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Abstract 

Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska 

korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 

2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk 

hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa 

versionen av sig själv. Frågeställningarna för uppsatsen är vilka proportioner läsarens problem 

ges över tid och hur det önskvärda resultatet av självhjälpen framställs, hur tilltalet till läsaren 

har förändrats samt för vem läsaren ska förbättra sig. Det är en kvantitativ undersökning och 

artiklar har kodats utifrån ett kodschema. Utifrån John B. Thompsons teori om 

identitetsbildning studeras vilka former av material för identitetsbildning tidningen producerar 

över tid. Efter undersökningen visade det sig att av de undersökta texterna i studien har 

självhjälpstexter ökat och att det mellan tidsperioden 1937 till 2017 har skrivits flest texter 

inom kategorin skönhet. Det har skrivits mest om vardagsproblem och minst om livsproblem. 

Det önskvärda resultatet som förekommit flest gånger är att läsaren ska känna sig lycklig och 

nöjd. Tilltalet i Veckorevyn till läsare har oftast varit råd och uppmaningar. Vår undersökning 

visar att självhjälpsartiklarna i Veckorevyn har som mål att läsaren ska förbättra sig för sin 

egen skull.  
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1. Inledning  
Historiskt sett och än idag ser man på kvinnan och hennes kropp som att den är till för att 

behaga andra och hon ska se så bra ut som möjligt. Mycket sällan ses kvinnas kropp för vad 

den är, en fungerande fysiologisk kropp menar Talin Davidian, ordförande för Tjejers rätt i 

samhället. Kvinnan förminskas genom att hon objektifieras, kontrolleras och hon känner 

ständigt att hon inte duger som hon är hävdar Annie Forsgren, socionom. Denise Malmberg, 

lektor på Uppsala universitet, menar att det även handlar om kommersiella intressen. Genom 

att skuldbelägga kvinnan och peka ut det som kan och bör förändras kan man tjäna pengar på 

hennes missnöje (Frithiof 2013). 

Socialantropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson framhåller hur unga kvinnor i 

dagens samhälle är missnöjda över sina kroppar, och att missnöjet de känner över sina 

kroppar har normaliserats till att vara kvinnligt (Ambjörnsson 2003, s. 176-177).  

Företaget Skandia redovisade i sin undersökning Ungdomsbarometern från 2013 att nästan 

hälften av de tillfrågade 15-24åriga kvinnorna är stressade över sin vikt och kropp samt att 50 

procent av unga kvinnor i samma ålder är stressade över förväntningar på sig själva (Skandia 

2013). 

I generationer har unga kvinnor vänt sig till tidskrifter för att få råd och inspiration om 

aktuella ämnen som ofta speglar samtiden. Det är ofta privata ämnen som är känsliga och rör 

läsarens liv. Anja Hirdman menar att läsaren har svårt att tacka nej till de upplysningar som 

tidskrifter erbjuder då de påstår sig kunna säga vem läsaren är eller kan bli (Hirdman 2001, s. 

281). Nina Björk skriver om att det finns ett resonemang om att kvinnligheten är medfödd, 

och den första uppgiften som en kvinna har är att vara kvinnlig. Hon belyser att det finns en 

motsättning i det budskapet, eftersom den “medfödda kvinnligheten måste läras in”. Den 

osäkerhet och konflikt budskapet skapar hos kvinnor är vad damtidningar lever på (Björk 

1996, s. 18). 

Vi ska i denna uppsats kvantitativt undersöka hur svenska damtidningen Veckorevyn velat 

förbättra sina läsare från 1937 till 2017. Vi har undersökt bland annat Veckorevyns tilltal till 

läsaren, för vem Veckorevyn menar att man ska förbättra sig för samt det önskvärda resultatet 

i 473 självhjälpstexter i Veckorevyn. Som Skandias undersökning visar mår många unga 

kvinnor dåligt idag och med tanke på kvinnans hälsoläge tycker vi att det här är ett viktigt 

område att undersöka. Vi ska med hjälp av John B. Thompsons identitetsteori undersöka 
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vilket symboliskt material för att forma sig själva tidningarna kan ge kvinnorna som läser 

tidningen.  

Veckorevyn är den största tidningen för unga kvinnor och har sedan 1935 gett dem tips och 

råd om hur de ska se ut, må bra och leva. Tidningen speglar och bidrar till ett kvinnoideal i 

samhället om hur hon ska vara både fysiskt och psykiskt. Läsaren har alltid kunnat vända sig 

till tidningen med frågor och funderingar för att få svar som sedan visas i tidningen som alla 

kan ta del av, en typ av interaktion mellan redaktionen och läsarna. Med sin stora läsarkrets 

når Veckorevyn många unga kvinnor, och med ett självuttalat syfte att hjälpa sina läsare har 

tidningen möjlighet att ha stort inflytande i läsarnas liv. Veckorevyn skriver om ämnen som 

mode, skönhet, relationer, resor, välmående i bland annat krönikor, reportage, artiklar, 

intervjuer och fråga/svar-spalter. I dessa texter riktar sig skribenterna oftast till läsaren med ett 

du-tilltal.  

Inom alla dessa ämnen råder Veckorevyn sina läsare om hur hon ska agera för att lösa sina 

problem. Veckorevyn kan och vill påverka unga kvinnor och vi ska studera texter inom 

självhjälpsjournalistik. Vi upplever att Veckorevyn och andra tidningar för unga kvinnor säger 

sig ha enkla lösningar för stora problem. De menar på att vi inte är bra som vi är utan att 

läsaren ska ta till sig det som föreslås för att bli snyggare, smartare, attraktivare, gladare och 

starkare. Är detta verkligen självhjälp eller handlar det mer om självstjälp eftersom läsaren 

inte är utan ska bli “den bästa kvinnan”?   
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2. Syfte och frågeställning  
	  

2.1 Syfte 

Syftet är att studera hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur 

det budskapet förmedlas. För att undersöka detta studerar vi Veckorevyns tilltal i deras 

självhjälpstexter. Syftet är även att få ett historiskt perspektiv och se hur tilltalet har 

förändrats sedan 1937.  

Begreppet självhjälpsartiklar har myntats av studenterna Aino Oxblod och Emilia Rosengård 

(2015) i kandidatuppsatsen “Vi vet vem du borde vara - En studie över Veckorevyns 

självhjälpsjournalistik på 2000-talet” och vi har valt att använda oss av deras begrepp och 

deras definition av det. Vi vill undersöka hur Veckorevyn skriver om de olika ämnena 

skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa till läsarna, och då studera vilka tips de har 

för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv.  

2.2 Frågeställningar 

• Vilka proportioner ges läsarens problem över tid och hur framställs det önskvärda 

resultatet av självhjälpstexterna?  

• Hur har tilltalet till läsaren förändrats i tidningen? 

• För vem ska läsaren förbättra sig för? 

2.3 Stipulativa definitioner 

Vi upplever att det finns en genre inom veckopress där skribenterna ger tips, råd och 

uppmaningar till läsaren inom ämnena mode, skönhet, relationer, sex, fysisk hälsa, själslig 

hälsa, inredning, resor och utbildning. Dessa texter handlar om hur läsaren ska förbättra sig 

och vara för att nå ett ideal som kommer både från tidningarna och samhället. 

Den här genren på texter upptar en stor del av tidningarna och har förekommit i tidningen 

under alla de undersökta åren och texterna ökar i antal varje år. Vi benämner dessa texter som 

självhjälpsjournalistik.  

Objektet som har studerats är självhjälpstexter. Självhjälpstexter är texter som är riktade till 

läsaren och som ger läsaren råd, uppmaning, uppläxning eller sätter en förebild i fokus som 
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läsaren ska efterlikna. Vi har valt att analysera texter inom kategorierna skönhet, relationer, 

fysisk hälsa och själslig hälsa och texter som är skrivna ur en självhjälpsjournalistisk vinkel.  

Dessa kategorier har valts då de berör kvinnans inre och yttre. Kategorierna är känsliga och 

pekar på hur en kvinna ska se ut och vara, och har ständigt varit aktuella.   

2.4 Definition av kategorierna  

Skönhet: texter som tipsar läsaren om yttre skönhet, det vill säga smink, huskurer, 

plastikoperation och hur man ser yngre eller äldre ut.  

Relationer: texter som tipsar läsaren om hur hennes relationer till en partner eller 

familjemedlem kan förändras eller bli bättre samt hur man kan attrahera en eller flera 

personer.  

Fysisk hälsa: texter som tipsar läsaren om hur fysisk aktivitet kan hjälpa läsaren att bli 

snyggare, må bättre och prestera mer. 

Själslig hälsa: texter som tipsar läsaren om hur man ska må bättre psykisk. 
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3. Bakgrund 

3.1 Tidskrifter för kvinnor 

Veckopress som är riktad mot kvinnor vill skapa en dialog om kvinnlighet, vilket ska bidra 

till att deras läsare kan känna igen sig och bli bekräftade som kvinnor (Sköld 2003, s. 12).  

På 1800-talet kom kvinnotidningen Tidskrift för hemmet: tillegnad den svenska qvinnan ut. 

Den grundades av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona och handlade om kvinnans 

rättigheter och ställning i samhället och innehöll även litterärt innehåll (Göteborgs 

Universitet, odat.).   

På 1940- och 1950-talet introducerades en ny typ av tidning för kvinnor, de modeinriktade 

tidskrifterna. I Frankrike lanserades tidningen Elle och i Sverige Femina och Damernas 

Värld. På de äldre tidskrifterna omslag, som ofta var familjeinriktade tidskrifter, pryddes 

omslagen av kvinnor med djur eller barn medan de nya modeinriktade tidningarna hade chica 

och välstylade kvinnor på framsidan (Jais-Nielsen 2004, s. 96). På 1950-talet började även det 

fiktiva innehållet bli mindre i till exempel Veckorevyn och mer plats gavs till personreportage 

(Jais-Nielsen 2004, s. 98). På 1970-talet skedde ytterligare en förändring i den kvinnliga 

veckopressen, många tidningar började skriva om skvaller då det visat sig vara framgångsrikt 

(Jais-Nielsen 2004, s. 108). Jais-Nielsen hävdar att många modetidningar genom tiden har 

speglat samtiden samt tagit ställning för kvinnors fri- och rättigheter (Jais-Nielsen 2004, s. 

178). Livsstilsmagasin och tjejtidningar är något tunnare än modemagasin och vänder sig till 

en lite bredare målgrupp än vad modemagasin gör (Jais-Nielsen 2004, s. 188).  

