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Sammanfattning 
 
Sverige rankas år 2011, enligt United Nations Development Program, som världens mest 
jämställda land. Media utgör emellertid en arena som är kritiserad och anklagad för att 
förmedla en bild av kvinnan som innebär att hennes kropp och utseende är allt. I den här 
uppsatsen används en kritisk diskursanalys för att belysa hur diskursiva processer, i ett 
medialt material, kan uttydas lingvistiskt och hur dessa processer utgör ett socialt problem. I 
detta integreras en analys av vilka subjektspositioner som erbjuds läsaren av detta material. 
Materialet som varit föremål för analys är den svenska versionen av månadsmagasinet 
Cosmopolitan, som säger sig tillhandahålla en formel för framgång i livet för unga tjejer. 
Diskurser som är involverade i det sociala problem som Cosmopolitans representationer av 
kvinnan utgör är: heterosexualitet som enda möjliga sexualitet, postfeminism och konsumism. 
Dessa formar representationer av en kvinna som är beroende av män, men hävdar sin 
självständighet - vilken hon demonstrerar med hjälp av konsumtion.  
 
Nyckelord: media, genus, identitet, konsumtion, kritisk diskursanalys, jämställdhet  
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1. Inledning 
 
Sverige rankas, år 2011, som världens mest jämställda land - enligt United Nations 
Development Program. Detta är mätt med ett sammansatt index för reproduktiv hälsa, 
förväntad skolgång, kvinnlig representation i riksdag och jämställdhet på arbetsmarknaden. 
Detta är mått på kvantitativ jämställdhet, som visar att Sverige ligger i framkant när det gäller 
jämställda förhållanden mellan män och kvinnor på dessa arenor. Frågan är dock hur den 
kvantitativt uppnådda jämställdheten har påverkat och påverkar jämställdhet i kvalitativ 
mening – med vilket vi menar de normer och värderingar som råder i vårt svenska samhälle 
kring manligt och kvinnligt. Kvantitativa mätningar och mål kan förvisso ses som 
grundläggande för att främja en kvalitativ jämställdhet mellan könen. Att uppnå kvantitativa 
mål, såsom att kvinnor skall vara representerade inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer, 
är ett steg på vägen som på sikt förhoppningsvis rår på de trögflytande strukturer som 
statuerar vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Sverige må ligga i framkant när det 
gäller kvantitativ jämställdhet, men hur långt har egentligen den kvalitativa 
jämställdhetskampen nått?  
 
Lena Gemzöe (2008:16) menar att det finns en struktur av ojämlikhet mellan män och 
kvinnor, som är synlig inom alla områden av samhället. Hon beskriver fyra sfärer av 
samhällslivet i Sverige idag där en ojämlikhet mellan könen kan skönjas. En av dessa sfärer är 
kulturell nedvärdering av kvinnor. Hon skriver: ”Medie, reklam- och modeindustrin bygger 
på en objektifiering av kvinnors kroppar och förmedlar en syn på kvinnor som innebär att 
kropp och utseende är allt.” (Gemzöe, 2008:18). Gemzöe menar att reklamindustrin och 
kommersiella intressen sprider denna kvinnosyn på ett sätt som inte tar någon som helst 
hänsyn till de jämställdhetsambitioner som vi beslutat om demokratiskt i vårt svenska 
samhälle. Den yrkesverksamma kvinnan syns exempelvis inte till i reklam. Kvinnor som 
figurerar i reklam sysslar mestadels med hemmet och den egna kroppen och är yngre, sexigare 
och gladare än män i samma forum. Kvinnan i media befinner sig således långt ifrån våra 
svenska jämställdhetsideal. Enskilda, självständiga kvinnor och stoff om jämställdhetsfrågor 
har lågt nyhetsvärde (Gemzöe, 2008:18-19). Vår ambition med den här studien är att bidra till 
kunskap om hur kvinnan konstrueras i media, vilket är en av de arenor där normer för män 
och kvinnor produceras och reproduceras. Media spelar, i vårt nutida samhälle, en roll i 
förmedlandet av föreställningar om kvinnligt och manligt, vilket i sin tur präglar våra 
identiteter (Kellner, 1992).  
 
Att tala om konstruktionen av något kan emellertid te sig något komplicerat. Media 
medverkar i konstruktionen av föreställningar om manligt och kvinnligt, men media kan inte 
hållas ansvarigt för att konstruera kvinnor och män. Människan har ett handlingsutrymme att 
nyttja i förhållande till de möjliga identiteter media erbjuder. En konstruktion av något kan i 
sig var både av deskriptiv som normativ art. En deskriptiv konstruktion beskriver faktiska 
förhållanden, medan en normativ sådan innehåller normer för hur något eller någon bör vara. 
Sociala konstruktioner av manligt och kvinnligt kan följaktligen vara deskriptiva såväl som 
normativa till sin karaktär. Dessa kan således beskriva faktiska skillnader mellan män och 
kvinnor, men i mångt och mycket också producera och reproducera skillnader som inte har 
något biologiskt ursprung. En åtskillnad måste vidare göras av den konstruktion som vi gör 
när vi producerar den här texten och den konstruktion som vi bygger vår konstruktion på. Den 
text vi i den här uppsatsen analyserar och tolkar kan inte ses som en ”originaltext” som direkt 
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återger ett socialt fenomen, utan som en text som bygger på andra – precis så som vår egen 
gör. Den text vi tolkar är producerad av tolkande individer och är således redan en tolkning i 
sig. Vår text är sedan öppen för tolkning och processen fortsätter (Alvesson & Sköldberg, 
2010:531). 
 
Att tala om normer för kvinnlighet och manlighet innebär vidare att en distinktion emellan 
vad som anses vara traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper och vad som anses vara 
progressivt bör dras. Progressivt är det som utmanar och omformar de traditionella 
värderingarna om de genusideal som genomsyrar samhället. Nedan presenterade tabell 
(Granér, 2010:122) exemplifierar ett antal egenskaper som ordnas efter traditionella 
föreställningar om manligt och kvinnligt:  
 

Manliga egenskaper 
 

Gränssättande 
Resultatinriktad 

Oberoende 
Konkurrensinriktad 

Behärskad 
Kraftfull 

Djärv 

Kvinnliga egenskaper 
 

Gränsöverskridande 
Relationsinriktad 

Beroende 
Samarbetsinriktad 

Känslosam 
Mjuk 

Försiktig 
 
Enligt Yvonne Hirdman (2004:73) är personliga egenskaper bärare av en ”genus-essens”. 
Egenskaper förses således med ett manligt eller kvinnligt genus, beroende på vilket kön de 
anses tillhöra. Detta görs i strukturerandets tecken, för att skapa kontraster som underlättar 
förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Att genusbestämma är därmed att skapa ordning 
och göra världen mer begriplig.  
 

1:1 Presentation av studiens mediala källa 

I denna uppsats studeras kvinnomagasinet Cosmopolitan. Nedan följer tidningens egen 
presentation av sig själv.  

 
Cosmopolitan är tidningen för unga kvinnor som vill få ut det mesta av livet. Vår 
unika framgångsformel, där vi ger läsaren det absolut bästa och hetaste inom 
hennes favoritämnen – de nya relationsråden, det snyggaste modet, den härligaste 
skönhetsinspirationen, de smartaste karriärtricken och det senaste inom hälsa och 
nöje – har gjort oss till världens största tjejtidning. Cosmopolitan finns i över 100 
länder, på 34 olika språk, vilket inte bara gör oss till den dominerande 
tjejtidningen, utan också till ett globalt varumärke. I svenska Cosmopolitan tar vi 
avstamp i vårt härliga varumärke och skapar ett magasin sprängfyllt med skratt, 
tips, energi och inspiration för alla svenska fun fearless females där ute. Gör som 
miljontals andra, bli en del av Cosmos universum! (LRF Media, 2012-05-01). 
 

Inneboende i denna presentation ryms det som motiverat valet av datakälla. Tidningens 
målgrupp är kvinnor och vårt intresse är fokuserat på hur kvinnligt ideal konstrueras i ett 
material som riktar sig direkt till kvinnor. Tidningen beskriver sig själv tillhandahålla en 
framgångsformel för de kvinnor den riktar sig till och är därtill dominerande på den globala 
tidningsmarknaden. Den svenska versionen av tidningen säger sig vidare förmedla denna 
framgångsformel till alla svenska fun fearless females - vilket är ett epitet som appliceras på 
kvinnor som anses vara goda förebilder. En intressant fråga är om de representationer av 
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kvinnan som finns i Cosmopolitan stämmer överens med de egenskaper som förknippas med 
en fun fearless female - men även om hon, i relation till mannen, lever upp till Sveriges goda 
rykte i jämställdhetsdebatten.  
 
Cosmopolitan (Nr 3, 2012:126-127) skriver själva om den resa tidningen gjort sen dess 
födelse år 1965 och fram tills idag och vad de menar att den betytt för feminismen och 
kvinnors frigörelse. Helen Gurley Brown, Cosmopolitans grundare, hade i början av 60-talet 
en ambition att skapa en tidning som skulle fungera som unga tjejers bästa vän, som de kunde 
dra viktiga lärdomar ifrån och läsa om sådant det annars inte pratades om. Tidningen visade, 
redan då, upp kvinnors sexualitet på förstasidan, vilket för tiden ansågs kontroversiellt och 
provokativt. Detta ledde till att Cosmopolitan fick möta på motstånd från både konservativa 
och feminister. De förstnämnda uppskattade inte bilden av en självständig kvinna som 
inkräktade på mäns territorium och de senare ansåg att tidningens fokus på skönhet och män 
gick i stick i stäv med deras eget budskap om självständighet och systerskap. Helen Gurley 
Brown försvarade sig mot kritiken genom att hävda att Cosmo var feministisk på så vis att den 
ansåg kvinnor vara precis lika intelligenta som män och förmögna att göra allt män gör – men 
att det inte betydde att de inte älskade män. Tidningen säger sig idag vara stolta över att ha 
spelat en sådan avgörande roll i kvinnohistorien och arbetar fortfarande med att förmedla det 
budskap som Helen Gurley Brown gjorde på 60-talet – att kvinnor är chefer över sina egna 
liv. Av intresse är hur Cosmopolitan förenar detta budskap, i egenskap av självutnämnd bästa 
vän åt unga tjejer, samtidigt som de är ett vinstdrivande företag vars yttersta ambition måste 
antas vara att tjäna pengar på dessa tjejer.  
 
1:2 Socialpsykologisk relevans 

Identitet är något som på ett eller annat sätt sysselsätter socialpsykologer och är centralt i 
socialpsykologiska teorier. Identitet ses inom den sociologiska socialpsykologin inte som 
något fast och oföränderligt, utan som något mer dynamiskt och förhandlingsbart - förankrat i 
yttre sociala strukturer (Hammarén & Johansson 2011:27-30). Hur vår identitet formas och 
vad som påverkar detta formande blir således av intresse för socialpsykologen. Studiet av de 
genusideal som råder i samhället kan ses som ett fruktbart verktyg att använda i ett försök att 
avtäcka de normer som statuerar hur kvinnor och män skall vara och belysa dessa normer som 
sociala konstruktioner - och därmed frånta dem deras status som biologiskt bundna. Att påvisa 
att dessa föreställningar om manligt och kvinnligt ej är av naturen givna möjliggör social 
förändring. Ambitionen är att synliggöra genuskonstruktioner på ett adekvat sätt och 
eftersträva nytänkande i idéer om hur ett framåtskridande i strävandet efter jämställdhet kan 
uppnås.  
 
1:3 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om och förståelsen för hur kvinnor 
porträtteras i media. Vårt intresse fokuseras emot mediala källor som riktar sig till kvinnor. 
För detta ändamål lämpar sig en diskursanalys på en redan producerad text, i form av en 
tidning som har denna målgrupp. Avsikten med detta är att identifiera de subjektspositioner 
som i texten erbjuds läsaren och belysa vilka möjligheter och begränsningar som är 
förknippade dessa positioner.  Analysen av subjektspositioner integreras med en kritisk 
diskursanalys där vi sätter in vår forskningsfråga i en vidare social kontext. Vi kombinerar 
dessa två ansatser eftersom den kritiska diskursanalysen gör det möjligt att koppla de 
diskursiva praktiker som utgör det sociala problem, som ligger till grund för studien, till 
sociala praktiker och strukturer som har betydelse för problemet. Vari ligger det egentliga 
problemet med representationen av kvinnor i media och hur kan social förändring uppnås på 
området? Frågeställningen lyder följande: Vilka representationer av kvinnan finns i tidningen 



    

6 
 

Cosmopolitan? Vilka subjektspositioner möjliggörs i och med detta för den kvinnliga 
läsaren? Hur utgör detta ett socialt problem?  

2.  Disposition 
 
Efter ovan inledande avsnitt följer här en presentation av uppsatsens upplägg och de olika 
avsnittens åtföljd. Nedan redogörs först för forskning som är av relevans för vår egen studie 
och som utförts inom vårt valda ämnesområde. Forskningen är tematiserad i syfte att lyfta 
fram signifikanta delar. Detta avsnitt syftar till att ge en översikt av forskningsfältet, samt att 
placera vår egen studie i ett sammanhang. Därefter följer en presentation av studiens 
teoretiska ramverk, vilket innefattar teorier om identitet, genus och konsumtion. Därpå 
redovisas våra metodologiska utgångspunkter, vilket inleds med en presentation av kritisk 
diskursanalys och utvalda och i den kritiska diskursanalysen integrerade delar av kritisk 
diskurspsykologi. Detta efterföljs av en beskrivning av tillvägagångssättet i studien, vilka 
överväganden och avgränsningar som gjorts rörande urval och datainsamling samt hur själva 
analysarbetet utförts. Under nästkommande avsnitt presenteras resultat och analys av detta. 
Detta följs upp av en diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning och relevanta 
teorier, vilket slutligen åtföljs av slutsatser och en kritisk reflektion kring studien.  

3. Tidigare forskning 
 
Forskning som varit av intresse för studien är sådan som undersöker genuskonstruktioner och 
identitetsskapande i mediala sammanhang. Specifikt eftersökt är forskning som studerat 
konstruktion av kvinnligt genus. Den befintliga forskningen på området behandlar mediala 
källor såsom tidningsartiklar och tidningsreklam innefattande bilder, layout, färg-och 
ljussättning. Sökord som använts är; media, gender, identity, femininity, consumerism och 
social construction. Forskningen presenteras med hjälp av ett antal kategorier som är 
signifikativa för studier om mediala framställningar av kvinnor och kvinnlighet. Dessa 
kategorier är; postfeminism, fragmentarisk femininitet, konsumtionsförvärvad femininitet och 
den visuella bilden av kvinnan. Dessa teman är här urskiljda och separerade från varandra, 
men är i realiteten sammanlänkade och hör i mångt och mycket ihop som delar av en helhet.  
 
3:1 Postfeminism  

Ett flertal forskningsartiklar uppmärksammar och fokuserar på den postfeministiska anda som 
nutida kvinnomagasin präglas av. Postfeminismen beskrivs som en något fragmenterad 
idétradition utan en helt enhetlig definition (Gill, 2007:149). Somliga postfeminister menar att 
kampen för jämställdhet redan är vunnen och att traditionell feminism är överflödig och har 
stagnerat i sitt tänkande. En postfeministisk tanke är att allt som anses vara kvinnligt bör 
hyllas och att kvinnor har en rätt att få vara kvinnliga. Nutida kvinnomagasin konstruerar, 
enligt forskning, en postfeministisk kvinna som är aktivt självständig, stark, autonom och som 
tar vad hon vill ha - samtidigt som hon omfamnar sin kvinnlighet (Lazar, 2009:371-372). Gill 
(2007:149) söker i en av sina studier att råda bot på mångtydigheten i det postfeministiska 
begreppet och skapa en enhetlighet i det - i syfte att göra det användbart som analysverktyg. 
Forskningsresultatet visar att postfeminism bör förstås som en distinkt medvetenhet bestående 
av inbördes relaterade teman. Dessa teman består av uppfattningen att femininitet är en 
kroppslig egenskap; övergången ifrån objektifiering till subjektifiering; en betoning på 
självövervakning och självdisciplin; fokus på individualism, valfrihet och självbestämmande; 
dominansen av en” makeover-trend” och en återuppståndelse av idéer om naturliga skillnader 
mellan män och kvinnors sexualitet.  
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Gills (2007:152) studie visar att ett av de mest slående dragen i den postfeministiska 
mediekulturen är en upptagenhet som liknas vid en besatthet av kroppen. Femininitet ses idag 
som en kroppslig egenskap, framför tillexempel en psykologisk eller socialt strukturell sådan. 
Källan till kvinnlig identitet är innehavandet av en ”sexig kropp”. Kroppen är kvinnans källa 
till makt, samtidigt som den är oregerlig och behöver ständigt övervakas och omformas 
(genom konsumtion) för att passa in i de snäva värderingar som stipulerar vad som anses vara 
en attraktiv kvinna. Övervakningen, bedömningen och granskandet av kvinnors kroppar är 
utbrett och återkommande inom i stort sett alla typer av media. Detta görs särskilt tydligt i och 
med att människor i vår tid är besatta av celebriteter, vilkas kroppar är synnerligen under 
medias bevakning. Det andra temat Gill (2007:155) arbetat fram rör en övergång i den 
mediala framställningen av kvinnors sexualitet. Kvinnan har tidigare presenterats i media som 
ett passivt och stumt objekt, tillgänglig för manlig beskådan. Numer skildras hon som ett 
aktivt subjekt med sexuella begär, men som emellertid väljer att framställa sig själv på ett 
objektifierat vis – på grund av att det är henne till gagn. Gill (2007:156) betonar vidare att 
denna övergång även har en maktaspekt. Ett skifte har skett, från att ha skärskådats utifrån av 
män, granskar och övervakar kvinnor nu sig själva. Det objektifierande manliga ögat har 
internaliserats i kvinnor och format ett nytt slags disciplinärt system. Vidare har denna 
självövervakning både intensifierats och breddats. Ingen del av kvinnors liv undslipper längre 
detta och fler delar av vår kropp drabbas av det granskande självet. Det är inte heller 
begränsat till vår yta, utan även inre egenskaper som emotionell intelligens och kommunikativ 
förmåga bevakas (Gill, 2007:160).   
 
Idéer om valmöjligheten att ”vara sig själv” och att tillfredställa sina behov och begär är 
centralt för den postfeministiska medvetenhet som genomsyrar den västerländska 
mediakulturen (Gill, 2007:157). Detta är i enlighet med den betoning på självbestämmande 
och kontrolltagande över oss själva som tydligt gestaltas i bland annat reklam och i de 
”makeover-program” som fyller tv-tablåerna. Postfeminismen kännetecknas av uppfattningen 
att alla våra vanor och praktiker är individuellt och fritt valda. Kvinnan är en autonom varelse 
som inte längre hålls tillbaka av ojämlika maktförhållanden, överhuvudtaget. Kvinnor väljer 
att kontrollera sina kroppar på ett visst sätt och detta görs endast för att de ska vara tillfreds 
med sig själva. Detta undviker den angelägna frågan om hur kropps- och skönhetsideal som 
förmedlas i media internaliseras och uppfattas vara våra egna (Gill, 2007:159). Gills 
(2007:162) resultat visar vidare att det är möjligt att uttyda en ”makeover”-trend ur den 
postfeministiska medvetenheten. Detta förutsätter att människor anser att deras liv eller de 
själva har brister eller saknar något – som det är möjligt att åtgärda med hjälp av 
relationsexperter, kost- och träningsrådgivare, stylister och så vidare. Slutligen visar Gill 
(2007:164-166) att en återuppståndelse av idéer om naturliga skillnader mellan män och 
kvinnor medföljer postfeminismen och att detta är väldigt tydligt i all typ av media. Dessa 
idéer har närts av ett ökat intresse för evolutionspsykologi och framsteg inom genetik, men 
även av den explosionsartade ökningen av självhjälpslitteratur.  
 
3:2 Fragmentarisk femininitet  

Ytterligare en aspekt som urskiljts ur forskningsfältet är konstruktionen av femininitet som 
fragmentarisk, motsägelsefull, flerdimensionell eller som en hybrid av en traditionell och 
progressiv sådan. Del-Toso-Craviotto (2005:2003) har utfört en lexikalisk studie på fyra 
kvinnomagasin med sina egna respektive inriktningar. Magasinen som utgjort materialet för 
studien är Ms., Good Housekeeping, Working Woman och Cosmopolitan. Detta är alla 
magasin som vänder sig till kvinnor, men med sitt eget specifika innehåll. Del-Toso-Craviotto 
(2005:2016-2017) finner i sin studie att trots att tidningarna till stor del använder sig av en 
gemensam vokabulär finns det markanta ideologiska skillnader mellan dem. Tidningen Ms, 
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framstår som progressiv och feministiskt orienterad, medan Cosmopolitan och Good 
Housekeeping bortser ifrån den sociala dimensionen av genusfrågor och framstår som mindre 
progressiva. Det visar på hur femininitet ses som fragmentarisk och motsägelsefull.  
 
Gill (2010:347) har studerat sex- och relationsråd i det bästsäljande kvinnomagasinet 
Glamour. Hon har identifierat ett antal tolkningsrepertoarer vilka tillsammans konstruerar den 
sexuella relationen. Den första av dessa är det intima entreprenörskapet, enligt vilket kvinnor 
anammar en professionell hållning både för att inleda och upprätthålla en relation. Kvinnor 
beskrivs här ”ta saken i egna händer” och uppfylla sina relationsmål genom att aktivt ta 
kontroll över sina intima relationer. Paradoxalt nog har denna framåtsträvande och 
beslutsamma kvinna ofta stereotypt traditionella mål med sina relationer – som att få gifta sig 
i en vit klänning och sedan skaffa barn (Gill, 2010:358). Ännu en tolkningsrepertoar som 
identifierats av Gill (2010:360) är mänologi och innefattar hur kvinnor skall lära sig att förstå 
och tillfredställa män. I kontrast till kvinnans autonoma kontrolltagande i den förra 
tolkningsrepertoaren är kvinnan i denna tolkningsrepertoar osäker och i behov av vägledning i 
hur man beter sig inför män. Den tredje tolkningsrepertoaren är omvandlingen av självet och 
syftar till att ombilda sig själv, särskilt sitt inre psykologiska liv. Denna omvandling innefattar 
främst att kvinnan skall lära sig att älska sin egen kropp, att hon skall bli självsäker och 
förändra sina känslor kring sex och bli sexuellt äventyrlig. Det är således främst kvinnors 
tankar kring sin kropp som bör förändras, inte kroppen i sig. Detta dock till stor del därför att 
en kvinna som är osäker på sin kropp är oattraktiv i mäns ögon. För att bli sedd som sexuellt 
djärv bör en kvinna kunna bemästra sexuella praktiker som förr förknippades med 
sexindustrin men som nu är normaliserade, såsom striptease och poledancing (Gill, 2010:364-
370). Återigen framträder en paradoxal och motsägelsefull bild av kvinnan fram, via 
tolkningsrepertoarer som konstruerar hennes sexuella relationer.  
 
