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Sammanfattning 
 
En stor del av de bilder som produceras och syns i media är bilder av kvinnor, bilder där 
kvinnorna ofta framställs på likartade och objektifierande sätt. Till exempel syns ofta kvinnor på 
en stor mängd tidningar och magasins framsidor, vare sig de är kvinnligt eller manligt inriktade. 
Genom detta ger medierna, i detta fall veckopressens framsidor, oss en tydlig bild av kvinnan och 
genom denna samtidigt en bild av vad som anses vara kvinnligt i samhället. 
 Kvinnlighet tillskrivs alltså olika attribut genom media och genom att följa dessa blir man 
en riktig kvinna. Exakt vad som är kvinnligt förändras dock över tid och det som sågs som 
kvinnligt för 50 år sedan gör förmodligen inte det idag. 
 Men hur ser då bilden av kvinnan ut i media och hur har den förändrats? För att ta reda på 
detta har jag i min undersökning analyserat 36 stycken framsidor av tidningen Veckorevyn.   
 Som metod har jag använt mig av en semiotisk bildanalys, där jag analyserat bildernas 
innehåll utifrån begreppen syntagm och paradigm. Analysen har jag sammanställt i en jämförelse 
av tidningens framsidor över tid, som utgår från tre olika teman; situation, person och 
användning.  
 Resultaten av mina analyser visar att bilden av kvinnan förändrats under de år som gått, 
men att förändringen i sig inte inneburit något direkt positivt. Bilden av kvinnan har bland annat 
gått från att vara naturlig till allt mer perfekt, vilket på samma gång lett till att bilden blivit allt 
mer objektifierande. Samtidigt har även kvinnans handling försvunnit från bilderna, och hon har 
med åren blivit allt mer passiv. 
 Bilden av kvinnan och hennes kvinnlighet har alltså med åren förändrats, men själva 
fenomenet av normer för kvinnlighet och femininitet i media finns kvar. Media visar fortfarande 
upp bilder för hur du ska se ut och bete dig för att vara en riktig kvinna, och de är mycket 
likartade. På så sätt erbjuder media dagens unga kvinnor mycket begränsade roller att identifiera 
sig i. Att som ung kvinna endast ha vackra, passiva och objektifierande bilder av kvinnor som 
förebilder kan ifrågasättas. 
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1. Inledning 
Jag kommer här att redogöra för bakgrunden till min uppsats, vilket leder till formulerandet av 
mitt syfte. Vidare tar jag upp vilka frågeställningar jag valt att arbeta med, samt de 
avgränsningar jag har gjort för att uppsatsen ska kunna hållas inom tids- och storlekskrav. 
 
I dagens media möts vi ständigt av bilder av kvinnor, framställda på vad som kan ses som ganska 
likartade sätt. Det är inte sällan unga och vackra kvinnor som porträtteras, såväl inom manlig 
som såväl kvinnlig media. Till exempel ses kvinnor ofta på en stor mängd framsidorna på många 
tidningar och magasin, vare sig det är kvinnligt inriktade eller manligt inriktade tidningar. 
Medierna, i detta fall veckopressen, ger oss genom sina framsidor en tydlig bild av kvinnan och 
genom denna samtidigt en bild av vad som anses vara kvinnligt i samhället. 
 Dessa framställanden har ofta blivit, och blir än idag, ifrågasatta. Främst feminister menar 
att bilderna som produceras objektifierar kvinnan och hennes kropp, samtidigt som de förstärker 
de redan rådande könsrollerna som finns i samhället. Kvinnan visas upp genom tidningarnas 
framsidor, och blir på så sätt mer ett objekt än ett subjekt, till skillnad från mannen som ofta är 
läsaren. 
 Kvinnlighet tillskrivs alltså olika attribut genom media och genom att inneha dessa, blir 
man en kvinna. Exakt vad kvinna och kvinnlighet står för kan vara svårt att definiera, då detta är 
något som varierar mellan till exempel länder, kulturer och över tid. Om kvinnlighet idag skulle 
kunna beskrivas som att var smal och ha stora bröst, skulle den beskrivningen förmodligen inte 
alls ha passat in i vad som sågs som kvinnligt för 50 år sedan. Gemensamt är dock att det finns 
just regler eller normer som media producerar, vilka man måste följa för att passa in i rollen som 
kvinna.  
 Just tidsaspekten har varit mest intressant för mig i min uppsats.  Jag vill se hur dessa regler 
och normer för kvinnlighet ser ut och hur de har förändrats över tid.  
 För att ta reda på det har jag formulerat mitt syfte: 

1.1 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att kartlägga skillnader i konstruktionen/framställningen av 
kvinnan i veckopressen över tid. 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån mitt syfte kommer jag att arbeta med följande frågeställning som grund till min uppsats: 
 
� Hur ser bilden av kvinnan ut i veckopress? 
� Hur har bilden förändrats från år 1950 till år 2000? 

1.3 Avgränsning 
Jag väljer att utföra min analys på tidningen Veckorevyn eftersom den representerar den del av 
svensk veckopress som är intressant för min undersökning. Veckorevyn har främst alltid haft en 
kvinnlig inriktning och reportage och bilder är på så sätt anpassade för att tilltala kvinnliga 
läsare. Då mycket av tidningens försäljning sker genom lösnummerförsäljning, innebär det att 
tidningens bilder på framsidorna spelar en stor roll i försäljningen.1 
                                                
1 Hadenius & Weibull, Massmedier � En bok om press, radio och TV, 2003, sid. 149 
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 Vidare möjliggör Veckorevyn en undersökning över lång tid, genom samma tidning, 
eftersom att den funnits i över 70 år.  
 Uppsatsen omfattar en bildanalys av totalt 36 framsidor av tidningen Veckorevyn. Jag 
arbetar med tidsperioden 1950 fram till 2000, de sista femtio åren av 1900-talet. Det är ett aktivt 
val att börja 1950 trots att Veckorevyn startades redan 1936, på grund av att jag vill att min 
undersökning ska ta sin början i material tryckt efter andra världskriget. Detta för att undvika 
möjligheten att kriget skulle ha kunnat påverka konstruktionerna av genus i tidningarna.               
 Inom uppgiftens rådande omfattning är det inte möjligt att genomföra analyser av att 
samtliga framsidor av Veckorevyn under denna tidsperiod. Jag gör därför ett urval av tidningens 
nummer där jag valt att undersöka varje jämt årtionde, detta för att få en bra spridning över de 
femtio åren. Inom varje årtionde väljer jag ut sex nummer spridda över hela året.  
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2. Bakgrund 
Jag kommer här att gå igenom bakgrunden till veckopressen som Veckorevyn utgör en del av. 
Kapitlet börjar med en redogörelse för de olika delar av populärpress som finns, för att sedan ge 
en beskrivning av den utveckling som skett för populärpressen. Efter det följer en del om 
populärpressens läsare och kapitlet avslutas sedan med en del om själva tidningen Veckorevyn.  

2.1 Populärpress  
Hadenius & Weibull beskriver populärpress som underhållnings- och förströelsetidningar vilka 
säljs i kiosker och varuhus, men som även kan abonneras direkt från förlagen.2 Vidare delar de in 
denna sorts press i fyra underkategorier: 
 

1. Tidskrifter för reportage och underhållning 
2. Specialtidningar 
3. Serietidningar 
4. Pornografiska tidningar 

 
Enligt Hadenius & Weibull utgör den första gruppen det vi brukar kalla veckopress. Man kan 
även dela in populärpressen i grupper med bakgrund till vem de vänder sig till, man brukar till 
exempel prata om dam-, herr- och ungdomstidningar.3  
 

2.2 Utveckling och kritik 
Populärpressen hade sin topp under 1960-talet då upplagekurvan var som högst. Om man jämför 
1960 års upplagesiffror, ca 4,5 miljoner, med 2003 års siffror, ca 1,8 miljoner, ser vi en markant 
skillnad, ett minus på 2,7 miljoner.4 Förklaringar till denna trend kan ges bland annat genom att 
titta på introduktionen av andra medier, till exempel TV och att delar av den största läsarkretsen, 
kvinnan, ändrat sina levnadsmönster, vilket jag återkommer till i nästa kapiteldel. 
 Intäkter för populärpressen kommer från annons-, lösnummer- och 
prenumerationsförsäljning. Genom att mycket av tidningarnas försäljning sker genom 
lösnummerförsäljning blir tidningarna marknadsanpassade.5 I en allt hårdare marknad blir det 
viktigt att ha spännande nyheter och gärna utmanande framsidor. De tidningar som lyckas bäst 
med att leverera �heta� säljande ämnen får flest läsare och säljer mer. 
 Annonsmarknaden har för populärpressen ofta varit instabil. De blir väldigt beroende av 
andra aktörer och deras annonserings omfattning. Under 1990-talet drabbades populärpressen 
genom att annonsmarknaden gick nedåt. Bland annat fick den konkurrens av TV-reklam.6  
 En annan utveckling är den inom utgivningstätheten. 1970 var de flesta populärtidningar 
veckoutgivna, 2004 var inte ens 14st av totalt ca 200 titlar det.7 
 Synen på populärpress har ändrats med tiden och Hadenius & Weibull skriver om hur 
debatten sett ut. På 1930-talet ansågs populärpress fördumma folket och den kritiserades för sin 
                                                
2 Hadenius & Weibull, Massmedier � En bok om press, radio och TV, 2003, sid. 138  
3 Ibid, sid. 138 
4 Ibid, sid. 139 
5 Ibid, sid. 149 
6 Ibid, sid. 150 
7 Ibid, sid. 140 
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låga litterära kvalitet.8 Under 1960-talet handlade det istället om pressens roll som 
kulturförmedlare. På 70-talet gick diskussionerna vidare till vilken kvinnosyn det var som 
förmedlades i herrtidningar och 80-talets debatt handlade om pressens behandling av kända 
personers privatliv.9   

2.3 Publik - läsare 
Populärpressen är beroende av sina läsares pengar, tid och intresse. Kvinnor har alltid utgjort den 
största läsarkretsen för veckopressen vilket beror på olika faktorer.10  
 Tid är en viktig del i möjligheten att läsa tidningar och kvinnor har generellt haft större 
möjlighet att anpassa sin tid eftersom de ofta varit hemmafruar. I och med att allt fler kvinnor 
kommit ut på arbetsmarknaden påverkade det populärtidskrifternas upplagor negativt.11  
 Tidningarna tilltalar kvinnor på olika sätt där faktorer som bland annat utformning och 
innehåll anpassats för att passa kvinnor. Till exempel behöver man inte läsa en tidning från blad 
till blad utan kan anpassa läsningen efter tillfälle. Tidningarna erbjuder också en möjlighet att �gå 
in i en annan värld� och där finna tillfredsställelse bland annat genom den potentiella 
konsumtionen som tidningarna erbjuder genom sina annonser. Det finns dock ofta ett gap mellan 
de ekonomiska möjligheterna och de livsstilsvanor som återfinns i tidningen, oftast kan inte 
läsarna köpa de saker som visas upp i tidningarna.12 Tidningarna sägs på så sätt erbjuda en 
kvinnlig värld, något som har kritiserats bland annat av Anja Hirdman i sin avhandling 
�Tilltalande bilder� där hon skriver att dessa medier �genom att uppmuntra och glorifiera 
kvinnors funktioner som hemmafruar, hustrur och mödrar etablerar kvinnornas underordnade 
positioner i förhållande till män�.13 