Enligt författaren Karin Ekman är tidningar med en manlig målgrupp ofta specialiserade på 

ett visst ämne och de manliga läsarna kan fördjupa sig i sitt fritidsintresse, medan tidningar 

med en kvinnlig målgrupp till stor del berör ett par gemensamma ämnen. Det kan vara 

skönhet som till exempel hårvård, kroppsvård och smink. Kvinnors fritid ska gå till att ta hand 

om sitt utseende och sin kropp (Ekman 1998, s. 57-58). 

Eva Jais-Nielsen betonar att tidskrifter för kvinnor är mycket lyhörda för vad som säljer bäst. 

De går gärna ut med budskapet att de vill stärka kvinnor, men detta sker i samband med 

artiklar om bantningstips och plastikoperationer. Jais-Nielsen beskriver magasin för kvinnor 

på detta vis: 
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Livsstilsmagasin handlar alltså i huvudsak om att man kan bli en ny vackrare och bättre 

människa. Både till det yttre och inre. Ibland, som sagt, i kombination med att man ändå är rätt 

bra som man är, man måste bara stå på sig själv... vilket blir lättare om man är snygg, välklädd 

och har vacker frisyr (Jais-Nielsen 2004, s. 188).  

3.2 Veckorevyn  

Veckorevyn startades 1935 av Albert Bonnier Junior, och hans önskan var följande: “att lysa 

upp det gråa i vardagen”. Albert Bonnier Junior ansåg att det saknades en glad tidning för 

unga kvinnor (Bonnier Tidskrifter Historik, odat.). Tidningen var från början tänkt för män 

med bilagan Damernas Värld för kvinnor. Damernas Värld blev senare en egen tidning och 

Veckorevyn fick allt fler inslag för kvinnor (Sköld 2003, s.145). Kerstin Wijkman blev 

chefredaktör för tidskriften 1937, och tidningen innehöll då ämnen som romantik och skvaller 

och under hennes tid mångdubblades upplagan. Hon var chefredaktör för Veckorevyn fram till 

1945 (Bonnier Tidskrifter Historik, odat.).  

Tidningen har genomgått många förändringar genom åren. Mia Forsell berättar i en intervju 

att under 1940- och 1950-talet var Veckorevyn en novelltidning, för att under 1960- och 1970-

talet återgå till en ungdomlig familjetidning. Det var först 1977 som Veckorevyn gjordes om 

till den renodlade ungdomstidningen som den är idag (Sivac & Svensson, 2007). 

Veckorevyn är enligt dem själva det största magasinet i Sverige för unga kvinnor i åldrarna 

18-30 år. De menar på att läsare idag tar del av Veckorevyn då de önskar belöning, tröst eller 

tidsfördriv. De skriver själva: “Våra läsare unnar sig VeckoRevyn som belöning, tröst – eller 

njutningsfullt tidsfördriv. Med inspiration, guidning, humor och värme sätter vi guldkant på 

den unga kvinnans vardag” (Bonnier Tidskrifter Veckorevyn, odat.).  

Utifrån de numren vi undersökte, vilket är var femte år från 1937, går det att utläsa att 

Veckorevyn gav ut ett nummer varje vecka fram till 1997. Under 2002 och 2007 gav de ut ett 

nummer varannan vecka. 2012 gav de ut ett nummer per månad, och 2016 gav de ut 6 

nummer totalt.   

De hade 2016 en upplaga på 33 700, och 2015 en upplaga på 35 400, vilket är en minskning 

med 4,8 procent. 2016 sålde de 10 900 prenumererade exemplar till fullpris, och 19 600 sålda 

lösnummer till fullpris. Resterande exemplar såldes till olika rabatter samt 1 000 friexemplar 

(TS Mediefakta & upplagor, odat.).  
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3.3 Veckopressens journalistik 

Det finns idag många debattböcker som diskuterar genus och veckopressens journalistik samt 

deras påverkan på läsaren. Vi anser att dessa är relevant för bakgrunden men vi önskar 

särskilja dem som debattböcker. Författaren Karin Ekman diskuterar i boken Var så god - 

makt, kön och media bland annat innehållet i tjejtidningar och vilken relation de har gentemot 

sina läsare. I boken Allt är möjligt: En handbok i mediekritik av en grupp journalister skriver 

de bland annat om stereotypiska skildringar i media samt att det är genom dem man skapar 

sin bild av omvärlden. I Under det rosa täcket av Nina Björk diskuterar hon bland annat vad 

kvinnlighet är, den feministiska debatten och förföriska kvinnomagasin. Fanny Ambjörnsson 

skriver i sin bok Rosa den farliga färgen bland annat om vad färgen rosa betyder för 

människor och hur vi förhåller oss till färgen från tidig ålder.  

3.3.1 Var så god - makt, kön och media  

Författaren Karin Ekman skriver i boken Var så god - makt, kön och media (1998) att det 

budskap som tidningar har tar vi med oss i livet och budskapet är inte enbart ytligt 

underhållande (Ekman 1998, s. 39). Hon menar att tjejtidningar är något som läsaren kan 

identifiera sig med. Om en person som läser tidningen exempelvis har problem med kärleken 

finns det information som är knuten till verkligheten i dessa tidningar (Ekman 1998, s. 40). 

Rubriker på tidningarnas sidor kan berätta hur man som läsare ska avslöja kärleken och andra 

“mysterier unga kvinnor längtar efter att behärska” enligt Karin Ekman. Hon anser att 

målgruppen som bland annat tidningen Veckorevyn har (det vill säga 15-25 år) är 

“kommersiellt lönsamma”. Tidningarna använder frekvent det direkta tilltalet i texterna samt 

använder frågor i rubrikerna och det kan upplevas som tecken på vänskap. Tidningarna är 

med andra ord vänner till läsarna och de har erfarenheter och kunskap som de kan berätta om 

(Ekman 1998, s. 41).  

Karin Ekman skriver att kvinnor enligt kvinnotidningar inte borde ha något annat 

fritidsintresse än att ägna den lediga tiden åt hur hon ser ut (Ekman 1998, s. 57). Karin Ekman 

skriver att det ofta står i till exempel tidningarna Elle och Veckorevyn om hur man ska unna 

sig lite lediga timmar och tanken är då att tillägna denna tid åt sin kropp. Den tiden beskrivs 

för läsaren som en rofylld stund (Ekman 1998, s. 58).  

I tidningen kan det förekomma krönikor och de är många gånger skrivna av unga. Karin 

Ekman menar på att det finns en tanke om att krönikörerna får vara med och ta plats bara hon 
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“blottar sina innersta känslor och önskningar” (Ekman 1998, s. 34). Författaren skriver även 

om hur media framhäver vissa förebilder till läsaren. Att personen i fråga ska vara 

framgångsrik är givet och Ekman skriver att generellt spelar popidoler som förebilder en stor 

roll för tjejer (Ekman 1998, s.83). Hon skriver om Spice Girls och att tjejerna i popgruppen 

fick olika egenskaper. Dessa var sportig, gullig, sexig, klassisk och spännande. Tidningarna 

kunde uppmana läsarna att hitta sin spicepersonlighet som de kunde identifiera sig med. Hon 

menar att kvinnor enbart får ha några enstaka personliga egenskaper medan män får ha många 

(Ekman 1998, s. 85). I Veckorevyn nr 31 1997 kunde läsaren lära sig hur hon ska träna sin 

kropp för att få en “Spice Girl-figur” beroende på vilken typ av Spice hon är. Spice Girl 

använde uttrycket “Girl power” och Ekman skriver att det “är inte en väg till unga kvinnors 

självständighet. Snarare ett ihåligt, kommersiellt trick att utnyttja redan diskriminerade 

könsföreställningar” (Ekman 1998, s. 86-87).  

3.3.2 Allt är möjligt: En handbok i mediekritik 

Allt är möjligt: En handbok i mediekritik (1998) är skriven av en grupp journalister “som en 

reaktion mot stereotypa skildringar av framför allt kvinnor, men också män” (Broman et al. 

1998, s. 3).  

De menar att vi använder oss av media “för att inhämta kunskap och information, som 

underhållning och till opinionsbildning” (Broman et al. 1998, s. 13). Journalisterna anser att 

man av den anledningen kan tro sig veta att massmedier påverkar personer då de formar sin 

syn på världen. De menar på att om vi alltid skulle stanna inomhus i våra hem, kan vi trots det 

skapa oss en uppfattning av världen som vi lever i genom sändningar på televisionen (Broman 

et al. 1998, s. 13).  

Personer blir ofta stereotypiskt beskrivna i massmedia (Broman et al. 1998, s. 20). Vilken typ 

av personlighet som en person beskrivs ha är förenklat och med utgångspunkt från hur det har 

sett ut genom historien. Det är oftast människor som har mindre makt som beskrivs med 

stereotypa beskrivningar. Personer med status är de som fler gånger definierar andra grupper 

och blir mer sällan beskrivna med stereotypa uppfattningar (Broman et al. 1998, s. 19).   

Författarna till boken anser att när det kommer till kön beskrivs män och kvinnor oftast enligt 

egenskaper som inte förknippas med personen själv. Män kan förknippas med makt och 

kvinnor kan kombineras ihop med ämnet sex (Broman et al. 1998, s. 20).  
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Enligt författarna beskriver tidningar för kvinnor skönhet som något läsaren kan få bara hon 

lägger ner tid på det och använder vissa produkter. Tidningarna vill vara läsarens vän och ge 

tips om olika ämnen som intresserar kvinnor, vilket kan vara ämnen som rör relationer och 

skönhet (Broman et al. 1998, s 30). I boken hävdar de även att tidningar för kvinnor använder 

sig av läsarens rädslor. De formar ett problem som läsaren inte hade innan, för att därefter 

kunna ge förslag på hur hon skulle kunna lösa det (Broman et al. 1998, s 31).   

3.3.3 Rosa - den farliga färgen 

I boken Rosa - den farliga färgen (2011) av genusvetaren Fanny Ambjörnsson skrivs det om 

att genus delvis är något som vi gör. Exempelvis klär man tjejer i tjejkläder och ger dem saker 

som är till tjejer, och killar får killkläder och saker som är till killar (Ambjörnsson 2011, s. 

28).  

I boken intervjuar Fanny Ambjörnsson en tjej som berättar att rosa kläder får henne att känna 

sig vacker och omtyckt. Enligt författaren går den skildringen av tjejen som då känner sig 

nöjd med sig själv att “länka till en västerländsk idétradition där kvinnors självkänsla och 

identitet är nära knutna till deras förmåga att skapa ett attraktivt yttre.”(Ambjörnsson 2011, s. 