Machin och Thornborrow (2003:453) har studerat Cosmopolitan som varumärke ur ett 
globaliseringsperspektiv. De har, i sin studie, granskat alla 44 internationella versioner av 
novemberupplagan år 2001 för att söka reda på vad som är gemensamt för dessa olika 
versioner gällande kvinnors sexualitet och karriär och som därmed distribueras globalt. Deras 
resultat visar att det som är internationell genomgående är att Cosmopolitan konstruerar 
kvinnor som självständiga aktörer med makt – men det som definierar denna makt och 
självständighet är kvinnans kropp och sexualitet. Med dessa medel beskrivs kvinnan ta sig 
fram, både sexuellt i makten över män och i jakten på karriärmässig framgång. Machin och 
Thornborrows resultat illustrerar en femininitet som samtidigt är progressiv som traditionellt 
stereotyp. Tidningen uppmanar till sexuell frigörelse och ett aggressivt klättrande på 
karriärstegen – men konstruerar en bild av att detta görs med hjälp av att tillfredställa eller 
manipulera andra med sin kropp och sin sexualitet som verktyg.  
 
3:3 Konsumtionsförvärvad femininitet  

Vad som vidare betonas i den befintliga forskningen är konsumtion som signifikant för 
identiteten. Machin och Thornborrow (2003:468) resultat tyder på att det enda som framstår 
som egentligt verkligt i Cosmopolitan är de konsumerbara produkterna. Författarna framhåller 
att på samma sätt som man kunde köpa frälsningsbrev från kyrkan på 1500-talet kan vi idag, 
från ”kyrkan” av nyliberalism, köpa oss till en känsla av att vi är roliga, självständiga 
individer med makt. Machin och Thornborrow drar slutsatsen att konsumtion således har 
blivit en diskurs vilken är signifikant för nutida kvinnors identitetskonstruktioner. Deras 
studie visar hur feminism har sammanflätats med konsumtion, vilket innebär att konsumtion 
blir en användbar diskurs för kvinnors identitetskonstruktioner. Konsumtion förknippas i och 
med detta med kvinnlig frigörelse och självständighet och detta legitimerar i sin tur diskursen.   
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Magalhaes (2005:200) har utfört en kritisk diskursanalys på reklam i Brasiliansk media. 
Initialt analyserades tio reklamannonser ifrån tidningar som vänder sig till den brasilianska 
medelklassen. Senare i studien utökades analysen med reklam publicerad i ett kvinnomagasin 
och ett herrmagasin. Studien visar på hur en flexibel uppfattning av genusidentitet kopplas 
samman med den globala marknadens intresse i att öka människors konsumtion. De 
kännetecken som präglar vårt senmoderna samhälle såsom instabilitet, flexibilitet och nya 
teknikers inverkan på vår uppfattning av tid och rum har även influerat hur vi uppfattar oss 
själva. Våra identiteter präglas av samma instabilitet och öppenhet för förändring som vårt 
senmoderna samhälle (Magalhaes, 2005:180-181). Det som är i fokus för analysen är vilka 
diskursiva konstruktioner av manligt och kvinnligt som konstitueras i reklam samt vad 
maktrelationer som determinerar genusidentitet i reklamdiskursen består av. 
 
Magalhaes (2005:200-201) resultat visar att traditionella diskursiva representationer av 
manligt och kvinnligt brukas sida vid sida med nya sådana, vilket hon menar skapar 
heterogena och hybrida identiteter för män och kvinnor. Hon visar hur traditionella 
uppfattningar om kvinnlighet finns representerade i reklamens framställning av kvinnan som 
svag, inkapabel och beroende av delvis män och delvis professionell expertis för att hantera 
sitt privatliv. Kvinnan beskrivs emellertid även som frigjord, men vidare också som en 
kommersiell vara att konsumera. Enligt Magalhaes (2005:199) analys formas kvinnliga och 
manliga identiteter i reklamen och via diskursiv teknifiering skapas en acceptans gentemot att 
identiteter är föränderliga.  Identitet skapas via konsumtion, vilket i sin tur främjar 
konsumtionssamhället. Det är genom konsumtionen av varorna som figurerar i reklam som vi 
förändrar och förbättrar våra identiteter. Genusidentitet definieras således via konsumtion. 
Övervakning av människor sker därmed via reklam, vilken talar om för oss hur vi ska klä oss 
eller hur vi ska vara för att ha en eftersträvansvärd livsstil i det globala konsumtionssamhället 
(Magalhaes, 2005:186).  
 
Gill (2008:35) har studerat hur kvinnor representeras i reklam och hur dessa representationer 
har förändrats över tid, utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Den reklam 
som utgör studiematerialet är främst sådan sedd i England, men exempel har även tagits ifrån 
USA, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong och Singapore. En av hennes slutsatser 
är att självförtroende och självsäkerhet utlovas medfölja konsumerandet av en produkt, enligt 
reklam för produkter avsedda för kvinnor. Inhandlandet av en produkt auktoriserar kvinnan 
och ger henne makt och styrka. Vad mera är att den makt som kvinnan erövrar med hjälp av 
produkten är av sexuell art, med syftet att få män på fall (Gill, 2008:43). Gill (2008:55) 
konstaterar att det har skett en förändring i hur kvinnor representeras i reklam, de är inte 
längre tystade objekt. Kvinnans sexualitet har fått en egen plats i reklamens värld. Frågan hon 
slutligen ställer sig är om dessa nya representationer av kvinnan i reklam gestaltar frigörelse – 
vad är då sexism?  
 
Lazar (2009:371-372) har studerat hur kvinnlig postfeministisk identitet gestaltas i reklam för 
skönhetsprodukter. Materialet som analyseras i studien har kontinuerligt, men slumpmässigt 
samlats in från Singapores största engelskspråkiga dagstidning och lokala kvinnomagasin. Det 
betonas att trots att materialet är insamlat i Singapore så utgörs det av annonser från 
internationella skönhetsmärken.  Konsumtionens centrala roll betonas och ur analysen 
framträder en postfeministisk identitet som namngivs ”entitled femininity” – berättigad 
femininitet, vilken ytterst baseras på en kvinnas rätt att konsumera. Lazar (2009:396-397) 
visar hur denna postfeministiska identitet innebär att kvinnan har rätt att skämma bort och 
tillfredställa sig själv, att hon är säker i sig själv och i sin femininitet och att hon anammar en 
ungdomlig attityd. Denna identitet, baserad på konsumtionen av varor, utges vara universellt 
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tillgänglig – när den i själva verket enkom är det för privilegierade medelklasskvinnor.  
Identiteten begränsas av faktorer såsom ålder, klass och sexuell läggning och kan inte anses 
vara universell – och således är inte heller den feministiska kampen universellt vunnen. 
Lazars (2009:397) resultat tyder på att individualismens dominans tar fokus från en kollektiv 
feminism, som hon menar är avgörande för fortsatt debatt och social utveckling. 
 
3:4 Den visuella bilden av kvinnan  

Kellner (1992:158-159) har studerat hur reklamannonser för cigaretter bidrar till att forma 
identitet. Analysen syftar till att visa att och hur reklam i form av stillbilder innehåller 
ideologiska subjektspositioner, möjliga för betraktaren att identifiera sig med. Vidare 
argumenterar Kellner för att kulturella föreställningar som sprids via bilder i massmedia är 
viktiga, sett både till deras faktiska utseende och den mening och de värderingar som de 
kommunicerar. De reklamannonser som diskuteras är brett utspridda sådana som allmänheten 
är väl bekant med, närmare bestämt reklambilder från cigarettmärkena Marlboro och Virginia 
Slims. Det förstnämnda cigarettmärket vänder sig främst till män, medan det senare profilerar 
sig mot kvinnor och analysen belyser hur reklamen utformas för att attrahera det ena eller 
andra könet. Reklam använder sig av illustrationer som associeras med särskilda åtråvärda 
värden, med syftet att få en produkt att förknippas med dessa värden. Marlboro använde sig 
till exempel länge av cowboys, vilket är en arketypisk maskulin karaktär, för att förmedla en 
känsla av maskulinitet, självständighet och hårdhet – och därmed förknippas med manlighet. 
Sådana symboliska bilder används följaktligen för att ge intrycket av att en viss produkt ger 
dig en viss identitet, såsom att ”riktiga män” röker Marlboro. I det postmoderna samhället 
bidrar detta till människors faktiska formande av identitet. Reklamindustrin blir på så sätt en 
väsentlig del av socialisationsprocessen och även en styrande faktor i vad som efterfrågas på 
marknaden (Kellner, 1992:159).  
 
Virginia Slims söker på samma sätt som Marlboro att utforma reklam på ett sådant sätt som 
erbjuder kvinnor eftertraktade subjektspositioner att identifiera sig med. Reklamen illustrerar 
en jämförelse mellan kvinnan i 1900-talets början och kvinnan 80 år senare. Den tidigare 
kvinnan ligger på knä och skurar golv, medan den senare är avbildad även hon på knä – men 
med en cigarett i handen och ett brett leende. Detta evenemang kombineras med bildtexten 
”You’ve come a long way, baby”, vilket förmedlar en känsla av progressivitet och modernitet. 
En kvinna som röker Virginia Slims är en modern sådan. Cigarettmärken har varit tvungna att 
profilera sig på nya sätt i och med upptäckten och spridandet av cigaretters hälsofarliga 
effekter. Detta har inneburit att cigaretter marknadsförs som snarare bidragande till goda 
hälsoeffekter. Cigaretter som vänder sig till en kvinnlig målgrupp har bland annat 
marknadsförts som ett sätt att bli och hålla sig smal på, genom att ersätta sötsaker med dem. 
Cigaretter som har ordet Slim i sitt produktnamn och vänder sig till kvinnor bygger på 
uppfattning att smalhet och kvinnlighet hör samman. Detta är långt ifrån oskyldigt sätt att 
profilera sig på och har bidragit till att fallen av såväl ätstörningar som cancer ökat (Kellner, 
1992:163). I en av Virginia Slims reklamannonser från fem år senare, 1988, framträder på bild 
den förändring i synen på kvinnan som på allvar tagit fart. Detta innebar att de 
subjektspositioner som reklamen bjöd kvinnor förändrades. Från att ha utgjorts av en söt, 
leende och helylle kvinna av giftasmaterial transformeras hon till en mer sexuell, stark, 
självständig, tuff och maskulin sådan. Kvinnlig emancipation förknippas med cigaretter. En 
kvinna demonstrerar makt när hon tänder en Virginia Slims (Kellner, 1992:164, 167).  
 
Reklam tilltalar och inbjuder att identifiera sig med särskilda produkter, en viss image och 
specifika beteenden. Den identitet som reklam erbjuder är emellertid en utopisk sådan, en mer 
attraktiv, framgångsrik och ansedd version av dig genom konsumtionen av en viss produkt. 
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Reklam erbjuder på så sätt en slags magisk omvandling av självet till det bättre och associerar 
detta med konsumtionsvanor. Vidare uttrycker och underbygger reklam dominanta 
föreställningar om genus och positionerar därmed män och kvinnor i ytterst välavgränsade 
subjektspositioner (Kellner, 1992:163-164). Slutsatsen Kellner (1992:173-174) drar är att de 
bilder, berättelser, texter och scener som sprids av populärkulturella medier i det postmoderna 
samhället erbjuder en uppsjö av subjektspositioner som bidrar till att strukturera personlig 
identitet. Det överväldigande antalet alternativ till möjliga subjektspositioner som det 
postmoderna samhället präglas av är det som skapar våra i allra högsta grad instabila och 
föränderliga identiteter. Om detta är av ondo eller godo vill inte Kellner uttala sig om, men 
pekar på att postmodernitetens acceptans ger individen större frihet att laborera med sin 
identitet och större möjligheter att förändra sitt liv i önskad riktning. Å andra sidan kan det 
leda till ett fullständigt fragmenterat och osammanhängande själv som blir ett offer för 
modeindustrins nyckfullhet.   
 
Sypeck, Gray och Ahrens (2004:342-343) har studerat hur omslagsbilder på fyra av de mest 
populära amerikanska modemagasinen har utvecklats ifrån 1959 till 1999. Studien syftar till 
att urskilja eventuella signifikanta trender i hur kvinnligt skönhets- och kroppsideal skildrats 
via omslagsbilderna. De magasin som undersökts är Glamour, Cosmopolitan, Mademoiselle 
och Vogue och det som varit i centrum för analysen är omslagsmodellernas kroppsstorlek, om 
det är ansikts- eller helkroppsbilder på omslagen och hur mycket kläder modellen har på sig. 
Analysen visar att modellernas kroppsstorlek har minskat under det tidsspann som studien 
koncentrerat sig på, samtidigt som en ökning har skett i antalet helkroppsbilder på omslagen. 
Därtill har andelen omslag där modellerna bär avslöjande kläder ökat markant under 
tidsperioden. Cosmopolitan var därtill de magasin som haft den stadigaste ökningen angående 
exponering av kvinnors hela kroppar på omslagsbilderna. Detta medför att människor idag, 
och i synnerhet de kvinnor som magasinen har som målgrupp, utsätts för mer bilder på 
kroppar som anses vara ideala sådana, än vad de hade gjort ifall omslagen visade påklädda 
kvinnor eller endast ansiktsbilder. Den förändring som uppenbarar sig i resultatet på studien 
problematiseras i anslutning till den påverkan de har på hur kvinnor upplever och värderar 
sina egna kroppar. Under den tid som förändring till ett smalare mer avklätt ideal ägt rum har 
dessutom försäljningssiffrorna ökat för alla fyra medverkande magasin, vilket i kombination 
innebär att fler kvinnor utsätts för ett ideal som avsmalnat. Detta kopplas samman med den 
ökning av ätstörningsproblematik som på senare år noterats – att i hög grad utsättas för dessa 
bilder relateras till att, åtminstone delvis, påverka kvinnors syn på deras egna kroppar och 
bidra till ett osunt förhållande till mat (Sypeck, et al. 2004:344-347).  
 
Anja Hirdman (2002) har i sin avhandling undersökt hur kvinnor och män och relationen dem 
emellan framställs i Veckorevyn och Fib aktuellt, mellan år 1965 och 1995. Studiens syfte är 
att fördjupa problematiken kring hur föreställningar om genus produceras och förmedlas 
beroende på vilken publik som avses. Det som studeras är de positioner som erbjuds publiken 
via diverse tilltalssätt som innebor texten. Här presenteras främst resultatet ifrån Veckorevyn, 
1995, och utvalda delar ur avhandlingen vilka är relevanta för den här studien. Enligt 
Hirdmans (2002:191-192) analys har, år 1995, en tidigare debatterande röst försvunnit helt ur 
Veckorevyn och ersatts av uppmaningar och tillrop riktade till tidningens nya 
huvudrollsinnehavare, läsaren och framförallt dennes kropp. Beskrivandet vem hon är och 
vem hon kan tänkas vilja bli är det som utgör grundtemat i tidningen detta år. Pronomenet jag 
har ersatts av ett direkt riktat du, vilket sätter läsaren i fokus. Omslagen har också förändrats, 
bilder på par och män har försvunnit och istället syns där halv- och helfigursbilder på 
halvnakna fotomodeller.  
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År 1995 har även kända människor fått en ökad betydelse i Veckorevyn – i jämförelse med 
tidigare år. Celebritetsfokuseringen känns igen ifrån 60-talet, men med en väsentlig skillnad. 
Tidigare fokuserades det på kändisars kärleksliv, medan deras yttre står i centrum år 1995 – 
läsaren får otaliga tips på hur denne kan efterlikna kändisarna. Kändisar förkroppsligar det 
tidningen pekar ut som eftersträvansvärda egenskaper och läsaren uppmanas att efterlikna 
detta, vilket framställs som en reell möjlighet (Hirdman, 2002:193). När det gäller män så har 
Veckorevyn, vid det här laget övergivit den gemensamhetskontext som var typisk för 
tidningen under 70-talet och framställer nu män och kvinnor som främlingar inför varandra. 
Skillnaden mellan könen är en självklar utgångspunkt i artiklarna och tidningen söker förklara 
för läsaren hur hon ska göra för att förstå mäns beteende och tyda deras signaler och vara dem 
till lags (Hirdman, 2002:196-203).  
 
Bergers (ur Hirdman, 2002:263-264) resonemang om hur kvinnor, från tidig barndom, tränas i 
att bli betraktade av män tas upp i relation till hur kvinnor ser på kvinnor och därmed också på 
sig själva. Enligt Bergers teori leder vetskapen om mäns betraktande av kvinnor till att 
kvinnor ser på sig själva utifrån en manlig blick. Detta har orsakats av att bilder på kvinnor, 
alltjämt genom historien, har utformats av män – för män. Hirdman visar i sin studie att bilder 
av kvinnor som riktar sig till en kvinnlig publik kan ses som ett stöd för Bergers teori om att 
den manliga blicken införlivats i kvinnan och på ett avgörande sätt format hennes syn på sig 
själv.  
 
3:5 Sammanfattning  

Den forskning som förs på fältet belyser medias konstruktioner av kvinnlighet ur olika 
synvinklar och med olika fokus. Forskningen visar att det har skett en förändring över tid i 
hur kvinnor och kvinnlighet skildras i media, men ställer sig fortfarande undrande till vad den 
förändringen egentligen innebär för maktförhållandet kvinnor och män emellan. Kvinnan 
gestaltas, enligt forskning tematiserad under postfeminism och fragmentarisk femininitet, som 
en aktiv och autonom aktör – men med kroppen som sitt främsta maktmedel i manipulationen 
av sin omgivning. Utmärkande för det temat postfeminism och konsumtionsförvärvad 
femininitet är den återkommande betoningen på kvinnors valfrihet och självbestämmande, de 
har rätt till att få vara kvinnliga och hänge sig åt sin kvinnlighet via konsumtion – det är deras 
eget fria val att göra så. 
 
Temat konsumtionsförvärvad femininitet visar hur kvinnor representeras i reklamannonser och 
synliggör hur reklamindustrin använder sig av postfeministiska värden för att sälja produkter. 
Den globala bilden av kvinnan i media är intressant då den i mångt och mycket utgörs av den 
vita, västerländska medelklasskvinnan, som tillhör den grupp kvinnor som anses ha kommit 
längst i jämställdhetsutveckling - och utelämnar de kvinnor som har hela eller delar av 
kampen kvar. Förmedlandet av bilden av den jämställda kvinnan som universell utgör ett 
problem som sätter käppar i hjulet för det fortsatta arbetet med att utjämna ojämlika 
förhållanden mellan kvinnor och män, globalt. Temat den visuella bilden av kvinnan 
samspelar med temat postfeminism, då det under dessa talas om hur mäns blickar 
internaliserats i kvinnor och påverkar deras handlande och syn på sig själva.  
 

3:6 Vårt eget bidrag  

Syftet med den här studien är att fokusera på Cosmopolitan i sin helhet och inte göra några 
inledande avgränsningar av materialet, för att förebygga förbiseendet av delar som kan ha 
betydelse för de subjektspositioner som konstrueras för kvinnor i tidningen. Avsikten är, med 
andra ord, att i likhet med Machin och Thornborrow (2003) titta på både text, bild och layout. 
Till skillnad ifrån dem, som har tittat på ett nummer i alla nationella versioner, kommer 
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undersökningen att koncentreras till ett antal lösnummer från två olika närliggande årgångar, 
2010 och 2012. Endast den svenska versionen av Cosmopolitan är i fokus, vilket kan borga 
för intressanta kopplingar till tidigare forskning – vilken till stor del består av och grundas på 
utländsk media. Är Sveriges framstående position och medvetenhet i kampen för jämställdhet 
synlig i tidningen, i jämförelse med vad resultat ifrån utländsk media visar? Cosmopolitan är 
en god källa för studien i egenskap av att det en ett livsstilsmagasin som talar till kvinnor. 
Könstillhörighet avgör om du tillhör tidningens målgrupp. Målgruppens kön blir således även 
en avgörande faktor i hur läsaren tilltalas.  

4. Teoretiskt ramverk 
 
Nedan följer en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa är baserade på 
ämnesområdet och studiens specifika frågeställning. Teorierna är avgränsade i teman vilka är: 
identitet, genus och konsumtion, men betonas bör att dessa teman är nära sammanlänkade och 
särskilt genus, men även konsumtion är betydelsebärande delar i identitet såsom begreppet 
betraktas i den här studien. Allra först redogörs emellertid för begreppet diskurs, vilket en 
förståelse av är förutsättning för studien som helhet.  
 
4:1 Diskurs – ett sätt att tala om och förstå världen på  

Med hjälp av språket skapar människor representationer av verkligheten. Dessa 
representationer är aldrig exakta speglingar av denna verklighet, utan bidrar även till 
skapandet av verkligheten som sådan. Detta innebär inte att dessa representationer inte finns 
på riktigt, de är i hög grad verkliga. Den fysiska världen finns, men den kan bara få betydelse 
och förstås via diskurs. Diskurser består följaktligen av särskilda representationer av 
verkligheten vilket gör att vi förstår saker och ting på ett visst sätt (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2010:15). Burr (2003:64) definierar diskurs som en uppsättning betydelser, 
metaforer, representationer, berättelser och utsagor som tillsammans producerar en specifik 
version av en företeelse. En diskurs ger en bestämd bild av en händelse, ett fenomen eller en 
person(er) genom att denna/detta lyfts fram i ett visst ljus. Burr tar hjälp av ett exempel om 
rävjakt för att illustrera detta: rävjakt kan förstås som ett naturligt sätt att hålla rävpopulation 
under kontroll, vilket ligger i både människors och rävarnas intresse. De som förstår rävjakt 
via denna diskurs anser inte att det är omoraliskt utan att det är skäligt att jaga räv, för att både 
människor och rävar skall kunna leva drägligt. Ett annat sätt att förstå rävjakt, som är radikalt 
annorlunda det förstnämnda, är att rävjakt frångår vad som anses vara grundläggande god 
moral. Utifrån denna förståelsehorisont ser man rävjakt som något ociviliserat, ovärdigt 
människan och hävdar djurens individuella rätt till liv. Ett objekt eller ett fenomen kan således 
omges av ett flertal olika diskurser som alla representerar det på skilda vis, betonar olika 
aspekter och lyfter fram olika faktorer som eventuella problem med företeelsen. Varje sådan 
diskurs gör anspråk på att representera objektet eller fenomenet såsom det verkligen är, det 
vill säga – gör anspråk på sanningen (Burr, 2003:65).    
 