2.4 Veckorevyn 
Tidningen Veckorevyn har under åren ändrats en hel del. Från starten 1935, då Albert Bonnier Jr 
grundade tidningen, tills idag har den ett flertal gånger både ändrat format, stil och publik. Vid 
starten 1935 var tidningen en familjetidning eller damtidning och den kom då ut månadsvis. 
 Under 40- och 50-talet var Veckorevyn en novelltidning för att under 1960 och 1970-talet 
återgå till en mer ungdomlig familjetidning igen.14 1977 relanserades Veckorevyn, började rikta 
in sig mot en yngre publik, och blev då en ren ungdomstidning med inriktning på främst unga 
kvinnor.15 Idag ges tidningen ut varannan vecka och dess målgrupp är unga kvinnor i 20-25 års 
ålder.16 Ungefär 60 procent av försäljningen sker genom lösnummer.17 
 Veckorevyn har haft flera olika chefredaktörer. En av de mest omskrivna var Emma 
Hamberg som tillträdde som redaktör för tidningen augusti 2000 och stannade där under cirka ett 

                                                
8 Hadenius & Weibull, Massmedier � En bok om press, radio och TV, 2003, sid. 158 
9 Ibid, sid. 158 
10 Ibid, sid. 139-140 
11 Ibid, sid. 139-140 
12 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, 2002, sid. 38 
13 Ibid, sid. 37 
14 http://www.veckorevyn.com/om-veckorevyn/ , 2007-11-24 
15 Hadenius & Weibull, Massmedier � En bok om press, radio och TV, 2003, sid. 143 
16 http://www.veckorevyn.com/om-veckorevyn/ , 2007-11-24 
17 Hadenius & Weibull, Massmedier � En bok om press, radio och TV, 2003, sid. 149 
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år.18 Under hennes tid skedde en rad förändringar då hon ville göra tidningen mer feministiskt 
korrekt och bland annat tog bort skönhetstävlingen �Fröken Sverige� från tidningen.19 

                                                
18 Sjöström, Janina och Willers, Malin, Kvinnan och Veckorevyn � en fallstudie 1999-2001, 2002, sid. 23-24   
19 Ibid, sid. 23-24   
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3. Teoretisk bas  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den teoretiska bas som jag har arbetat med genom 
mina analyser. Kapitlet börjar med en förklaring av begreppet genus, samt en genomgång av 
förhållandet mellan könen. Vidare tar kapitlet upp genus ur ett historiskt perspektiv, både globalt 
men också i Sverige. Sedan följer en del om genus i media och vilken roll kvinnan har där. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av den feministiska kritik som har väckts kring media och 
dess betydelse. 

3.1 Genus 

3.1.1 Maskulinitet och femininet 
Uttrycken �redig som en karl� eller �hysterisk som en kvinna� känner de flesta igen. Det är 
uttryck som beskriver två olika egenskaper hos människor. Tittar vi lite närmare på uttrycken i 
sig kan vi se att det första beskriver något maskulint och det andra något feminint. Uttrycken 
visar en tydlig uppdelning mellan könen i vårt samhälle. Man ser på män och kvinnor på olika 
sätt och könen ges olika roller. Exempel på dessa roller kan vara att en man ska vara stark och 
stor, medan en kvinna ska vara liten och svag. 
 Fenomenet är inte något nytt, människor har historiskt sätt alltid delat upp män och kvinnor 
i olika grupper med olika egenskaper och därigenom även olika möjligheter. Mäns maskulinitet 
och kvinnors femininitet har setts (och ses till viss del fortfarande) som självklara och kan visas 
genom allt från intressen och handlingar, till kläder och smink. 
 Just exakt vad som anses som feminint och maskulint har ändrats över tid, och ändras 
fortfarande, men det återfinns alltid en skillnad mellan dem. Dessa två begrepp, femininitet och 
maskulinitet och vad som avses med dem, ingår i begreppet genus. 
 Yvonne Hirdman beskriver genus som �socialt konstruerat kön�. Uttrycket handlar alltså 
inte om vilket kön som vi föds med, det biologiska könet, utan det kön som vi får genom 
samhällets sociala processer.20 
 Genom att leva i ett samhälle där det finns tydliga regler för vad som anses kvinnligt och 
manligt, formas vi till olika kön. Enligt Hirdman blir människor på så sätt indelade i ett 
genussystem, vilket upprätthålls genom två olika krafter. Den ena kraften är 
�isärhållandeprinicipen�, där män och kvinnor hålls isär genom att vara olika och ha olika 
egenskaper.21 Ett exempel på detta kan vara att kvinnor inte ska vara starka eller att män inte ska 
gråta. Den andra kraften är att mannen är normen i samhället och att kvinnan döms efter 
honom.22 Dessa två krafter tillsammans skapar en genusordning där kvinnor är underställda män.  
 Hirdman tar även upp hur kvinnor och män ingår ett slags genuskontrakt, vilket hon 
beskriver som en outtalad överenskommelse mellan män och kvinnor där de båda parterna ska 
vara/agera på speciella sätt. Det finns alltså konkreta föreställningar hur kvinnor respektive män 
ska bete sig för att passa in i kontraktet, hur man ska vara �riktiga� män och �riktiga� kvinnor.23 
Genom detta kontrakt får genussystemet verkliga effekter, till exempel genom att kvinnor inte 
arbetar med samma saker som män och att män ses som den starke i ett förhållande.   

                                                
20 Hirdman, Yvonne, Genus � det stabilas föränderliga former, 2001, sid. 12 
21 Ibid, sid. 36 
22 Ibid, sid. 59 
23 Ibid, sid. 80-83 
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 Om vi går tillbaka till de två exempel på uttryck som jag gav inledningsvis, kan vi nu se 
ytterligare en aspekt av dem. Det första uttrycket, �redig som en karl� beskriver en positiv och 
maskulin egenskap, vilken passar bra in i den bild vi har av mannen som aktiv och stark. Det 
andra uttrycket, �hysterisk som en kvinna� beskriver en negativ och feminin egenskap vilken 
kopplas samman med kvinnor. Det blir alltså tydligt att det inte bara finns en skillnad mellan 
egenskaperna för de olika könen, det finns även tydlig bedömning av dem. Mannens egenskap är 
bra, kvinnans är sämre eller rent ut sagt dålig. Uttrycken beskriver tydligt en del av den 
genusordning som vi lever i idag. 

3.1.2 Förändring  
Som jag tidigare tagit upp är genus något föränderligt. Kerstin Ekman beskriver hur betydelsen 
av manligt och kvinnligt har förändrats genom samhällets utveckling och olika händelser. 
Strukturen i samhället har förändrats och att genusordningen inte längre är lika förutbestämd.24 
Män och kvinnors möjligheter har närmat sig varandra och könstillhörigheten är inte lika 
betydelsefull längre. 
 Man ska dock akta sig för att säga att det skett en direkt genusförvandling eftersom vi 
fortfarande har beteenden som skiljer män och kvinnor åt och även fast de inte var accepterade 
igår, men är accepterade idag, så kan de ju fortfarande vara starkt knutna till manligt och 
kvinnligt. 

3.1.3 Att vara kvinna 
Som jag redan nämnt skriver Yvonne Hirdman om förhållandet mellan män och kvinnor, där hon 
menar att kvinnan endast finns till i förhållandet till mannen. Genom �isärhållandeprincipen� 
eller hierarkin blir vi indelade i ett genussystem. Hirdman beskriver detta mer ingående genom 
att säga att kvinnan finns till utifrån tre olika formler:25 

1. A � icke A, mannen är A och kvinnan icke A  
2. A � a, som en ofärdig man 
3. A � B, som mannens totala motsats 

De tre olika formlerna kan härledas till olika tider i historien där nummer ett hänger ihop med 
antikens tankesätt om kvinnan som ett djur utan egentligt eget värde.26 I och med nummer två har 
kvinnan fått en annan position i världen och ses nu som en människa, men mer som en felvänd 
man. Hon sågs alltså som en sämre sort inom könet man.27 Formel nummer tre handlar om 
motsatserna mellan könen, den självklara kontrast som man � kvinna innebar. Här beskrivs Han 
som till exempel Liv och Ljus, medan Hon då beskrivs som Död och Mörker.28  
 Men vad är då kvinnan? Hirdman tar upp tanken på att kvinnan blir något slags 
kombination av a och B, kanske aB eller Ba. Kvinnan står mellan att vara typen B, �den andra 
sorten� som visar känslor, är moderlig eller svag i motsatts till mannen, och �a�, där hon hela 
tiden saknar något för att bli ett riktigt �A�, antingen testosteron, muskelkraft eller liknande.29 

                                                
24 Ekman, Kerstin, Varsågod � makt, kön och media, 1998, sid. 8 
25 Hirdman, Yvonne, Genus � det stabilas föränderliga former, 2001, sid. 26 
26 Ibid, sid. 27 
27 Ibid, sid. 28 
28 Ibid, sid. 35 
29 Ibid, sid. 43-44 



   8 

 

3.2 Genushistoria 
Här ges en kort historisk överblick av genus och feminismens utveckling i Sverige och världen.  
 
När man talar om feminism brukar man dela upp den i olika delar, den första, andra och tredje 
vågen. Första vågen startade ungefär 1850-1860 och sägs ha dominerat fram till tiden för andra 
världskriget, vilket man räknar som början på den andra vågen. Den tredje vågen brukar 
beskrivas mer som en parallell utveckling av den andra, än som något helt nytt. Den intresserar 
sig dock för andra typer av frågor än den andra vågens feminism. Då min undersökning omfattar 
1950 talet fram till 2000-talet kommer jag här ge en beskrivning av den andra vågens feminism 
eftersom det är den perioden som är betydelsefull för mitt ämne. 