77). Genom historien har kvinnan bedömts stå nära kroppen, det kroppsliga och i 

förlängningen det djuriska, medan männen har förknippas med sin själ, sina tankar och det 

som bottnar i det mänskliga (Ambjörnsson 2011, s. 77).  

Ambjörnsson redovisar en intervju med en pojke, där pojken har gått från att tycka om rosa 

till att ogilla det och istället föredra andra färger. Ambjörnsson skriver att det tycks vara 

viktigt att tillhöra den grupp man önskar, och att vi “får en känsla av hur kategorisering av 

kön sällan är en harmlös handling, utan snarare bör betraktas som en ganska våldsam akt av 

begränsning”. Hon menar på att unga begränsar vad de vill ha, för att de bland annat är rädda 

vad andra ska tycka (Ambjörnsson 2011, s. 99-100).    

Författaren skriver om det fria valet, att man själv får välja rosa eller inte rosa. Hon belyser 

paradoxen: “Hur ska vi förstå det fria valet, när ordningen trots allt är så tydlig? Och hur kan 

ordningen förklaras, när allt egentligen borde vara fritt valt?” (Ambjörnsson 2011, s. 127). 
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3.3.4 Under det rosa täcket  

Nina Björk beskriver sin bok Under det rosa täcket (2003) som ett inlägg i den pågående 

feministiska debatten. Hon diskuterar bland annat sin önskan om en feminism som inte gör 

kvinnan till en utopi om ett bättre samhälle och kvinnlighet utan hon vill att feminismen ska 

kämpa för en frigörelse från fasta könsidentiteter. Björk menar att vi under det senaste seklet 

har kommit långt vad gäller synen på kvinnan men att vi inte kommit tillräckligt långt, 

fortfarande finns en syn på hur man ska vara om man är kvinna eller man. Den framtida 

feminismen har i uppgift att låta oss slippa leva efter ett manus beroende på våra kön. Björk 

menar att det samhälle som nästa generation kommer att leva i beror på vilken typ av 

feminism vi för idag (Björk 2003, s. 85-86).  

Författaren hävdar att “vara kvinna är att vara kropp”. Kvinnor skall bejaka sin kvinnlighet, 

vilket betyder att vi ska välkomna vår rätt att vara sköna objekt (Björk 2003, s. 95).  

Björk menar att damtidningar som Elle sänder ett budskap till sina läsare om att de blir 

naturliga och sig själva, när de använder kulturella produkter som krämer, smink och 

nagellack. När läsarna använt produkterna blir de lyckliga och blir värda att älska, “älskas 

som en kvinna som tagit på sig sin kvinnlighet” (Björk 2003, s. 20). 

På ytan handlar det om att kvinnan är värd att ägna tid åt sig själv ibland. Men genom att läsa 

mellan raderna menar Björk att man förstår att den “sköna kvinnan” egentligen är till för 

någon annan. Hon tar upp ett exempel ur tidningen Elle där en kvinna ligger på mage, med 

benen isär, ögonen slutna i en stor säng iklädd en svart body och texten på sidan lyder “unna 

dig lyxen att bry dig om dig själv lite mer”. Till denna bild ställer sig Nina Björk frågan vem 

kvinnan verkligen ligger där för (Björk 2003, s. 31).  

Björk menar att en kvinna som tänker på sig själv tänker på sin kropp. Den kropp som en man 

begär. 

I den svenska marknadsekonomin har kvinnan en speciell möjlighet: hon kan köpa varor för 

att själv bli den mest begärliga av varor, den sexuellt attraktiva kvinnan. Hon sitter inte i 

aktiebolagens styrelserum och planerar för varorna som ska cirkulera i marknaden, men hon 

får chansen att själv bli denna vara. Blir hon vald har hon lyckats: hon har visat sig klok nog 

att köpa de rätta produkterna som ger henne själv rätta värdet, kvinnlighet (Björk 2003, s. 32). 
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Björk menar att detta inte är mod utan bra planerande. Det är en investering i en patriarkal 

marknadsekonomi (Björk 2003, s. 32). 

Nina Björk framhåller att när kvinnan tillåts att vara kvinna, handlar det nästan aldrig om att 

låta kvinnans kropp vara och inte förändra den. Det är snarare tvärtom - i princip allt på 

kvinnans kropp kan förbättras och förändras. Björk tar upp Veckorevyn som exempel och 

berättar att hon läst tidningen i två månader och märker att det inte finns en enda del av 

hennes kropp som hon bör vara nöjd med.  

Av att läsa nittiotalets veckopress har jag lärt mig följande: mitt hår ska vårdas med speciella 

produkter, mina ögonbryn ska plockas, mina ögonfransar färgas, mina kinder ska se smalare 

ut med hjälp av rouge [..] om modet förespråkar naturlighet gäller likväl fortfarande 

ovanstående lista. (Björk 2003, s. 28-29). 
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4. Tidigare forskning 

Den forskningen vi har valt att lyfta är intressant då den handlar om genus, hur kvinnan 

framställs i medier, om tjejtidningar och innehållet i tidningarna. Då teorin utgår från 

identitetsbildning bidrar den tidigare forskningen till ett bredare perspektiv inom området. Vi 

har valt att använda oss av en bok av Liesbet van Zoonen (1994) där hon skriver om bland 

annat vad media har för inflytande över kön och makt och hur kvinnor representeras i media, 

David Gauntlett skriver i Media, gender and identity an introduction (2008) bland annat om 

innehållet i kvinnomagasin, och sambandet mellan medier och könsidentiteter. I sin 

avhandling Tilltalande bilder (2001) studerar Anja Hirdmans Veckorevyn och ser då bland 

annat på hur kvinnor presenteras för andra kvinnor och hur vi förväntas se på oss själva. Vi 

har använt oss av Gullan Sköld (2003) som undersöker frågespalter i kvinnotidningar. 

Slutligen har vi använt oss av Is he a boyfriend material? av socialpsykologiforskaren Kirsten 

B. Firminger. Firminger undersöker fem populära tidningar för tonåringar och hur de gestaltar 

mäns beteende.        

4.1 Feminist Media Studies 

I boken Feminist Media Studies (1994) skriven av medieforskaren Liesbet van Zoonen, 

beskrivs feminism och bland annat vad media har för inflytande över kön och makt (Zoonen 

1994, s. 4). I boken lyfter Liesbet van Zoonen en teori som menar på att medier visar 

samhällets härskande sociala värderingar och man nedvärderar kvinnor genom att beskriva 

dem stereotypiskt eller genom att inte visa dem alls. Liesbet van Zoonen menar att kvinnor är 

underrepresenterade i medier, både när det kommer till produktionen av media och innehållet. 

De kvinnor som syns i medier framställs ofta som unga och söta och beskrivs bland annat 

som passiva, undergivna, beroende och obeslutsamma. De kan definieras i relation till deras 

män, pappor, chefer, söner eller en annan man (Zoonen 1994, s. 17).  

Liesbet van Zoonen lyfter i boken ett resonemang om att det finns en skillnad mellan kvinnor 

och män, och feminint och maskulint, samt att man tänker på sig själv i dessa typer av termer. 

Man känner sig som det man är och kön blir då en oundviklig del av vår identitet (Zoonen 

1994, s. 33) 
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4.2 Media, gender and identity an introduction  

Sociologen och medieretorikern David Gauntlett har i sin bok Media, gender and identity an 

introduction (2008) undersökt sambandet mellan olika typer av medier och kön samt 

könsidentiteter. Gauntlett hävdar att magasin för kvinnor ger alla möjliga tips om hur man ska 

se ut, leva och vara. Även om vi bara läser texterna ytligt så tar vi undermedvetet in vad det är 

vi läser (se Gauntlett 2008, s. 2-3). 

Tjejmagasin har handlat om olika saker som skönhet, skaffa en partner och att vara 

självständig (Gauntlett 2008, s. 190). Forskare Elisabeth s genomförde en studie 1987 och 

hade då en gruppdiskussion med ett antal tjejer som hade läst tidningen Jackie. Studien likt 

andra studier inom samma typ visade att personerna kunde ha distans till innehållet och inte 

tog åt sig av det. Men trots det bevisar det inte på att texterna inte hade inflytande (Gauntlett 

2008, s. 192).   

Gauntlett hävdar att kvinnomagasin idag är en social konstruktion av kvinnlighet och 

kvinnosläktet. En del ämnen som skönhet och mode är självklara och tar mycket plats i 

tidningen medan andra ämnen som dyker upp i tidningen är mindre traditionella (Gauntlett 

2008, s. 196). Det kan vara ämnen som män som sexobjekt (och kvinnor som sexobjekt i 

manliga tidningar). En annan del är sex och sexualitet, och en del är relationer då det tidigare 

handlade om att hitta en man och bli lycklig med honom. På senare tid har det handlat om hur 

kvinnor inte ska nöja sig med första bästa man och att kvinnan ska vara den som har 

kontrollen i en relation (Gauntlett 2008, s. 199-200). Ett annat ämne är förändring och 

egenmakt. Tidningar för kvinnor får ofta kritik för att de skapar ett ouppnåeligt skönhetsideal. 

Men tidningarna skriver också om hur man ska må bättre, få en positivare självbild och ta tag 

i sitt liv både fysiskt och emotionellt, hävdar Gauntlett (Gauntlett 2008, s. 200, 205).    

Gauntlett menar att tidningar med unga kvinnor som målgrupp är icke-traditionella. 

Författaren hävdar att de avvisar de regler för hur läsaren borde vara och inspirerar kvinnorna 

att vara fria och ha sin egen identitet. Gauntlett understryker dock att dessa magasin aldrig 

skulle uppmana kvinnor att göra ett försök att vara annat än sexig, elegant och moderiktiga 

(Gauntlett 2008, s. 216).  
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4.3 Tilltalande bilder 

Anja Hirdman är medieforskare och i hennes avhandling Tilltalande bilder (2001) diskuterar 

hon bland annat att publiken delas in i olika kategorier bestämt efter publikens kön. 

Kategorierna bestäms av mediernas idéer om vad detta “kön” innebär. Medieutbudet formas 

sedan efter vad de olika kategoriernas kan tänkas vilja se. Det konstanta bestämmandet av kön 

skapar en medial produktion av genus. Hypoteser om vilka vi är styr hur man talar om något 

samt vad man talar om. Att publiken delas in i olika kategorier som kvinnliga och manliga, är 

en av de viktigaste komponenterna inom journalistiken. Hirdman förklarar att man i 

veckopressen ser detta tydligt “då läsarens kön är, och har varit, avgörande för innehåll, 

utformning och tilltal.”. När man ser på sin publik som män eller kvinnor skapas 

föreställningar om vad det betyder eller borde betyda, att vara kvinna eller man (Hirdman 

2001, s. 8).  