4:2 Identitet 

Studiet av identitet är en av grundpelarna i modern sociologisk forskning. Under de senaste 
decennierna har forskningen utvecklats från att fokusera på individen och formandet av 
dennes identitet via social interaktion till att i högre grad riktas mot kollektivet och diskursers 
inverkan på identitetskonstruerande. Genus, etnicitet och klass har i och med denna 
utveckling blivit till den heliga treenigheten inom identitetsforskningen (Cerulo, 1997:385-
386).  Nedan presenteras de synsätt på identitet som nyttjats i studien. De teorier vi lutar oss 
emot är baserade på frågeställningen och syftet med studien. Socialkonstruktionismen och 
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dess syn på verklighet och identitet är teoretiskt relevant i och med intentionen att studera 
subjektspositioner, som är ett diskursanalytiskt begrepp. I och med den postfeministiska anda 
som präglar vårt studieobjekt kan även Giddens (2009) teori om självet i den senmoderna 
epoken vara teoretiskt tillämpbar. Giddens betonar att vårt senmoderna samhälle 
kännetecknas av reflexivitet, som för individen innebär ett ständigt ifrågasättande och 
värderande av sig själv och sin livssituation. Detta är i enlighet med postfeministiska tankar 
om individualism, valfrihet och självbestämmande som den befintliga forskningen behandlar i 
stor utsträckning.  
 
4:2:1 Identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Identitet ses, inom det socialkonstruktionistiska perspektivet, som något som konstrueras och 
rekonstrueras fortlöpande via vår språkanvändning. Vårt språk ses som utgångspunkten för 
konstruktionen av oss själva. Våra upplevelser, känslor och tankar kan enkom förklaras för 
oss själva och andra via vårt språk. Ett exempel som kan illustrera detta är själva förekomsten 
av det faktum att vi skiljer på psykologiska fenomen såsom tankar, emotioner och beteende. 
Det föreslås möjligt och troligt att det existerar kulturer där dessa kategorier inte finns 
representerade, att det helt enkelt inte finns ord som representerar ett visst fenomen (Burr, 
2003:53).  Ytterligare ett exempel på detta är en jämförelse med hur vi identifierar saker och 
ting i vår omvärld. Att se en blomma och identifiera den som just det är inte att säga något om 
blommans essentiella natur, utan det enda som sker är att du ger det du ser en identitet. Vid 
påträffandet av ett för dig okänt fenomen kommer du, givet detta, att använda den språkliga 
repertoar du redan har till ditt förfogande för att identifiera och skapa klarhet i fenomenet. 
Detta är detsamma för konstruktionen av mänsklig identitet, dessa kan ses som socialt 
tilldelade och inte som sprungna ur en individs ”inre kärna” (Burr, 2003:106).  
 
Subjektspositioner är ett begrepp använt av somliga socialkonstruktionister för att referera till 
den process under vilken våra identiteter produceras. Begreppet är influerat av Louis 
Althussers (ur Burr, 2003:111; Winther Jørgensen & Phillips, 2010:22,48) begrepp 
interpellation, med vilket han beskriver hur diskurser kallar på oss och tilltalar oss som 
ideologiska subjekt. Språket konstituerar en bestämd social position som individen försätts i. 
Till de olika positioner vi interpelleras hör sedan särskilda förväntningar om beteende och 
uppförande. Vidare kan vi inte heller avvisa en position som en interpellation försätter oss i, 
det finns med andra ingen möjlighet till motstånd – de accepteras alltid. Althusser (ur 
Therborn, 1981:13,18,20) menar att ideologi representerar ett imaginärt vanställande av 
människors relationer till varandra och till samhällsformationen. Vetenskapen ses här som det 
sanna medvetandet och ideologi som det falska. Genom interpellation verkar ideologin i 
formandet av mänsklig subjektivitet och gör de verkliga relationerna icke igenkännbara för 
oss.  
 
Idén om subjektspositioner liknar Althussers tanke om interpellation, men det finns även vissa 
signifikanta skillnader. Diskurser tilltalar oss som bärare av en särskild egenskap, till exempel 
kvinna, man, ung, gammal, kriminell, polis och så vidare. Individen kan inte undvika att 
tilldelas olika subjektspositioner, men det är däremot möjligt att göra motstånd. En 
subjektsposition som emellertid accepteras medför rättigheter och skyldigheter och ett tal- och 
handlingsutrymme (Burr, 2003:111). En subjektsposition är således förenad med både 
möjligheter och begränsningar för vad som kan sägas och göras. Vilka subjektspositioner vi 
antar skiftar vidare även från situation till situation (Burr, 2003:114). I den här studien är 
avsikten att identifiera de subjektspositioner som erbjuds läsaren via den text som produceras 
av och i Cosmopolitan. Dessa subjektspositioner är, oavsett om de accepteras och antas av 
läsaren eller ej, delaktiga i definitionen av dennes identitet. Så som vi ser det är alla möjliga 
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subjektspositioner bidragande till formandet av identitet, vare sig de accepteras, antas, görs 
anspråk på eller avvisas – det vill säga: det vi inte är definierar vad vi är. Subjektspositioner vi 
gör motstånd emot definierar oss som person, även dem. Genom att ta avstånd ifrån somliga 
subjektspositioner och acceptera andra formas vår identitet – att tydligt göra motstånd emot 
specifika subjektspositioner säger även det något om oss själva.  
 

4:2:2 Självets reflexivitet  

Giddens (2009:94) menar att generella termer som ”självidentitet” bör brytas ner i bitar för att 
förstå vilka beståndsdelar som är typiska för vårt själv i den senmoderna tid vi lever i. 
Giddens har, med utgångspunkt i Rainwaters resonemang om vad terapi är och åstadkommer, 
utarbetat ett antal element som kännetecknande för det senmoderna självet. De delar av 
Giddens själv som är intressanta för oss är framförallt de som rör den ökade reflexivitet som 
han menar präglar individen i det senmoderna samhället. Giddens (2009:95-96) menar att 
självet numer betraktas som ett reflexivt livsprojekt, vi är inte vad vi är utan vad vi gör oss 
till. Ett av målen med vårt livsprojekt är att skapa en koherent och positiv identitetskänsla. 
Vidare är självets reflexivitet kontinuerlig och allomfattande. Detta innebär att individen i det 
senmoderna samhället ombeds ställa frågor till sig själv om vad som händer och vad denne 
känner och tänker. Slutligen anses självets reflexivitet även omfatta kroppen, som inte ses 
som ett passivt objekt utan som en del av det handlingssystem som är självet. Reflexiv 
uppmärksamhet riktas mot våra fysiska sinnesförnimmelser ifrån omgivningen, men 
innefattar även en förståelse för vikten av goda kost- och motionsvanor. Kroppen beskrivs bli 
det medel som används för att förena våra differentierade jag i en integrerad helhet och skall 
illustrera vem det är som bebor den (Giddens 2009:97-98).  
 
Giddens (2009:101-102) skriver om livsstil som något fundamentalt i den senmoderna 
människans liv. Livsstil är inte enkom något vi väljer att följer utan något vi tvingas till att 
följa, vi har inget annat val än att välja. En livsstil definieras som en samling praktiker en 
individ följer, inte bara för att de tillfredställer grundläggande behov utan för att de ger 
självidentiteten en materiell inramning som berättar om självet. Livsstilar är praktiker som 
gjorts regelbundna och införlivats i kläd- och matvanor, handlingsmönster och 
umgängeskretsar. Dessa praktiker är dock reflexivt öppna för förändringar på grund av 
självidentitetens flexibla karaktär. Alla små beslut som fattas, vad man ska ha på sig, hur man 
ska uppträda och vem man ska umgås med är beslut om vem man vill vara. Ju mer 
postmodern miljö man befinner sig i, desto mer rör de val som stiftar ens livsstil själva 
skapandet och återskapandet av ens självidentitet. Genom globaliseringen av media blir även 
miljöer synliga för alla som vill, men däremot inte tillgängliga för alla. Massmedia förstärker 
differentiering och fragmentering och gör miljöer synliga för individer som aldrig kommer att 
kunna komma i kontakt med dessa. Valet av livsstilar präglas av en potentiell mångfald i 
högre grad än en reell sådan. Livsmöjligheter determinerar naturligtvis livsstilsval. För 
människor som lever under något slags förtryck eller i någon slags underordning är således en 
frigörelse ifrån detta förutsättningen för att utöka sina livsmöjligheter (Giddens, 2009:107).  
 
Giddens (2009) teori om självet som ett reflexivt livsprojekt och livsstil som något som 
påtvingas individen är intressant då media i och med globaliseringen, så som nämnts ovan, 
synliggör allt fler alternativa miljöer och livsstilar. Cosmopolitan är delaktig i denna spridning 
av livsstilsalternativ. Vad som är värt att tänka på är hur reflexiva enskilda individer 
egentligen är och till vilken grad människor reflekterar över den ökade reflexiviteten. Vi är 
inte längre bundna till och styrda av traditioner i samma utsträckning som förr och vi har ofta 
större valmöjligheter i formandet av våra liv, vilket kräver en ökad reflexivitet – men vad är 
det då som vägleder vår reflexivitet i det senmoderna samhället? Intressant är alltså om den 
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ökade reflexiviteten är av ondo eller godo, ger den oss mer frihet eller stänger den i själva 
verket in oss mer? Det som Giddens (2009) presenterar ses i fortsättningen som idealbilder av 
det senmoderna självet och att reflexiviteten därmed befinner sig på en glidande skala – men 
att den förändring som skett ehuru är så pass omfattande att den kan ses som signifikativ för 
det senmoderna samhället.  
 

4:3 Genus 

Konstruktionen av genus är centralt i den här studien då upplevd genustillhörighet är 
avgörande för människans identitet och således hänger samman med konstruktionen av 
subjektspositioner, som är ”byggstenar” i vår identitet. Teorierna angående genusbegreppet 
går emellertid isär och konsensus saknas onekligen på området, varpå det är angeläget att 
utreda vår valda teoretiska ståndpunkt. Den feministiska diskussion som idag förs kan sägas 
spänna över och emellan två poler: essentialism och konstruktionism. Den essentialistiska 
förespråkar en feministisk hållning baserad på biologiska teorier om skillnad mellan könen 
eller teorier som framställer kvinnan som specifik med ett särskilt språk, intellekt och 
känsloliv. Den konstruktionistiska menar att kön är socialt och kulturellt konstruerat och att 
det inte finns några absoluta premisser som styr könsblivandet, utan att detta är en process 
som måste förstås historiskt och kulturellt. Vad som är viktigt att påminna sig om är 
emellertid att dessa poler är skapade och på intet vis självklara och att de dessutom delar 
samma mål – ett jämställt samhälle. Därtill befinner sig de flesta någonstans längs en glidande 
skala med essentialism och konstruktionism som ytterligheter (Hammarén & Johansson, 
2011:66). Skillnaden mellan dem är oaktat det, enligt vår mening, fruktbar att belysa då den 
kan påverka synen på vad som ses som jämställda förhållanden och hur vägen dit skall se ut. 
Nedan följer en presentation av de perspektiv som lagts för ögonen i denna undersökning.  
 
4:3:1 Att göra genus  

Enligt Butler (2007:77-78) är genusidentitet inte expressiv utan performativ. Detta innebär att 
vårt genus konstituerar den identitet som det påstås vara. Det finns med andra ord ingen 
genusidentitet bakom dess uttryck – vår genusidentitet skapas i själva verket genom de uttryck 
som tros vara dess effekter. Märk skillnaden mellan dessa två påståenden: ”Hon är kvinna för 
att hon gör som en kvinna” eller ”Hon gör som en kvinna för att hon är kvinna” – där det 
förstnämnda illustrerar performativitet (Iversen, 2011:237). Genus är repetitionen av 
återkommande handlingar inom en ytterst stel och reglerande struktur, som med tidens gång 
får en fast form och ter sig naturligt given. Genus är således en handling, något som vi gör 
(Butler, 2007:87-88). Upprepandet av en genuskategoris betydelsebärande handlingar - 
kroppsliga gester, rörelser och stilar skapar en illusion av ett sammanhängande jag. Tack vare 
att vårt genus emellertid är konstruerat och ständigt i blivande är det också möjligt att 
förändra och mångfaldiga genuskategorierna. Nyckeln till förändringen ligger i att 
upprepningen av betydelsebärande handlingar kan misslyckas eller rent av göras parodisk, 
vilket avslöjar att det inte existerar något sant eller falskt genusbeteende (Butler, 2007:220). 
Media har potentiellt sätt, givet detta, en möjlighet att påverka, förändra och mångfaldiga 
genuskategorier - tack vare det stora genomslag media har. Cosmopolitan har potentiellt sätt 
makten att förändra, men det finns ju emellertid en rad andra faktorer som inverkar på 
möjligheterna och viljan till förändring. Frågan är vad som skulle hända om Cosmopolitan 
valde att profilera sig på ett helt annat sätt?  
 

4:3:2 A – a, A – B?  

Yvonne Hirdman (2004) använder sig av olika formler för att beskriva relationen mellan och 
synen på manligt och kvinnligt ur ett historiskt perspektiv. A – icke A är vad hon kallar för 
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grundformeln. Denna formel kan skrivas ut som Man – icke man och belyses enklast med 
exempel ur det antika tänkandet om det mänskliga.  Det vill säga kvinnan som inte närvarande 
alls i detta tänkande då hon ansågs vara lika hemmahörande i samtalet om det mänskliga som 
ett djur. Nästa formel som introduceras är A – a vilken är jämförelsens formel och står för 
Mannen och den lilla mannen. Kvinnan ses som en icke fullständig man, som ett 
måndagsexemplar där något fattas (Hirdman, 2004:27-29). Den tredje och sista formeln som 
Hirdman (2004:36) ställer upp är A-B, vilket illustrerar åtskiljandet och särskiljandet mellan 
kvinnor och män. Detta handlar således inte om samma sorts i olika versioner utan av två helt 
skilda arter. Synen på kvinnan utvecklas ifrån att hon är en av mannen blek avbild till att hon 
blir en särart.  

Hirdman (2004:184-185) skriver om B, alltså kvinnan som särart, som medial stereotyp. Hon 
menar att media präglas av och kräver snabba berättelser i en allt tätare konkurrens och att 
detta fordrar grova gestaltningar av tillexempel män och kvinnor - för effektivitetens skull. 
Detta blir till en idealisk grogrund för manliga och kvinnliga stereotyper som frodas i mediala 
kommunikationskanaler. Utmärkande för den mediala kvinnliga stereotypen är hennes 
sexualitet, hon är i första hand sitt kön. Detta medan mannen i första hand är människa och 
dessutom normbärare. Detta förhållande med mannen som människa och kvinnan som kön 
innebär att kvinnan ständigt jämförs med och avviker ifrån normen (Hirdman, 2004:59-63).   
 
4:4 Konsumtion  

Konsumtion som essentiellt för hur femininitet konstitueras betonas i förefintlig forskning och 
därför är det av relevans att lyfta fram teori inom detta område. Konsumtion beskrivs med 
andra ord konstrueras som en central del i vad det är att bejaka och berättiga sin femininitet, 
varför det kan vara adekvat att belysa teori som behandlar hur detta fenomen ter sig i vårt 
senmoderna samhälle och dess betydelse för vårt identitetsskapande.  
 
Bauman (2009:36, 46) skiljer på begreppen konsumtion och konsumism och förklarar det 
förstnämnda som ett drag och ett förehavande hos enskilda människor och det sistnämnda 
som en egenskap hos samhället. Konsumism är resultatet av ett socialt arrangemang där 
vardagliga behov och begär görs till den viktigaste drivkraften i samhället. För att samhället 
skall erhålla konsumism som egenskap måste den individuella förmågan att behöva, begära 
och längta separeras från individerna och reifieras som en yttre kraft. Det konsumismiska 
samhällets ekonomi lever på omsättningen av varor och pengar som byter ägare. En väsentlig 
del i konsumismen överlevnad är inte bara skapandet och förvärvandet av nya ting, utan även 
bortskaffandet av det som anses vara förbrukat. 
 
Bauman (2009:47) menar vidare att företag som är specialiserade på tjänster riktade emot 
kundernas kroppar följer i bortskaffningens spår. Det som ihärdigast görs reklam för och säljs 
med högst vinst är tjänster som bortskärande, borttagande och avlägsnande av exempelvis 
kroppsfett, rynkor, acne, kroppsodörer eller oönskad hårväxt. Huvudattraktionen i själva 
shoppandet av varor och tjänster är erbjudandet att ”födas på nytt” – att ständigt försöka skapa 
och omskapa självidentitet, vilket blir marknadens främsta säljstrategi. Detta är emellertid 
endast hållbart så länge konsumtionssamhället lyckas göra sina medlemmars icke-
tillfredsställda tillstånd till ett oändligt sådant. Konsumtionssamhällets löften att tillfredställa 
mänskliga begär måste vara svekfulla för att förhindra att sökandet efter fullständig 
tillfredställelse upphör (Bauman 2009:57).  
 
Bauman (2009:67) forstsätter sitt resonemang med att hävda att medlemmarna i ett 
konsumtionssamhälle själva är konsumtionsvaror. Det huvudsakliga motivet bakom 
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människors konsumtionsvanor är egentligen inte att tillfredställa behov och begär, utan 
handlar i själva verket om att göra sig själv till en säljbar vara. Konsumtionssamhället 
kännetecknas av en rädsla att inte räcka till, en rädsla som konsumtionsmarknaden är kvicka 
att utnyttja. Företag tävlar om att vara de mest tillförlitliga vägledarna och tillhandahålla 
konsumtionsvaror som ”verktyg” för kunden att använda i fabriceringen av sig själv. Detta 
kopplas till modebranschen och vikten av att vårda sitt utseende och förnya sig själv i takt 
med de flytande trenderna för att vara och förbli åtrådd och efterfrågad (Bauman, 2009:70-
71). Bauman (2009:22) skriver om subjektivitetsfetischism som det som döljer denna ovan 
beskrivna kommodifiering av oss själva. Konsumtionen tros vara ett uttryck för självets inre 
sanning, men är egentligen en idealisering av de avtryck som konsumentens materiella val 
lämnar. En parallell kan dras mellan Butlers (2007) resonemang om att göra genus och 
Baumans resonemang om denna subjektivitetsfetischism. På samma sätt som vi förefaller att 
tro att vårt genus är ett uttryck för vårt biologiska kön och inte tvärtom, får 
subjektivitetsfetischismen oss att tro att konsumtion är ett uttryck för vår inre sanning. Detta 
beskrivs med en modifierad version av Descartes konklusion: ”Jag shoppar, därför finns jag 
till – som subjekt” (Bauman, 2009:24).  

5. Metod 
 
Nedan följer en redogörelse för vilka metodologiska perspektiv vi utgått från och vilka 
metodologiska verktyg som nyttjats, i analysen. Inledningsvis presenteras metoden och de 
avväganden som gjorts angående användandet av den. Detta följs åt av en presentation av hur 
själva analysförfarandet gått till.  
 
5:1 Diskursanalys – ett paraplybegrepp  

Diskursanalysen kan inte sägas vara en enhetlig metod, utan är i själva verket ett 
paraplybegrepp över en rad olika former av analysprinciper- och praktiker (Edley, 2003:189). 
Vad som är gemensamt för olika typer av diskursanalys är att det som studeras är språket i 
användning. Språket ses som konstruerande och inte enbart representerande till skillnad ifrån 
vad fallet är i somliga andra forskningstraditioner. Detta innebär att det som eftersöks och 
studeras är mönster i vår språkanvändning som gör något - hur detta bidrar till att vissa 
versioner av verkligheten framstår som mer sanna än andra och vad detta får för effekter 
(Taylor, 2003:6-9). Diskursanalys är därmed en lämplig metod att använda i den här studien 
av språkanvändningen i Cosmopolitan, vad denna åstadkommer och får för effekter.  
 
5:2 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen tillhandahåller teorier och metoder för att teoretiskt 
problematisera och empiriskt studera förhållandet mellan diskursiv praktik och social och 
kulturell utveckling. Det är emellertid en bred inriktning inom diskursanalys och består av 
flera olika angreppssätt med både likheter och skillnader sinsemellan (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2010:66). Norman Fairclough (ur Winther Jørgensen & Phillips, 2010:66) har 
utvecklat ett diskursanalytiskt angreppssätt innehållande filosofiska antaganden, teoretiska 
metoder, metodologiska direktiv och specificerade tekniker för språkanalys som lämpar sig 
väl för utforskandet av kultur, kommunikation och samhälle. Fairclough (ur Winther 
Jørgensen & Phillips, 2010:72-73) definierar diskurs som ett sätt att tala som ger mening åt 
upplevelser utifrån ett visst perspektiv. Diskurs betyder även i Faircloughs mening 
språkanvändning som social praktik. Diskurs är medverkande i konstruktionen av sociala 
identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem.   
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Den kritiska diskursanalysen bygger på ett antal premisser som är karaktäristiska för den som 
inriktning och skiljer ut den ifrån andra diskursanalytiska perspektiv. Diskursiva praktiker, 
produktionen och konsumtionen av text, är en essentiell form av social praktik genom vilken 
den sociala världen, identiteter och relationer konstitueras. På samma gång förutsätts det att 
det finns samhälleliga företeelser som inte är av diskursiv karaktär. Vår sociala värld 
konstitueras av diskurs som social praktik, men den konstitueras även av icke-diskursiv social 
praktik. Detta är således ett dialektiskt förhållande. Diskurser producerar och reproducerar 
inte enbart sociala strukturer och processer, utan speglar dem också. Vid användandet av 
kritisk diskursanalys tas följaktligen hänsyn till att diskursiva praktiker påverkas av 
samhällsfenomen som inte enkom är av diskursiv karaktär (Winther Jørgensen & Phillips, 
2010:67). Fairclough (ur Winther Jørgensen & Phillips, 2010:68) menar att samhällets 
diskursiva konstitution inte enbart kan härledas från människors idéer utan har sitt ursprung i 
social praktik som är stadigt sammanbunden i verkliga, materiella och sociala strukturer. 
Social struktur har enligt Fairclough (ur Winther Jørgensen & Phillips, 2010:71) både 
diskursiva och icke-diskursiva drag och ses både som sociala relationer i samhället som helhet 
och i bestämda institutioner.  
 