3.2.1 Den andra vågen 
Man brukar ofta sätta den andra vågen i relation till slutet av andra världskriget. Under 1950-
talets efterkrigstid blev västvärldens ekonomi allt starkare och den bild av kvinnan som nu syntes 
var huslig och moderlig. En riktig kvinna var hemma, tog hand om barnen och hade maten på 
bordet när maken kom hem från arbetet. 
 Mitt i denna period publicerades en bok som skulle vända upp och ner på alla �sanningar� 
som fanns om kvinnligt och manligt i samhället. Boken hette �Det andra könet� och var skriven 
av Simone de Beauvoir. de Beauvoir tog upp det faktum att mannen var normen i samhället och 
kvinnan negationen, alltså det andra, den som inte är en man. Kvinnan blir därför definierad i 
förhållande till mannen och inte utifrån sig själv. de Beauvoir menade att kvinnan tillskrivs de 
egenskaper som männen inte vill ha och att hon då formas att bli låst i sin könsroll. Tydliga 
likheter med Yvonne Hirdmans resonemang kan här ses. Boken var även en kritik mot tidigare 
feminister, vilka anklagades för att skapa ett system där kvinnor efterstävade att vara som 
männen.  
 de Beauvoirs �Det andra könet� kan sägas vara en början till den nystart som 
kvinnorörelsen fick under 1960-talet, då främst i USA. Där höjdes rösterna om en strukturell 
ojämlikhet mellan könen och ett förlegat kvinnoideal. Påverkade av USA bildades även i Europa 
olika feministiska grupper under 1960- och 1970-talet. Under denna period lyftes kvinnors 
villkor upp på en politisk nivå, ord som feminism, patriarkat och kvinnoförtryck började 
användas i en diskussion angående ojämlikheten mellan könen. Man började även titta mer på 
kvinnoförtryckets orsaker och upprätthållandet av det, varför samhället såg ut som det gjorde. 
 En annan viktig fråga var den om kvinnoyrkens status. Det blev viktigt att kvinnors yrken 
skulle få lika hög status som männens och man började arbeta för långtgående förändringar, både 
inom de politiska och ekonomiska systemen.  
 Den feministiska kampen var stark under 1960 och 1970 talet, men minskade sedan under 
1980-talet. 80-talet blev en tid då sympatierna med feministiska grupper minskade och 
representationerna av kvinnor i olika organisationer och system blev mindre. Denna tid sågs av 
många som ett försök att stoppa utvecklingen, ett försök för männen att upprätthålla sin makt. 
1980-talets nedgång blev dock kortvarig och under 1990-talet gick utvecklingen åt andra hållet 
igen. Politiska partier började kalla sig feministiska och det bildades även många nya 
feministiska partier.  
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3.2.2 Utvecklingen i Sverige 
Anja Hirdman skriver om 1960 och 1970-talen som �en tid av politiska och kulturella 
förändringar kring synen på män, kvinnor och deras positioner till varandra såväl i det offentliga 
livet som i det privata�.30 
 Hirdman tar upp två stycken debatter som de största under denna tid, nämligen 
könsrollsdebatten och den sexualliberala debatten. En av de viktigaste frågorna som diskuterades 
i könsrollsdebatten var den uppdelade arbetsfördelningen i hemmet och i arbetslivet, där Eva 
Mobergs artikel �Kvinnors villkorliga frigivning� väckte stor uppmärksamhet.31 Inom den andra 
debatten handlade det om den sexuella frigörelsen, bland annat genom erkännandet av 
ungdomssexualiteten och relationer utanför äktenskapet.32 
 De båda debatterna var början till en ny och öppnare syn på både sexualitet och 
förhållandet mellan man och kvinna. De nådde politiken i slutet av 70-talet, vilket till exempel 
ledde till vissa lagförändringar och att flera politiska partier ändrade sina partiprogram.33 

3.3 Genus i media 
Medier har alltid bidragit till att sätta ideal och genom att konsumera medier påverkas vi i våra 
tankar om vad som är snyggt eller fult, inne eller ute. Man kan säga att medierna målar upp 
bilder för konsumenter om vad som är attraktivt, modernt och åtråvärt i ett samhälle.34 
 Samtidigt målar medierna upp lika tydliga bilder om vad som är manligt respektive 
kvinnligt, där de talar om för oss vad som är tillåtet eller inte beroende på vår könstillhörighet. 
Kerstin Ekman skriver i sin bok �Varsågod � makt, kön och media� om de maktstrukturer som 
man kan se i media. Hon beskriver hur tidningar ger oss normer för hur kvinnlig respektive 
manlig sexualitet ska se ut genom att de är kvinnligt eller manligt inriktade.35 Det förmedlas till 
exempel en tyglig bild att kvinnan är den passiva och mannen den aktiva. 
 Denna uppdelning är diskriminerande då den bidrar till att kvinnor genom media bygger 
upp sin självbild utifrån en manlig norm. Och med mannen som norm blir kvinnan �det andra�, 
objektet som iakttas.36   

3.3.1 The �female gaze� 
En av grunderna till den kultur vi lever i idag är iakttagandet av kvinnan genom en manlig blick. 
Mannen betraktar kvinnan och på så sätt blir kvinnan objektifierad. Fenomenet är speciellt tydligt 
inom pornografin, men är inte uteslutande något som bara går att finna där. Kvinnan som objekt 
går att finna i de flesta medier, TV-spel, TV-serier, tidningar och filmer är alla platser där 
kvinnan konstrueras för en voyeuristisk blick (från mannen).37  
 Men det är inte bara manligt inriktade medier som betraktar kvinnan. Trots att tidningen 
Veckorevyn vänder sig till en kvinnlig publik har de oftast, precis som manliga tidningar, 
kvinnor på framsidan av sina nummer. Detta leder till att även kvinnor iakttar kvinnor. 

                                                
30 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, 2002, sid. 11 
31 Ibid, sid. 11 
32 Ibid, sid. 12 
33 Ibid, sid. 12 
34 Ekman, Kerstin, Varsågod � makt, kön och media, 1998, sid. 8 
35 Ibid, sid. 39 
36 Ibid, sid. 53 
37 van Zoonen, Lisbeth, Feminist Media Studies, 1994, sid. 87 
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 Genom dessa tidningar lär sig kvinnor hur de ska vara och se ut för att passa in i normen för 
en riktig kvinna. Samtidigt tränas de i att se sig själva bli betraktade. Detta leder till att kvinnor 
ser på sig själva utifrån en manlig blick.38 

3.4 Feministisk kritik 
Inom den feministiska forskningen har den främsta kritiken mot media handlat om 
representationsfrågan, det vill säga hur kvinnor (och i viss utsträckning män) framställs i media. 
Frågan i sig är inte ny, utan något som under en lång tid engagerat feminister och fått dem att 
göra motstånd och ifrågasätta medierna. 
 Redan 1963 väcktes debatten i USA då en före detta kvinnotidningsredaktör vid namn 
Betty Friedan, anklagade media och flera andra yrkesgrupper, som till exempel doktorer och 
sociologer, för att göra �vanliga� kvinnor osäkra eftersom de inte hade någon möjlighet att leva 
upp till den bild av kvinnan som media presenterade.39  
 van Zoonen tar upp att det sedan 1970-talet har skapats en betydande del av feministisk 
kritik mot media. Olika typer av studier har bedrivits utifrån vilken typ av feministisk grupp de 
har tillhört. Till exempel har främst radikalfeministerna ett starkt intresse för studier kring 
pornografin, medan liberalfeministerna mer ägnar sig åt studier kring stereotyper och 
socialisation, vilket är det tema som jag kommer ägna mig mest åt i min uppsats.40 

3.4.1 Stereotyper och socialisation 
Detta tema tar upp forskningen kring de stereotypa bilder av kvinnor som media producerar och 
vilka effekter de har på publiken.  
 En forskare vid namn Tuchman visar på att media misslyckas i att vara föränderlig, den 
följer inte sin samtid genom att den fortsätter visa upp samma stereotypa bilder som alltid, även 
fast samhället förändras.41 I sin forskning av bilden av kvinnan i USA visade det sig att trots 
kvinnornas mer och mer starka ställning i samhället fortsatte hon att underrepresenteras i medier 
och där hon fanns representerad var det alltid i roller som hemmafru, inkompetent och alltid som 
underlägsen mannen. 
 Tuchman menar att detta är en fara för unga kvinnors utveckling, då de saknar förebilder av 
starka kvinnor i media. Genom detta lyckas alltså media reflektera samhällets dominerande 
sociala värden och symboliskt nedvärdera kvinnor, antingen genom att helt utesluta dem eller 
genom att ge dem stereotypa roller. Media erbjuder alltså mycket begränsade roller för kvinnor 
att identifiera sig i.42 
 Varför det ser ut på detta sätt är en svårare fråga, men vissa forskare menar att det hänger 
samman med dominansen av manliga programledare och journalister. De reproducerar 
samhällets dominerande värden.43 
 van Zoonen tar upp att detta fenomen är globalt. En forskare vid namn Gallagher 
sammanställde forskning både från västerländska industriländer, österns kommunistiska länder 

                                                
38 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, 2002, sid. 263 
39 van Zoonen, Lisbeth, Feminist Media Studies, 1994, sid. 11 
40 Ibid, sid. 12 
41 Ibid, sid. 16 
42 Ibid, sid. 17 
43 Ibid, sid. 17 
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och söderns utvecklingsländer och slutsatsen blev att kvinnor är underrepresenterade i media, så 
väl i produktion som i innehåll.44  
En annan likhet sågs i hur de porträtterades. Kvinnorna i media var oftast unga och vackra och 
framställdes som antingen passiva, behövande eller undergivna. Vidare var de alltid definierade i 
relation till en man (till exempel deras make, pappa son eller chef).45  
 En ytterligare aspekt som väckts är den etniska betydelsen. Om feministisk kritik tidigare 
handlat om endast kvinnors underlägsenhet till männen, har nu även orättvisorna mellan etniska 
grupper uppmärksammats. Man kan inte längre bara tala om kvinnor och män, utan även om 
olika typer av kvinnor. Rasistiska frågor har väckts inom feminismen och feminismen har 
anklagats för att vara rasistisk genom att från början helt ignorera dessa frågor.46  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 van Zoonen, Lisbeth, Feminist Media Studies, 1994, sid. 17 
45 Ibid, sid. 17 
46 Ibid, sid. 18 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den metod som jag använt mig av i mina analyser, 
samt beskriva hur jag gått tillväga. Som avslutning redogör jag för mitt material och 
materialutval. 

4.1 Val av metod 
Utgångspunkten för undersökningen är ett studium av framsidor inom svensk veckopress speglat 
genom veckorevyn. Den innefattar bildanalys knuten till begreppen syntagm och paradigm. 
 

4.1.1 Manifest nivå 
Jag kommer i min undersökning fokusera på bildernas manifesta nivå, genom att jag är 
intresserad av att utläsa en förändring i bildernas innehåll och utformning över tid. Den manifesta 
nivån, eller denotativa som den även kallas, kan beskrivas som den direkta eller uppenbara 
betydelsen av en bild.47     

4.1.2 Syntagm och paradigm 
En bild är uppbyggd av olika delar, och vi kan på så sätt se bilden som bärare av olika tecken.48  
Genom detta synsätt kan vi se alla bilder som olika teckenkedjor, sammansatta på olika sätt.  
 Begreppen syntagm och paradigm kan beskrivas som bildernas helhet respektive delar, eller 
som bildernas teckenkedjor respektive kedjedelar.49 Paradigm är den uppsättning tecken ur 
vilken ett urval sker till bildens uppbyggnad. En kombination av val ur denna uppsättning bildar 
ett syntagm.50 Paradigmen är alltså de valmöjligheter som finns för att bygga upp ett syntagm 
och olika paradigmatiska val resulterar i olika syntagm, med olika betydelse. Bildens berättelse 
blir annorlunda om vi ändrar de paradigmatiska valen.51 
 Då framsidornas bilder består av ett flertal olika delar kommer jag i min undersökning börja 
med att ta ut det dominerande syntagmet. Detta kommer att bli den del som analysen kommer att 
utföras på. Det dominerande syntagmet bestäms utifrån två kriterier; centralitet och utrymme. 
Det betyder att den del av bilden som är mest framträdande, mest fokuserad, eller den som tar 
upp störst plats, blir den del som jag kommer att utföra min analys på.  
 