Hirdman skriver att det finns många olika typer av journalistik och att deras syften och 

intentioner är olika. Nyhetsjournalistiken har krav på objektivitet, opartiskhet och saklighet, 

men dessa krav finns inte i samma utsträckning i veckopressens ideologi. Dock betyder inte 

det att veckopressen är en fiktiv genre. Hirdman menar att veckopressens vilja att visa det 

“sanna” och hur något egentligen är har haft en avgörande roll i veckopressen popularitet. 

Dock är det inte samma typ av sanning som nyhetsjournalistik lutar sig mot. I populärpress 

och veckopress är underhållning ett viktigt perspektiv (Hirdman 2001, s. 16).  

Underhållning inom veckopress erbjuder läsaren något bättre, något som det vardagliga livet 

inte erbjuder. Till exempel hopp, alternativ och möjligheten att föreställa sig något som kan 

bli möjligt att förverkliga. Det handlar inte om att publiken skall föreställa sig en utopisk 

värld, utan snarare om att visa hur den världen skulle kunna upplevas, genom att till exempel 

framställa relationer mellan människor som mycket enklare än vad de egentligen är (Hirdman 

2001, s. 17). 

Anja Hirdman menar att det beskrivande av vem läsaren är eller kan bli sätter tidningen i en 

“upplysnings position” och den lockelse detta medför är något som läsaren har svårt att tacka 

nej till. Journalistiken utnämner sig själva som experter och använder sig av journalistik som 

framtidsprognos och utfrågningar för att undersöka sitt nya ämne - läsaren (Hirdman 2001 s. 

281).  
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På Veckorevyns skönhetssidor menar Hirdman att bilderna framförallt handlar om utlärande. 

Kvinnor visar andra kvinnor hur kläder ska bäras, ansiktet formateras med smink och hur 

kvinnans kropp ska skötas (Hirdman 2001, s. 262). 

Hirdman framhåller även att när publikens kropp placeras i centrum för innehåll och tilltal 

sker en kommersialisering av läsaren, både ekonomiskt och ideologiskt. Kroppen framställs 

som en vara, ständigt i behov av produkter för att kunna förverkliga sin potential (Hirdman 

2001, s. 280). Kommersiellt tilltal grundades på formeln: vi-vet-vilka-ni-är och vad-ni-vill-ha. 

1995 tog Veckorevyn det ett steg längre och skapade formeln: vi-vet-vem-du-borde-vara. Med 

varor förväntas konsumenten konsumera synen på sig själv (Hirdman 2001, s. 281).  

4.4 Ett rum för råd och tröst  

Journalisten och forskaren Gullan Sköld har i sin bok Ett rum för råd och tröst (2003) 

undersökt problemspalter, frågespalter och förtroendevrår i tidskrifterna Damernas Värld, 

Veckorevyn, Året Runt och Darling från 1940-talet till 2000-talet.  

Enligt Sköld finns frågespalter framförallt i tidningar för kvinnor och dess popularitet har 

ökat med åren (Sköld 2003, s. 9). Sköld hävdar att spalternas karaktär ändrats i takt med att 

samhället förändrats. Under åren har ämnen i spalterna förändrats samt attityden från de 

spaltansvariga gentemot frågeställaren. Sköld vill med sin forskning fylla en lucka i litteratur 

om veckopress och betonar att man inte undersökt texter som frågespalter, men enligt henne 

är de intressanta då de belyser samtiden (Sköld 2003, s. 10). Hon menar även att 

frågespalterna fyller en viktig funktion.  

På det personliga planet en möjlighet att få skriva av sig sina problem, och i bästa fall få råd 

och stöd, tröst hjälp och råd från en klok person, inte sällan professionell på 

samlevnadsfrågor. På ett vidare plan fungerar dessa spalter som identifikation för de läsare 

som antingen erfarit liknande svårigheter i sina relationer, eller skulle kunna göra det (Sköld 

2003, s. 12).  

Sköld framhåller att veckotidningarna synliggör ett samhällsfenomen när de besvarar en 

enskild läsares fråga i tidningen och att veckotidningar alltid varit förtjusta i det intima mötet. 

Genom att fokusera på en enskild läsare har man stundtals lyckats göra problem tydligare 

samt skapat nya infallsvinklar. Dock finns en baksida, på detta sätt undviker man att se 

problemen i det större strukturella sammanhanget, och inte ofta analyserar man de 

samhälleliga faktorer som kan ha skapat problemen som läsaren möter (Sköld 2003, s. 151).  
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4.5 ”Is he boyfriend material?”: representation of males in teenage girls' 

magazines. Men and masculinities  

Socialpsykologiforskaren Kirsten B. Firminger studie Is he boyfriend material? (2006) 

undersöker hur fem populära amerikanska tidningar med tonåringar som målgrupp gestaltar 

mäns beteende.  

Firminger menar att tidningar för unga kvinnor spelar en viktig roll i att forma normer för de 

miljoner flickor som läser dem. I hennes artikel undersöker hon hur tidningarna framställer 

hur man attraherar den ”rätta” killen och finner kärlek. Enligt tidningarna ligger ansvaret på 

läsaren själv. Det handlar om läsarens självreglering, personligt ansvar och bra val. Det enda 

som håller dem borta från att finna den rätta killen och kärlek är brist på självkänsla och 

saknad av ansträngning (Firminger 2006, s. 298).  

Enligt Firminger använder sig tidningarna av feministiskt ”girl power”-språk men diskuterar 

eller ifrågasätter varken patriarkatet eller politik och könsnormer. Istället, menar Firminger, 

förespråkar tidningarna att läsarna ska övervaka sina vänner, killar och sig själv. Man 

uppmanar unga kvinnor att skapa identiteter med hjälp av kläder, kosmetik, 

skönhetsprodukter och genom att konsumera (Firminger 2006, s. 298).   

Enligt Firminger har dessa tidningar en viktig roll i unga kvinnors skapande av normer och 

förväntningar. Läsaren befinner sig i en tid då hon skapar sin identitet. Tonårstjejer anses mer 

lojala gentemot sin favorittidning än till deras favoritprogram. Tidningar är som en syster och 

en vän menar författaren (Firminger 2006, s. 299). 

Firminger förklarar att det ofta förekommer pinsamma historier i tidningarna där tonårstjejer 

är i centrum, och män vanligtvis är publik till händelserna. Detta kan göra det möjligt för 

andra läsare att se att de inte är de enda som har upplevt pinsamma stunder, men det förstärker 

också begreppet självövervakning och lär tjejer att tänka på pojkar som publik och domare av 

deras beteende (Firminger 2006, s. 303).  

4.6 Forskningens relevans för studien 

Den tidigare forskning vi valt att presentera har inte undersökt självhjälpstexter men lyfter 

ämnen som angränsar till vårt och hjälper oss att förstå bakgrunden till självhjälptexter bättre. 

Vi tror att det här underlaget hjälper oss att förstå varför Veckorevyn skriver till sina läsare på 

ett specifikt sätt och varför tidningar för unga kvinnor ser ut som de gör. Trots att en del 
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forskning inte är från de senaste åren, som till exempel Gaunlett, anser vi att den är relevant 

då den går djupare in på ämnet. Vi tror att tidningars innehåll har och kommer att förändrats i 

takt att med att samhället förändras. Till exempel tror vi att ämnen som rör själslighälsa 

kommer att ta mer plats i tidningarna. Den forskning vi tagit del om rör detta ämne men vi 

tror att framtida forskning kommer att undersöka det i större utsträckning.   

Det vår studie undersöker som inte tidigare har undersökts är självhjälpstexter, budskapet i 

dem, hur det har förmedlats och förändrats under 80 år. Ämnet har hög journalistisk relevans 

då många läsare tar del av dessa journalistiska texter och vi har även studerat dialogen mellan 

journalisterna och läsarna, det vill säga hur skribenterna talar till sina läsare.  
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5. Teori 

I denna uppsats utgår vi från Identitetsteorin av John B. Thompson. Vårt teoretiska perspektiv 

är att tidningen Veckorevyn möjligtvis har inflytande på läsarens identitetsbildning. 

Thompsons teori används för att den kan undersöka om Veckorevyns material kan bidra till 

läsarens identitetsbildning. Thompson talar om att individen påverkas av ”icke-lokala” källor 

(Thompson 2001, s. 257) vilket Veckorevyn är. Vi vill närmare studera på vilket sätt 

Veckorevyn kan bidra till läsarens identitetsbildning och ska i analysen undersöka det med 

teorin. Utifrån resultaten analyseras och dras slutsatser med hjälp av Identitetsteorin. 

Undersökningens resultat studeras även med utgångspunkt från den forskningen som 

benämns i avsnittet Tidigare forskning.  

Sociologen John B. Thompson skriver i boken Medierna och moderniteten om att “jaget” är 

ett symboliskt projekt som individen aktivt konstruerar, utifrån material som hon förfogar 

över och väver in i ett sammanhang om vem hon är, och det är med andra ord självidentitet 

(Thompson 2001, s. 260-261). Berättelsen om vem man är förändras över tiden då man får 

nytt material, får nya erfarenheter och omvärderar sin identitet (Thompson 2001, s. 261).  

Utvecklingen av kommunikationsmedier har haft ett djupgående inflytande över jag-

bildningens process. För de flesta individer förr i tiden begränsades jag-bildningen av de 

platser där de levde och interagerade med andra, deras kunskap var “lokal kunskap” men idag 

ser det ut på ett annat sätt (Thompson 2001, s. 261-262). Jag-bildningen blir allt mer beroende 

av tillgången till medierade kommunikationsformer, som tidningar och elektroniska 

medierade former (Thompson 2001, s. 262). 

Jag-bildningen blir med tiden allt mer öppen och reflexiv, detta eftersom individen allt mer 

faller tillbaka på sina egna resurser vid konstruerande av en egen identitet. Jag-bildningen 

skapas med hjälp av ett medierat symboliskt material som ger större möjligheter och löser upp 

- utan att förstöra - förbindelse mellan individen och den gemensamma platsen. Förbindelsen 

löses upp då individen påverkas av källor som betecknas som “icke-lokala” med bland annat 

avlägsna källor, men förbindelsen förstörs inte. Den “icke-lokala” kunskapen tas emot på 

speciella platser och är beroende av mottagarens intresse och de resurser man tillägnar. 