De diskursiva praktiker som studeras inom kritisk diskursanalys medverkar till att producera 
och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Detta sker exempelvis 
mellan sociala klasser, män och kvinnor eller mellan etniska grupper och betraktas vara 
ideologiska effekter. Kritisk diskursanalys är således koncentrerad på att synliggöra och 
kartlägga de diskursiva praktiker som konstruerar och upprätthåller den sociala världen, dess 
identiteter och relationer, men vidare även hur dessa spelar en roll i reproduktionen av 
ojämlika maktförhållanden. Syftet med detta är att gynna social förändring som verkar för 
mer jämlika maktrelationer i samhället. Kritisk diskursanalys erkänner sig därmed som icke 
politiskt neutral och ställer sig på undertryckta gruppers sida och tar politisk ställning för 
social förändring i kampen för ett jämlikt samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 2010:69-
70). Detta är en aspekt som tydligt motiverar användandet av kritisk diskursanalys som metod 
i den här studien, som ju syftar till att synliggöra hur representationer av kvinnan i 
Cosmopolitan utgör ett socialt problem som leder till ojämlika förhållanden män och kvinnor 
emellan.  
 
Ett centralt begrepp inom kritisk diskursanalys är social ordning. Sociala praktiker som länkas 
samman på specifika sätt konstituerar en social ordning. Till exempel konstruerar 
utbildningssystemet i ett givet samhälle vid en given tidpunkt en social ordning. (Fairclough, 
2003:234-235). Den sociala ordning som utgör ramen för den här studien och som resultatet 
kommer att ställas emot är det teoretiska ramverket.  Den betydelsemässiga aspekten av en 
social ordning är vad som kallas för diskursordning (Fairclough, 2003:234-235). En 
diskursordning består av olika diskurser och genrer. I den här studien har detta dock frångåtts 
så till vida att diskursordningen kommer att utgöras av diskurser och subjektspositioner. Detta 
därför att det är representationer av kvinnan som erbjuds läsaren att identifiera sig med som är 
studiens grundläggande sociala problematik. Subjektspositioner är i och med detta ett lämpligt 
analysverktyg.  
 
I den kritiska diskursanalysen talas det om intertextualitet, med vilket menas att 
kommunikativa händelser alltid bygger på tidigare händelser (Winther Jørgensen & Phillips, 
2010:77). En viss text är alltid i dialog med andra texter, vilken den bygger på, är en reaktion 
på eller ombildar (Kristeva ur Fairclough, 2003:233). Intertextualitet rör textens påverkan på 
historien och historiens inverkan på texten. I och med att text är en påbyggnad på tidigare text 
bidrar den till historisk utveckling och förändring. Det skall dock inte uppfattas som att 
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möjligheterna till förändring är obegränsade, dessa marginaliseras av maktrelationer där de 
dominerande sociala grupperna kämpar för att bibehålla sin position (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2010:78). Cosmopolitan, som är föremål för analys i den här studien, ses därmed 
som en text som bygger på andra texter och är bidragande till historisk utveckling och 
förändring. 
 
Faircloughs (ur Winther Jørgensen & Phillips, 2010:71-72) diskursanalytiska metod strävar 
efter att koppla samman tre traditioner, vilka är en ingående textanalys inriktad emot 
lingvistik, en av Foucault inspirerad makrosociologisk analys av social praktik och en 
mikrosociologisk tolkande tradition – där vardagslivet uppfattas som något människor skapar 
genom användandet av ett gemensamt regelverk och tillvägagångssätt, som bygger på 
allmänna och gemensamma uppfattningar om saker och ting. Den lingvistiska analysen syftar 
till att belysa hur diskursiva processer kan uttydas med hjälp av lingvistik ur bestämda texter. 
Detta kombineras med en social analys för att synliggöra förbindelser mellan texten och 
sociala och kulturella strukturer och processer. Ambitionen med den mikrosociologiska 
tolkande traditionen är att få insikt i hur människor aktivt framkallar, genom praktiker i 
vardagen, en regelbunden och förklarbar värld. Dessa tre traditioner skall alltså förenas i en 
systematisk analys av tal- och skriftspråk. Allt bruk av språk är vidare av kommunikativ art 
och har tre dimensioner vilka är att det är en text, (tal, skrift och/eller visuella budskap), det är 
en diskursiv praktik och det är en social praktik. Detta innebär att analysen fokuseras på 
textens egenskaper och dess lingvistiska uppbyggnad, vidare på produktions- och 
konsumtionsfaktorer som är knutna till texten och de diskurser och genrer som uttalas via dem 
och den bredare sociala praktik som texten är en del av, samt hur den påverkas av 
reproducerandet eller utmanandet och omstrukturerandet av diskursordningen. Målet för en 
kritisk diskursanalys är följaktligen att klarlägga relationerna mellan språkbruk och social 
praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2010:74-76).   
 
Fairclough (2003:236-239) ställer upp ett analytiskt ramverk för kritisk diskursanalys 
innehållande ett antal analytiska steg. Det första steget innebär inringandet av ett socialt 
problem som grund för en frågeställning. Efter detta följer en identifikation av det sociala 
problemet. Vari ligger problemet och hindren för att social förändring skall kunna 
förverkligas? Detta innebär att lokalisera diskurser som är involverade i problembilden. Det 
tredje steget innefattar utredningen av det sociala problemets behov av vissa typer av 
interaktion och representationer för att upprätthålla ojämlika förhållanden, mellan exempelvis 
män och kvinnor, som innebor det sociala problemet. Analysen fortsätter med ett fokuserande 
på möjliga sätt att angripa problemet på, som kan leda till social förändring. Detta görs genom 
att flytta fokus ifrån textens betydelsemässiga funktion till det som är motsägelsefullt, 
paradoxalt och ofullständigt i texten ty det är i detta som möjligheterna till förändring finns. 
Det sista steget involverar en reflektion över utförd analys. För att en kritisk diskursanalys 
skall vara till någon nytta och bidra till den sociala förändring som dess ambition är bör vissa 
avväganden göras. Reflektion över analysens utförande och utformande i skrift, var den 
publiceras samt hur väl metakommunikation används är av vikt för säkra nyttigheten.  
 
5:3 Subjektspositioner 

Subjektspositioner har i den här studien varit både ett teoretiskt sätt att se på mänsklig 
identitet och ett metodologiskt verktyg. Subjektspositioner är ett centralt begrepp inom den 
kritiska diskurspsykologin och är det som sammankopplar diskurser med den sociala 
konstruktionen av specifika identiteter. Subjektspositioner är identiteter som formas via 
typiska sätt att tala - sätt som kan förändras både i och emellan konversationer, via brukandet 
av olika diskurser. Detta innebär att de subjektspositioner vi antar kan skifta i och emellan 
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konversationer, även dem. Icke att förglömma är att det är människan som är herre över sitt 
eget språk och den som ligger bakom producerandet av text. Vår produktion av text föds inte 
ur tomma intet, utan kan formas på specifika sätt för att skapa särskilda ideologiska effekter 
(Edley, 2003:210). 
 
En analys av subjektspositioner är alltså integrerad i ovan beskrivna kritiska diskursanalys. 
Identifikationen av möjliga subjektspositioner var fruktbar i den här studien då det sociala 
problemet föreligger i de positioner som läsaren av Cosmopolitan erbjuds. Subjektspositioner 
är ett analysverktyg som lämpade sig för att få fatt i dessa. Den kritiska diskursanalysen 
gjorde det sedan även möjligt att koppla subjektspositionerna till sociala praktiker som 
samspelar med det sociala problem som undersöks. Lokaliserade diskurser och 
subjektspositioner belyser på ett illustrativt sätt de ojämlika maktförhållanden som analysen 
syftade till att synliggöra. Den kritiska diskursanalysen möjliggjorde även ställningstaganden 
för social förändring, vilket gör studien mer motiverad och användbar. 
 
5:4 Genomförande  

Under denna rubrik presenteras hur studien har utförts. Urval och datamaterial redovisas och 
motiveras för. Därefter redogörs för själva hur själva analysförfarandet gått till, steg för steg.   
 
5:4:1 Urval och analysmaterial   

I enlighet med vad diskursanalysen förespråkar, har ett ändamålsenligt urval brukats i studien. 
Vid en diskursanalys är det möjligt att fastställa ett urval baserat på att det/de bär på särskilda 
egenskaper eller tillhör en avgränsad kategori (Taylor, 2003:20). Denna typ av urval är det 
som nyttjats i undersökningen. Detta liknar det som beskrivs av Patton (2002:234) som 
intensitetsurval. Ett sådant urval består av, för det som studeras, informationsrika källor som 
intensivt illustrerar fenomenet av intresse. 
 
Att urvalet avgränsades till att gälla månadsmagasinet Cosmopolitan motiveras av att det var 
en för studien informationsrik källa - tidningen har ett innehåll som riktar sig emot kvinnor. 
Det är en internationell tidning som är världsledande inom sin genre, vilket innebär att den når 
ut till en stor grupp kvinnor. Cosmopolitan var vidare en intressant källa på grund av den 
framgångsformel som tidningen påstår sig erbjuda läsaren. Användandet av en redan 
producerad text grundar sig i att frågeställningen syftade till att besvara hur representationer 
av kvinnan konstrueras språkligt. Analysmaterialet har producerats utan inblandning och 
påverkan av oss, men är påverkat av en rad sociala strukturer och utvecklingstendenser som 
har knutits an till i diskussionen. Denna omständighet passade såväl frågeställningen som 
metodvalet, som vi skriver i metodavsnittet – ”Diskursiva praktiker, produktionen och 
konsumtionen av text, är en essentiell form av social praktik genom vilken den sociala 
världen, identiteter och relationer konstitueras.”.  
 

5:4:2 Datainsamling  

Det väsentliga inom diskursanalys är att bestämma vad som är data. Detta avgörs utifrån det 
teoretiska ramverk som används och det ämne som studien är tänkt att avhandla.  
Kännetecknande för kvalitativa undersökningar är att datamaterialet är relativt litet, av den 
anledningen att det helt enkelt är svårt att utföra kvalitativa analyser och presentationer av ett 
alltför omfattande datamaterial (Taylor, 2003:24). Datamaterialet som använts utgörs av sju 
stycken Cosmopolitan, i sin helhet. Tre av dessa sju utgavs år 2010 och övriga fyra har 
utgivits i år, 2012. Varje tidning är sammanlagt cirka 150 sidor lång. Datamaterialet var 
väldigt rikt, vilket motiverade omfattningen av det. Valet av tidningar från de senaste åren 
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grundade sig på att ambitionen att analysera ett nutida medialt material, som är möjligt att 
koppla till nutida sociala strukturer och utvecklingstendenser. Att vi valt år 2010 och 2012 är 
på grund av att Cosmopolitan hunnit byta chefredaktör däremellan.  Att enbart analysera 
tidningar med en och samma chefredaktör sänker resultatets tillförlitlighet, då det blir svårt att 
avgöra om dennes enskilda inverkan på tidningen påverkat resultatet eller om det är 
generaliserbart till Cosmopolitan som tidning överlag. Genom att använda tidningar från en 
relativt snäv tidsram, men med olika chefredaktörer undslipper resultatet den risken.   
 
5:4:3 Analysförfarande 

Den analytiska processen inleddes med ett översiktligt läsande av tidningarna i sin helhet, där 
reportage, artiklar, intervjuer, tipssidor, bilder, rubriker, färgsättning och reklam granskades. 
Syftet med detta var att få en fullständig och enhetlig bild av tidningens framtoning och profil 
för att kunna utkristallisera det sociala problem som studien baseras på. En analys av 
materialet som helhet utfördes sedan, där dess särdrag utreddes. Utifrån helhetsbilden av 
tidningen och identifieringen av det sociala problemet lokaliserades de diskurser som kan ses 
som involverade i denna problematik.  
 
Den lingvistiska analysen påbörjades med att två för urvalet representativa texter valdes ut. 
Den första texten valdes ut på grund av att den representerar tidningens övergripande budskap 
på ett illustrativt sätt, texten handlar om kvinnan i sig. Den andra texten valdes ut på grund av 
att den är särskilt representativ för tidningens sätt att tala till läsaren – som en bästa vän som 
vill väl. Under analysarbetet följdes Faircloughs (2000:225-240; 2003:241-245) modell för 
lingvistisk analys, ur vilken analyskategorier som var relevanta för analysen plockades ut. 
Dessa analyskategorier belyser hur texten byggs upp på ett sätt som förmedlar ett visst 
budskap. Under den lingvistiska analysen studerades texten på djupet för att undersöka hur 
diskursiva processer kunde avläsas lingvistiskt. Det centrala för analysen var hur texten 
organiseras och hur ord och meningar kombinerades och hur detta gav texten särskilda drag.  
 
Den lingvistiska analysen var sedan utgångspunkten i sökandet efter och identifierandet av de 
subjektspositioner som sedermera urskiljdes och fastställdes. Subjektspositionerna ringades in 
genom sökandet efter och uttydandet av vad som var gemensamt och upprepades, direkt och 
indirekt, om kvinnor i alla tidningar. Den lingvistiska analysen var vägledande i arbetet med 
att identifiera subjektspositionerna och bidrog även till en god bekantskap och kännedom om 
materialet, inför detta steg i analysen. Subjektspositionerna söktes vidare både i text och bild 
och i interaktionen dem emellan. Detta ledde oss vidare i en bildanalys som ett komplement 
till subjektspositionerna. Bildanalysen inleddes med en genomgång av materialet i syfte att få 
en helhetsuppfattning över bilderna i tidningen och identifiera vad som är signifikant för dessa 
bilder. Därefter söktes subjektspositionerna som lokaliserats i text även i bild, då samspelet av 
dessa två är av vikt för hur läsaren uppfattar Cosmopolitan som helhet. Samspelet mellan text 
och bild bör ej bortses ifrån, vid en ambition att belysa hur betydelse skapas i medier då detta 
spelar en roll i hur vi uppfattar omvärlden och oss själva (Hirdman, 2002:18).  

6. Resultat  
 
Nedan följer en presentation av resultatet från analysen. Denna inleds med en holistisk ingång 
till det sociala problem som ligger till grund för studien, där Cosmopolitan presenteras i sin 
helhet och dess särdrag analyseras. Det följs åt av en beskrivning av det sociala problem som 
studien grundar sig i. Därefter presenteras den lingvistiska analys av två texter som kan sägas 
vara representativa för Cosmopolitans innehåll. Därpå följer en redovisning av de 
subjektspositioner som identifierats ur datamaterialet, vilka bygger på den föregående 
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analysen. Slutligen knyts dessa till och följs åt av en redogörelse av analysen av bilder. 
Resultatet redovisas med hjälp av citat och bifogade bilder ur tidningen och tolkningar av 
dessa. 
 
6:1 En holistisk ingång  

För att sätta den övriga analysen i en kontext och ge en övergripande bild av Cosmopolitan, 
inleder vi med en analys av tidningen som helhet. Denna analys innefattar tidningens 
generella uppbyggnad, innehåll och dess utmärkande drag. Detta sätter den fortsatta analysen 
i ett sammanhang, vilket är angeläget då tidningens helhet är av betydelse för hur vår fortsatta 
analys tolkas och förstås.  
 

6:1:1 Standardavsnitt 

I varje nummer av Cosmopolitan förekommer det ett antal återkommande rubriker som delar 
in tidningen i olika avsnitt. Vissa rubriker har förändrats mellan år 2010 och 2012 så till vida 
att orden i dem är utbytta, men betydelsen är fortfarande densamma. Denna omständighet 
kommer att bli föremål för senare analys. Innehållet under avsnittsrubrikerna är i stort sett 
detsamma år 2010 som 2012. 
 
Det avsnitt som inledde tidningen år 2010 var ”Såå Cosmo”, vilken år 2012 har delats upp i 
två rubriker – ”Hett, hett, hett” och ”Sååå fab!”. I detta avsnitt får läsaren senaste nytt bland 
mode- och skönhetstrender, män och kändisvärlden. Efter detta kommer avsnittet som år 2010 
hette ”Lyft ditt liv” och numera heter ”Du deluxe”. Under denna rubrik finns diverse 
peppande artiklar med tips om hur man blir framgångsrik i sitt liv, vilket kan innefatta allt 
från karriär och relationer till hur du ska sköta din privatekonomi eller lyckas bli populär på 
festen. År 2012 har även det återkommande inslaget ”Singelbibeln” införts under ”Du 
deluxe” – där läsaren får råd om hur denne skall hantera sin ensamhet samt tips om hur man 
på bästa sätt fångar en man. ”Cosmo Love” hette avsnittet som år 2010 avhandlade kärleks- 
och relationsråd. År 2012 heter detta avsnitt ”Love & Lust”. I denna del av tidningen kan man 
läsa om hur man hittar en man, fångar hans intresse, får honom att stanna kvar samt hur man 
får ett lyckat sexliv. ”Guy spy” eller ”Cosmo <3män” som avsnittet bytt namn till år 2012 är 
det avsnitt som undervisar läsaren i ”mänologi”, ett uttryck av Rosalind Gill (2010:360) som 
väl illustrerar innehållet under denna rubrik. Här undervisas läsaren i hur män fungerar, 
förstås och hanteras. ”Fashion and beauty ” från år 2010 har delats upp i två rubriker till år 
2012 ”Cosmo Mode” och ”Beautyboost”. Under dessa rubriker finner läsaren mode- och 
skönhetsreportage. Därefter kommer ”Bodylicious” som tidigare hette ”Cosmo Body”, detta 
avsnitt behandlar intima frågor om den kvinnliga kroppen och träning. ”Weekend” eller 
”Cosmo weekend” som avsnittet tidigare hette är det sista som är innehållsmässigt 
gemensamt för tidningen år 2010 såväl som 2012. Här presenteras ”Hitlistan” i varje 
nummer, en eller två sidor med tips på böcker, film och musik. Övriga sidor i avsnittet ägnas 
åt helg- och semestertips. ”Real life” är ett avsnitt i tidningen som finns i alla de nummer från 
år 2010, som är involverade i analysen, och innehåller berättelser ur kvinnors liv. Detta avsnitt 
är emellertid endast med i ett av de nummer som varit föremål för analysen från år 2012 och 
verkar därmed ha uteslutits ur det innehåll som återkommer i varje månad.  
 
6:1:2 Språkliga särdrag  

Även om innehållet under rubriker i stort är detsamma år 2010 som 2012 är den språkliga 
förändringen i själva rubrikutformningen, värd att notera. Flera rubriker har bytts från 
godkända ord till påhittade, internationaliserade, klämkäcka uttryck som är trendiga just nu. 
Uttryck såsom ”fab”, ”deluxe”, ”boost” och ”licious” ger ett exklusivt, lyxigt och trendigt 
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intryck. Genom att lägga till dessa uttryck och ändelser skrivs innehållet under rubrikerna upp 
och en exklusiv och härlig känsla förmedlas, som sätter läsaren i centrum och uppmuntrar 
denne att skämma bort sig själv. Att avsnittet ”Real life” från år 2010 har tagits bort som 
regelbundet avsnitt tar ytterligare fokus ifrån den riktiga världen - och andra människor. 
Såsom tidningen är utformad år 2012 är innehållet under alla rubriker riktade emot ett tydligt 
Du, vilket sätter läsaren i absolut centrum, medan den 2010 fortfarande hade ett avsnitt som 
inte gjorde det. Det är vidare detta Du som skall ”beautyboostas”, vara ”fab” och bli 
”bodylicious”. Att det är Du som är i rampljuset är extra tydligt i avsnittet ”Du deluxe” där 
rubriken avslöjar att det handlar exklusivt om dig.  
 
Ytterligare ett språkligt särdrag hos Cosmopolitan är ett nyttjande av ord som ”hett”, ”flirtig” 
och ”sexig” i olika former, associerat till handlingar, prylar, stilar och så vidare. Dessa 
appliceras på lite vad som för att beskriva och skapa en viss känsla. Först redovisas ett citat 
som illustrerar hur ordet ”flirtigt” används: ”En sprudlande parfym som osar av självsäkerhet 
med noter av rosa pion, passionsblomma och vanilj. Den får dig att känna dig flirtig, modig 
och kvinnlig i en ultimat kombo.” (Nr 4, 2012:112). Detta citat illustrerar hur en parfym kan 
få läsaren att känna sig flirtig. Denna egenskap associeras således med en sak och att 
användandet av denna produkt inger en känsla av något som i själva verket har med beteende 
att göra.  
 
Nedan följer ett citat som visar hur Cosmopolitan använder sig av uttrycket ”hett”: ”Låt 
produkterna som ger den där gyllene färgen lura alla att tro att du bor på en karibisk ö. 
Stekhett!” (Nr 7, 2010:44). Här uppmanas läsaren att med skönhetsprodukters hjälp lura 
omgivningen att denne har en djup och fin solbränna, för att detta är stekhett, det vill säga – 
riktigt snyggt.  
 
Nästa citat visar prov på hur Cosmopolitan använder sig av ”sexigt”: ”SKIPPA ÖLEN under 
happy hour och beställ ett glas champagne eller mousserande vin istället. Sofistikerat och 
sexigt!” (Nr 11, 2010:92). Av detta citat kan vi återigen utläsa hur produkter och ting 
associeras med känslor och egenskaper, champagne är sexigt och sofistikerat - medans öl inte 
är det. Öl är en dryck som associeras med män och utifrån detta citat visar att öl är något som 
kvinnor bör avstå ifrån, om de vill framstå som sexiga och sofistikerade.  
 