4.2 Analysens genomförande 
 
Jag har utgått från två olika frågor i min analys: 
 

1. Vad är bildernas innehåll?  
2. Vilken bild av kvinnan förmedlas i bilderna? 

 

                                                
47 Fiske, John, Kommunikationsteorier � En introduktion, 1990, sid. 118 
48 Ekström, Mats & Larsson Larsåke; Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, sid. 141 
49 Ibid, sid. 142-144 
50 Fiske, John, Kommunikationsteorier � En introduktion, 1990, sid. 83-84 
51 Ibid, sid. 83-84  
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För att på ett konsekvent sätt kunna analysera varje bild har jag sammanställt en mall för hur 
analysen ska gå till. Varje framsida har fått ett nummer utifrån vilket år de hör till, exempel 
1950:1, 1950:2, 1950:3 och så vidare. Jag har efter det bestämt det dominerade syntagmet i 
bilderna, på vilket jag ska utföra min analys. 
 
Jag har analyserat hur syntagmen i bilderna är sammansatta utifrån tre stycken teman; situation, 
person och användning. Vart och ett av dessa teman har i sin tur analyserats utifrån ytterligare 
delaspekter. Temat Situation sönderfaller vid analysen i delaspekterna miljö, handling och mängd 
personer, temat Person i delaspekterna kön, kropp, kläder, blick och humör/stämning och temat 
Användning i delaspekterna anknytning till tidning och bildens plats.  Tabell 1 visar de olika 
teman och delaspekterna som jag använder mig av i analysen: 
 
Situation Person Användning 
Miljö Kön Anknytning till tidningen 
Handling Kropp Platsen � hel eller delad 
Mängd Kläder  
 Blick  
 Humör/stämning  
 
Tabell 1: Teman och delaspekter inför analys 
  
Inom ramen för varje delaspekt har jag sedan analyserat vilka paradigmatiska val som har gjorts. 
Sålunda har jag till exempel för delaspekten �miljö�, ur temat �situation�, undersökt i vilken mån 
bilden är förlagd utomhus, inomhus eller i en studiomiljö. Nummer två inom detta tema är 
delaspekten �handling�, där jag noterar om personerna på bilderna agerar aktivt eller �poserar�. 
Den sista delaspekten inom temat situation är �mängd�, där jag tittar på hur många personer som 
befinner sig på bilden.  
 För temat �person� börjar jag med att titta på delaspekten �kön�, då jag vill se i vilken 
omfattning det är kvinnor respektive män som finns på bilderna. �Kropp� är delaspekten som 
handlar om hur mycket av kroppen som visas av personerna på framsidan, där jag gör en skillnad 
mellan helkroppsbilder, halvkroppsbilder och ansiktsbilder. Ansiktsbilder är de bilder där man 
ser personens ansikte och ner till och med axlarna, halvkroppsbilder är de man ser mer än axlarna 
och ner till stjärten och helkroppsbilder blir de bilder som avbildar hela stjärten eller mer.    
 I delaspekten �kläder� tittar jag på vad personen har på sig och om den är avklädd eller 
påklädd och i delaspekten �smink� beskriver jag om personen är mycket eller litet sminkade. Var 
personernas blickar är riktade tas upp i �blick�, där jag gör skillnad på om blicken är riktad �in i 
kameran� eller inte. Slutligen inom detta tema tittar jag på personernas ansiktsuttryck och vilken 
känsla de förmedlar genom om de ler eller inte. 
 Inom det sista temat, �användning�, har jag delaspekten �reportage�, där jag tittar på 
bildens anknytning till tidningen. Genom att undersöka förekomsten av en sidanvisning på 
tidningens framsida till ett reportage i tidningen om personen på framsidan, kan jag få en bild av 
bildens, och personens, betydelse. Är personen där för att bara visas upp eller utgör denna en del 
av själva tidningen? 
 Inom delaspekten �plats� tittar jag även på vilken plats bilden har på framsidan, delar den 
plats med text eller tar den upp hela framsidan? 
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 Sammantaget ska kombinationen av de paradigmatiska valen � speglat genom olika 
delaspekter � och den syntagmatiska helheten som dessa byggs samma till i bildanalysens första 
del, ge ett strukturerat underlag för slutsatser rörande hur konstruktionen av kvinnan ser ut för 
enskilda framsidor. 
Sammanfattningsvis visar jag upplägget för min analys i tabell 2: 
                                                               
   Paradigmatiska val  
Situation     
 Miljö Utomhus Inomhus Studio 
 Handling Aktiv Icke-agerande 

(poserande) 
 

 Mängd Ensam Flertal  
Person     
 Kön Kvinna Man  
 Kropp Helkroppsbild Halvkroppsbild Ansiktsbild 
 Kläder Påklätt Avklätt  
 Smink Kraftigt 

sminkad 
Neutralt sminkad  

 Blick In i kameran Ej in i kameran  
 Humör Ler Ler ej  
Användning     
 Reportage Ja Nej  
 Plats Hel Delad  
     
Tabell 2: Tema, delaspekter och paradigmatiska val 
 
I bildanalysens andra del följer en sammanfattning av framsidorna för varje årtionde, med 
utgångspunkt i de olika teman situation, person och användning, som jag utgått från vid analysen 
av de enskilda framsidorna. Genom denna sammanfattning vill jag kunna urskilja olika trender 
inom varje årtionde. 
 Slutligen följer en jämförelse mellan årtiondena, där jag redogör för de skillnader som jag 
fått fram genom min analys. Detta kommer att redovisas i en sammanfattande analys för varje 
tema från år 1950 till år 2000.  

4.3 Material och materialurval 
Mitt underlag till uppsatsen är tidningen Veckorevyn, en svensk tidning som funnits sedan 1936. 
Tidningen är inriktad mot en kvinnlig publik, främst i åldrarna 20-25 år. Jag har valt att inte 
undersöka varje tidning i sin helhet, utan att koncentrera mig på den del av tidningen som möter 
läsaren först, framsidan. 
 Totalt omfattar analyserna 36 stycken framsidor från 1950 fram till 2000 där jag gör 
nedslag varje jämt årtionde och sex gånger per år. Detta resulterar i att jag valt att analysera år 
1950, 1960, 1970, 1980, 1990 och 2000, med månaderna februari, april, juni, augusti, oktober 
och december som utvalda nummer.  
 
Jag är medveten om att min undersökning genom mina avgränsningar inte ger en allmängiltig 
och fullständig bild av hur bilden av kvinnan sett ut för varje årtionde. Men då det är 
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förändringen av bilden av kvinnan över tid som jag vill se, anser jag att mina nedslag var tionde 
år är tillräckliga för en sådan jämförelse. 
 Jag har i min undersökning tagit med nummer där män finns på framsidan. Då jag med min 
undersökning ämnar göra en jämförelse av bilden av kvinnan över tid, och inte en jämförelse av 
Veckorevyn över tid, kommer jag inte lägga ner lika mycket tid på att analysera bilderna med 
män. Dessa bilder finns med eftersom jag valt samma nummer av tidningen för varje år, i så stor 
utsträckning som möjligt. Eftersom fem av sex framsidor från 1970 består av män är jag 
medveten om att jag får en något bristfällig resultat för det årtiondet. Jag kommer dock att 
analysera fenomenet i sig, att fem av sex tidningar har män på framsidan just 1970. 
  

4.4 Validitetskontroll 
För att stärka min uppsats validitet har jag utfört en validitetskontroll. Denna gjordes genom att 
be en oberoende person analysera tio stycken slumpmässigt utvalda framsidor ur mitt material. 
Personen fick utgå från samma analysschema som jag använt mig av, det vill säga använda sig av 
samma delaspekter och dess paradigmatiska variabler i sin analys. 
 Vidare har jag jämfört denna persons analysresultat med mina resultat av samma framsidor 
och utifrån det kan jag se i vilken utsträckning vi har gjort liknande antaganden och tolkningar av 
framsidorna. Då våra resultat överensstämde till 85 % stärker det min uppsats validitet.  
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5. Resultat 
I detta kapitel följer en sammanställning och jämförelse av de resultat jag fått fram genom mina 
bildanalyser. Jag börjar med att för varje årtionde ge en beskrivning av varje nummer utifrån 
den analysmall som jag använt mig av. I anslutning till det följer sedan en redogörelse för 
resultaten sett utifrån varje tema. I avsnitt 5.2 följer slutligen en jämförelse av resultaten för 
varje tema över tid.  

5.1 Bildens innehåll � manifest beskrivning 
Redovisningen av resultaten utgår från den modell som redovisats i föregående kapitel. Först ges 
en beskrivning av de dominerande syntagmens grundläggande innehåll för framsidorna inom 
respektive årtionde. Därefter följer för varje decennium redogörelser för paradigmatiska val 
knutna till olika delaspekter inom tema situation, person och användning.  Denna 
sammanställning representerar en genomgång av bildmaterialet på en minifest nivå.  
 Slutligen följer ett mer övergripande perspektiv, med utgångspunkt i den använda 
modellen, genom en jämförelse av bildmaterialet mellan olika decennium.  

5.1.1 Veckorevyn 1950 
Beskrivning av respektive nummer  
 
1. Framsidan består av en närbild på fyra 
stycken unga kvinnor, där en kvinna är 
centrerad. Kvinnorna är klädda i kappor och 
ser ut att vara utomhus då man uppfattar det 
som solen lyser på dem. Kvinnan i mitten tittar 
rakt in i bilden och ler stort. Hon har mörkt hår 
och ser ut att bära läppstift. Runt huvudet har 
hon en röd sjal lindad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1: 1950:1 
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2. Framsidan består av två stycken kvinnor 
som står med ryggen mot varandra. Bilden är 
en halvkroppsbild med grå bakgrund vilket gör 
att den ser ut att vara tagen i en studio. Båda 
kvinnorna är klädda i dräkter, en svart och vit 
rutig och en mörkröd. Båda bär speciella hattar 
och en av kvinnorna har handskar på sig. Båda 
har även örhängen. Den ena kvinnan tittar in i 
kameran och den andra tittar snett nedåt i 
bilden. De uppfattas som unga. 
 
 

 
Bild 2: 1950:2 

3. På framsidan ser vi en kvinna som lyfter upp 
en bebis, sittande på en gräsmatta med vita 
blommor. Solen lyser och man får en känsla av 
att det är sommar. Bilden är en halvkroppsbild, 
där kvinnan bär en vit långärmad blus med 
krage och en rutig nederdel, förmodligen en 
kjol. Barnet har en vit morgonrock på sig. Både 
kvinnan och barnet ser glada ut. Kvinnan tittar 
upp på barnet och barnet ser ut att titta ini 
kameran.  
 