Medieutvecklingen förvandlar jag-bildningen process och den skapar en intimitet som kan 

skilja sig från interaktion som sker ansikte mot ansikte (Thompson 2001, s. 257).  



19	  	  

Med medieutvecklingen blir det möjligt att öppna nya former av interaktion. Med den 

medierade interaktionen, som exempelvis telefonsamtal och brev, är det ömsesidig interaktion 

och intimitet, och delandet av en plats saknas. Den medierade kvasiinteraktionen är när man 

upplever sådant som man troligen inte kommer uppleva i sin vardag, exempelvis är det få 

människor i Sverige som kommer att uppleva svält, men de flesta kan ha sett det på TV. 

Medierna har gjort det möjligt med medierad kvasiinteraktion. Individen kan då skapa 

intimitet som inte är ömsesidig. Den sträcker sig över både tid och rum, och kan vara mellan 

en popstjärna och ett fan. Den typen av förhållande kan vara stimulerande för den saknar 

skyldigheter men det kan skapa ett beroende för att den ena partnern är otillgänglig 

(Thompson 2001, s. 258). 
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6. Metod och definitioner 

6.1 Metod 

Metoden som har använts är en kvantitativ innehållsanalys. Metoden valdes då ett stort 

material skulle undersökas över en lång tid, med en kvalitativ metod hade studien inte kunnat 

genomföras på det sätt vi önskat. Vi valde att koda utifrån kodboken som beskrivs i Metoder i 

kommunikationsvetenskap skriven av författarna Mats Ekström och Larsåke Larsson. 

Undersökningen av tidskriftstexterna har utgått från ett kodschema och bestått av 17 variabler 

med tillhörande 50 variabelvärden (se bilaga 1). Vi studerade texternas substans och valde 

därför variabelvärden som utgår från textens innehåll och budskap (Nilsson 2010, s. 136).  

Vi har variabler av teknisk karaktär för att ge identifiering av materialet, exempelvis variabler 

för datum, vem som kodar samt sidnummer (Nilsson 2010, 136). En annan variabel i 

kodschemat är kategori på texten för att undersöka förekomsten av det, och för att se hur man 

skriver om just den kategorin. Alla variabelvärden är uttömmande i förhållande till 

undersöksproblemet samt är dessa ömsesidigt uteslutande (Nilsson 2010, s. 141).  

6.2 Genomförande 

Vi började med att se var materialet vi ville undersöka fanns. På Nordiska museet samt på 

Kungliga biblioteket i Stockholm fanns Veckorevyns tidningar arkiverade. 

För att kunna skapa ett kodschema började vi arbetet med att göra en research över det 

material vi skulle studera och läste texter från de första åren som Veckorevyn publicerades. Vi 

hade sedan innan kunskap om hur dagens Veckorevyn ser ut och vad innehållet är. Efter 

researchen kunde vi skapa variabler och variabelvärden som vi ansåg skulle besvara våra 

frågeställningar och ge ett intressant resultat. Därefter prövade vi variablerna i pilotstudien.  

Studien startades med en pilotstudie som utfördes tillsammans för att kontrollera att rätt 

variabler och värden användes och att studien skulle gå att genomföra. Pilotstudien 

genomfördes på texter från nummer i januari av Veckorevyn år 1937. Vi tog bort ämnet mode 

samt la till värdet “män i allmänhet” och “frisk/kry”. Vi tog bort variabeln “antal ord” för att 

det inte skulle tillföra något i vår undersökning. Efter att pilotstudien var klar undersökte vi 

tillsammans de första nio texterna för att återigen kontrollera om rätt variabler och 

variabelvärden gick bra att använda. Vi fortsatte sedan koda var och en, men satt bredvid 
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varandra och vid osäkerhet frågade vi den andra och var alltid överens om vad variabelvärdet 

skulle vara. 40 texter kodade vi tillsammans under tidens gång och en vecka in i 

empiriinsamlingen dubbelkollade vi fem av varandras texter.  

Datorprogrammet Excel användes vid kodningen och där skrevs resultaten. När all empiri var 

insamlad lades datan in i programmet SPSS där diagram togs fram.    

Variabeln V8, det vill säga “tilltal”, syftar på hur självhjälpstexten talar till läsaren. 

Variabelvärde 14 är “uppmaning” och definieras med att skribenten hävdar något som är den 

enda sanningen. Värdet 15 är “råd” och definieras med att skribenten föreslår något men 

hävdar inte att det är den enda lösningen. Värdet 16 är “uppläxande” och definieras med att 

skribenten skuldbelägger läsaren och skribenten tvingar läsaren till en åsikt. Värdet 17 är 

“förebild” och definieras med att läsaren ska inspireras av exempelvis en kändis. 

Variabelvärde 18 är “annat” och används om självhjälpstexten talar till läsaren på något annat 

sätt.              

Variabeln V10 “För vem/vad läsaren ska förbättra sig för” syftar på vem läsaren, enligt 

Veckorevyn, ska förbättra sig för. Variabelvärden var “sig själv”, “partner”, “samhället”, 

“arbetsplatsen”, “familj”, “män i allmänhet” och “annan, vem/vad?”.  

Variabeln V11 “Hur beskrivs det önskvärda resultatet av självhjälpstexten” tillgavs 

variabelvärdena: “livsomvälvande”, “harmoni/lugn”, “attraherar partners”, “ekonomisk 

vinning”, “lycka/nöjd” och “frisk/kry”. “Livsomvälvande” definieras med att skribenten 

hävdar att läsarens liv kommer att ta en ny vändning och att läsarens liv inte kommer att vara 

sig likt efter förbättringen. “Harmoni/lugn” definieras med att skribenten hävdar att läsaren 

efter förbättringen kommer att känna sig lugn i sinnet, vara mindre stressad och trygg i ett 

beslut. “Attraherar partners” definieras med att skribenten hävdar att förbättringen kommer att 

leda till att läsaren kommer att bli mer attraktiv för det motsatta könet. “Ekonomisk vinning” 

definieras med att skribenten hävdar att förbättringen kommer att giva läsaren en bättre 

ekonomi. “Lycka/nöjd” definieras med att skribenten hävdar att förbättringen kommer att få 

läsaren att må bättre, bli glad, känna lycka, känna sig nöjd i sin relation, sitt yttre och sitt 

sinne. Variabelvärdet användes även när tidningen benämnde resultatet som det enda 

självklara för att läsaren ska må bra. “Frisk och kry” definieras med att skribenten hävdar att 

förbättringen kommer att få läsaren att känna sig fysiskt och själsligt starkare samt minska 

risken för stress och oro.  
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Variabel V12, “Proportioner på problemet”, syftar på vilken storlek, det vill säga vilken 

proportion, problemet beskrivs ha enligt Veckorevyn. Variabelvärdet “vardagsproblem” 

definieras som ett konkret problem, exempelvis hur vissa skönhetsprodukter ska förbättra det 

yttre, hur man ska bli sams med sin partner eller hur en viss sport ska få en att bli glad. 

Variabelvärdet “livsproblem” definieras som något mer abstrakt, exempelvis ensamhet, 

hantera en svår motgång och ett livsavgörande beslut. Resterande variabler och 

variabelvärden finnes i bilaga 1. 

6.3 Material 

Innehållsanalysen är baserad på 473 texter ur 154 nummer av Veckorevyn. Vi studerade totalt 

176 nummer men 22 nummer, det vill säga 12,5 procent, innehöll inga självhjälpstexter. I vårt 

urval har vi har gjort nedslag var femte år sedan år 1937 fram till och med 2017, och studerat 

februari, mars och aprilnummer. De valda månaderna valdes då vi ansåg att 

sommarmånaderna skulle handla mycket om träning inför badsäsongen, månader runt jul 

valdes bort då vi förmodade att de numren skulle handla mycket om julen och nyårslöften 

som kan inkludera till exempel träning. September, oktober och november skulle kunna ha 

undersökt men valdes bort och februari, mars och april valdes istället då de kommer först på 

året. Då det på vissa sidor förekom flera självhjälpstexter inom samma kategori valde vi den 

texten med flest antal ord.  

Antalet självhjälpstexter har ökar markant under senare år och det beror på att Veckorevyns 

innehåll förändrats under åren. Under 1930-1950-talet innehöll tidningen till största delen 

skönlitteratur och reportage. Sedan 1960-talet och framåt förekom skönlitterära texter i 

mindre utsträckning och självhjälpsjournalistiken ökade. Detta påverkar vårt resultat då 

andelen texter vi har analyserat till största delen kommer från 1960-talet och framåt. Detta är 

något som vi inte har kunnat kontrollera, men haft i åtanke.  

6.4 Bortfall 

I och med att materialet var gammalt gick det inte att tillgå årgång 1957 av Veckorevyn, och 

vi valde av den anledningen istället 1959 som gick att låna. År 1972 fanns inte de månaderna 

som vi ville undersöka och vi valde som ersättning därför maj, juni, och juli. Vi studerade 

totalt 176 nummer men 22 stycken nummer, det vill säga 12,5 procent, innehöll inga 

självhjälpstexter. 
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6.5 Urval 

Vi har analyserat Veckorevyns februari, mars och aprilnummer var femte år sedan 1937 till 

2017 (80 år). Utgivningsdatumet för numren måste ha varit under februari, mars och april. 

Om en tidning exempelvis utgavs 26:e januari och sträcker sig till februari har den inte 

undersökts. Om det finns en bilaga i ett nummer inom exempelvis kategorin skönhet har 

bilagan valts bort. När det kommer till yttre avgränsningar har vi valt att ta bort annonser och 

bilagor inom exempelvis skönhet, detta är enligt Nilsson rimligt att göra (Nilsson 2010, s. 

130). Om det har funnits flera självhjälpstexter på en sida har vi valt den med mest text.  

6.6 Kriterier 

De utvalda texterna utgår från de angivna kriterierna. 

6.6.1 Kriterier för textens uppbyggnad 

• Texten skall vara en artikel, intervju, reportage, tipsspalt, ett test, fråga/svar-spalt, 

kåseri/krönika eller ledare/chefredaktör har ordet. 

• Textens längd har ingen betydelse. 

6.6.2 Kriterier för textens innehåll 

• Syftet med texterna vi studerar ska vara att läsaren ska förbättra sig för sig själv, sin 

partner, familjen, samhället, män i allmänhet eller sin arbetsplats.  

• Texterna ska handla om skönhet, relationer, fysisk hälsa eller själslig hälsa.  

• En privatperson kan aldrig stå bakom en självhjälpstext, endast någon från 

redaktionen eller en uttalad expert inom ett ämne kan stå bakom en självhjälpstext.  