I dessa citat framställs prylar som heta, flirtiga och sexiga – likväl som känslor en kvinna 
känner och utstrålar av att bära en viss parfym eller smörja sig med brun utan sol. Ovan 
angivna citat är även representativa för och illustrerar det sociala problem som studien 
behandlar och som redogörs för i nästkommande avsnitt. 
 
6:1:3 Kunskapsanspråk - vetenskap och expertis  

Att använda ord som forskning eller uttryck som de senaste forskningsrönen är en mycket 
vanligt förekommande teknik i Cosmopolitan, för att styrka påståenden och få dem att framstå 
som tillförlitliga och sanna. Även konsulterandet av och refererandet till experter är mycket 
vanligt, läsaren får dock inte alltid veta vad expertisen kommer ifrån. Följande citat visar hur 
tidningen hänvisar till en studie, utan att läsaren får veta något mer än att den är gjord i 
Skottland: ”En orgasm kan bota scenskräck! En skotsk studie visar att vi har lättare för att 
tala inför publik efter en orgasm.” (Nr 11, 2010:71). Läsaren får inte veta vad som egentligen 
studerats, var studien mer specifikt är utförd och hur forskaren har kommit fram till detta 
samband.  
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Nedan angivna citat visar hur det refereras till experter, utan någon kontext: ”Du vet den där 
personen du inte står ut med? Lär dig av henne, uppmanar experter.” (Nr 4, 2012:66). Här 
får läsaren inte veta vilka experter det är som ger rådet att lära av personer som denne inte står 
ut med. Att hänvisa till experter ger påståendet mer tyngd och att det görs utan referens är 
något som kan förbises av en den som läser tidningen för nöjes skull. Det föreligger en risk att 
läsaren kommer ihåg påståendet och att det var experter som stod bakom det, men inte minns 
att det inte fanns någon referens.  
 
Slutligen ett citat där Cosmopolitan konsulterar professionella yrkesmän/kvinnor: ”Genom att 
vara särbo kan ni få en mindre tråkig vardag tillsammans och i stället kan ni ses och göra 
roliga saker, säger den legitimerade psykologen Jenny Jägerfeld.” (Nr 7, 2010:24). Att 
referera till en enskild person med en viss titel ger påståendet hög trovärdighet. Psykologen 
framhävs särskilt genom att inte enkom referera till henne som psykolog, utan som 
legitimerad psykolog. Påståendet är egentligen av ganska allmän karaktär, men förstärks av 
att det är en legitimerad psykolog som yttrar det.  
 
Ovan visar prov på refererandet till vetenskap och expertis, både sådan utan källa och sådan 
med en angiven källa. Att ange att något är vetenskapligt bevisat skapar trovärdighet och ökar 
ett påståendes sanningshalt, vilket Cosmopolitan nyttjar ytterst frekvent. Mycket vanligt 
förekommande är även att Cosmopolitan refererar till sig själv som innehavare av viktig 
kunskap och smarta lösningar på allsköns problem. Ett exempel på detta är taget ifrån 
tidningens insändarsida där en ung kvinna skriver att hon har haft ett problematiskt 
kärleksförhållande och nu blivit lämnad, vilket hon mår mycket dåligt över. Insändaren 
förtäljer även att hon går i terapi, men att hon inte upplever det ge något resultat. 
Cosmopolitans svar i sin helhet, till den unga kvinnan, är följande:  

 
Hej, Nora. Män och relationer är inte alltid det lättaste. Om du har sagt till 
honom vad du känner så måste bollen dessvärre ligga hos honom. Vill han satsa 
på er så kommer han förr eller senare komma till dig. Tips! Kanske testen på 
sidorna 80-83 kan hjälpa dig att tyda vad han känner.” (Nr 2, 2012:12).   
 

Här hänvisar Cosmopolitan en ung kvinna, som beskriver sig må väldigt dåligt och gå i terapi 
för detta, till sina kärlekstest - där frågor ställs i rutor och beroende på vad svaret här får 
läsaren följa en pil till en annan ruta. Testen avslöjar sedan hur din kille ser på ert förhållande 
och om han är redo att binda sig. Detta är ett starkt exempel som belyser hur Cosmopolitan 
framställer sig själv som innehavare till lösningar på problem. Ytterligare ett exempel på hur 
Cosmopolitan framställer sig själv sitta inne med kunskap och knep som löser problem är: 
”Med Cosmos tips får du hjälp med hur du skräddarsyr profilen som får din rätte att nappa” 
(Nr 3, 2012:72). Detta är karaktäristiskt drag i tidningens artikelingresser och som förmedlar 
att det är Cosmopolitan som har kunskapen och svaren på dina problem kommer att avslöjas i 
artikeln som följer.  
 
6:1:4 Förebilden – Fun Fearless Female 

Ett av Cosmopolitans mest utmärkande särdrag är det faktum att de myntat ett eget uttryck: 
fun fearless female, vilket illustrerar vad de anser vara en föregångsfigur för unga kvinnor. En 
fun fearless female är, som namnet avslöjar, en kvinna som är modig, stark och har kul. I varje 
nummer utses en aktuell känd kvinna, ofta skådespelerska eller artist, till månadens fun 
fearless female och intervjuas. Cosmopolitan (Nr 3, 2012:47) skriver själva om 
förebildsfiguren:”I Cosmo snackar vi jämt om Fun Fearless Females. Och tillvaron blir 
faktiskt snäppet vassare om du inspireras av livsfilosofin!”. Vidare på samma sida: 
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Fascinerande tanke: Om ingen vågade tänja på gränserna, var skulle vi vara 
idag? Tänk bara på alla de kvinnor som för årtionden sedan vågade vara kaxiga 
och kräva saker som vi nuförtiden tar för givet. Så ett av de bästa löften du kan ge 
dig själv är att vara modig.  
 

Cosmopolitan (Nr 3, 2012:21) ger exempel på dessa kvinnor som genom historien vågat kräva 
saker – och kallar dem historiska fun fearless females. De kvinnor som utges för att vara 
historiska ”FFFs” är Rosa Parks, Selma Lagerlöf, Moder Teresa och Amelia Earhart. 
Samtliga av dessa kvinnor är ihågkomna för att de brutit ny mark för kvinnor och vidgat 
synen på vad som är möjligt för kvinnor att göra. Cosmopolitan (Nr 2, 2012:34) 
uppmärksammar även Marilyn Monroe som en historisk fun fearless female, med 
motiveringen:  
 

Fenomenet Marilyn sätter fingret på en problematik som fortfarande existerar – 
en sensuell kvinna som är medveten om sina resurser och nyttjar dem till sin 
fördel anses ha gett upp rätten att få ses som intelligent. Men Marilyn vägrade 
välja mellan att vara antingen en karriärkvinna och att se sig själv som ett våp. 

 
I detta citat pekas på en problematik som tidningen anser att fun fearless females fortfarande 
brottas med. ”Resurser” kan här inte tolkas som något annat än kroppsliga och 
utseendemässiga resurser, vilka kvinnor alltså skall kunna få utnyttja till sin fördel utan att ses 
som våp – enligt Cosmopolitan.  
 
De egenskaper som utmärker en fun fearless female knyts även samman med de olika tips och 
råd som ges i tidningen angående smink och trender. Ett exempel på detta ses i följande citat: 
”Vågar du testa de mest vågade trenderna à la Cosmo? Det tror vi! Fram med färgpalett och 
volymsprej, och vi lovar att du genast känner dig modigare, roligare och gladare!” (Nr 4, 
2012). Här associeras de egenskaper som förknippas med en fun fearless female till ett hår- 
och sminkreportage, där tidningen uppmanar läsaren att vara modig nog att testa de nya 
trenderna. Att vara modig, rolig och glad är signifikativt för en fun fearless female. I ett annat 
liknande reportage: ”Vi har valt ut våra favoriter, skräddarsydda bara för dig! Plus, knepen 
som höjer Fun fearless female-faktorn…” (Nr 2, 2012:30). Återigen, förknippas smink och 
hårprodukter med att vara en fun fearless female.   
 

6:2 Det sociala problemet  

Det sociala problemet som ligger till grund för vår analys är hur kvinnan representeras i ett 
populärmagasin, som riktar sig till unga kvinnor och presenterar sig självt som innehavare av 
en formel till framgång i livet. En del i problemet är kombinationen mellan att vara en 
vinstdrivande tidning, samtidigt som man utger sig för att ha som absoluta mål att stärka 
kvinnor och kvinnors självkänsla. Det kan förvisso vara tidningens ambition, men dess 
främsta mål får antas vara att gå med vinst. Tidningen utger sig för att vara din bästa 
tjejkompis som har svaren på alla dina problem och råden som tar dig framåt i livet – 
parallellt med dess vinstintresse. Den ekonomiska aspekten medför förmodligen en minskad 
vilja att förändra tidningens innehåll ifrån det som uppenbarligen säljer till ett mer progressivt 
sådant. Så länge det finns ett publikt intresse för tidningen så som den ser ut i dagsläget, i 
kombination med ett knappt märkbart ifrågasättande, reproduceras en ytterst trögflytande 
struktur som begränsar våra ideal. Detta är således en av de främsta aspekterna som 
komplicerar möjligheterna till social förändring. Ytterligare en problematisk aspekt av detta är 
att Cosmopolitan är delaktig i att producera och reproducera det ideal som ger kvinnor det 
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dåliga självförtroende som tidningen säger sig vilja stärka. En annan del av problemet är, 
baserat på tidigare forskning inom området, hur kvinnor har gått ifrån att vara mer 
uttryckligen objektifierade i mediernas rum till att objektifiera sig själva, med parollen ”för 
det är jag värd”. En social förändring har skett, men det förefaller fortfarande problematiskt 
vad denna sociala förändring egentligen bidragit med när det gäller kvinnors jämställande 
med män.  
 
Ytterligare en aspekt av problemet är den snävhet med vilken kvinnan representeras i den typ 
av text som Cosmopolitan publicerar. Det kroppsliga och utseendemässiga ideal som 
förmedlas bygger i mångt och mycket på Hollywoodkändisarnas retuscherade ideal – 
”Strålande hy utan orenheter och det där glowet som syns på så många i Hollywoodeliten 
kan kännas ouppnåeligt. Men det är det inte!” (Nr 5, 2012:26). Gemene man påstås kunna se 
ut som en Hollywoodkändis, utan hänsyn till att dessa människor tillhandahålls experthjälp 
för att kunna se ut som de gör, samt retuscheras på bild. Vidare utesluter tidningen, till fullo, 
all annan sexualitet än heterosexualitet. Kvinnor skall enligt tidningen sträva efter att vara fun 
fearless females och utesluter alla som inte känner igen sig i detta epitet. Äldre, sjuka och 
funktionshindrade utesluts, men även de kvinnor som är mer introverta och inte så socialt 
utåtriktade. De diskurser vi lokaliserar som involverade i denna problembild är 
heterosexualitet som enda möjliga sexualitet, postfeminism och konsumism. Summan av det 
sociala problemet är att unga kvinnor presenteras en ”framgångsformel” som uppvisar ett 
snävt ideal och utesluter alla, utom heterosexuella kvinnor som har för ambition att bli en fun 
fearless female – vilket är en identitet du kan köpa dig till för det är du värd.  
 
 6:3 Lingvistisk analys  

En lingvistisk analys innebär att gå in på djupet i en text och syftar till att belysa hur 
diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2010:72). Det 
centrala i analysen är följaktligen hur text organiseras och hur ord och meningar kombineras 
grammatiskt och hur detta ger texten som helhet särskilda egenskaper. Under en lingvistisk 
analys bryts texten ned och analyseras på flera olika nivåer. Därmed synliggörs hur och vilka 
beståndsdelar som är avgörande för hur texten uppfattas. Analysen syftar till att belysa 
betydelsen av hur någonting uttrycks för hur det sedan uppfattas och mottas, som ett 
komplement till vad som uttrycks. Två texter har plockats ut, ur två olika nummer av 
Cosmopolitan som kan sägas vara representativa för tidningen som helhet. De analytiska 
kategorier som använts är textens organisation, modalitet, textens funktionella struktur och 
textens ethos. Textens organisation innefattar hur texten är organiserad som helhet, till 
exempel om den är berättande, argumenterande, diskuterande, uppmanande och så vidare. 
Modalitet rör hur och i vilken grad texten engagerar sig i att framstå som sann. Textens 
funktionella struktur har att göra med textens funktion – vad texten gör. Under Textens ethos 
utreds de sociala identiteter som via övriga analytiska kategorier skapas i texten (Fairclough 
2000:234-236).     
 
Text 1: 

FEMALE  
Nej, du behöver inte klä dig som en man för att lyckas i karriären. Nej, du 
behöver inte acceptera att han är den enda som får ett exploderande avslut i 
sängen bara för att din anatomi är annorlunda. Nej, du behöver inte skämmas 
över dina kvinnliga intressen bara för att normen ibland trackar ner på sådant 
(men det faktum att män älskar att kolla på andra män som springer efter en boll 
är heeeeeelt annorlunda). Nej, du behöver faktiskt inte vara något annat än en 
kvinna. (Nr 3, 2012:47).  
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Textens organisation 
Texten bär på ett propagerande drag och är utformat på ett sätt som påminner om något som 
kan återfinnas på en politisk valaffisch. Det faktum att varje mening i texten börjar med 
samma tre ord Nej, du behöver är främst det som skänker texten denna karaktär. Detta 
upprepande gör texten slagkraftig och ger den en form som för tankarna till reklamslogans 
eller medryckande politiska tal. Att texten är uttryckligt formulerad emot ett Du är ännu en 
aspekt som ger den ett fängslande drag eftersom det tydligt pekar ut och positionerar läsaren. 
Författaren till texten är dock frånvarande, vilket försvårar avgörandet av i vilket eller vilkas 
intresse den är producerad. Texten är slutligen av deklarerande art och anvisar läsaren, snarare 
än att inbjuda till en dialog med denne. 
 
Textens ethos 
De sociala identiteter som konstrueras i texten utgörs av det du som texten vänder sig till och 
den man detta du ställs i relation till och jämförs med. Orden man, han och män pekar ut att 
detta du är en kvinna, redan innan detta artikuleras i den näst sista meningen. Att du är en 
kvinna hade framgått med all tydlighet oavsett om rubriken utelämnats och även om texten 
tagits ur sin kontext. De sociala identiteter som konstrueras är en man och en kvinna som är 
fundamentalt olika och som inte heller förstår varandra eller varandras intressen. Dessa skapas 
genom att vissa intressen framställs som kvinnliga och andra som manliga och därtill att det 
finns en oförståelse emellan dem. Denna oförståelse manifesteras genom att säga att normen 
ibland trackar ner på kvinnliga intressen. Oförståelsen män och kvinnor emellan uppenbaras 
även i hur det förmodade manliga intresset, att titta på fotboll, görs lite lustigt på ett nästintill 
hånfullt sätt.  
 
Modalitet 
Anspråk på sanningen återfinns genomgående i texten. Ordet Nej som inleder varje mening 
minskar påståendenas förhandlingsbarhet och ger det en solidare form, än om detta ord hade 
uteslutits och meningen inletts med enbart Du behöver inte. Den senare formen är av 
befriande art, läsaren befrias ifrån krav – men har fortfarande ett handlingsutrymme. Att 
inleda med ett Nej stryper till stor del detta handlingsutrymme i och med att påståendet blir 
mer av befallande karaktär. Ordet faktum är ytterligare ett exempel på hur ett av textens 
påståenden görs sant. Att män älskar att titta på fotboll är, enligt texten, inte relativt och 
individuellt, utan ett faktum. Mäns intresse för fotboll generaliseras till att gälla alla män, 
vilket gör påståendet allmängiltigt och svårare att ifrågasätta. Ordet faktiskt i nästkommande 
mening kan ses som en mildare version av faktum - det är ett ord som används för att styrka 
ett påståendes giltighet. Vad som framstår som något relativt i texten är att normen ansätter 
kvinnliga intressen ibland. Detta är det som fråntar påståendet dess allmängiltighet, utan 
ibland skulle det ha framstått som alltjämt sant.  
 
Textens funktionella struktur    
Texten i sin helhet är ett särskiljande mellan kvinnor och män. Texten är vidare av 
berättigande och legitimerande karaktär. Den berättigar läsaren att bejaka sin kvinnlighet och 
legitimerar detta berättigande med det faktum att denne är av ett visst biologiskt kön – som 
skiljer sig ifrån ett annat biologiskt kön. Nyttjandet av orden annan anatomi och även frasen 
Nej, du behöver faktiskt inte vara något annat än en kvinna är en viktig del i särskiljandet. 
Texten bekräftar därtill kvinnans underordnade position i och med att hon ställs i ett 
motsatsförhållande till mannen. Det är implicit att män lyckas bättre i karriären, har ett bättre 
sexliv och att mäns intressen är högre värderade än kvinnors. Vad som beskrivs vara ett 
manligt intresse förlöjligas genom frasen men det faktum att män älskar att kolla på andra 
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män som springer efter en boll är heeeeeelt annorlunda och detta är dels en del av det 
särskiljande av kvinnor och män som sker i texten, men även en nedvärdering av mäns 
intressen – till kvinnors nivå. Detta för att legitimera vad som anses vara kvinnliga intressen - 
vilkas underordning gentemot manliga intressen bekräftas via förlöjligandet av de senare.  
 
Text 2:  
 

SLACKS  
Ett par enkla slacks med lätt avsmalnande ben och låg midja ger dig en smart 
casual look perfekt för jobbet. Matcha stilrent till en finstickad tröja, spetsiga 90-
talspumps med taxklack och håret i en strikt sidbena och du kommer att utstråla 
en avslappnad självsäkerhet som gör dig redo för vilka karriärutmaningar som 
helst. (Nr 11, 2010:57) 
 

Textens organisation  
Texten som helhet har en rådgivande karaktär. Det som bringar texten denna är att den är 
utformad som ett gott råd som får dig att utstråla en avslappnad självsäkerhet och förbereder 
dig för vilka karriärutmaningar som helst. Detta råd framhålls, med hjälp av detta, ges i all 
välmening. Detta förklär den dolda agendan, att marknadsföra kläder, genom att texten görs 
till ett råd. Kamoufleringen av den rena produktplaceringen tonar ner känslan av en 
påträngande reklam och bäddar även in produkten i en positiv känsla. Köper du ett par slacks 
så köper du inte bara ett par byxor, utan får även lite extra självkänsla på köpet. Att textens 
inte har någon tydlig, närvarande författare är ytterligare en del som bidrar till en rådgivande 
känsla och tonar ner känslan av reklamannons. Hade texten haft en tydlig författare som 
marknadsfört byxan, hade texten uppfattats mer som reklam och mindre som ett gott råd.  
 
Textens ethos 
I texten konstrueras en driven karriärkvinna - som behöver vägledning i form av tips och råd 
hur hon ska forma sitt utseende och skapa sig en viss ”look”. Hon framstår som självständig i 
den meningen att hon har ett arbete där hon står inför karriärutmaningar, samtidigt som hon 
framstår som osjälvständig i och med att hon måste ta hjälp av kläder och dylikt för att verka 
självsäker. Hon är inte redan avslappnat självsäker, utan utstrålar det med hjälp av yttre 
attribut. Det räcker inte heller till att hon är intelligent, hon skall manifestera detta med hjälp 
av ett par slacks. Texten som rådgivare, att rådet pekar ut den perfekta looken och att 
produkterna som presenteras i texten associeras till självsäkerhet är alla delaktiga i att 
konstruera den sociala identitet som gestaltas i texten. Textens rådgivande karaktär är 
beroende av skapandet av en identitet som behöver rådgivning, en karriärkvinna som behöver 
hjälp i jakt på den perfekta stilen. Att produkterna i texten beskrivs skänka en självsäker 
utstrålning uttrycker att självsäkerhet är något som fattas identiteten som konstrueras.  
 
Modalitet  
Texten har ett visst drag av absoluthet, vilket uttyds via ord såsom ger, perfekt, du kommer 
och vilka (…) som helst. Detta är ord som reducerar förhandlingsutrymmet angående vad som 
uttrycks i texten. Kombinationen av kläder framställs som den absolut perfekta och inte som 
ett möjligt alternativ. Matchar du allt rätt så kommer du att lysa av självförtroende och vara 
redo att möta alla tänkbara situationer, punkt slut. Detta tillsammans gör det sant att dina 
byxor och hur du väljer att matcha dem har betydelse för din karriär.    
 
Textens funktionella struktur  
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Det texten i huvudsak gör, är att associera självsäkerhet med yttre attribut såsom kläder, skor 
och frisyrer – för att uppmuntra till konsumtion av vissa produkter. Det uttrycks således 
föreligga ett kausalt förhållande mellan, exempelvis, bärandet av vissa kläder och 
självsäkerhet. Yttre attribut presenteras vidare i texten som betydelsefulla för framgång i 
karriären. Fraser som slacks med lätt avsmalnande ben och låg midja ger dig en smart casual 
look uttrycker att just den sortens byxor får dig att se smart och avslappnad ut. Följande fras 
är av samma karaktär finstickad tröja, spetsiga 90-talspumps med taxklack och håret i en 
strikt sidbena och du kommer att utstråla en avslappnad självsäkerhet. Att välja den tröja, de 
skor och den särskilda frisyr som Cosmopolitan råder dig till kommer att påverka din 
utstrålning positivt och även hjälpa dig att tackla svåra arbetsrelaterade situationer - gör dig 
redo för vilka karriärutmaningar som helst. Yttre konsumerbara attribut knyts till positiva 
egenskaper såsom intelligens och självsäkerhet, vilket ju har visats sig vara en typisk strategi 
inom reklamindustrin.  
 
6:4 Diskurser  

De diskurser som lokaliserats i materialet är heterosexualitet som enda möjliga sexualitet, 
postfeminism och konsumism. Dessa diskurser är involverade i det sociala problem som den 
här studien grundar sig på. Nedan redovisas diskurserna, var för sig, med hjälp av illustrativa 
citat ur materialet.  
 