 
 
 

 
Bild 3: 1950:3 

4. Framsidan visar 12 barn i 3 års ålder som 
simmar i vatten mot kameran. Bilden ger ett 
intryck att vara tagen utomhus då det ser ut 
som sol som strålar ner genom vattnet. Barnet 
längst fram är nära kameran och tittar rakt in i 
den. Barnen bär röda och vita badbyxor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4: 1950:4 
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5. Här är det en kvinna i närbild, tagen från 
brösten och upp. Bilden ger en känsla av att 
vara tagen utomhus då man uppfattar det som 
skog i bakgrunden och det ser ut som solen 
lyser henne i ansiktet. Kvinnan ser påklädd ut, 
hon bär röd tröja och har en hatt och sjal på 
huvudet. Hon har utsläppt hår och är sminkad. 
Kvinnan ler inte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 5: 1950:5 

6. Här möts vi av ett barn i 5 års ålder som 
bakar. Framsidan är en halvkroppsbild på 
barnet, en halvkroppsbild, tagen från sidan där 
vi ser barnet kavla en deg. Det är en 
inomhusbild, förmodligen ett kök eftersom hon 
bakar. Barnet är upplyst och bakgrunden 
mycket mörk. Hon har en rödrutig kortärmad 
skjorta på sig med vad det ser ut som ett vitt 
förkläde. På huvudet har hon ett vitt huckle 
över blont kort hår.  
 

 
Bild 6: 1950:6 

 
 
Resultat utifrån respektive tema 
 
Situation 
Fyra av sex bilder är tagna i en utomhusmiljö, där man kan uppfatta en handling genom att 
personerna ser ut att vara aktiva. En bild uppfattas till exempel som att personen är ute på stan 
med sina vänner, på en annan leker en kvinna med ett barn på en gräsmatta och på en tredje står 
ett barn och bakar. Den bilden där man inte direkt kan uppfatta en handling är en bild från ett 
modereportage som finns i tidningen. På alla bilder utom två är det flertalet personer på bilderna. 
 
Person 
Endast en bild är en helkroppsbild i 1950 års serie, och då är det en bild av barn som simmar i en 
bassäng. Resten av bilderna är halvkroppsbilder eller ansiktsbilder, med mycket fokus på 
personernas ansikten. Alla bilderna är påklädda, förutom då barnbilden i vatten, och man ser 
mycket lite av bar hud. De flesta av bilderna är även av personer som ser glada ut och det är 
endast en framsida som har en person som ser allvarlig ut. Blicken hos personerna är både riktade 
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in och bort från kameran, där de två bilderna där en person med allvarlig uppsyn båda tittar bort 
från kamerna. 
 
Användning 
Samtliga av personerna på bilderna har anknytning till något reportage i tidningen. Bilderna har 
även i samtliga fall den huvudsakliga delen av framsidan. Endast en liten text i något hörn delar  
platsen med bilderna. 
 

5.1.2 Veckorevyn 1960 
Beskrivning av respektive nummer  
 
1. Framsidan är en ansiktsbild på en kvinna 
tagen från sidan. Bilden ger intrycket att vara 
tagen utomhus, då bakgrunden signalerar 
vatten eller natur och det känns som solen lyser 
på hennes lugg. Kvinnan har en randig överdel 
på sig och en vit hatt eller mössa. Hon ser ut att 
ha kort hår och vara ganska mycket sminkad. 
Hennes huvud är lätt böjt och blicken är riktad 
nedåt. Hon ler inte. 
 

 
Bild 7: 1960:1 

2. Framsidans bild är tagen utomhus vid någon 
typ av vatten, förmodligen en kanal. Den består 
av en man som lutar sig mot en pelare 
samtidigt som han har händerna i fickorna. 
Bakgrunden består av vatten med en bro som 
löper över det. Mannen har på sig gråa byxor 
och en röd tröja med vit skjorta och grå slips 
under. Han ler och tittar in i kameran. 
 

 
Bild 8: 1960:2 
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3. Det är en ansiktsbild tagen från sidan på en 
kvinna som ser ut att ligga ner. Hon har 
händerna under hakan och på ett finger ser man 
en ring. Bakgrunden är mörk, men ger bilden 
en känsla av att vara tagen inomhus. Kvinnan 
har något randigt på sig, men man ser bara 
axlarna så det är svårt att säga vad det är. Hon 
har kort mörkt hår och är ganska kraftigt 
sminkad. Hon tittar in i kameran och ler. 
 

 
Bild 9: 1960:3 

4. Även detta är en ansiktsbild på en kvinna, 
tagen lite från sidan. Bakgrunden är mörk, men 
det är svårt att uppfatta om bilden är tagen 
inomhus eller utomhus. Kvinnan har bara 
axlar, men en rutig sjal runt huvudet, knuten 
under hakan. Hon har mellanblont hår där 
luggen sticker fram ur sjalen och ser ganska 
naturligt sminkad ut. Hon ler och tittar rakt in i 
kameran. 
 

 
Bild 10: 1960:4 

5. Framsidan består av en ansiktsbild på en 
kvinna och en man, tagen framifrån. De står 
under ett paraply med huvudena mot varandra. 
Båda ser ut att ha regnkläder på sig, kvinnan en 
rosa variant och mannen en svart. På grund av 
paraplyet och kläderna ger bilden ett intryck att 
vara tagen utomhus. Kvinnan är blond och har 
håret uppsatt, mannen är rödlätt med kort hår 
och har ganska mycket skägg. Båda ler stort 
och tittar snett uppåt.  
 

 
Bild 11: 1960:5 
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6. Framsidan är en ansiktsbild tagen rakt 
framifrån av en kvinna. Bakgrunden ger en 
känsla av natur, då solen lyser på kvinnans   
hår och man uppfattar det som skog i 
bakgrunden. Man ser bara axlarna av kvinnan, 
men hon ser ut att vara klädd i en vit klädsel. 
Kvinnan har mörkt långt, utsläppt hår och är 
kraftigt sminkad. Hon ler inte och tittar rakt in i 
kameran.  
 

 
Bild 12: 1960:6 

 
 
Resultat utifrån respektive tema 
 
Situation 
Fem bilder är utomhusbilder, medan en bild kan jag inte direkt bestämma miljö på. Fyra av de 
sex bilderna har inte något direkt handling, medan man i två av dem kan tänka sig en handling. 
Alla bilder utom en är bilder på bara en person, undantaget är en bild på två personer. 
 
Person 
Fem av sex bilder är ansiktsbilder, medan en bild är en helkroppsbild. Alla utom en bild känns 
påklädda. Fyra av sex personer tittar in i kameran och det är även fyra som ser glada ut, medan 
en person kan uppfattas som neutral och en annan som allvarlig. 
 
Användning 
Det finns reportage om samtliga personer i tidningen. Bilden tar upp den betydande delen av 
framsidan, det finns dock en aningens mer text på framsidorna. 

 

 



   22 

5.1.3 Veckorevyn 1970 
Beskrivning av respektive nummer  
1. Framsidan är en halvkroppsbild tagen  
framifrån på en kvinna som håller i ett barn. 
Bakgrunden är mycket mörk och ger en känsla 
av att bilden är tagen inomhus. Kvinnan är 
klädd i svart långärmad polo och barnet i en vit 
stickad klädsel. Kvinnan är kortklippt och har 
brunt hår, hon ser naturligt sminkad ut. Hon ler 
och tittar in i kameran.   
 

 
Bild 13: 1970:1 

2. Framsidan består av en ansiktsbild av en 
kvinna och en man som står tätt ihop. Mannen 
är placerad lite snett bakom kvinnan och är lite 
längre än henne. Bilden ger en känsla av att 
vara tagen utomhus, bakgrunden ser ut att vara 
himmel. Båda har mörkt långt hår, mannen 
med lugg och kvinnan med en band runt 
pannan. Båda är även klädda i något som ser ut 
att vara batikklädsel. De tittar in i kameran 
båda två, kvinnan ler och mannen ser neutral 
ut.  
 

 
Bild 14: 1970:2 

3. Framsidan är en ansiktsbild tagen rakt 
framifrån på en kvinna. Bakgrunden är ljus, 
och det är svårt att avgöra om det är inomhus 
eller utomhus. Kvinnan har brunt långt utsläppt 
hår och är ganska sminkad. Hon har ett 
guldhalsband och något som ser ut som ett 
grönaktigt klädesplagg. Hon ler stort och tittar 
in i kameran.  
 

 
Bild 15: 1970:3 
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4. Framsidan består av en ansiktsbild av en 
kvinna som ser ut att ligga ner, stödjandes 
på armbågarna. Bilden är tagen lite snett från 
sidan och ger en känsla av att vara tagen 
utomhus, då man kan se en grön bakgrund 
(gräsmatta). Hon har händerna vid hakan och 
håller i en liten vit blomma som hon luktar på. 
Frisyren är kortklippt, mörkbrun, och 
sminkningen är enkelt sminkad. Hon tittar snett 
in i kameran och har ett neutralt uttryck. 
 
 

 
Bild 16: 1970:4 

5. Framsidan är en ansiktsbild på en man och 
en kvinna tagen framifrån. Man får en känsla 
av att den är tagen utomhus, då det ser ut som 
solen lyser på deras huvuden. Kvinnan har 
uppsatt brunt hår, med lite lugg och har 
markerade ögon. Hon har en mönstrad skjorta 
på sig i orangea, blåa och vita färger. Mannen 
har brunt kortklippt hår och en svart tröja med 
en guldkedja runt halsen. Båda tittar in i 
kameran och ler.  
 

 
Bild 17: 1970:5 

6. Framsidan är en halvkroppsbild på en kvinna 
med två barn framför sig. Bilden ger en känsla 
av att vara tagen inomhus, bakgrunden är 
mörk. Kvinnan är klädd i vitt och även ett av 
barnen. Det andra barnet är utklädd i röd mössa 
och grått skägg (jultomte). Kvinnan har mörkt 
utsläppt hår och ser neutralt sminkad ut. Hon 
tittar in i kameran och ser ut att säga något till 
barnen. Det ena barnet tittar rakt upp och ser ut 
att le, medan det andra barnet tittar förbi 
kameran och ser inte alls bekväm ut.  
 

 
Bild 18: 1970:6 
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Resultat utifrån respektive tema 
 
Situation 
Halva delen av bilderna är utomhusbilder och halva inomhus. På fyra av bilderna kunde jag inte 
hitta någon direkt handling, då det var främst foton på människor som inte gör något. På de två 
bilderna med handling var det ena en kvinna som luktar på en blomma och den andra en mamma 
som leker med sina barn. Bara två av bilderna är på ensamma personer, medan tre av dem är på 
två personer och ett på tre personer.  
 
Person 
Alla bilder utom en är ansiktsbilder, vilken är en halvkroppsbild. Samtliga bilder är påklädda, 
utom en där närbilden är för nära för att kunna avgöra vad personen har på sig. Alla blickar är in i 
kameran, utom på två av barnen som förekommer i sammanhanget på två av bilderna. Alla 
personer ser glada ut och ler mer eller mindre. 
 
