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Sammandrag 
 

I den här uppsatsen undersöks sex olika texter från tidskrifterna Kamratposten och Julia 

för att komma fram till vilka modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den identitet 

som erbjuds i en text och den läsare som avsändaren föreställer sig. Syftet med 

undersökningen är att hitta och sedan jämföra modelläsarna från de olika texterna och 

därigenom se vilka förväntningar de två tidskrifterna har på sina riktiga läsare. Analysen 

är kvalitativ och har sin grund i den systemisk-funktionella grammatiken. Jag har valt att 

analysera texternas interpersonella betydelse och deras presuppositioner. Närmare 

bestämt analyseras språkhandlingar, attityd, närhet och distans samt modalitet och modal 

bedömning. Vad gäller attityd undersöks främst vilka värdeord som förekommer och när 

det gäller närhet och distans undersöks ordval och tilltal.  

Analysen av texternas interpersonella betydelse visar på få skillnader mellan 

tidningarna. Den största skillnaden handlar om att tidningen Julia skapar en större närhet 

till läsaren genom att i större utsträckning använda personligt tilltal. När det gäller 

presuppositioner är skillnaderna större och detta beror på att texterna handlar om olika 

ämnen och därmed förväntar sig att modelläsarna ska göra och veta olika saker. Det går 

dock att se vissa förväntningar som båda tidningarna har på sina modelläsare, dessa 

handlar om att prestera, att vara trendmedveten och att vara social. 
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1. Inledning 

 

Tänk dig den perfekta läsaren. Läsaren som utan att blinka tror på allt du skriver, som 

lyder alla dina uppmaningar utan minsta tvekan och som tycker, tänker och känner som 

du vill. Existerar en sådan läsare? Nej, troligen inte, men alla texter har en idé. En idé om 

vad de vill att läsaren ska vara, en förväntan. Detta är kanske mest tydligt i reklam, där 

själva syftet är att skapa ett behov hos läsaren, men alla slags texter har en viss idé om 

den perfekta läsaren. Denna läsare finns inskriven i själva texten, vissa gånger mer tydligt 

än andra. Modelläsaren är en konstruktion, en del av texten, en del av tankeinnehållet. 

Men modelläsaren är även en identitet, en identitet som alla läsare av texten måste förhålla 

sig till. Modelläsaren i en text kan säga en del om avsändaren och framförallt om hur 

avsändaren förväntar sig den riktiga läsaren. 

2011 rapporterade Medievärlden om Egmonts lansering av nya tidningar för barn. 

Tidningarna riktade sig till barn i åldern 6-9 år, den ena hade målgruppen tjejer och den 

andra var riktad till killar. Tjejtidningen beskrevs enligt ett pressmeddelande som ”tjejig” 

och ”pysslig” med ”ett charmigt och glatt sätt” medan killtidningen bland annat beskrevs 

som ”cool” (Andén 2011a). En diskussion kring stereotypa könsroller blossade upp på 

sociala medier och ett upprop startades. Egmonts svar på kritiken var att de inte gjort 

någonting fel. De menade att de helt enkelt gav barnen det de ville ha (Andén 2011b). 

Och det är troligen sant. Egmont hade inför arbetet med de nya tidningarna till och med 

frågat barn vad de ville läsa om och då blev det som det blev.  

Texter har makten att påverka de som läser och därmed också den värld vi lever i. I 

vissa fall utövas den makten mycket medvetet, men i andra fall kanske avsändaren av 

texten inte vet vilken påverkan de kan ha. Vad skapar tidningar för modelläsare? Och vad 

skapar de, medvetet eller inte, för förväntningar på hur tjejer ska vara?  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
 

I den här uppsatsen undersöker jag texter från två tidningar som riktar sig till en målgrupp 

på 9-14 år. Den ena tidningen är Julia som riktar sig främst till tjejer och den andra är 

Kamratposten som riktar sig till både tjejer och killar. Syftet är att undersöka vilka 

modelläsare som konstrueras i de olika texterna och sedan jämföra dem med varandra för 

att se vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.  
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 Vilka modelläsare skapas i de olika texterna? Vad har de för likheter och 

skillnader? 

 Vad förväntas av läsarna? Skiljer sig förväntningarna mellan tidningarna? 

En av utgångspunkterna i undersökningen är att texter inte bara påverkas av samhället, 

de är själva med och formar verkligheten. Därför diskuteras resultaten med teorier om 

identitet och kön. 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras först den kritiska diskursanalysen och dess grundläggande ut-

gångspunkter. I anslutning till detta presenteras ett genusperspektiv och några teorier om 

identitet och identitetsskapande. Dessa är teoretiska utgångspunkter och används för att 

diskutera resultatet av undersökningen. Därefter beskrivs den systemisk-funktionella 

grammatiken och begreppet modelläsare definieras. Dessa ligger till grund för analys-

metoden som presenteras i kapitel 4.2.  