Heterosexualitet är den enda sexualitet som finns representerad och diskuteras i 
Cosmopolitan. Den som talas om som föremål för attraktion är alltid en Han och alla tips och 
råd angående kärlek och sex utgår ifrån detsamma. Detta är genomgående i hela materialet, 
utan undantag. I diskursen finns även ett särskiljande. Kvinnor och män framställs som 
motpoler till varandra, de är av naturen olika och detta kan leda till svårigheter att förstå 
varandra – vilket Cosmopolitan å andra sidan hjälper den kvinnliga läsaren att göra. Följande 
citat är illustrativt för diskursen:  
 

Ni känner båda att ni har kommit varandra närmare tack vare bonding-
hormonerna oxytocin och vasopressin. Men eftersom han kanske är mer utmattad 
än du kommer han inte orka djupdyka in i sjukt seriösa samtalsämnen (vem skulle 
göra det?), så håll dig till sådant som inte kräver så mycket hjärnaktivitet. (Nr 4, 
2012:75).  
 

Detta citat illustrerar hur det tas för givet att det är en Han som den kvinnliga läsaren har en 
sexuell relation med. Vidare belyser det också särskiljandet mellan män och kvinnor – 
mannen är mer utmattad än kvinnan efter sex och är inte kapabel att ge sig in i några seriösa 
samtal. Kvinnor bör hålla sig till samtalsämnen som inte kräver så mycket hjärnaktivitet ifrån 
mannens sida vid dessa tillfällen. Det blir tydligt hur män och kvinnor framställs olika, 
kvinnan vill prata och föra djupa diskussioner, medan mannen framställs som fysiskt 
inkapabel till detta. Detta belyser tydligt hur kvinnor och män framställs som av naturen olika. 
Postfeminism är en diskurs som starkt präglar Cosmopolitans innehåll. Som det visat sig i den 
lingvistiska analysen skall kvinnor inte behöva skämmas över sina kvinnliga intressen, utan 
endast behöva vara kvinnor. Vad ”kvinnliga” intressen är kan av tidningens innehåll antas 
vara smink, skönhetsprodukter, kändisar, kläder och män. Att bara vara kvinna innefattar med 
andra ord att ägna sig åt dessa intressen, vilket framhäver att detta görs av egen vilja och för 
egen skull – som att detta ingår i kvinnligheten själv.  

 
…så vill vi alltid förmedla samma känsla: Att du är chef över ditt eget liv! Vi som 
gör Cosmopolitan världen över är stolta och glada över att ha spelat en så 
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avgörande roll i kvinnohistorien och vi ser fram emot många, många fler år 
ägnade åt att stärka kvinnor, inifrån och ut överallt i världen. (Nr 3, 2012:127).    

Ovan redovisade citat illustrerar hur diskursen präglar tidningen. Cosmopolitan har 
ambitionen att förmedla en känsla av frigörelse och självständighet till sina kvinnliga läsare 
och menar själva att de har mångårig erfarenhet av att stärka kvinnor, inifrån och ut. Kvinnor 
skall vara chefer och ta kontroll över sina egna liv – i vilket Cosmopolitan, enligt sig själva 
har en vägledande roll. Den postfeministiska diskursen framträder således tydligt i all den 
vägledning som tidningen erbjuder läsaren, som en del av den framgångsformel för kvinnor 
som den säger sig tillhandahålla.  
 
Diskursen konsumism är tydlig genom hela materialet. Egenskaper och känslor förknippas 
med och utlovas medfölja produkter. Kommodifieringen av självet är mycket framträdande, 
med hjälp av konsumtion gör kvinnan sig själv till en åtråvärd vara. Genom konsumtion finns 
hon till, som någon. Följande citat belyser detta: ”Tänk dig en bra måndag morgon. Du 
skuttar fram med ett leende med high heels, i perfekt sittande jeans, en krispigt vit skjorta och 
med it-väskan i ett fast grepp. Den känslan i en flaska? Ja tack!” (Nr 4, 2012:112). Utifrån 
detta blir det tydligt hur egenskaper och känslor förknippas med och utlovas medfölja 
produkter. Texten handlar om en parfym, vilket framgår av kontexten – men inte alls av 
texten i sig. Själva produkten drunknar i omskrivningar av hur den kommer få läsaren att 
känna sig. Kommodifieringen av självet framträder i beskrivningen av en bra måndag 
morgon, vilken utgörs av höga klackar, perfekta jeans, krispig skjorta och den rätta väskan. 
Konsumtionsvaror framhävs följaktligen som det som gör en bra måndag morgon.  
 
6:5 Subjektspositioner  

Subjektspositioner är de positioner som framställs som möjliga för kvinnor i tidningen – och 
därmed möjlig för läsaren att anta eller avvisa. Fyra subjektspositioner är identifierade som 
genomgående och signifikanta för tidningens innehåll. Vägledande i identifiering av dessa 
subjektspositioner har varit det sociala problem som vår studie grundar sig på. Gemensamt för 
våra subjektspositioner är att de alla är mer eller mindre beroende av rådgivning - men på 
olika nivåer. I och med tidningens ambition att fungera som din bästa tjejkompis och vidare 
tillhandahålla en framgångsformel för unga kvinnor, blir det rådgivande draget en 
grundpremiss för Cosmopolitans själva existens – i sin nuvarande form. Subjektspositionerna 
träder således fram ur dessa rådgivande och vägledande texter – men framställs inte explicit 
vara i behov av rådgivning i lika stor utsträckning.  
 
6:5:1 Kvinnan i behov av vägledning på basal nivå 

Kvinnan i behov av vägledning är en subjektsposition som framträder kontinuerligt i 
tidningen och återkommer i nummer efter nummer. Denna subjektsposition dyker upp i 
tidningens alla olika avsnitt och är således en position som kvinnor kan identifiera sig med 
inom ett flertal olika delar av livet. Signifikant för denna identitet är att den positionerar 
kvinnan som i behov av vägledning på den allra basalaste nivå, såsom att sköta och skydda 
sin egen kropp, hygien och sitt hushåll. ”...Och om du duschar ofta – varje eller varannan 
dag – är det bra att tvätta dina badlakan en gång i veckan, enligt Elin Swennings, 
handduksexpert på NK Inredning.” (Nr 2, 2012:125). Detta illustrerar hur kvinnan positioneras 
som i behov av experthjälp för att få tillgång till information om hur hon ska hålla sina 
badrumstextilier rena. 
 
Ytterligare ett citat där subjektspositionen kvinnan i behov av vägledning på basal nivå 
framträder är följande:  
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Stringtrosorna börjar skava under mötet? Försök att gå ut från mötet och till 
damernas. Kliar det mellan skinkorna kan du ta lite ansiktspuder för att dämpa 
klådan. Om det inte går att lämna mötet, försök att sitta med benen brett isär så 
att skinkorna går isär, eftersom det kan vara friktionen mellan dem som får det att 
klia, säger läkaren Diane Berson. Håller det i sig kan du nypa dig med hjälp av 
pekfingret och tummen. Kroppen kan inte signalera smärta och klåda på samma 
gång, så om det gör ont får du tillfällig lindring av klådan, säger Diane Berson. 
(Nr 2, 2012:119). 

 
I detta utdrag konstrueras kvinnan som i behov av hjälp på den allra intimaste nivån och som 
någon som inte kan hantera kroppsliga problem utan vägledning av experter, i det här fallet en 
läkare.  
 
I en artikel om hur man som kvinna skall undvika att bli överfallen och våldtagen återfinns ett 
flertal tips och råd om hur en våldtäktsman överlistas, som exemplifierar kvinnan i behov av 
vägledning på basal nivå: 
 

En myt: Det är bäst att vara tyst och stilla om någon tänker våldta dig. Då blir du 
i alla fall inte dödad. Men män som är ute efter våldtäktsoffer vill oftast ha ett 
medgörligt offer (...) Skulle du möta en mördarpsykopat har du desto större 
anledning att göra motstånd.” och vidare upplysningen: ”Att vara uppmärksam 
betyder också att inte ha en Ipod med hög musik i öronen när du är på väg hem en 
sen kväll. Och, värt att påminnas om är att förmågan att uppfatta saker försämras 
med alkohol och droger.” (Nr 7, 2010:128-129). 

 
Artikeln ger tipset till kvinnor att göra motstånd och inte vara tyst och stilla vid ett 
våldtäktsförsök, vilket återigen visar på hur denna subjektsposition förknippas med en kvinna 
som inte kan rå sig själv och måste informeras om att försvara sig mot yttre våld. Artikeln 
påminner även om att berusning leder till försämrad uppfattnings- och reaktionsförmåga och 
vad det innebär att vara uppmärksam, vilket uttrycker att det inte är allmän kunskap utan en 
insikt som nås via tidningens vägledning.  
 
Ett fjärde citat som illustrerar denna subjektsposition är: ”Du har allt att vinna på att ta en 
paus på eftermiddagen. Ät ett funktionellt mellanmål och du blir fit for fight på bara några 
röda.” (Nr 3, 2012:111). Detta citat uttrycker att hjälp behövs för att avgöra när mat bör intas 
och rör således rådgivning kring själva tillfredställandet av ett basalt behov. Samtliga citat 
ovan redogör för hur subjektspositionen inbjuder till identifikation med en kvinna som 
behöver rådgivning och vägledning på den allra mest intima och grundläggande nivån.  
 
6:5:2 Den självcentrerade kvinnan med svikande självförtroende  

Kvinnan med svikande självförtroende är ytterligare en subjektsposition som framträder ur 
materialet. Denna subjektsposition möjliggörs i och med de ständigt återkommande texter om 
hur man som kvinna kan förbättra sitt självförtroende. Detta uttrycker att kvinnor de facto har 
ett svikande självförtroende och därtill att kvinnor upplever världen snurra runt dem – att de 
alltid är i centrum för andras uppmärksamhet. Signifikanta prov på detta finns i en artikel om 
hur bikiniångest bäst övervinns (Nr 6, 2010:69-71): ”Smyg inte fram på stranden utan sväng 
på höfterna. Det ger sken av att du gillar din kropp – och skickar signaler till hjärnan att det 
är så också.”. I detta citat hävdas flera saker, dels att kvinnor inte uppskattar sina kroppar och 
dels att kvinnor skulle uppskatta sina kroppar mer om de svängde på höfterna, eftersom detta 
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signalerar gillande till hjärnan. Ett par svängande höfter får även andra att tro att du gillar din 
kropp. 
 
Ytterligare ett citat som visar att kvinnor inte tycker sig själva vara bra nog är: ”Låtsas att du 
är Brigitte Bardot eller Gisele Bündchen (eller någon annan frigjord strandpingla du gillar) 
som paraderar stranden.” Detta citat uppmuntrar läsaren till att låtsas att hon är någon annan, 
till exempel en supermodell, för att må bättre med sig själv.  
 
Vidare uppmanas läsaren att titta på andra, för att slippa fokusera på sig själv: ”Koncentrera 
dig på andra – då blir det svårare att fundera på hur dina lår eller din mage ser ut.”. Detta 
citat pekar indirekt ut den kvinnliga läsaren som någon som är onöjd med sina lår och sin 
mage. Ytterligare ett citat som uppmanar att fokusera på andra är: ”Har du en kompis som 
älskar att visa upp sig i bikini? Studera henne – hur hon för sig själv, pratar och beter sig – 
och du har grym instruktionsbok i självförtroende att följa.”. Återigen antas läsaren ha ett 
självförtroende som sviker henne.  
 
Det finns vidare en motsägelsefullhet i detta som illustreras av följande citat: ”Jämför dig inte 
med andra på stranden. –Säg till dig själv: ’Varför skulle jag se sämre ut för att jag inte ser 
likadan ut som hon gör?”. Läsaren pekas fortfarande ut som en kvinna med svikande 
självförtroende, men motsägelsen föreligger här i tekniken som används för att undkomma 
detta. Alla övriga citat som ovan redovisats ifrån artikeln om bikiniångest handlar om att som 
kvinna få det att se ut som att man gillar sin kropp, att låtsas att man är någon annan eller 
härma någon annan. Detta citat uppmanar dock kvinnan att se på sig själv och intala sig att 
hon inte ser sämre ut än någon annan.  
 
Detta är fem citerade tips av 50 sådana angående hur ångest inför sommarens strandbesök 
besegras. Detta visar på hur det antas att kvinnan våndas inför att visa sin kropp på stranden. 
Det antas att kvinnor är upptagna av sina kroppar och oroar sig över hur dessa skall uppfattas 
av andra. Ur alla tips, råd och uppmaningar till självsäkerhet träder kvinnan med ett för 
närvarande sviktande självförtroende fram. Att fokusera på hur ett dåligt självförtroende kan 
stärkas pekar även ut alla möjliga källor till detta. Det föreligger därtill en rad kontradiktioner 
tipsen emellan. Du skall koncentrera dig på andra och du kan med fördel studera en vän med 
gott självförtroende, men jämför dig absolut inte med andra för du duger som du är – men 
låtsas gärna att du är Brigitte Bardot och sväng för all del på höfterna, det ger sken av att du 
gillar din kropp. 
  
Under temasidorna ”Du deluxe” ges tips om hur skräck inför att äta ute ensam botas:  
 

Välj en bra restaurang som du bokar bord på, ta på dig något som du ser helt 
fantastiskt ut i och preppa dig festfin. Föreställ dig att du är en Hollywoodstjärna 
som försöker se anonym ut och njut sedan av att iaktta folk, skämta med 
servitören och äta den där lyxiga måltiden som du förtjänar. (Nr 2, 2012:67).  

 
Enligt detta uttalande skall man i likhet med ett tips ovan låtsas att man är någon annan än sig 
själv, närmare bestämt en Hollywoodstjärna och därtill försöka se anonym ut. Att göra sig 
festfin och att skämta med servitören är andra taktiker som menas ingjuta självförtroende. 
Vad den här texten gör är att utmåla aktiviteten ”äta ute ensam” till en riktigt obehaglig 
upplevelse som kräver minutiösa förberedelser och i och med detta formas en subjektsposition 
av en självcentrerad kvinna med ett svikande självförtroende.  Att låtsas att man är någon 
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annan än sig själv återkommer även i det här citatet och kan ses som signifikant för den här 
subjektspositionen.  
 
 

6:5:3 Powerkvinnan   

Powerkvinnan är en kvinna som är aktivt tänkande, vet vad hon vill ha i många stycken och 
inte är rädd för att kämpa lite för det. Hon är självmedveten på ett sätt som framställs som 
positivt och som ett maktverktyg. Hon reflekterar över hur hon ska nå sina mål och med vilka 
medel. Hon skyr inte heller att använda sig av en smula manipulation om det är nödvändigt 
för att avancera i något sammanhang. Subjektspositionen framträder ur texter via 
representationer av en kvinna som medvetet använder sitt utseende och yttre för att nå sina 
mål och stundom manipulerar sin omgivning på samma gång. Följande citat illustrerar denna 
subjektsposition: 
 

Du vet vad du vill och du ska se till att få det. Det enda du behöver göra är att 
driva igenom din fråga hos chefen. En starkare läppfärg ger intrycket av att du är 
självsäker. Med håret fäst i nacken och med en mjuk snedbena och en svepande 
lugg skapar du en mogen och classy look. Beslutsamt fattar du dina pärmar och 
upprepar ditt peppmantra. You can do it! (Nr 3, 2012:107). 

 
Detta är ett utdrag ur ett reportage om hur du powerstylar dig för att nå framgång i olika 
arbetsrelaterade situationer. Frisyr och färg på läppstift framställs som betydelsefullt för 
utgången av mötet med chefen. Detta presenteras vidare som något som kvinnor bör använda 
sig aktivt av för att driva sin vilja igenom. 
 
Ännu ett prov på hur kvinnan porträtteras som att medvetet använda sig av yttre attribut för 
sina egna syften återfinns under standardrubriken ”Sååå fab!”: ”Senaste snitten, senaste 
tekniken, allt i smashing svart och vitt. En powerkvinna vet vad hon vill!” (Nr 3, 2012:40). 
Här framträder en konsumerande sida hos subjektspositionen tydligt fram, att bära de senaste 
kläderna och ha den senaste tekniken är en viktig aspekt för denna position. Konsumtion blir 
därmed en viktig aspekt hos denna subjektsposition, vilket får kvinnor att känna sig riktigt 
självsäkra. Powerkvinnan vet vad hon vill ha och uppnå i livet och de senaste produkterna 
hjälper henne att nå sina mål.  
 
I en intervju med Izabella Scorupco ställs hon frågan: ”Powersminkar du dig ibland för att 
göra ett visst intryck?” varpå detta svar följer: 
 

Ja, det är självklart. Det är en del av livet och en kvinnas vardag. Att man ser 
fräsch och representativ ut får ens åsikt att komma igenom. Jag tror också att 
smink kan vara bra för ens egen självkänsla. Man uttrycker sig på ett annat sätt. 
Det är ganska effektivt när det gäller män också. Du kan göra dig själv till någon 
som sticker ut så att du inte blir nedtrampad. (Nr 4, 2012:125).  

 
Detta citat uttrycker att man som kvinna kan använda sig av smink – och därmed sitt utseende 
för att undvika att bli nedvärderad av män. Det sägs även vara behjälpligt att ”powersminka” 
sig för att få sina åsikter igenom. Detta illustrerar även det manipulativa drag som är 
signifikant för subjektspositionen. Genom att förändra sitt utseende till vad som anses vara 
”fräscht” kan man uttrycka sig på ett annat sätt och sticka ut och därmed bli bättre behandlad 
av män.  Ovan angivna citat bekräftar att Powerkvinnan är en subjektsposition som medför ett 
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aktivt reflekterande över hur smink, skönhetsprodukter och kläder kan bidra till framgång i 
livet.  
 
 

 

6:5:4 Kvinnan beroende av mäns uppmärksamhet  

Detta är en subjektsposition som kan identifieras genomgående i datamaterialet, oavsett vilket 
ämne som avhandlas. Kvinnan positioneras här som någon vars självförtroende underhålls av 
den uppmärksamhet hon får av män – i sexuell bemärkelse. Fysiska ansträngningar för att 
locka till sig mäns uppmärksamhet är kännetecknande för denna subjektsposition. Dessa 
ansträngningar är inte sällan av en något manipulerande art, noga uttänkta och på förhand 
planerade för att snärja män. Att vara ständigt flirtig är centralt för subjektspositionen. 
Följande är ett citat som belyser hur betydelsefulla och avgörande mäns preferenser angående 
kvinnokroppen är för kvinnans självförtroende: ”Strandångest för dina höfter eller din 
rumpa? Påminn dig då om följande forskning från Texas at Austin-universitetet: Män älskar 
en päronformad figur eftersom den undermedvetet signalerar fertilitet.” (Nr 6, 2010:69). Att 
män uppskattar den här typen av kropp är det väsentliga och det som lindrar ångesten.  
 
Ett citat som illustrerar hur flirtighet är en del av denna subjektsposition är följande: ”Flirta! 
En bättre kick för självförtroendet än en oskyldig flirt går knappast att få. Le åt killen på 
handduken bredvid och säg att han kan få önska en låt på er spellista.” (Nr 6, 2010:70). Att 
flirta och få uppmärksamhet av män via det beskrivs som det bästa receptet till ett gott 
självförtroende. Ytterligare ett exempel som bekräftar att kvinnors självförtroende bottnar i 
mäns uppmärksamhet och samtidigt beskriver de fysiska ansträngningar som är utmärkande 
för denna subjektsposition är: ”Det går inte att låta bli att känna sig rakryggad och snygg i 
10-centimetersklackar. Och – de där beundrande blickarna från männen är såå bra för 
självkänslan.” (Nr 11, 2010:92). Här beskrivs det hur kvinnan istället för att promenera till 
jobbet i bekväma lågskor skall göra det i höga klackar – smärtan i fötterna är värd att 
genomlidas för att få uppmärksamhet ifrån män.  
 
I reportaget ”Drömhår för dejten” (Nr 2, 2012:108, 110) tipsar Cosmopolitan om vilka 
hårfrisyrer som attraherar män och i och med detta träder subjektspositionen fram. 
”Bombnedslagsvolymen, de dramatiska knutarna och de glänsande lockarna…De här flirtiga 
hårstilarna får hans puls att siga. Fun fearless femme fatale!” - är ett citat som illustrerar 
detta. Vidare i samma reportage: ”Om ett bombnedslagshår utmärks av volym och mjuka 
inbjudande lockar så kommer den här frisyren att få din kille att be om nåd”. I dessa citat 
används först och främst ord som flirtiga och inbjudande som egenskaper ett hår kan besitta 
och därtill är detta goda egenskaper för att lyckas få en mans fulla uppmärksamhet. Att få en 
mans puls att stiga gör dig till en fun fearless femme fatale - att få mäns uppmärksamhet och 
gillande är centralt för denna förebildsfigur som Cosmopolitan använder sig av. Dessa citat 
ger även prov på de fysiska ansträngningar som görs i syfte att påkalla mäns uppmärksamhet 
– vilket är ett signifikativt drag för subjektspositionen. 
 
6:6 Analys av bilder 

Bilder har varit en väsentlig del av vår analys då detta är en faktor som samspelar med 
textinnehållet i tidningen. Bilder bär på och förmedlar betydelser och mening som interagerar 
med de betydelser som texten uttrycker. Det är således en viktig del i hur tidningen uppfattas 
som helhet. Det är inte möjligt att bortse ifrån samspelet mellan text och bild om vi vill förstå 
hur betydelse skapas i medier, då detta spelar en roll i hur vi uppfattar omvärlden såväl som 
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oss själva (Hirdman, 2002:18). Trots att text och bild är tänkta att interagera med varandra på 
ett sätt som förmedlar en enhetlig helhetsbild, så talar de inte alltid samma språk. Att text och 
bild inte alltid säger samma sak är något vår analys gör oss varse om.  
 

 

6:6:1 Kvinnan på bild  

Övergripande för bilder på kvinnor i Cosmopolitan är att den traditionellt vackra, vita, smala 
och muntra, stort leende kvinnan är överlägset mest frekvent representerad. Kvinnor med 
europeiskt utseende är i majoritet och mörkhyade kvinnor är ytterst underrepresenterade, de 
förekommer ungefär på en bild i varje tidning - bland mängder av bilder på vita kvinnor 
(bilaga, bild 1 och 2). Detta illustreras av bild 1 (Nr 4, 2012:55) och 2 (Nr 7, 2010:123), vilka 
är slumpmässigt utvalda bland hundratals bilder som är utformade på samma sätt – glada, 
smala, vita kvinnor.  Kvinnorna som figurerar på bild illustrerar den fun fearless female som 
Cosmopolitan anser vara en förebild för kvinnor. Cosmopolitan säger sig ju tillhandahålla 
receptet på att bli en framgångsrik fun fearless female, vilket kan antas ligga bakom ett urval 
av bilder som illustrerar denna föregångsfigur.  
  