• Texten måste vara riktad till läsaren samt innehålla tips och råd. Inom kategorin 

skönhet räknas texter som tipsar läsaren om yttre skönhet, det vill säga smink, 

huskurer, plastikoperation, hur man ser yngre eller äldre ut.  

• Inom kategorin relationer räknas texter som tipsar läsaren om hennes relationer till en 

partner eller familjemedlem, samt önskan om en partner, kan förändras eller bli bättre.  

• Inom kategorin fysisk hälsa räknas texter som tipsar läsaren om hur fysisk aktivitet 

kan hjälpa läsaren att bli snyggare, må bättre, bli lyckligare och prestera mer.  
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• Inom kategorin själslig hälsa räknas texter som tipsar läsaren om hur man ska må 

bättre psykisk och vara fri från psykisk ohälsa. 

6.7 Avgränsning 

Texter om sex, fysisk sjukdom, insändare, inredning, resor, mode, utbildning och texter 

riktade till män har valts bort. En text där skribenten endast reflekterar kring en kategori gills 

inte som självhjälpstext. Självhjälpstexter som rör ämnet sex har valt bort då samhällets syn 

på sex har förändrats mycket under de decennier vi studerat Veckorevyn. Ämnet upplevs för 

komplicerat för denna studie. Självhjälpstexter om fysisk sjukdom som till exempel diabetes 

har valts bort då de inte handlar om att kvinnan ska förbättra sitt yttre och sig själv, det 

handlar om medicinska kunskaper. Insändare studeras inte då det inte är Veckorevyn som står 

bakom texten. Självhjälpstexter riktade till män har inte heller undersökts då denna studien 

handlar kvinnor och hur de skall förbättra sig. En text där skribenten reflekterar kring ett 

ämne i till exempel en krönika och inte riktar sig till läsaren och/eller ger henne råd gills inte 

som en självhjälpstext. Självhjälpstexter om mode har valts bort då ämnet är mycket 

omfattande och inte alltid berör hur kvinnan ska förbättra sig, utan kan handla mer om 

material. Texter om utbildning som handlar om till exempel vilka yrkesval man skall göra och 

resor har inte analyserats då dessa inte handlar om hur kvinnor ska förbättra sitt yttre eller inre 

för att passa in i ett ideal.  

6.8 Metodkritik 

Vi valde kvantitativ innehållsanalys då vi ville undersöka ett omfattande material som 

sträcker sig över både flera decennier och ämnen samt kunna dra generella slutsatser av det 

resultat vi fått fram. Hade vi valt en kvalitativ metod hade denna studie inte gått att 

genomföra och frågeställningarna hade inte kunnat besvarats. Kvalitativ metod kan dock vara 

bra då den analyserar texter mycket djupgående och från flera olika aspekter.  

Kritik har riktas mot genomförande av kvantitativ innehållsanalys, frågan om det är möjligt 

att mäta text har lyfts. Tre dimensioner finns för denna diskussion, dessa är 1) kvantitet - 

betydelse; 2) helhet-delar; 3) objektivitet-tolkning.  

Det finns fyra begrepp som är grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen som 

redovisas i boken Metoder för kommunikationsvetenskap i kapitlet ”Kvantitativ 

innehållsanalys” och dessa är objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. Objektivitet 
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handlar om att undersökningen är oberoende av forskaren. Med ett utförligt beskrivande av 

det som undersöks och ens schema för analysen ska andra forskare kunna genomföra samma 

studie och få likadant resultat. Systematik krävs för objektivitet, hur analysen ska gå till ska 

vara klart definierat. Utifrån tydliga urvalskriterier ska det som bedöms vara relevant kunna 

mätas på tillförlitligt sätt och inte ses förbi. Variablerna i analysschemat ska kunna beskrivas 

kvantitativt, det vill säga att de ska kunna bestämmas av termer av frekvens eller omfång som 

gör det möjligt att fastställa statistiska samband. Manifest innehåll betyder att analysen 

begränsas till det som klart går att utläsa, det som alla personer kan iaktta. Anvisningar om 

hur variablerna ska utläsas beskrivs tydligt så att risken för att subjektiva tolkningar 

försvinner, samt implicita och dolda budskap (Nilsson 2010, s. 122). Följs inte dessa begrepp 

är inte undersökningen tillförlitlig.  

Under studien har vi förhållit oss och följt dessa fyra grundläggande begrepp. För att undvika 

att fel ska ha uppstått genomfördes en gedigen pilotstudie. Under studiens gång kodades 49 

texter tillsammans och fem texter dubbel kodades. Vi har tydligt beskrivit hur undersökningen 

gått till och varit transparenta under hela studien.  
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7. Resultat och analys 

Nedan redovisas resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Den första tabellen visar hur 

många texter vi har analyserat, inom vilka kategorier samt förändringen över tid. De följande 

fyra tabellerna presenterar resultatet med utgångspunkt från studiens frågeställningar.  

Först visas tabellen, sedan följer en beskrivning av resultatet i tabellen i en sammanfattande 

text och därefter följer en delanalys med utgångspunkt från teori och tidigare forskning.  

7.1 Tabell 1: Kategoriers förekomst under undersökta decennium 

 

 

7.1 Tabellen visar texternas kategori samt år. 

Denna tabell visar hur många självhjälpstexter som förekommit under de undersökta åren, 

samt inom vilka kategorier de skrivits. Tabellen visar att antalet självhjälpstexter har ökat för 

varje årtionde, med undantag för 2000- och 2010-talet. Det är främst texter inom kategorin 

skönhet som skrivits. Skönhet var det oftast förekommande ämnet under 1940-, 1960-, 1980-, 

1990-, 2000- och 2010-talet. Enda året då skönhet inte var den mest förekommande kategorin 

var på 1930-talet då relationer förekom mest frekvent. Endast 42 av 473 texter hamnar under 

kategorin fysisk hälsa. 

Under de tre första decennierna var relationer en ofta förekommande kategori. Då bestod 

hälften eller mer än hälften av alla självhjälpstexter av kategorin relation. Under 1960 bestod 

cirka en tredjedel av texterna av kategorin relationer och 1970 nästan hälften. Även under 

åren 1990 och 2000 skrevs det många självhjälpstexter inom kategorin relationer, ungefär en 

tredjedel av alla självhjälpstexter handlade de åren om relationer. 1950 skrevs de första 

texterna om själslig hälsa och har sedan dess konsekvent ökat i antal.  

Förekomsten av självhjälpstexter ökade från 1980-talet till 1990-talet. På 1980-talet skrevs 

totalt 65 självhjälpstexter och på 1990-talet skrevs 122 självhjälpstexter.   
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7.1.1. Delanalys tabell 1 

Som Gaunlette hävdar har kategorin relationer alltid varit ofta förekommande i tidskrifter för 

kvinnor (Gauntlett 2008, s. 199-200). Som tabellen visar är kategorin relationer det näst mest 

förekommande ämnet i Veckorevyn. Under 1930-, 1950-, 1970-talet var relationer det mest 

förekommande ämnet i tidningen.  

Han hävdar även att tidningar skriver om hur man ska må bättre, få positivare självbild och ta 

tag i sitt liv fysiskt och emotionellt (Gauntlett 2008, s. 200, 205). Dessa ämnen faller under 

själslig hälsa och det går att tyda av tabellen att dessa texter har ökat mycket under åren. 

”Icke-lokal” kunskap som till exempel en tidskrift tas emot av läsaren på speciella platser som 

exempelvis dennes hem eller annan känd miljö för läsaren. Den icke-lokala kunskapen kan då 

upplevas som familjär trots att den kommer långt bortifrån (Thompson, s. 257). Det 

Veckorevyn hävdar och säger till sina läsare upplevs som ett tryggt råd från en storasyster 

eller vän (Firminger 2006, s. 299).  

Anja Hirdman menar att veckopressen vill bidra med att underhålla personen som läser och 

att texterna i tidningen ska erbjuda något utöver det dagliga livet (Hirdman 2001, s. 17). Med 

bland annat utfrågningar och vägledning kan läsarens framtid spås av tidningen och det är 

något som läsaren ofta tackar ja till (Hirdman 2001, s. 281). Veckorevyn erbjuder läsaren i 

dessa texter en beskrivning av vem hon kan vara och bli i framtiden inom alla kategorier. 
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7.2 Tabell 2: Proportioner läsarens problem ges över tid och hur det önskvärda 

resultatet av självförbättringen framställs 

 

7.2 tabellen visar Proportioner läsarens problem ges över tid och hur det önskvärda 

resultatet av självförbättringen framställs. 

Tabellen visar vilka proportioner läsarens problem ges av Veckorevyn över tid och hur det 

önskvärda resultatet framställs av självhjälpen. Tabellen redovisar de önskvärda resultaten 

inom texter som behandlar vardagsproblem och texter som behandlar livsproblem. Utifrån 

tabellen går det att se hur förändringen har sett ut från 1930-talet fram till 2010-talet. De 

önskvärda resultaten som läsaren kan få av den föreslagna förändringen på deras problem är 

livsomvälvande, harmoni/lugn, attrahera partners, ekonomisk vinning, lycka/nöjd och 

frisk/kry.  

Det har totalt skrivits 359 texter om självhjälp med fokus på vardagsproblem, och det har 

totalt skrivits 114 texter som behandlar livsproblem. Det önskvärda resultatet av självhjälpen 

som förekommit flest gånger i texterna är lycka/nöjd. Det skrevs minst texter om läsares 

vardagsproblem på 1930-talet, och flest texter på 2000-talet, med en skillnad på 100 stycken. 

Det önskvärda resultatet som Veckorevyn vill att läsaren ska känna då personen har 

vardagsproblem är lycka/nöjd. Antalet självhjälpstexter med vardagsproblem har ökat genom 

alla decennier från starten på 1930-talet, med undantag för 1970-talet. På 1970-talet skrevs 

det om färre vardagsproblem, och är det decennium då det skrevs om allra flest livsproblem.  
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På 1990-talet skrevs det flest texter med vardagsproblem i fokus där det önskvärda resultatet 

av självhjälpen var livsomvälvande, jämfört med vad det gjordes under de andra åren. På 

1990-talet var det önskvärda resultatet av självhjälpen även harmoni/ lugn och att attrahera 

partners. Det skrevs flest texter på 1970-talet med fokus på livsproblem, och det önskvärda 

resultatet var att känna harmoni/lugn. Generellt sätt var det önskvärda resultatet i texter inom 

livsproblem mest att läsaren skulle känna lycka/nöjd.  