Användning 
Det finns reportage om samtliga personer i tidningen. Bilderna har delad plats med texten på 
framsidan. 

 

5.1.4 Veckorevyn 1980 
Beskrivning av respektive nummer  
 
1. Framsidan består av en halvkroppsbild på 
två män som står med ryggen mot varandra, 
lutade mot en stolpe. Den känns tagen utomhus 
då solen lyser i deras ansikten. Männen är 
klädda i skjortor med väst och båda bär 
cowboy hatt. Båda tittar in i kameran och ler.  
 

 
Bild 19: 1980:1 
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2. Framsidan är en halvkroppsbild på en 
kvinna, tagen framifrån. Hon är klädd i en 
jeansjacka och har ett rött hårband runt pannan. 
Håret är långt och utsläppt och hon är kraftigt 
sminkad. Hon håller upp en hand och på två 
fingrar har hon ringar. Bakgrunden är röd och 
ger ett intryck av att bilden är tagen i en studio. 
 

 
Bild 20: 1980:2 

3. Framsidan är en ansiktsbild av en man, tagen 
snett framifrån. Bakgrunden är mörk, med en 
måne, vilket ger ett intryck av att man är 
utomhus. Mannen har långt mörkt hår och är 
klädd i något som ser ut att vara en svart 
skinnjacka. Han tittar in i kameran och ler. Han 
håller upp handen och har ett finger över 
läpparna.    
 

 
Bild 21: 1980:3 

4. Framsidan består av en halvkroppsbild på en 
man, tagen snett framifrån. Bakgrunden är gul, 
vilket indikerar att det är en studiobild. 
Mannen har svart långt utsläppt hår och har bar 
överkropp med ett vitt stort halsband runt 
halsen. I örat har han ett örhänge, en liten ring. 
Mannen tittar rakt in i kamerna och har ett 
neutralt uttryck. Bilden ger en känsla av att 
vara tecknad då man i ansiktet ser vita streck, 
som av en vit penna.  
 

 
Bild 22: 1980:4 
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5. Framsidan är en ansiktsbild av en man, tagen 
snett framifrån. Bakgrunden är ljusblå och ger 
en känsla av att vara himmel, vilket förstärks 
genom solljus mot mannens ansikte. Han har 
skidglasögon på huvudet och något som ser ut 
som en skidjacka på sig. Mannen tittar snett 
bortom kameran och ser koncentrerad ut. 
 

 
Bild 23: 1980:5 

6. Framsidan är en ansiktsbild på en man, tagen 
rakt framifrån. Bakgrunden är ljus och 
enfärgad, vilket ger ett intryck av att bilden är 
tagen inomhus. Mannen har blont hår ned till 
axlarna och lugg. Han är sminkad och har på 
sig en vit skjorta och rosa slips. Han ler stort 
och tittar rakt in i kameran.  
 

 
Bild 24: 1980:6 

 
 
Resultat utifrån respektive tema 
 
Situation 
Hälften av bilderna är ute respektive innebilder och en bild kan sägas ha någon direkt handling. 
Samtliga bilder utom en är på enskilda personer och alla bilder utom en är på män.  
 
 
Person 
Fyra av bilderna är ansiktsbilder och de två andra är halvkroppsbilder. Fem av sex bilder är 
påklädda och alla utom en har en blick in i kameran. Tre av bilderna är glada, medan en uppfattas 
som allvarlig, en mystisk och en neutral.  
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Användning 
Alla bilder utom en har ett reportage i tidningen (den utan är kvinnans bild). Samtliga bilder får 
dela plats med text på framsidan. 

5.1.5 Veckorevyn 1990 
Beskrivning av respektive nummer  
1. Framsidan är en helkroppsbild av en man 
och en kvinna som håller om varandra, där 
mannens händer syns på kvinnans rygg. 
Mannen är vänd mot kameran och kvinnan står 
vänd mot honom men tittar bakåt in i kameran. 
Bakgrunden är ljus, det ser ut som en gardin 
och ger en känsla av att bilden är tagen i en 
studio. Mannen är klädd i svart kavaj med en 
mörkt mönstrad slips, kvinnan har en svart 
klänning. Hon är kortklippt, har ett örhängen i 
örat och är sminkad. Han är också kortklippt 
och har en klocka runt en av handlederna. Båda 
ler stort och tittar in i kameran. 
  

Bild 25: 1990:1 
2. Framsidan är en helkroppsbild av en kvinna, 

tagen rakt framifrån. Bakgrunden är enfärgad 
vit och ger ett intryck av att det är en 
studiobild. Kvinnan har på sig gula korta shorts 
med ett svart skärp och en avklippt, uppknäppt 
röd jeansväst, där hon inte har något under. 
Hon har brunt långt utsläppt hår och ser ganska 
neutralt sminkad ut. Hon står med höften böjd 
åt ena sidan, med en hand i en a v fickorna och 
den andra på höften. Huvudet är vänt lite snett 
åt sidan. Hon tittar in i 
kameran och har ett neutralt uttryck. 
 

 
Bild 26: 1990:2 
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3. Framsidan består av en nio stycken kvinnor 
som står och sitter tätt tillsammans. 
Bakgrunden är enfärgad och det ser ut som en 
studiobild. Kvinnorna är klädda i baddräkter, 
några svarta och några blommiga. Alla ler och 
tittar in i kameran.  
 

 
Bild 27: 1990:3 

4. Framsidan är en helkroppsbild på en kvinna 
tagen från sidan. Bakgrunden är enfärgad rosa 
och det känns som en studiobild. Hon är naken, 
men har strumpor på sig och står på tå på en 
våg. Hon står lite böjd framåt och håller i sina 
bröst med händerna. Hon har kort svart hår, i 
en page klippning. Ansiktet är vänt framåt och 
hon tittar in i kameran och ler stort. 
 

 
Bild 28: 1990:4 

5. Framsidan är en helkroppsbild av en kvinna 
som står på tå. Hon är naken men håller i en 
lila handduk som hon har framför sig. 
Bakgrunden är enfärgad rosa och det ger 
intryck av att vara en studiobild. Kvinnan har 
långt blont hår som är utsläppt och hon skrattar 
stort. 
 

 
Bild 29: 1990:5 
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6. Framsidan består av en helkroppsbild av en 
kvinna som sitter på huk. Bakgrunden är 
enfärgad vit och ger en känsla av studiobild. 
Hon är klädd i vita kläder och har långt blont 
hår utsläppt på ena sidan av axeln. Hon ser 
neutralt sminkad ut. Kvinnan tittar in i kameran 
och ser allvarlig ut. 
 

 
Bild 30: 1990:6 

 
Resultat utifrån respektive tema 
 
Situation 
Samtliga bilder är tagna i inomhusmiljöer med enfärgade bakgrunder. Bara en bild kan sägas ha 
en handling, en kvinna som står på en våg. Fyra av bilderna består av endast en person, medan 
det på en bild är ett par och på en annan nio stycken (miss world tävling).  
 
Person 
Samtliga bilder är helkroppsbilder och fyra av sex bilder är avklädda, varav två nakna. Samtliga 
personer tittar in i kameran och endast en kan sägas vara allvarlig.   
 
Användning 
Tre av bilderna hänger ihop med ett reportage i tidningen (ett av dem är presentation av deltagare 
i miss world tävlingen). Bilderna delar framsidorna med mycket text.  

5.1.6 Veckorevyn 2000 
Beskrivning av respektive nummer  
1. Framsidan är en halvkroppsbild på en 
kvinna, tagen framifrån. Bakgrunden är 
enfärgad röd, studiobild. Hon står upp med 
händerna i sidan och har på sig vita 
underkläder. Hon har svart hår till axlarna och 
är rikligt sminkad. Kvinnan tittar in i kamerna 
och ler stort.  
 

 
Bild 31: 2000:1 
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2. Framsidan är en helkroppsbild på en kvinna,  
tagen framifrån. Bakgrunden är cerise och det 
är en studiobild. Kvinnan står upp och är klädd 
i en rosa långklänning, vilken hon håller i med 
händerna och drar upp lite. Hon har en stor 
krona på huvudet och höga klackskor. Håret är 
blont och långt, utsläppt och det blåser bakåt. 
Hon tittar in i kameran och ler stort.  
 

 
Bild 32: 2000:2 

3. Framsidan är en ansiktsbild på en kvinna, 
tagen framifrån. Bakgrunden skiftar i vitt och 
blått och ger ett intryck av att bilden är tagen 
utomhus. Kvinnan har svart uppsatt hår och är 
neutralt sminkad. Hon har svarta axelband över 
axlarna, men mer ser man inte av kläderna. 
Hon tittar rakt in i kameran och ser allvarlig ut. 
 

 
Bild 33: 2000:3 

4. Framsidan består av en helkroppsbild på en 
kvinna, tagen framifrån. Bakgrunden är vit och 
det är en studiobild. Hon är klädd i svart 
skjorta 
och svarta byxor. Hon står upp, brett isär med 
benen 
och med en hand på byxlinningen. Håret är 
axellångt 
och hon ser neutralt sminkad ut. Hon ler och 
tittar in i kameran. 
 

 
Bild 34: 2000:4 
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5. Framsidan är en halvkroppsbild på tre 
kvinnor, tagen framifrån. Bakgrunden är 
enfärgad cerise och det är en studiobild. 
Kvinnorna är klädda i svarta kostymer med 
rosa skjortor och slipsar. De är alla kraftigt 
sminkade och har utsläppta hår, två blonda och 
en i brunt. De ler och tittar in i kameran. 

 
Bild 35: 2000:5 

6. Framsidan är en halvkroppsbild på en 
kvinna, tagen från sidan. Bakgrunden är 
enfärgad vit och det är en studiobild. Kvinnan 
är klädd i en rosa skinnjacka, hon har 
mellanblont hår, kortklippt eller uppsatt, och är 
kraftigt sminkad. Kvinnan står lite lätt 
framåtlutad och vänder sitt huvud mot 
kameran. Hon ler stor och tittar in i kamerna.  
 

 
Bild 36: 2000:6 

 
 
Resultat utifrån respektive tema 
 
Situation 
Samtliga bilder utom en är inomhusbilder, den enda har en suddig bakgrund som ger ett intryck 
av att vara på en strand (kan dock lika gärna vara en studio). Ingen av bilderna har en direkt 
handling och det är enskilda personer på alla bilder utom tre.   
 
Person 
Halva delen av bilderna är helkroppsbilder och halva är halvkroppsbilder. Fyra av bilderna kan 
ses som påklädda, medan två är avklädda. Personernas blickar är hos samtliga riktade in i 
kameran och de kan alla utom en (neutral) uppfattas som glada. 
 
Användning 
Samtliga bilder utom en hänger ihop med reportage i tidningen. Bilderna delar plats med mycket 
text på samtliga framsidor.  
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5.2 Jämförelse av resultat för respektive tema över tid  
Samtliga teman redovisas med respektive delaspekter. För att tydliggöra förändringen i 
delaspekterna miljö, handling, kläder och användning kompletteras dessa delaspekter med ett 
diagram � förändring över tid.  