Denna majoritet av vackra och lyckliga kvinnor innebär vidare att de subjektspositioner som 
identifierats i analysen inte gestaltas bildligt i lika stor utsträckning sinsemellan. Det som 
visas på bild är det som texten förespråkar att läsaren skall bli – och därmed ännu inte är. En 
subjektsposition som emellertid figurerar på bild är Kvinnan beroende av mäns 
uppmärksamhet (bilaga, bild 3 och 4). Hon illustreras i bild 3 (Nr 3, 2012:70) genom den 
kvinna som böjer sig framåt, med ett nöjt ansiktsuttryck – och visar rumpan för mannen 
bakom som kikar ner mot hennes blottade trosor. Kvinnans ansiktsuttryck avslöjar att hon är 
medveten om att hennes rumpa skymtar fram, detta är en medveten handling från hennes sida 
med syfte att fånga mannens uppmärksamhet. Bild 4 (Nr 11, 2010:68) visar en kvinna på en 
pall som utvärderar män som köar fram till henne. Männen ger henne odelad uppmärksamhet 
genom deras, mot henne, fast riktade blickar. Kvinnan på pallen ser ut att njuta av situationen 
och biter flirtigt på en penna. Bildtexten ”Svara inte på hans sms, eller skriv bara ’ring mig’. 
Då ger du honom inget annat val…” illustrerar det manipulerande draget hos denna 
subjektsposition.  
 
Subjektspositionen Powerkvinnan figurerar på bild i ett modereportage (Nr 3, 2012:84). Bild 
5 (bilaga) visar en kvinna som står bredbent och stabilt med en förförisk blick stadigt fäst på 
läsaren. Bildtexten säger ”Du – en kvinna på väg mot toppen!” och skänker bilden ytterligare 
en känsla av att detta är en kvinna som vet var hon är på väg. Att Powerkvinnan figurerar i ett 
modereportage är signifikativt för subjektspositionen i och med att det signalerar att kläderna 
har betydelse på vägen mot toppen. Den bredbenta posen inger en känsla av att hon står fast 
och inte flyttar på sig i första taget. Den intensiva blicken i kombination med det kraftiga 
sminket fördjupar känslan av att hon är målmedveten och inte viker undan. Hon tittar 
emellertid inte på läsaren såsom kvinnor tittar på andra kvinnor, utan såsom kvinnor tittar för 
att tilltala män – förföriskt med tunga ögon och öppen mun. Ovanpå detta bär hon väldigt dyra 
designerplagg, ”pris vid förfrågan” förtäljer läsaren att detta är ytterst exklusiva kläder - 
Powerkvinnan reflekterar aktivt över hur kläder påverkar hennes framgång.  
 
Subjektspositionerna Kvinnan i behov av vägledning på basal nivå och Den självcentrerade 
kvinnan med svikande självförtroende finns inte representerade på bild i Cosmopolitan. Den 
förstnämnda är en subjektsposition som formas genom att den kvinnliga läsaren framställs 
som icke förmögen att sörja för sina basala behov och problem, i och med informationen om 
hur detta görs i tidningen. Den andra subjektspositionen skapas genom utpekandet av den 
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kvinnliga läsaren som en person som är ytterst självmedveten och behöver stärka sitt 
självförtroende. Dessa är, enligt Cosmopolitan, positioner som icke är önskvärda att befinna 
sig i – kvinnor bör försöka ta sig ur dem (vilket indirekt säger att kvinnor befinner sig i dem). 
Det som illustreras via bilder är endast de positioner som anses eftersträvansvärda för den 
kvinnlige läsaren att identifiera sig med.  
6:7 Sammanfattning resultat 

Vårt resultat inleds med en analys av Cosmopolitan som helhet där dess övergripande 
innehåll, språkliga särdrag, kunskapsanspråk med tillhörande legitimeringstekniker och 
slutligen deras förebildsfigur fun fearless female redogörs för. Resultatet visar att 
Cosmopolitan använder sig av särskilda språkliga tekniker för att skapa känslor av lyx och 
exklusivitet och sätta läsaren i fokus. Cosmopolitans förebild fun fearless female framträder 
som en modig kvinna som vet hur man har kul – och använder sina kroppsliga och 
utseendemässiga resurser för att ta sig dit hon vill. Vidare används vetenskap och expertis för 
att stärka utsagor – och detta ofta på ett otillfredsställande sätt.  
 
Därefter presenterades det sociala problem analysen grundar sig på. Det sociala problemet 
utgörs av att Cosmopolitan är ett vinstdrivande företag som samtidigt hävdar sig vara tjejers 
bästa vän. Ekonomiska aspekter av problemet är ett hinder för möjligheten till social 
förändring. Cosmopolitan säger sig erbjuda en framgångsformel för unga kvinnor, vilken till 
stor del baseras på konsumtion. Diskurser som lokaliserats som involverade i detta sociala 
problem är heterosexualitet som enda möjliga sexualitet, postfeminism och konsumism. 
Resultatet från den lingvistiska analysen visar hur Cosmopolitan betonar ett särskiljande av 
män och kvinnor, som innebär att män och kvinnor skulle vara fundamentalt olika varandra 
och dessutom ha svårigheter att förstå varandra på grund av detta. Den lingvistiska analysen 
visar vidare hur Cosmopolitan kopplar samma egenskaper och känslor med yttre attribut 
såsom kläder, vilket tonar ned känslan av att det skulle handla om reklam för en produkt och 
får det att uppfattas som ett gott råd.  
 
De subjektspositioner som vi identifierat är Kvinnan i behov av vägledning på basal nivå som 
är oförmögen att rå för sina basala behov och sitt privatliv. Den självcentrerade kvinnan med 
svikande självförtroende lider av dåligt självförtroende och är oerhört fokuserad på sig själv – 
och upplever det som att alla andra är det också. Powerkvinnan reflekterar aktivt över hur hon 
kan ta sig dit hon vill och räds inte att använda sitt utseende för att göra det. Kvinnan 
beroende av mäns uppmärksamhet anstränger sig fysiskt för att få mäns uppmärksamhet, 
vilket hennes självförtroende får en rejäl kick av. De två senare subjektspositionerna 
illustreras vidare i vår analys av bilder, medan de två första emellertid inte figurerar på bild i 
Cosmopolitan. Analysen av bilder tyder på att den kvinna som avbildas i tidningen är 
illustrativ för förebilden fun fearless female och de subjektspositioner som erbjuds läsaren, 
men som inte anses eftersträvansvärda syns inte till i bildlig form.  

7. Diskussion  
 
Följande diskussion syftar till att placera det sociala problem studien fokuserat på och det 
resultat analysen lett fram till, i ett socialt sammanhang. Först redovisas resultatet i 
förhållande till syfte, frågeställning och tidigare forskning. Därefter ställer vi den 
diskursordning som analysen resulterat i, emot den sociala ordningen, vilken utgörs av det 
teoretiska ramverket.  
 
7:1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 
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Syftet med den här studien var att bidra till kunskap om och förståelse för konstruktionen av 
kvinnan i media. De frågor som ställdes var vilka representationer av kvinnan som finns i 
Cosmopolitan, vilka subjektspositioner som via dessa representationer erbjuds läsaren och hur 
detta utgör ett socialt problem. Detta har besvarats med hjälp av en inledande analys av 
materialet som helhet, som syftade till att ge övrig analys ett sammanhang och visa på 
Cosmopolitans särdrag. Det denna analys visade var att tidningen använder sig av ett antal 
språkliga tekniker som tydligt sätter läsaren i centrum och skapar känslor av lyx och 
exklusivitet. I stort sett allt innehåll i tidningen riktar sig till Dig och förmedlar en känsla av 
att Du är värd all lyx som du förmår att omge dig själv med. Mot sig själv skall kvinnan vara 
så lyxig hon bara kan. Cosmopolitans förebild för kvinnor fun fearless female bidrar till 
representationen av kvinnor i tidningen. Hon är en kvinna som är modig, stark, har kul och 
tänjer på gränserna för vad kvinnor kan göra. En fun fearless female vägrar också att ge upp 
rätten att ses som intelligent, bara för att hon är medveten om och använder sig av sina 
kvinnliga resurser för att ta sig dit hon vill.  
 
Studiens grundläggande problematik och diskurser involverade i denna lokaliserades sedan. 
Diskursen heterosexualitet som enda möjliga sexualitet blir synlig via representationer av 
kvinnan som uteslutande av heterosexuell läggning. Diskursen postfeminism synliggörs via 
representationer av kvinnan som värd att vara kvinnlig och av ett hyllande av kvinnlighet. 
Den sista diskursen konsumism genomsyrar Cosmopolitan och identifierades ur 
representationer av en, för alla syften, konsumerande kvinna. Hon konsumerar för att ta sig 
fram, få stark självkänsla, få uppmärksamhet av män och för att vara kvinnlig. Förhållandet 
mellan representationer av kvinnan och dessa diskurser är dialektiskt. Diskurserna producerar 
dessa representationer, samtidigt som representationerna producerar diskurserna.  
 
Den lingvistiska analysen var bidragande i besvarandet av frågeställningen på så vis att den 
låg till grund för identifieringen av subjektspositionerna. Analysen syftade till att belysa hur 
de diskursiva processerna kan avläsas lingvistiskt och hur organisationen och kombinationen 
av ord skapar särskilda betydelser. Diskurserna involverade i det sociala problemet är tydliga i 
den lingvistiska analysen där det finns en uteslutande heterosexualitet, postfeministiska 
värderingar och konsumismisk subjektivitetsfetischism. 
 
Utifrån detta identifierades fyra subjektspositioner. Det finns en motsägelsefullhet i de 
subjektspositioner som erbjuds den kvinnliga läsaren. Dels har vi de två förstnämnda Kvinnan 
i behov av vägledning på basal nivå och Den självcentrerade kvinnan med svikande 
självförtroende som är positioner som läsaren erbjuds att identifiera sig med, men som 
egentligen inte är åtråvärda positioner att inta. De två senare subjektspositionerna 
Powerkvinnan och Kvinnan i behov av mäns uppmärksamhet är mer eftertraktade positioner 
som läsaren erbjuds och uppmuntras att sträva efter att identifiera sig med. De 
subjektspositioner som framträder som mer åtråvärda är heterosexuella, postfeministiska och 
konsumismiska. Cosmopolitans varande bygger på detta motsägelsefulla förhållande mellan 
subjektspositioner. Läsaren måste erbjudas både de mindre eftertraktade och de 
eftersträvansvärda för att tidningen skall ha ett syfte och en målgrupp. 
 
Slutligen blir allt detta tydligt i den visuella representationen av kvinnan i Cosmopolitan. De 
subjektspositioner som visas på bild är endast de två senare, mer eftersträvansvärda 
positionerna. Samspelet mellan bild och text är så som vi nämnt tidigare viktigt för hur 
betydelser skapas i materialet. Att endast gestalta de åtråvärda subjektspositionerna på bild 
förstärker intrycket av att det är dessa som den kvinnliga läsaren skall sträva efter och själva 
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vilja sträva efter, därför att hon är värd att ha ett gott självförtroende, ha kul och få vara 
kvinnlig.  
 
7:2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Avsnittet som behandlar tidigare forskning tematiserades i fyra teman: postfeminism, 
fragmentarisk femininitet, konsumtionsförvärvad femininitet och den visuella bilden av 
kvinnan. Dessa teman kommer vi nedan att föra en jämförande diskussion kring, kopplat till 
den här studiens resultat som utgörs av en diskursordning bestående av diskurser och 
subjektspositioner.   
 
Det första temat, postfeminism, är tydligt i resultatet. Det är en av de diskurser som 
lokaliserats ur materialet och postfeministiska värderingar genomsyrar Cosmopolitan som 
helhet. Kvinnor behöver faktiskt inte vara mer än just kvinnor, hävdas det i tidningen. Det 
som dock är utmärkande för vår analys är att en del av den kontrollen av kroppen och de 
fysiska ansträngningar kvinnor gör, faktiskt öppet sägs vara för att fånga mäns 
uppmärksamhet. Även om det motiverats, såsom det känns igen ifrån tidigare forskning, med 
att kvinnor skall få hänge sig åt sin kvinnlighet – så visar analysen av subjektspositioner prov 
på att detta är för mäns skull. Det görs ingen större ansträngning för att dölja att det är så. Det 
postfeministiska kamouflaget, att allt en kvinna gör är för hennes egen skull, syns inte till på 
samma sätt och det är förhållandevis öppet uttalat att det är för att få mäns uppmärksamhet 
som vissa knep tas till. En intressant aspekt av detta är om det skall betraktas som ett steg 
bakåt eller ej på jämställdhetsbarometern. Vad som är möjligt att säga är att diskursen 
sexualitet som enda möjliga sexualitet är tydligt närvarande i detta, eftersom det handlar om 
att fånga mäns uppmärksamhet och gillande.  
 
Temat fragmentarisk femininitet är möjligt att känna igen i vårt material. Även den här 
studiens resultat visar hur kvinnan framställs som autonom och självständig, men med sin 
kropp och sitt utseende som främsta verktyg. Resultatet visar vidare att denna problematik är 
öppet uttalad – vilket kan ses som en skillnad ifrån tidigare forskning, vars resultat visar att 
det är mer implicit uttalat. Cosmopolitan tar själva upp problematiken om att en kvinna som 
är medveten om sina resurser och använder dem till sin fördel har givit upp rätten att få ses 
som intelligent. I detta syns tydligt den postfeministiska diskurs som präglar tidningen. I den 
tidigare forskningen visar sig denna fragmentariska femininitet mer via indirekta utsagor och 
det tas inte upp som en uttalad problematik. Själva fragmenteringen är dock densamma som 
återfinns i den tidigare forskningen, kvinnan skall vara både autonom, självständig och 
karriärlysten, men nyttja sin kropp för att bli det. En problematisk aspekt med att belysa den 
fragmentariska femininiteten som ett problem, så som Cosmopolitan gör, är att kvinnor som 
använder sina ”resurser” till sin fördel kan anses objektifiera sig själva och reproducera sin 
ställning som underordnad mannen – vilka aldrig har behövt, talats om eller ansetts använda 
kroppsliga resurser i framgångssyfte.  
 
Konsumtionsförvärvad femininitet är ett tema från den tidigare forskningen som 
överrensstämmer tydligt med resultatet av den här studien. Särskilt hur känslor och 
egenskaper utlovas medfölja produkter är återkommande både i tidigare forskning som i den 
här studien. Även vårt resultat visar hur kvinnlig genusidentitet definieras via konsumtion och 
hur detta är något som används för att förbättra sin identitet. Precis som i den tidigare 
forskningen visar vår analys på hur kvinnan via konsumtion framhävs ha rätt att hänge sig åt 
sin kvinnlighet. Kvinnlighet talas om som ett naturligt urtillstånd som alla kvinnor delar, för 
att de är kvinnor. Samtidigt uppmanas den kvinnliga läsaren till att köpa och konsumera 
produkter som får denne att känna sig kvinnlig. Kvinnor skall både vara sig själva och bejaka 
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sin naturliga kvinnlighet och samtidigt konsumera för att konstruera sig en attraktiv 
kvinnlighet. Detta kan ses som en motsättning i tidningens budskap, att kvinnlighet är något 
naturligt – men också något som kvinnor uppmanas att konsumera sig till. Här blir det tydligt 
hur diskurserna postfeminism och konsumism samverkar med varandra. Den postfeministiska 
återuppståndelsen av idéer om ursprungliga skillnader mellan kvinnor och män är i samverkan 
med konsumismens shoppande i syfte att göra sig själv till åtråvärd konsumtionsvara.  
 
Det sista temat den visuella bilden av kvinnan visar hur kvinnlig emancipation gestaltas i bild. 
Kvinnor som finns representerade på bild är de som anses vara förebilder för andra kvinnor. 
Detta känns igen även ifrån den här studiens resultat. Som vi diskuterat tidigare är det endast 
de kvinnor som är eftersträvansvärda för läsaren att identifiera sig med som skildras på bild i 
Cosmopolitan. De kvinnor som förekommer på bild i tidningen kan sägas vara representativa 
för en fun fearless female. De ser ut att ha kul, de ser orädda ut och de vågar använda sina 
kroppsliga resurser till sin fördel – och detta är Cosmopolitans ideal. Vidare kan resultatet 
kopplas samman med vad som kallas för mannens införlivade blick. Kvinnor på bilder som 
riktar sig till kvinnor ser ut som kvinnor på bilder som riktar sig till män. Detta tyder på att det 
är mäns blickar som sätter standarden även för hur kvinnor ser på kvinnor och vad de 
uppskattar på bild. Kvinnor har införlivat mäns blickar i sig själv, vilket formar sättet de ser 
på sig själva. Givet detta, har mäns objektifiering av kvinnor omvandlats till en av kvinnor 
upplevd subjektifiering. Mäns blickar är så pass internaliserade i kvinnor att de väljer att 
objektifiera oss själva. Resultatet från den här studien är även illustrativt för ytterligare en 
trend som redovisas i tidigare forskning. Denna trend innefattar en större exponering av 
kvinnors kroppar, ett avsmalnande och avklätt ideal. Alla bilder som varit föremål för analys, 
i den här studien, visar kvinnor där större delen av kroppen är med på bilden. Ingen av 
kvinnorna bär byxor, utan exponerar sina ben i olika stor uträckning. Samtliga kvinnor är 
mycket smala. 
 
I förhållande till det sista temat från tidigare forskning finns det ett flertal intressanta aspekter 
med vårt resultat. En fråga är hur frigjord den kvinnliga förebild som gestaltas på bild 
egentligen är? Om fallet är så, att det fortfarande enbart är mäns preferenser som styr, om än 
under ytan, vad innebär då kvinnors upplevda subjektifiering för deras frigörelse?  
 
7:3 Den sociala ordningen  

Självet som ett reflexivt livsprojekt är ett av de utmärkande dragen i det senmoderna 
samhället. Vi är inte vad vi är, utan vad vi gör oss till. Detta är inget vi, utan vidare, kan välja 
att avstå ifrån. Vi har inget annat val, än att göra de val som skapar vår livsstil och ger vår 
självidentitet en materiell ram. Detta medför att individen ständigt reflekterar över och 
ifrågasätter sin situation i syfte att forma och förbättra den, för att skapa en koherent 
självidentitet där kroppen används som medel för att manifestera vem som bebor den 
(Giddens, 2009). Detta kan vidare kopplas samman med den konsumism som genomsyrar det 
senmoderna samhället. Konsumism är en egenskap hos ett samhälle där människors behov 
och begär har blivit den viktigaste drivkraften. Det huvudsakliga syftet med människors 
konsumerande är möjligheten att ”födas på nytt”, att via varor och tjänster skapa och omskapa 
sin självidentitet. Konsumismen handlar således i första hand inte om att tillfredställa behov 
och begär, utan att göra sig själv till en säljbar konsumtionsvara. Det gäller att vara åtrådd och 
efterfrågad. Detta förhållande döljs väl via en subjektivitetsfetischism som präglar det 
senmoderna samhället och får individer att tro att konsumerandet är ett uttryck för ens egen 
inre sanning (Bauman, 2007).  
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Såsom subjektivitetsfetischismen döljer bakgrunden till konsumismen, döljer människors 
uppfattningar om manligt och kvinnligt de sociala konstruktioner de består av och får dem att 
framstå som uttryck för vårt biologiska kön. Vårt genus skapas därmed genom de uttryck som 
tros vara dess effekter. En kvinna är kvinna för att hon gör som en kvinna och inte tvärtom. 
Genus är således något som vi gör, betydelsebärande handlingar som upprepas för att skapa 
ett sammanhängande och förklarbart jag. Social förändring skapas genom att visa hur 
kategorierna för genus inte är stabila och oföränderliga. Genom att göra dåliga och felaktiga 
upprepningar av de betydelsebärande handlingar som ramar in genuskategorierna kan 
förändringens möjligheter synliggöras (Butler, 2007). Vad gäller relationen kvinnor och män 
emellan, finns där ett åtskiljande. Kvinnan och mannen ses som egna särarter och som fatalt 
olika. Mannen är normbäraren i samhället och kvinnan är framförallt sitt kön, vilket vidare 
innebär att kvinnan alltid jämförs med och avviker ifrån normen. I mediala sammanhang är 
det tacksamt att använda sig av grova stereotypa gestaltningar av kvinnor och män på grund 
av de snabba vändningar och uppdateringar som präglar branschen. Det krävs snabba 
berättelser i en hård konkurrens, vilket blir en grogrund för stereotypa könsskildringar 
(Hirdman, 2003).  
 
7:4 Diskurserna  

De diskurser vi lokaliserat som inblandande i det sociala problemet som fokuseras i studien är 
heterosexualitet som enda möjliga sexualitet, postfeminism och konsumism. Dessa diskurser 
medverkar på olika sätt till att upprätthålla ojämlika maktförhållanden, både mellan kvinnor 
och män och kvinnor sinsemellan. Nedan följer en diskussion av diskurserna i förhållande till 
den sociala ordning som redovisats ovan.  
 
Heterosexualitet som enda möjliga sexualitet utesluter alla andra former av sexuella 
relationer. Utmärkande för kvinnomagasin och herrtidningar är att de vänder sig till sin 
målgrupp på grund av könstillhörighet. Cosmopolitan vänder sig till kvinnor i egenskap av att 
de är kvinnor. Tilläggas bör att Cosmopolitan inte enkom vänder sig till kvinnor i egenskap av 
kvinnor – tidningen vänder sig kvinnor i egenskap av heterosexuella kvinnor. Trots att det 
avsnitt i tidningen som uttryckligen behandlar sexuella relationer inte tar upp mer plats än 
något annat, är varje annat avsnitt utformat för att passa en heterosexuell kvinna. Att inte ge 
utrymme åt någon annan form av sexualitet återreproducerar heterosexualitet som norm, 
vilket leder till att andra former av sexualitet underordnas – de är inte värda att inkluderas. 
Heterosexuella kvinnor skiljs ut och särskiljs inte minst ifrån män, men även andra kvinnor – 
vilket reproducerar en social ordning där män och kvinnor ses som fundamentalt olika och där 
kvinnan inte kan ses som något annat än heterosexuell. Det särskiljande av män och kvinnor, 
som är en del av den sociala ordningen i den här studien, förblir stabilt i och med den 
uteslutande heterosexuella diskursen.  
 