7.2.1 Delanalys tabell 2 

Anja Hirdman skriver om att tidningar inom underhållning kan erbjuda läsaren något bättre, 

något som det vardagliga livet inte erbjuder (Hirdman 2001, s. 17). Veckorevyn ger i sina 

texter förslag på hur ett resultat av en självförbättring kan upplevas om läsaren genomför 

detta.  

I tabellen finns det ett önskvärt resultat av läsarens problem som ska leda till att hon ska 

attrahera män i allmänhet. Totalt har 34 självhjälpstexter skrivits med detta fokus. Det går att 

dra en parallell till Kirsten B. Firmingers resonemang som hon har i sin avhandling Is he 

boyfriend material?. Hon skriver att unga tjejer ser pojkar som publik och att det tjejer gör 

övervakas och döms av killar. Tjejer uppmanas till självövervakning (Friminger 2006, s. 303). 

I Veckorevyn uppmanas läsarna i dessa självhjälpstexter till att de ska tänka på hur män 

uppfattar dem, och att de ska förändra något i sin dagliga vardag (31 texter) eller i sitt liv (3 

texter) för att attrahera män i allmänhet. Dessa män är män som hon inte känner.  

I Veckorevyn går det att tyda vad dess underliggande budskap med förändringen leder till och 

vad det önskvärda resultatet blir. Det kan exempelvis vara livsomvälvande, eller att individen 

ska känna lycka/nöjd. Enligt John B. Thompson är jaget ett symboliskt projekt som hon aktivt 

konstruerar utifrån material som hon förfogar och väver in i ett sammanhang om vem hon är. 

Hon skapar då ständigt en självidentitet (Thompson 2001, s. 260-261). Om läsaren följer 

råden om vad det önskvärda resultatet blir tar hon till sig tidningen som hon förfogar över, 

och hon skapar en självidentitet utifrån dess ord om hur hon ska vara. Hon uppmanas i 

tidningen genom bland annat råd eller uppmaningar att agerar på ett visst sätt som leder till en 

viss typ av förändring. Om hon följer detta konstruerar hon aktivt det symboliska projektet 

jag.  

Genom frågespalter/problemspalter kan tidningen genom att koncentrera sig på en läsare 

belysa ett rådande problem i samhället. Det kan skapa en ny infallsvinkel på ett 
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förekommande problem (Sköld 2003, s. 151). Tabellen visar att de flesta problem i tidningen 

är vardagsproblem. Som Gullan Sköld hävdar i sin bok Råd för rum och tröst kan det vara 

bekymmersamt att problem inte ses ur ett större sammanhang, man analyserar inte vilka 

samhälleliga faktorer som kan ligga bakom problemet (Sköld 2003, s. 151).     

 

7.3 Tabell 3: Hur tilltalet till läsaren har förändrats i tidningen 
 

 

7.3 Tabellen visar tilltalet i texterna över tid. Antalet texter är 473.  

Tabellen visar hur tilltalet till läsaren har förändrats i Veckorevyn genom åren. Tilltalet i 

självhjälpstexter har varit uppmaning, råd, uppläxande eller att tidningen skriver om 

förebilder. Man kan se hur förändringen har sett ut genom att studera utvecklingskurvan.  
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Tabellen visar att tilltalet i texterna till läsarna oftast har varit att de får råd och uppmaningar. 

Uppmaningar till läsaren har ökat över tiden, med undantag för 1970-talet, och var som flest 

på 1990-talet. Tilltalet uppmaningar i texter sjönk sedan under 2000-talet och förkom inte en 

enda gång under 2010-talet. Antal råd från Veckorevyn till läsaren har ökat och är som mest 

under 2000-talet.  

Sett till hur många artiklar som skrevs var tilltalet uppläxande till läsaren som minst under 

1940-talet och som mest på 1990-talet. Under 1960-talet förekom cirka 13 av 43 

självhjälpstexter med tilltalet förebild. Antalet texter sjönk under 1970-talet till cirka 3 

stycken. Siffran ökade under följande decennium och var 5 stycken på 2000-talet och 7 på 

2010-talet.  

7.3.1 Delanalys tabell 3 

Anja Hirdman skriver i sin avhandling Tilltalande bilder om att kroppen placeras i centrum i 

Veckorevyn och att det sker en kommersialisering av läsaren, både ekonomiskt och 

ideologiskt. Kroppen framställs som en vara som ständigt är i behov av produkter för att 

kunna förverkliga sin potential (Hirdman 2001, s. 280). Som det går att se i tabellen ges det 

förslag på vad man ska göra för typ av självhjälp och där även inom kategorin skönhet.   

Läsaren får i Veckorevyn förslag på hur hon ska vara och kan ta till sig det som skribenten 

tycker och förändrar då delar i sitt liv. Anja Hirdman skriver att det beskrivande som en 

tidning kan ge av vem läsaren är eller kan bli och lockelsen som den här “upplysnings 

position” medför, är något läsaren har svårt att tacka nej till (Hirdman 2001, s. 281).   

John B. Thompson skriver om att förbindelsen mellan individen och den gemensamma 

platsen löses upp då individen påverkas av “icke-lokala” källor. Den kunskapen är beroende 

av mottagarens intressen och resurser som hon tillägnar (Thompson 2001, s. 257). Veckorevyn 

ger läsaren råd, uppmaning och uppläxande i texter som handlar om hur läsaren ska förbättra 

sig och detta kan hon ta till sig. Hon är då intresserad av de “icke-lokala” källorna och 

påverkas av texterna som hon läser i tidningen. John B. Thompson menar att 

medieutvecklingen förvandlar jag-bildningen process och att den skapar en intimitet som kan 

skilja sig från interaktion som sker ansikte mot ansikte (Thompson 2001, s. 257). Detta sker i 

dessa texter, då det enligt Thompsons teori skapas en intimitet.  
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John B. Thompson skriver även om den medierade kvasiinteraktionen, som bland annat 

innebär att individen kan skapa en intimitet som inte är ömsesidig. Som mellan exempelvis en 

popstjärna eller ett fan, och att det kan antingen vara stimulerande för att den saknar 

skyldigheter eller skapa en dyrkan då den ena personen är otillgänglig (Thompson 2001, s 

258). De självhjälpstexter som har en förebild i fokus skulle kunna skapa denna intimitet som 

inte är ömsesidig och kan leda till att läsaren är lycklig eftersom hon inte känner någon 

skyldighet, alternativt bli ett fan. Det kan även leda till att läsaren bli olycklig då relationen 

inte är ömsesidig och läsaren inte får något tillbaka.  

7.4 Tabell 4: Vem läsaren ska förbättra sig för 

 

7.4 Tabellen visar de olika kategorierna, vem läsaren ska förbättra sig för samt vad det 

önskvärda resultatet av självhjälpen blir.  

Tabellen visar att Veckorevyn i alla kategorier tycker att läsaren främst ska förbättra sig för 

sig själv. Det mest förekommande önskvärda resultatet inom alla kategorier är lycklig/nöjd. 
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I kategorin skönhet är det vanligast att man ska förbättra sig för sig själv samt att det 

önskvärda resultatet blir lycklig/nöjd. I kategorin relation är det oftast förekommande 

önskvärda resultatet i självhjälpstexterna lycklig/nöjd. Många självhjälpstexter angav 

harmoni/lugn samt attrahera partners som önskvärt resultat. Tabellen visar då att man främst 

ska förbättra sig för sig själv samt för sin partner. Det är fastställt att det mest förekommande 

önskvärda resultatet i kategorin själslig hälsa är frisk/kry, men många texter faller även under 

livsomvälvande och harmoni/lugn. Man ska förbättra sig för sig själv. Självhjälpstexter inom 

kategorin fysisk hälsa uppgav endast att man ska förbättra sig för sig själv. Det önskvärda 

resultatet är frisk/kry med 22 självhjälpstexter och 17 texter hade det önskvärda resultatet 

lycklig/nöjd. 

Om man förbättrar sig för sig själv, partner, samhället, arbetsplatsen och familjen är det 

önskvärda resultatet enligt Veckorevyn lycka/nöjd. 

Förbättra man sig för män i allmänhet är det mest förekommande önskvärda resultatet 

”attraherar fler partners”. 

7.4.1 Delanalys tabell 4 

Enligt Friminger stärker tidningar för unga kvinnor begreppet självövervakning (Friminger 

2006, s. 303). Tidningar som Veckorevyn uppmanar tjejer och kvinnor att spendera tid på sitt 

yttre, fixa sin kropp för att må bättre och bli uppmärksammade av det andra könet. Vårt 

välmående och vår prestation förknippas med det yttre (Friminger 2006, s. 303). Enligt 

tabellen handlar de flesta texter om skönhet och texten uppmanar läsaren att förbättra sig för 

sig själv och bli lycklig/nöjd. Men man kan även utläsa att Veckorevyn hävdar att man genom 

självförbättring av sitt utseende kan attrahera fler partners och män i allmänhet.   

Kirsten B. Firminger undersöker i sin avhandling hur tidningar med unga tjejer som målgrupp 

hävdar att man hittar den rätta killen samt finner kärlek. Författaren kommer fram till att 

tidningarna menar att det hänger på läsaren själv. Det handlar om självreglering, om läsaren 

gör “bra val” samt tar eget ansvar över att finna kärleken och den rätta killen. Lyckas man 

med det blir man i förlängningen lycklig (Firminger 2006, s. 298). Tabellen visar att man 

genom att förbättra sig för sig själv i kategorin relationer får det önskvärda resultatet attrahera 

fler partners. 
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8. Slutsatser  

Frågeställningen om vilka proportioner läsarens problem ges över tid och hur det önskvärda 

resultatet av självhjälpen framställs redovisas i tabell 2. Vi har kommit fram till att det är mest 

vardagsproblem, och minst livsproblem. Vardagsproblem definieras som ett konkret problem, 

exempelvis hur vissa skönhetsprodukter och livsproblem definieras som något mer abstrakt, 

exempelvis ensamhet, hantera en svår motgång och ett livsavgörande beslut. Det önskvärda 

resultatet som förekommit flest gånger i självhjälpstexterna är att läsaren ska känna 

lycka/nöjd. Det skrevs minst texter om läsares vardagsproblem på 1930-talet, och flest på 

1990-talet. Det skrevs flest texter med läsares livsproblem på 1970- talet och då var det 

önskvärda resultatet att känna harmoni/lugn. Frågeställningen om hur tilltalet till läsaren har 

förändrats i tidningen redovisas i tabell 3. I tabellen ser man att tilltalet i Veckorevyn till läsare 

många gånger har varit råd och uppmaningar. Uppmaningar till läsaren har ökat över tid med 

undantag för 1970-talet. På 1990-talet var uppmaningarna i självhjälpstexter som mest. 