5.2.1 Situation 
Under temat situation har jag tittat på vilken miljö bilderna presenteras i, om personerna på 
bilderna agerar aktivt eller �poserar�, samt hur många personer som befinner sig på bilderna. 
 
Miljö  
En tydlig skillnad är att framsidornas bilder har gått från att vara tagna i utomhusmiljöer till att 
vara studiobilder. 1950 och 1960 tillsammans var alla bilder utom en tagna i obestridliga 
utomhusbilder, till exempel på en gräsmatta. Under 1970 och 80 varierade miljön något, då både 
ute och innebilder förekommer lika ofta. Men från 1990 och 2000 sker en förändring, alla bilder 
utom en är då studiobilder med en enfärgad bakgrund (den avvikande bilden kan man inte exakt 
avgöra var den är tagen, då bakgrunden är suddig, men den ger ändå en känsla av strand eller 
öppet landskap). Denna utveckling har lett till att bilderna framstår som allt mer �rena� och 
onaturliga.  
 

Miljö - bilder tagna i utomhusmiljö

0

1

2

3

4

5

6

1950 1960 1970 1980 1990 2000

År

An
ta

l b
ild

er

 
Tabell 3: Delaspekten Miljö   
 
Handling  
Det finns en nästan lika tydlig skillnad mellan bilderna i delaspekten handling. Här urskiljer sig 
1950 och 2000, då det 1950 kunde avläsas en handling i alla nummer utom ett, medan det 2000 
inte kunde uppfattas som en handling i något av numren. De andra åren var variationen lite 
större, två framsidor men handling både 1960 och 1970, och en framsida med handling 1980 och 
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1990. Utvecklingen har alltså gått från att kvinnorna ser ut att utföra eller göra något på bilderna, 
till att bara posera framför kameran.  
 

Handling - bilder med handling
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Tabell 4: Delaspekten Handling 
 
Mängd 
Antalet människor på framsidorna har minskat med åren. 2000 var det bara ett nummer som hade 
mer än en huvudperson på framsidan (tre stycken). Samma sak gäller för 1960 och 1980, medan 
det 1950 bara var två nummer med ensamma huvudpersoner och 1990 fanns två nummer med 
mer än en huvudperson. Antalet personer har alltså varierat lite, men om man jämför 1950 och 
2000 ser man ändå en betydande skillnad. 1950 är det årtionde där barn finns med 3 gånger, 
medan det 1960 och 1970 finns med en gång, där 1970 är den sista gången.   

5.2.2 Person 
Här har jag tittat på de olika delaspekterna kön, hur stor del av kroppen som visas på bilderna, 
om personen på bilden kan sägas vara avklädd eller påklädd, var personen i frågas blick är riktad 
samt vilken humör/stämning personerna på bilderna förmedlar. 
 
Kön 
Kvinnor dominerar i samtliga nummer utom de från 1980. 1980 är det endast ett nummer som 
har en kvinna på framsidan. 1960, 1970 och 1990 är de årtionden som har både en kvinna och en 
man på framsidan, där 1970 har det vid två tillfällen och de andra vid ett tillfälle. Vid samtliga av 
dessa tillfällen framställs personerna som ett par.  
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Kropp  
Utvecklingen inom detta tema har gått från ansiktsbilder och halvkroppsbilder till 
helkroppsbilder. Det var först 1990 som helkroppsbilder blev det dominerande, då fem av sex 
bilder är tydliga helkroppsbilder. 2000 går dock utvecklingen tillbaka lite, men det är fortfarande 
hälften av bilderna som är helkropp. Jämför man det med 1960 och 1970 får man en markant 
skillnad, där fem av sex framsidor bestod av ansiktsbilder.  
 
Kläder 
Precis som föregående ämne kan man se liknande trender när det kommer till kläder. Under 1990 
har personerna betydligt mindre kläder på sig än tidigare. Här är det till och med två nummer 
som jag beskriver som nakna då personerna in har några kläder på sig. Under 1950, 1960 och 
1970 är samtliga nummer påklädda och det är först 1980 som ett nummer med en avklädd person 
dyker upp (undantag augusti 1960, en kvinna med bara axlar, men då det är en närbild på ansiktet 
räknar jag ej att höra till kategorin avklätt eller naket). Under 2000 vänder trenden igen, och här 
är det endast 2 framsidor som är avklädda. 
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Tabell 5: Delaspekten Kläder 
 
Blick 
Blicken på bildernas personer har gått från att vara både riktade in och ur kamerna, till att alltid 
vara riktade in i kameran. Från och med 1970 finns det bara ett undantag (oktober 1980) annars 
är alla blickar riktade in i kameran. 1950 var det ingen framsida där samtliga tittade in i kameran, 
dock fanns det 3 framsidor där delar av personerna på bilden tittade in i kameran. 
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Humör/stämning 
De flesta av personerna på bilderna ger ett glatt intryck, oberoende av vilket år man studerar dem. 
Samtliga årtionden har alltså glada personer på framsidan, med undantag för något nummer där 
personerna antingen ser neutrala eller allvarliga ut. Ingen framsida har en bild med en arg eller 
ledsen person. 

5.2.3 Användning 
Under denna rubrik tittar jag på bildens funktion och användning i/för tidningen. Är bilden en del 
av något som följer i tidningen och hur stor del av framsidan får bilden?  
 
Reportage i tidningen 
Samtliga framsidor under 1950, 1960 och 1970 har en fortsättning i tidningen, då det finns ett 
reportage med eller om personen på framsidan. Det är inte förrän april 1980 som en framsida inte 
har någon tydlig koppling till en del i tidningen. Under 1990 följer sedan 3 stycken framsidor 
vilka inte heller har någon koppling till ett reportage. 2000 finns det en framsida vilken inte har 
någon koppling till ett reportage.  
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Tabell 6: Delaspekten Reportage 
 
Utrymme på framsidan 
Den tydligaste skillnaden av alla är den om hur stor plats bilderna tar av den totala framsidan. 
1950 och 1960 är bilderna helt dominerande med en mycket liten bildtext som inte stör själva 
bilden. Från 1970 ändras det helt, då bilden börjar bli mer och mer skymd. 1970 är det textrutor 
som delar utrymmet och skär av bilderna vilket fortsätter in i 1980. Där börjar det ändras mot 
text som skrivs lite var som helst över bilden, vilket sedan under 1990 och 2000 helt dominerar 
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kombinationen av bild och text på framsidorna. En följande skillnad är även att texten från början 
hörde till bilden, medan det har utvecklats till att nu handla om många fler ämnen som man kan 
läsa om i tidningen. 
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6. Analys och avslutande diskussion 
Jag kommer i detta kapitel analysera och diskutera de resultat jag kommit fram till genom min 
undersökning. Vidare kommer jag även relatera dessa resultat till mina teorier för att på så sätt 
knyta an till min undersöknings utgångspunkt. 
 
Jag ville genom min undersökning försöka se hur bilden av genus i media har förändrats över tid, 
närmare bestämt hur bilden av kvinnan i veckopress har förändrats. I min undersökning har jag 
därför undersökt bilden av kvinnan på Veckorevyns framsidor från år 1950 fram till och med år 
2000. 
 Jag utgick från två stycken frågor; hur ser bilden av kvinnan ut i veckopress och hur har 
den förändrats över tid? 
 
Som ett första, och inte särskilt förvånande, konstaterande har jag kommit fram till att bilden av 
kvinnan i veckopress har förändrats under sista delen av 1900-talet. Kort sammanfattat kan man 
säga att min undersökning pekar mot att hon med åren blivit mer och mer objektifierad på olika 
sätt. 
 De största, och enligt min åsikt mest intressanta, förändringar som jag sett är de som rör 
delaspekterna miljö, handling, kropp och kläder. Inom dessa områden har Veckorevyns bilder av 
kvinnan förändrats mycket under den andra delen av 1900-talet. Utvecklingen inom samtliga av 
dessa områden har även gemensamt att de alla bidrar till en allt mer objektifierad bild av kvinnan 
och kvinnokroppen.  
 
Utvecklingen i bilderna, där de har gått mot att vara allt mer �rena� och perfekta, påverkar även 
bilden av kvinnan på framsidan. I de tidigare numren av Veckorevyn framställs kvinnan i en 
naturlig och vardaglig miljö, vilket även bidrar till att hon framstår som naturlig och �enkel�. 
1950 har vi till exempel bilden av kvinnan som mor med ett barn eller som ung kvinna ute på 
stan med väninnorna. 
 Genom att bilderna med tiden blivit mer och mer �rena�, framställs kvinnan som mer och 
mer perfekt. van Zoonen menar att kvinnan i media är ett objekt som iakttas. Detta stämmer bra 
in i de resultat jag fått fram och utvecklingen i bilderna leder till en allt mer objektifierande bild 
av kvinnan med åren. Genom att bilderna strävar mot en allt större perfektionism, blir kvinnan 
framställd som allt mer ouppnåelig och på så sätt även mer och mer ett objekt. 
 Samtidigt blir det svårare och svårare att utläsa någon handling i Veckorevyns framsidor. 
Trots att kvinnan då, liksom nu, blir iakttagen genom tidningarna, känns hon som mindre av ett 
objekt i de tidiga numren, där det känns som hon har en roll eller funktion (till exempel som 
mamma eller som vän). Bilderna har gått från att visa upp en handling till bilder där man inte kan 
utläsa någon handling alls. Kvinnorna blir mer och mer passiva och det känns som att de endast 
är på framsidorna för att visas upp. 
 Ekman resonerar kring hur normer sätts genom medias bilder av kvinnligt och manligt, där 
hon bland annat tar upp hur passivitet ofta sammankopplas med just kvinnan. Det är tydligt att 
bilden av kvinnan i Veckorevyn har fråntagits allt mer handling och att kvinnan blivit allt mer 
passiv. Även det leder till en allt mer objektifierande bild, precis som förändringen i delaspekten 
miljö.   
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Den tredje av de fyra tydligaste förändringarna jag sett genom min undersökning är den 
angående hur personerna är klädda, eller snarare inte klädda. Modet på tidningens framsidor har 
ändrats över tid, i numren från 1950-talet ser man smala midjor och långärmade blusar, 1970 ser 
vi batik och stora mönster och 1990 är det istället jeans med hög midja som gäller. 
 Men samtidigt som modet ändrats ser man också en tydlig förändring i hur påklädda eller 
avklädda personerna på framsidorna är. Under de tre första årtiondena är inte avkläddhet något 
förekommande, medan det 1980 dyker upp nummer där personen känns mer avklädd än påklädd. 
Det märks sedan en markant skillnad 1990 då det känns som gränser testas och de två nummer 
som kan beskrivas som nakna är verkligen annorlunda från tidigare nummer. Trenden relaterar 
jag till bland annat feminismens nedgång under 1980-talet då sympatierna för feministiska 
grupper minskade. Kanske blev det mer politiskt korrekt med nakenhet och avkläddhet. Kanske 
ville man göra uppror och tänja på gränser? 
 Samtidigt med denna feministiska nedåtgående utveckling skedde det även en minskning 
på annonsmarknaden under 1990-talet vilken kan inverka på pressen genom att man måste ta till 
knep för att kunna sälja många tidningar. Då Veckorevyn, precis som annan populärpress, är 
beroende av lösnummerförsäljning blir det viktigt med en bra och säljkraftig framsida. Och 
tyvärr är det nog ett känt faktum att �naket säljer�. 
 Den sista av de mest tydliga förändringarna är den man kan se i hur mycket tidningarna 
väljer att ha med av personernas kroppar. Utvecklingen har gått från att framsidorna mest bestod 
av ansiktsbilder och halvkroppsbilder till att mer och mer använda sig av helkroppsbilder. Det 
verkar som att kroppen under åren blivit mer och mer intressant och samtidigt mindre förbjuden, 
och man kan se ett samband med denna utveckling och utvecklingen påklätt/avklätt. 
 Man kan dock se en förändring igen under 2000-talet. Där vänder plötsligt trenden igen och 
mer och mer ansiktsbilder börjar användas igen samtidigt som bilderna blir mer och mer 
påklädda igen. En av anledningarna till detta kan finnas i den dåvarande redaktören Emma 
Hambergs intresse för att göra tidningen mer feministisk och inte lika avklädd. Hamberg försökte 
på olika sätt förändra tidningens utformning och utseende. 
 Som ytterligare orsak, och säkert även bidragande till Emma Hambergs feministiska 
engagemang, var feminismen på uppgång igen under 1990-talet. De tanka och idéer som 
formades under denna tid var kanske de som under Hambergs tid på Veckorevyn provades och 
sattes i gärning.  
 