Cosmopolitan säger sig själv vara en tidning som arbetar för kvinnans emancipation och 
social förändring, genom att uppmuntra kvinnor till att ta för sig utan att be om ursäkt för sin 
kvinnlighet. Tidningen säger sig ha spelat en avgörande roll i kvinnors frigörelse under de 
senaste decennierna, att detta är ett arv de är stolta över och vars anda de vill föra vidare. Att 
vilja utvidga vad som är möjligt för kvinnor att göra och samtidigt endast vända sig till en 
uteslutande heterosexuell läsarkrets, kan ses som svårt att förena. Att skriva på ett mer 
sexuellt neutralt sätt öppnar upp för kvinnor som sållar sig till en annan sexualitet än 
heterosexualitet, samtidigt som de stereotyper som hävdar skillnader mellan män och kvinnor 
skulle förminskas. Med små språkliga förändringar skulle skillnad kunna åstadkommas. Tips 
som ges i tidningen om hur du som kvinna skall läsa av, tolka och förstå män skulle istället 
kunna handla om hur man kan tolka signaler ifrån den du är intresserad av eller din partner. 
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Såsom Butler (2007) resonerar skall social förändring åstadkommas med hjälp av dåliga eller 
felaktiga upprepningar av betydelsebärande handlingar, vilket dessa språkliga förändringar 
kan tolkas vara.  
 
Postfeminismen är en diskurs som präglar det budskap som Cosmopolitan själv säger sig vilja 
sprida. Att du som är kvinna vill, vågar och kan i samma utsträckning som män. Att kvinnor 
är modiga och tar för sig. Att de är självständiga och oberoende och ägnar sig åt sina 
kvinnliga intressen – med all rätt. Det problematiska i detta ligger inte i första hand i 
budskapet som sådant, utan i beskrivningen av hur en kvinna bör gå tillväga för att 
förkroppsliga det. De produkter som en kvinna nyttjar i sin rätt att vara kvinna, beskrivs vara 
och få henne att känna sig ”flirtig”, ”sexig” och ”het”. Det finns en klar motsägelse i detta – 
om en klänning får en kvinna att känna sig flirtig och en frisyr sexig, är detta då för hennes 
egen skull? Postfeminismen är en diskurs som kan sägas återreproducera gamla normer för 
vad kvinnor är och kan göra. Den upprepar samma betydelsebärande handlingar som 
traditionellt sett statuerat kvinnligt genus, men med den skillnaden att kvinnorna själva har 
tagit makten över sin objektifiering. Sammankopplingen mellan yttre attribut, produkter och 
framgång nedvärderar i sig självt kvinnan, då hennes reella kompetens utesluts.  
 
Vi ställer oss således tvivlande till att ett postfeministiskt identitetsskapande kommer att höja 
kvinnans position i samhället, då detta innebär att hon framhäver sin kropp och vad hon gör 
med den som hennes viktigaste resurs – och menar att detta är en demonstration av 
självständighet. Kvinnor kan sägas sätta käppar i hjulet för sig själva genom detta. När 
kvinnan tar denna kroppsliga arena i besittning och gör den till sin begränsas även mannen, 
som inte kan ta del av allt som är kvinnligt - utan uppståndelse. Detta försvårar mäns 
möjligheter att röra sig emot kvinnlighet och ett jämställt förhållande män och kvinnor 
emellan - där dessa parter möts på mitten och gränserna blir mer suddiga.  
 
Konsumism som diskurs genomsyrar Cosmopolitan. Läsaren inspireras till att konsumera 
genom att positiva känslor och egenskaper sägs medfölja de produkter som figurerar i 
tidningen. Detta är, i enlighet med Bauman (2009), en kommodifiering av oss själva som 
består i att känslor och egenskaper blir varor på en marknad. En parallell kan vidare dras 
mellan Baumans resonemang om subjektivitetsfetischism, att vårt konsumerande tros vara ett 
uttryck för en inre sanning, och den postfeministiska tanken om att kvinnor konsumerar 
enkom för sin egen skull och att rätten att hänge sig åt detta ligger i kvinnligheten själv. 
Idealiseringen av de avtryck konsumentens materiella val lämnar återfinns även inom 
postfeminism – kvinnor finns till och är det dem är genom sitt konsumerande. Kvinnor 
manifesterar sin frigörelse och sin rätt att vara kvinnliga genom att konsumera – som att 
konsumtion är något som tillhör kvinnans natur.  
 
Resultatet visar att Cosmopolitan är en del av detta likväl som delaktig till detta. 
Konsumismens kommodifiering av självet har bidragit till att människor uppmuntras till 
konsumtion för att göra sig till attraktiva varor på en marknad. Konsumtion blir viktigt för 
framgång, i privatliv och arbetsliv. Självförtroende och andra känslor kommodifieras och 
friläggs ifrån prestation och påläggs produkter. Denna utvecklingstendens i det senmoderna 
samhället är svår att betrakta som jämställdhetens vän. När det framhävs att självförtroende 
och framgång är något som en kvinna delvis kan konsumera sig till fortsätter vi att förbise 
kvinnans intelligens och kompetens och förknippar henne istället med kropp och utseende. 
Vad som kan konstateras är att diskurserna postfeminism och konsumism är nära förbundna 
med varandra.  
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7:5 Subjektspositionerna  

De subjektspositioner som identifierats i materialet är kvinnan i behov av vägledning på basal 
nivå, den självcentrerade kvinnan med svikande självförtroende, powerkvinnnan och kvinnan 
i behov av mäns uppmärksamhet. Nedan diskuteras dessa subjektspositioner och dess 
karaktäristiska drag i förhållande till den sociala ordning som illustreras i studien.  
 
Fake it until’ you make it sammanfattar ett återkommande drag hos de subjektspositioner som 
identifierats ur materialet. Låtsas att du är någon annan, använd ett speciellt läppstift, 
särskilda byxor eller promenera till jobbet i 10-cenitmetersklackar och få bättre 
självförtroende, uppmärksamhet och din vilja igenom på köpet. Oavsett om det handlar om att 
manipulera sig själv till att känna sig självsäker eller utstråla självsäkerhet inför andra, så görs 
detta med hjälp av på förhand uttänkta strategier. Dessa strategier involverar ofta smink och 
kläder. Detta speglar den reflexivitet som är karaktäristisk för vårt senmoderna samhälle. 
Identitet blir ett reflexivt livsprojekt där varje del av livet skall vägas in för att skapa en utåt 
sett sammanhängande förpackning av oss själva. Detta senmoderna drag reproduceras i 
Cosmopolitan via representationerna av en ständigt reflekterande kvinna. Det reflexiva drag 
som medföljer subjektspositionerna är allomfattande och rör allt från kropp och utseende till 
karriär, sex och relationer. Vad social förändring anbelangar kan den diskuteras utifrån olika 
perspektiv. De otaliga alternativa subjektspositioner vi exponeras för i det postmoderna 
samhället i samband med globaliseringen leder till att alla möjliga olika livsstilsval blir 
synliga för oss (Giddens, 2009). Alla dessa olika alternativ och den reflexivitet de påtvingar 
oss skulle kunna borga för social förändring och ett mångfaldigande av genuskategorierna 
såsom Butler (2007) talar för – samtidigt som de kan leda till att vi blir rotlösa individer utan 
känsla av sammanhang.  
 
Den ökande reflexivitet som kännetecknar det senmoderna samhället präglar var och en av de 
subjektspositioner som lokaliserats i Cosmopolitan. I den första subjektspositionen kvinnan i 
behov av vägledning på basal nivå blir reflexivitetens allomfattande drag tydligt och hur den 
tränger in i de allra mest privata och intima sfärerna av livet. Vidare illustrerar den 
självcentrerade kvinnan med svikande självförtroende hur vi ser oss själva genom andras 
ögon och upplever oss vara ständigt granskade – vilket leder till ett oerhört reflexivt 
förhållningssätt gentemot den egna kroppen och det egna beteendet. Powerkvinnans 
reflexivitet angår hur och med vilka medel hon skall ta sig dit hon vill, här blir självet som ett 
projekt tydlig. Kvinnan i behov av mäns uppmärksamhet förhåller sig reflexivt inför hur hon 
skall fånga mäns gillande, det framställs som fördelaktigt att vara flirtig och se ut på ett visst 
sätt.  
 
Den postfeministiska kvinnan finns närvarande i Cosmopolitan som ett eftersträvansvärt ideal, 
men de subjektspositioner som framträder möjliga för läsaren att anta förkroppsligar detta 
ideal i varierande grad. Läsaren pekas ut som en kvinna, vilken ännu inte uppnått detta ideal 
och behöver hjälp av Cosmopolitans framgångsformel för att nå det. Detta är särskilt tydligt i 
samspelet mellan text och bild, där som vi tidigare nämnt endast powerkvinnan och kvinnan i 
behov av mäns uppmärksamhet gestaltas. Subjektspositionerna samspelar även med varandra i 
och med detta förhållande. De två som gestaltas på bild är beroende av de två som inte gör 
det, de ger dem ett syfte att fylla. Ett ifrågasättande av detta innebär inte att inta en hållning 
som förespråkar att individen har någon form av kärnpersonlighet, som ger möjlighet att ”vara 
sig själv” – utan att förmedlingen av detta ensidiga ideal reproducerar kvinnan som 
underordnad mannen. Dels för att kvinnor antas behöva hjälp, inte är självsäkra och dels för 
att självsäkerhet hängs upp i yttre, konsumerbara ting. Att kvinnans intelligens, 
självständighet och kompetens inte erkänns fullt ut kan ses som något konsumismen drar nytta 
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av – kvinnor kan lockas till konsumtion av produkter som utlovas medföra egenskaper som 
leder till framgång. När dessa produkter sedan inte medför det utlovade lämnas kvinnan 
otillfredsställd – och otillfredsställda behov och begär är en förutsättning för konsumismens 
fortlevnad. 
 
Särskiljandet av män och kvinnor manifesteras, så som tidigare nämnts, i Cosmopolitan. 
Skillnader åberopas mellan kvinnor och män och denna omständighet framhävs både som 
positiv och problematisk. Det särskiljande som Yvonne Hirdman (2008) talar om med hjälp 
av sin formel A-B är det tänk som postfeminismen och Cosmopolitan anammat – kvinnan är 
en särart. Detta gestaltas i subjektspositionerna via ett förklarande av hur män är och reagerar 
på kvinnors beteenden eller framtoning. Det blir även tydligt via subjektspositioner där 
kvinnan måste ta till fysiska medel för att män skall se henne, såsom powerkvinnan och 
kvinnan i behov av mäns uppmärksamhet. Den nutida kvinnan har emellertid, enligt detta 
resonemang, tagit makten över manifestationen av detta åtskiljande. Kvinnligheten hyllas som 
en särart, men det framställs även som problematiskt att detta särskiljande bidrar till att 
kvinnlighet nedvärderas i samhället. Vad Cosmopolitan här kan anses förbise är att 
problematiken också ligger i själva särskiljandet som sådant och att ett minskat särskiljande 
skulle kunna leda till att värderingar förändrades.  
 
Vad som är angeläget att diskutera gällande subjektspositionerna, vilket kan kopplas till den 
senmoderna individens reflexiva hållning, är vad och hur mycket de subjektspositioner som 
erbjuds läsaren i Cosmopolitan egentligen betyder. Sväljer den genomsnittliga läsaren dem 
med hull och hår eller undviker läsaren att identifiera sig med dem? Baserat på tidigare 
forskning måste vi anta att dessa representationer av kvinnan har betydelse för förmedlingen 
av ideal som vi faktiskt påverkas av. Det är naturligtvis möjligt att som enskild individ 
förkasta en subjektsposition som görs tillgänglig av Cosmopolitan och kalla det som skrivs 
för sjukt och förvridet – det förändrar inte att det som kallas sjukt och förvridet för närvarande 
är idealet i samhället. Att hävda att man som ensam individ står helt utanför detta, är enligt 
vår uppfattning, att överskatta sin egen reflexiva förmåga. Med reflexivitet kan alltså avses 
olika saker. Reflexivitet som ett senmodernt drag, i Giddens (2009) mening, som får oss att 
granska och ifrågasätta oss själva och våra liv - som ett projekt vilket ständigt kan förbättras. 
Eller reflexivitet som ett kritiskt förhållningssätt som vi använder för att granska vår omvärld 
och se igenom de normer och ideal som vi erbjuds identifiera oss med, i till exempel media.  
 
7:6 Slutsats 

Vår frågeställning inbegrep en undran om vilka representationer av kvinnor som inrymdes i 
Cosmopolitan, vilka subjektspositioner detta erbjöd läsaren och på vilket sätt dessa utgjorde 
ett socialt problem. Det sociala problemet ringades in till att handla om den påstådda 
framgångsformel som Cosmopolitan säger sig tillhandahålla kvinnor, i egenskap av deras 
bästa vän – i samband med tidningens ekonomiska vinstintresse. Dessutom är Cosmopolitan 
delaktig i en kommodifiering av framförallt självkänsla, vilket framställs som en vara på en 
marknad – fri för alla kvinnor att köpa. Kvinnor motiverar konsumtionen av varor som påstås 
skänka självkänsla och andra åtråvärda egenskaper med rätten att få vara kvinnliga, för det är 
de minsann värda. 
 
Den diskursiva praktik som Cosmopolitan utgör både reproducerar och ifrågasätter 
diskursordningen, vilket har varit bidragande till att en social förändring har skett i hur 
kvinnor representeras i media. Problemet är att denna sociala förändring, som vi resonerat 
ovan, inte bidrar till att kvinnor och män blir värderade på samma sätt. Cosmopolitan 
upprätthåller och döljer det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor, genom att ge 
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kvinnan konsumtion som ett verktyg att demonstrera makt och självständighet med. Detta rår 
inte på de kvalitativa värderingar som vi talar om i inledningen utan befäster skillnaden 
mellan män och kvinnor. Kvinnor shoppar och män ägnar sig åt viktigare saker. Cosmopolitan 
hävdar att problematiken i det ojämlika förhållandet män och kvinnor emellan bland annat 
ligger i att kvinnor som är medvetna om sina kroppsliga resurser och använder dessa till sin 
fördel har givit upp sin rätt att ses som intelligenta. Problemet är snarare, enligt vår analys, att 
”kvinnliga” intressen som smink och kläder inte beskrivs för vad de är utan framställs ha 
något att göra med just kompetens och intelligens – i marknadsförande syfte. Att belysa 
problematiken ifrån det håll som Cosmopolitan gör leder till att fokus, som så många gånger 
förr, hamnar på kvinnans kropp. Det är svårt att föreställa sig en diskussion kring män och 
deras medvetenhet och nyttjande av kroppsliga resurser till sin fördel.  
 
Den sociala förändring som Cosmopolitan har varit delaktig i, kan även diskuteras utifrån en 
mer optimistisk synvinkel. Att uppmuntra kvinnor till att ta för sig och vara modiga är 
självklart något positivt, problemet uppstår, som sagt, när yttre attribut som smink och kläder 
framställs som medverkande eller till och med avgörande för kvinnans framgång. Kvinnor 
skall självklart ha lika mycket kontroll över sina egna liv - som män, precis som 
Cosmopolitan förespråkar. Däremot så anser vi att det är skrämmande att kvinnor idag 
upplever att de kontrollerar och övervakar sig själva och sina kroppar enbart för sin egen 
skull. I detta göms en värdering som säger att det är mer frigjort att hävda att man som kvinna 
kontrollerar sin kropp för sin egen skull, än att säga högt att man gör det för andra. Vi mår alla 
bra av att få andra människors gillande, så å ena sidan kan det i slutändan anses vara för sitt 
egna välmåendes skull. Å andra sidan kan det ideal som sprids i media idag anses vara 
ouppnåeligt för de flesta och därmed inte bidra till något välmående - de allra flesta 
misslyckas med att uppfylla det. Så länge kvinnor intalar sig att allt de gör i jakten på skönhet 
och perfektion är för deras egen skull och bortser ifrån den sociala dimensionen av detta, kan 
det ses som svårt att uppnå social förändring emot ett ännu mer jämställt samhälle. Dock kan 
det även vara så att kvinnor som uppmuntras till att vara modiga och självständiga, oavsett om 
det just nu är med hjälp av kläder och smink, är ett steg på en krokig väg mot ett samhälle där 
män och kvinnor värderas lika?   
 
Den ekonomiska aspekten är slutligen något som kan förminska viljan att bidra till social 
förändring. Häri ligger, enligt oss, ett av de största hindren för social utveckling. Så länge det 
finns en efterfrågan på den här typen av tidningar så reproduceras den trögflytande struktur 
som sätter ramen för våra ideal – det vore naivt att tro att detta kan förändras över en natt. 
Även om social förändring skulle uppnås via ett mångfaldigande av genuskategorierna, så ser 
vi det som en utopisk tanke att detta skulle vara möjligt att uppnå så till den milda graden att 
ingen blir exkluderad ur de ”normalas” skara. Med detta dock inte sagt att denna utopi inte 
bör eftersträvas, tvärtom.  
 
7:7 Självkritisk reflektion  

I den här uppsatsen har vi studerat representationer av kvinnan i månadsmagasinet 
Cosmopolitan, vilka subjektspositioner som formas via detta och hur detta utgör ett socialt 
problem. Något som varit problematiskt i analysprocessen är att begränsa mängden redovisat 
resultat till en adekvat mängd och samtidigt göra vårt resultat rättvisa. Vi har arbetat med ett 
väldigt rikt material som vi i analysen avgränsat på ett sätt som skall illustrera resultatet väl. 
Ytterligare en svårighet som vi upplevt i samband med arbetet med kritisk diskursanalys är att 
sålla i den mängd verktyg som Fairclough presenterar för textanalys. Vi fick här fundera över 
vilka av dessa verktyg som skulle säga mest om och illustrera vårt sociala problem på ett 
relevant sätt. Vi vill knyta an till det vi betonar i inledningen, den text som den här uppsatsen 
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analyserar inte är en direkt spegling av ett yttre socialt fenomen. Vi har tolkat en text som är 
producerad av tolkande individer och bygger på tolkningar av andra texter. Vi har gjort vårt 
bästa för att iaktta tydlighet i beskrivningen av tillvägagångssätt och att metakommunicera väl 
för att göra vår process och vårt resultat så transparent som möjligt. 
 
Vi är självklart medvetna om att avgränsningar vad gäller tidigare forskning, teori, urval och 
datamaterial påverkar studiens resultat. Det är en omöjlighet att studera hela det befintliga 
forskningsfältet inom ramen för den här typen av studie. Vad gäller urvalet så har vi motiverat 
det på ett sådant sätt som skall tydliggöra urvalets betydelse för resultatet. Vårt urval består av 
Cosmopolitan och vårt resultat kan endast gälla för Cosmopolitan. Visst hade det varit 
intressant att analysera ett flertal av de kvinnomagasin som finns på marknaden – men detta 
hade krävt mer tid och plats. Vidare är vi medvetna om att vår egen ställning, som kvinnliga 
studenter påverkade av ett akademiskt system, påverkar avgränsningar som har gjorts. Allt 
detta ingår i det reflexiva förhållningssätt som bör antas i kvalitativa studier, tillsammans med 
en god metakommunikation, en genomskinlig resultatredovisning och ett tydligt beskrivet 
tillvägagångssätt – vilket vi har strävat efter att uppfylla i den här studien.  
 
Vidare kan teorier om mediers påverkan på människor stundom ge en ensidig bild av 
medierna som den enda bidragande aktören i formandet av samtidskulturen. Särskilt när det 
talas om kropps- och skönhetsideal och kön tillmäts media allt ansvar för skapandet av ideal 
som människor sedan faller offer för. Det är en slags mediedeterminism som inte ses inom 
andra områden, som till exempel medias påverkan på människors politiska övertygelse och 
beslut – där människor anses besitta en större rationalitet och medvetenhet (Hammarén & 
Johansson, 2011:43).  
 
Så som vi skriver i inledningen kan inte media utmätas allt ansvar för hur människor formar 
sina identiteter och hur de känner inför sig själva. Debatten om hur media förmedlar skeva 
ideal har pågått länge och det finns en medvetenhet kring detta. Människor är inte offer för 
medias envälde, vi är alla delaktiga i accepterandet, reproducerandet, utmanandet eller 
ifrågasättandet av ideal som florerar i media. Däremot är det, som vi redan berört i vår 
diskussion, svårt för enskilda individer att undkomma idealens påverkan. Medias ideal 
internaliseras i oss som våra egna vare sig det handlar om att se ut si eller så. Oavsett om 
kvinnor kan se att idealet i media är ouppnåeligt eller osunt förändrar det inte att de vill uppnå 
och förkroppsliga det. Cosmopolitan är den största tidningen inom sin genre, den når ut till en 
stor mängd människor och bland alla alternativ framstod detta som en god anledning till att 
undersöka just den. Cosmopolitan sticker även ut ur mängden av kvinnomagasin genom sin 
djärva framtoning och beskrivning av sig själv som innehavare av en framgångsformel för 
kvinnor.  
 
7:7:1 Förslag till fortsatt forskning  

Möjligheten att visa upp retuscherade versioner av sitt liv har blivit än mer utspritt på grund 
av alla nya sociala medier som uppkommer. Via bloggar, Facebook, Twitter och Instagram är 
det idag möjligt för var och en att sprida en idealisk bild av sig själv. Samtidigt som dessa nya 
sociala medier medför möjligheter att sprida information och budskap, så är en av baksidorna 
att kvinnor matas med en ännu större mängd redigerade skildringar av andra kvinnors liv. 
Konsumism genomsyrar även dessa nya sociala medier, kända bloggare blir nästintill 
vandrade reklampelare när de visar upp sina inköp och sponsring i form av kläder, 
skönhetsprodukter och botoxbehandlingar. Att visa upp vad du äter, har på dig och hur du 
tränar har spridit sig och görs numera även av gemene man, via medier som Facebook och 
Instagram. Detta skapar en helt ny värld för marknadsföring och reklam, som gestaltas i helt 
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andra former. Att studera dessa nya fenomen och hur betydelser skapas via dem är, enligt oss, 
ett mycket intressant förslag till vidare forskning. Genom dessa nya sociala mediers uppkomst 
har egentligen vem som helst chansen att göra det Cosmopolitan gör och nå ut till en stor 
publik och bli förebilder för andra kvinnor.  
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