Tilltalet råd har ökat över åren och det var som flest under 1990-talet. Tilltalet uppläxande 

förekom flest gånger på 1950-talet. Tilltalet förebild var som mest under 1960-talet och 1990-

talet. Frågeställningen om vem läsaren ska förbättra sig för redovisas i tabell 4. Veckorevyn 

tycker att läsaren främst ska förbättra sig för sig själv i alla kategorier. Det önskvärda 

resultatet är flest gånger lycklig/nöjd i alla kategorier.  

Gauntlett hävdar att tidningar för unga kvinnor vill förbättra deras självkänsla, ge dem en 

positiv självbild och må bättre fysiskt och emotionellt. Han säger också att tidningar 

framställer ett ouppnåligt ideal som läsarna ska eftersträva (Gauntlett, 2008, s. 200, 205). 

Tidigare skapade man sig ett jag utifrån lokal kunskap, till exempel personer man träffar och 

har i sin närhet. Men utvecklingen av kommunikationsmedier har haft stort inflytande över 

identitetsbildningens process, och individer kan idag skapa sin identitet med ”icke-lokal” 

kunskap (Gauntlette 2008, s. 262) Många av Veckorevyns läsare tar del av tidningen under en 

period i livet då deras identitet utvecklas (Firminger 2006, s. 299). De exponeras för 

ouppnåeliga ideal, kändisar och en värld som är bättre än deras egna (Hirdman 2001, s.17).    

Som tabellerna redovisar är det önskvärda resultatet som har förekommit flest gånger att 

känna lycka/nöjd och den kategorin som förekommit flest gånger är skönhet. Enligt Jais-

Nielsen handlar livsstilsmagasin till stor del om att läsaren ska bli vackrare och bättre, både på 

insidan och utsidan. Tidskrifterna säger till läsaren att hon också är bra som hon är, men hon 
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kan bli ännu lite bättre om hon står på sig själv och det blir lättare om hon är vacker, klär sig i 

moderiktiga kläder och är stylad i en snygg frisyr (Jais-Nielsen 2004, s. 188).     

John B. Thompson skriver att berättelsen om vem man är förändras över tiden då man får nytt 

material, nya erfarenheter och omvärderar sin identitet (Thompson 2001, s 261). Tabellen 

visar att det med tiden har skrivits allt fler självhjälpstexter och det bidrar till att läsaren får 

allt mer material som hon kan förhålla sig till och ta del av. Det kan påverka berättelsen av 

vem hon är och hon omvärderar ständigt sin identitet.  
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9. Diskussion 

I alla tider har kvinnor sammankopplats med sitt utseende. För att kvinnan ska må bra och 

känna att hon duger ska hon vara vacker och bli beundrad. Det som den här undersökningen 

tyder på är att Veckorevyn vill hjälpa sina läsare inom alla kategorier och speciellt inom 

kategorin skönhet. Men i själva verket är det kanske inte självhjälp då vi upplever det som att 

Veckorevyn skapar problem som läsaren kanske inte hade från början och som de sedan vill 

att hon ska lösa och bli bättre “för sig själv”. Dessutom är det möjligen för någon annan hon 

ska förbättra sig. Kvinnans kropp och utseende har alltid varit omdiskuterat, stått i fokus och 

varit till för betraktaren och detta tycker vi att Veckorevyn till viss del drar nytta av. 

Veckorevyn säger sig vilja finnas där för sina läsare och ge värme, men trots det fortsätter de 

att spä på budskapet om att kvinnan kan och ska förbättra sig. Vi har valt att endast studera 

självhjälpstexter inom fyra kategorier som förekommer i tidningen men är medvetna om att 

Veckorevyn skriver om mycket annat och behandlar andra ämnen. Men under 80 år och i de 

473 självhjälpstexter vi har analyserat har Veckorevyns budskap till läsaren sällan varit att hon 

är bra precis som hon är.  

Tilltalet i tidningen har många gånger varit förebild och texterna är då ofta av “testa dig själv” 

karaktär med kändisar i fokus. Genom att testa sig själv får man ett resultat som visar vilken 

typ av egenskap man ska ha eller sikta på att få, men vi upplever att det endast ges utrymme 

till att ha bara en eller få egenskaper. Karin Ekman menar att kvinnor ofta förknippas med sin 

kropp medan män ges chansen att få ha många personliga egenskaper (Ekman 1998, s. 85). Vi 

tycker att tidningen snabbt bedömer vem läsaren är efter att hon har utfört testet, eller till 

exempel ställt en fråga i en frågespalt, och beskriver därefter om hennes egenskaper ska 

förändras eller om hon ska vara nöjd med dem som hon har. Vi anser att läsaren ofta placeras 

i ett fack och där ges oerhört lite utrymme att vara något annat än det tidningen påstår att hon 

bör och kan vara. Fanny Ambjörnsson skriver i boken Rosa - den farliga färgen om det fria 

valet, att man själv får välja rosa eller inte rosa. Men hon belyser paradoxen: “Hur ska vi 

förstå det fria valet, när ordningen trots allt är så tydlig? Och hur kan ordningen förklaras, när 

allt egentligen borde vara fritt valt?” (Ambjörnsson 2011, s. 127). Allt är fritt men ändå 

begränsas kvinnan ständigt, och vi undrar hur man ska kunna se igenom detta när tidningen 

framställer det som självklart hur man ska vara?  

Studier om kvinnors psykiska hälsa idag visar att unga kvinnor mår sämre än tidigare. Vi tror 

att det finns ett behov av att skriva texter inom kategorin själslig hälsa.  Som vår 
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undersökning visar har förekomsten av dessa texter ökat markant med tiden. De första 

texterna om själslig hälsa skrev på 1950-talet. Varför de uppkom då vet vi inte men vi tror att 

det som skedde i världen under denna tid kan ha haft en påverkan på kvinnornas mående och 

texternas innehåll.  

Anja Hirdman hävdar i Tilltalande bilder att Veckorevyn använder sig av kommersiellt tilltal 

och formeln: vi-vet-vem-du-borde-vara. Läsaren förväntas alltså konsumera synen på sig själv 

(Hirdman 2001, s. 281). Det ges sällan tips om produkter utan sammanhängande råd om hur 

läsaren ska använda sig av dessa för att hon ska förbättra något. Redan på omslaget av 

tidningen fångas läsarens uppmärksamhet av puffar där det står om att tidningen har tipsen på 

hur hon ska göra för att förändra något med sig själv till det bättre. Det är något som 

tidningarna vet säljer nummer.   

Veckorevyn menar att deras läsare: “unnar sig Veckorevyn som belöning, tröst – eller 

njutningsfullt tidsfördriv.” Samt att de ger läsaren ”med inspiration, guidning, humor och 

värme sätter vi guldkant på den unga kvinnans vardag” (Bonnier Tidskrifter Veckorevyn, 

odat.). De menar på att när läsaren tar fram tidningen är det för att koppla av, njuta av tiden 

och ta del av innehållet som är det där lilla extra i deras vardag. Veckorevyn har en stor 

läsarkrets och många unga kvinnor läser tidningen trots att många texter kan innehålla 

uppmaningar, råd och uppläxande. Vi tror att den unga kvinnan under alla år kan ha blivit så 

van vid att ständigt tro att något ska förbättras att hon ser det som njutningsfullt tidsfördriv 

när någon berättar för henne hur hon kan bli snyggare, lyckligare och bli den bästa kvinnan.   

9.1 Förslag på framtida forskning  

Förslag till fortsatt studier är att se hur läsarna påverkas av Veckorevyns självhjälpstexter. Vi 

har inte undersökt hur självhjälpstexterna påverkat läsaren utan endast om de skulle kunna 

påverka läsaren. Man skulle kunna utföra en kvalitativ studie med fokusgrupper bestående av 

de som tar del av självhjälpstexter och då undersöka om och hur de påverkas av materialet. 

Man skulle även kunna göra en jämförelsestudie av självhjälpstexter i tidningar med manlig 

målgrupp och tidningar för kvinnor. För att få ett genusperspektiv skulle undersökningen 

kunna jämföra vilka typ av råd som ges, hur tilltalet till läsarna är och vilket idealet tidningen 

lyfter.  
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11. Bilagor 

Kodschema 

V0 ID-nummer  

V1 Kodar-ID 

01 Linda 

02 Therese 

03 Båda 

V2 Kod datum  

V3 tidningsnummer 

V4 datum 

V5 Sidnummer 

V6 Kategori 

04 skönhet 

05 Relationer 

06 Fysisk hälsa  

07 Själslig hälsa 

V7 Artikeltyp  

08 Fråga/Svar-spalt 

09 Koseri/krönika 

10 Ledare/chefredaktören har ordet 

11 ”Testa dig själv” 

12 Artikel/reportage/intervju 

13 Tipsspalt  

V8 Tilltal (övervägande i texten) 
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14 Uppmaning (när skribenten hävdar något som är den enda sanningen) 

15 Råd (när skribenten föreslår något men hävdar inte att det är enda lösningen) 

16 Uppläxande (när skribenten skuldbelägger läsaren, när skribenten tvingar 
läsaren till en åsikt)  

17 Förebild (ex. kändis) 

18 Annat, vad? 

V9 Pronomen  

19 Du/ni (direkt)-tilltal  

20 vi-tilltal 

21 dom-tilltal 

22 jag-tilltal 

23 annat, vad? 

V10 För Vem/vad ska läsaren förbättra sig för  

24 sig själv 

25 partner 

26 samhället 

27 arbetsplatsen 

28 familj 

29 män i allmänhet  

30 annan, vem/vad? 

V11 Hur beskrivs det önskvärda resultat av självförbättringen  

31 livsomvälvande  

32 Harmoni/lugn 

33 Attraherar partner(s)  

34 Ekonomisk vinning  
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35 Lycka/nöjd 

36 Frisk/kry 

V12 proportion på problemet 

37 vardagsproblem 

38 livsproblem 

V13 Finns ett/fler subjekt (välja huvudsubjekt, vid fråga svar får läsarens komma till 
tals) Vid ”Nej” hoppa över fråga 13-14. 

39 Ja 

40 Nej 

V14 Får subjektet komma till tals  

41 Ja 

42 Nej 

V15 hur framställs subjektet/hur framställer sig subjektet 

43 svag 

44 stark 

45 neutral 

V16 Typ av rubrik  

46 Tyckande 

47 Fråga 

48 Uppmaning 

49 Informativ  

50 Annat  

V17 Namn på rubrik 