En annan intressant skillnad som mina resultat visar är att förekomsten av barn helt har 
försvunnit på framsidorna. Tidningarna framställer inte längre kvinnan som en hemmafru med 
barn. Det var 1950, 1960 och 1970 som man kunde finna barn på framsidorna. 
 Jag gör här en koppling till kvinnans förändrade roll i samhället, vilken med tiden blivit 
mer och mer officiell genom att hon inte längre har samma självklara roll i hemmet. Att det var 
främst på framsidorna 1950 som kvinnan porträtterades med barn skildrar den tidens tankar kring 
kvinnlighet. Förändringen stämmer väl överens med det Kerstin Ekman skriver om genus som 
något föränderligt och icke-konstant. Vad som anses kvinnligt har förändrats över tid. 
 Jag ser den förändringen som något positivt. I och med att kvinnan inte längre framställs i 
denna �typiskt kvinnliga� roll, tolkar jag det som att det med tiden har blivit mer accepterat att 
kvinnan har en annan roll i livet än som mor eller maka. Det faktum att hon mer och mer 
framställs ensam på bilderna ger ett mer oberoende intryck, vilket tyder på att kvinnan har blivit 
mer självständig. Samtidigt kan kanske det genussystem som Kerstin Ekman skriver om skakas 
om lite, genom att kvinnans roll som moder och maka, mannens motsats, inte är lika självklar 
längre.  
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Kvinnor dominerar den totala mängden framsidor, det är endast män på 10 stycken av totalt 36 
framsidor. Vid fyra av dessa tillfällen är det tillsammans med en kvinna, de flesta förekommande 
under 1970-talet, och endast sex gånger är det bara män på framsidorna. Tidningarnas framsidor 
visar tydligt att även kvinnligt inriktade tidningar väljer att ha kvinnor på sina framsidor. 
Resultatet kan relateras till teorin om �the female gaze�, vilken syftar till hur kvinnor, precis som 
män, iakttar andra kvinnor och hur de gör det med en manlig blick. Veckorevyns framsidor blir 
ett sätt för kvinnor att lära sig hur de ska agera och bete sig för att vara riktiga kvinnor, samtidigt 
som att de som kvinnor ser sig själva bli betraktade.  
 Att kvinnan i flertalet tidningar under 1970 porträtteras med en man kan relateras till 
feminismens uppgång under just 1970 talet. Anja Hirdman skriver om 1970-talet som �en tid av 
politiska och kulturella förändringar kring synen på män, kvinnor och deras positioner till 
varandra såväl i det offentliga livet som i det privata�. Diskussionen om kvinnans rätt var då 
stark och framsidorna visar på ett Sverige där det finns en tanke på kvinnan och mannen som mer 
jämställda. Bilderna representerar på så sätt ett lyckligt par i det nya jämställda Sverige, ett 
Sverige där könsrollsfrågor togs upp i politiken och där skillnader mellan man och kvinna skulle 
motarbetas. 1970-talets framsidor passar därför bra in i den bild av Sverige som Anja Hirdman 
ger, och den debatt som fördes under den tiden.   
  
I min undersökning har jag sett att kvinnornas blickar från början varit både riktade in i och bort 
från kameran, men att desto längre fram vi kommer i historien är de samtliga riktade in i 
kameran. Jag anser att man kan se ett samband med detta och att hur utvecklingen gått från 
handling till icke-handling. I de senare bilderna, de rena studiobilderna, står kvinnorna mer eller 
mindre bara uppställda för att ta en bild. Kvinnorna är mer passiva än aktiva och blicken är 
förmodligen riktad in i kameran. Om man istället utför en handling vilken fångas på bild, är det 
mer rimligt att man kanske inte har blicken riktad in i kameran. 
 
Genom jämförelsen av framsidornas förankring till innehållet i själva tidningen såg jag en 
brytning runt 1980. Från 1950, 1960 och 1970 fanns det reportage om personerna på framsidorna 
i tidningarna, medan framsidorna efter 1980 inte längre hade någon självklar del i tidningen.  
 På så sätt har framsidorna mer och mer blivit ett knep för att maximera försäljningen och 
det verkar som att man under 1980 börjar välja bilder som läsarna ska fastna för, utan att de har 
någon egentlig betydelse för vad tidningen innehåller. Man kan se ett samband med 
kvällspressens metod �heta löpsedlar� som ofta brukar användas för att sälja så många nummer 
som möjligt. Genom detta blir kvinnan även på detta sätt ett objekt att iaktta utan någon egentlig 
handling. Hon och hennes kropp blir ett säljknep för tidningens lösnummerförsäljning. 
 
Kerstin Ekman beskriver hur kvinnan finns till utifrån tre olika formler:  
1. A - icke A  2. A � a  3. A � B 
 
A står i dessa formler för mannen och kvinnan utgör den andra delen. Som icke A ses kvinnan 
utan något egentligt eget värde, som B är hon mannens totala motsats och som a som en ofärdig 
man. Man har alltså i historien sett på kvinnan på olika sätt och jag tycker man kan se skillnader 
även i de resultat jag har fått fram. 
 I de tidiga bilderna från 1950 framställs kvinnan tydligt som mannens motsats, då hon i 
flera av bilderna är porträtterad som moder, vilket måste vara en av de största motsatserna till en 
man. 2000 finns istället en bild av tre kvinnor klädda i kostym med slips, ett tydligt manligt 
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attribut (bild 2000:5). 2000 framställs alltså kvinnan som mer manlig på vissa bilder, mer som ett 
a än ett B, medan hon 1950 framförallt framställs som ett B. 
 Någon definitiv övergång till ett mer manligt utseende finns dock inte heller 2000, 
kvinnorna på bilden är sminkade och bär alla rosa skjorta och slips, tydligt kvinnliga attribut. Det 
verkar alltså som att Ekmans resonemang om kvinnan som en kombination av a och B stämmer 
väl in här. Bilden av kvinnan har gått mot ett a från det tidigare helt självklara B. Men den har 
fortfarande inte kunnat ha släppt B helt, utan stannar i något mellanting, aB eller kanske Ba.    
 
Trots att min undersökning kommit fram till en rad förändringar av bilden av kvinnan, innebär 
inte detta en direkt förbättring av bilden. Visst har kvinnan gått från att vara en självklar 
hemmafru och maka, till något mer självständig, men hon framställs fortfarande, och i högre 
grad, som ett objekt att iaktta och ständigt i motsatts eller relation till mannen. Media, här 
veckopressen, kan på så sätt sägas vara normbevarande och misslyckas i att vara föränderlig, 
genom att fortfarande producera en underlägsen bild av kvinnan. van Zoonen har rätt i sitt 
resonemang kring att pressen inte följer sin tid, utan håller fast vid gamla uppfattningar och 
normer. 
 Vidare kan detta även ses i relation till Tuchmans tankar om vad detta betyder för unga 
kvinnors utveckling. Genom medias bilder av kvinnan, där samhällets symboliska nedvärderade 
av kvinnor tydligt reflekteras, erbjuds unga kvinnor mycket begränsade roller att identifiera sig i. 
Att som ung kvinna endast ha vackra, passiva och objektifierande bilder av kvinnor som 
förebilder kan ifrågasättas. Vilken verklighets- och självuppfattning ger dessa bilder unga 
kvinnor? 
 
Som slutsats har jag kommit fram till att trots att jag sett en rad förändringar i bilden av kvinnan 
genom mina analyser, verkar det inte som att själva fenomenet av normer för kvinnlighet och 
femininitet har ändrats. Det finns fortfarande normer för hur du ska se ut och bete dig för att vara 
en riktig kvinna, de kanske inte ser ut som de gjorde igår, men de finns där. 
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7.4 Analyserat material 
 
1950 
Veckorevyn nr. 8, 14 februari 
Veckorevyn nr. 14-15, 15 april 
Veckorevyn nr. 22, 2 juni 
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Veckorevyn nr. 33, 18 augusti 
Veckorevyn nr. 41, 13 oktober 
Veckorevyn nr. 50, 15 december 
 
1960 
Veckorevyn nr. 6, 5 februari 
Veckorevyn nr. 14, 8 april 
Veckorevyn nr. 22, 3 juni 
Veckorevyn nr. 33, augusti 
Veckorevyn nr. 39, 30 september 
Veckorevyn nr. 48, 2 december 
 
1970 
Veckorevyn nr. 8, 18 februari 
Veckorevyn nr. 16, 15 april 
Veckorevyn nr. 23, 3 juni 
Veckorevyn nr. 33, 12 augusti 
Veckorevyn nr. 41, 7 oktober 
Veckorevyn nr. 49, 2 december 
 
1980 
Veckorevyn nr. 6, 6 februari 
Veckorevyn nr. 16, 16 april 
Veckorevyn nr. 25, 18 juni 
Veckorevyn nr. 33, 13 augusti 
Veckorevyn nr. 42, 15 oktober 
Veckorevyn nr. 50, 10 december 
 
1990 
Veckorevyn nr. 6, 8 februari 
Veckorevyn nr. 14, 5 april 
Veckorevyn nr. 24, 14 juni 
Veckorevyn nr. 31, 2 augusti 
Veckorevyn nr. 41, 11 oktober 
Veckorevyn nr. 50, 13 december 
 
2000 
Veckorevyn nr. 6, 10 februari 
Veckorevyn nr. 12, 13 april 
Veckorevyn nr. 17, 21 juni 
Veckorevyn nr. 21, 17 augusti 
Veckorevyn nr. 26, 26 oktober 
Veckorevyn nr. 29, 7 december 
 