 

2.1. Kritisk diskursanalys 
 

Texter är socialt förankrade, de styrs av de diskurser som finns runt omkring samtidigt 

som de i sin tur påverkar sin omgivning. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67f). Texter 

är aldrig skilda från verkligheten, de är med och skapar och förändrar den. Diskurs kan 

beskrivas som ”language beyond the sentence” (Litosseliti & Sunderland 2002:9) och det 

tankemönster som finns bakom alla kommunikativa verksamheter (Hellspong & Ledin 

1997:51). Den kritiska diskursanalysen används i den här undersökningen främst som en 

teoretisk utgångspunkt, där förbindelsen mellan språk och social praktik, mellan text och 

samhälle, ses som grundläggande. Alla språkliga val som görs i en text har en orsak, det 

kan både handla om medvetna och omedvetna val (Hellspong & Ledin 1997:259f). Alla 

dessa val säger någonting om avsändaren, men också om den tänkta läsaren.  

 

2.2. Genus 
 

Kön är socialt och kulturellt konstruerat och identiteten tjej skapas genom både språkliga 

och icke-språkliga handlingar (Butler 1999:178f). Föreställningar om vad som anses vara 

manligt eller kvinnligt är del av den diskurs som är med och styr hur kön konstrueras, alla 

samhällen har sin syn på vad kön är eller borde vara och den synen påverkar hur 

människor lever sina liv (Frih & Söderberg 2010:20ff). Detta syns förstås också i språket 

som påverkas av de diskurser som finns runt omkring. 

Tjejer förväntas vara på vissa sätt och ha vissa egenskaper och beteenden. Föreställ-

ningarna kan variera beroende på tid och plats, men överallt finns en viss idé om vad som 

är kvinnliga, eller manliga, egenskaper. Dessa normativa föreställningar styr vad som 

räknas som en ”riktig” tjej (Smedler & Drake 2006:53) och de som inte passar in i mallen 



 

4 

 

räknas som avvikande. I en undersökning av tjejer och stress visar det sig att stressen ofta 

hänger ihop med en press att vara på ett speciellt sätt. En press att prestera, att bry sig om 

andra och skapa relationer och att se ut på ett visst sätt (Wiklund & Bengs 2013:23). Det 

finns en viss ram tjejer måste hålla sig innanför, faller de utanför det som är ”normalt” 

riskerar de att osynliggöras eller bestraffas (Smedler & Drake 2006:53).  

 

2.3. Identitet 
 

Identitet är något som uppstår i mötet mellan individen och omvärlden, mellan det inre 

och det yttre i en människa (Smedler & Drake 2006:42). Identitet är alltså inte bara någon-

ting som man själv skapar genom sina val, man påverkas, medvetet eller inte, av samhället 

och dess tankemönster. Identitet är någonting flytande och mångfacetterat som förändras 

hela tiden (Litosseliti & Sunderland 2002:7). Det behöver inte bara handla om hur man 

ska klä sig eller hur ens kropp ska se ut, utan hur man ska vara och hur man uppfattar sig 

själv. Varje människa påverkas av det som finns runt omkring, de normer och ideal som 

man möter varje dag. Det handlar om överlevnad. För att kunna överleva måste man bli 

accepterad av omgivningen och därför påverkas man hela tiden av de bilder som tittar ner 

från reklampelarna. Man lär sig att vilja det som samhället vill (Cwejman 1991:95).  

Identitetsskapande var i början av 1900-talet någonting som handlade om vilken familj 

man blev född in i, var man bodde eller vilket kön man hade. Man visste tidigt hur ens liv 

skulle se ut i framtiden och man fick sin roll tilldelad (Ganetz & Lövgren 1991:10). Idag 

skapar man sin egen identitet och det finns många som vill vara med och påverka: 

föräldrar, skola, reklam, media. Man är helt enkelt fri att välja bland det som erbjuds. Att 

själv kunna skapa vem man är och vill vara innebär förstås en stor frihet, men samtidigt 

en stor ångest.  

 

2.4. Systemisk-funktionell grammatik 
 

Metoden i denna uppsats utgår från den systemisk-funktionella grammatiken, SFG. SFG 

har sin utgångspunkt i att grammatik inte bara uttrycker betydelse utan också är med och 

skapar betydelse (Holmberg & Karlsson 2006:11). Grammatiken handlar inte bara om 

språkets uppbyggnad utan också om hur språkbrukarna använder språket för att 

kommunicera med varandra och hur grammatiken är med och skapar verkligheten. 

Grammatiken är funktionell (Holmberg & Karlsson 2006:18).  
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Språket har potential att uttrycka vad som helst, men det formas efter den kontext det 

verkar i (Holmberg m.fl. 2011:9). Hur man väljer att uttrycka sig beror på vad det är man 

vill förmedla, till vem och i vilket sammanhang och genom att välja kan man förstärka 

redan existerande system eller påbörja nya (Holmberg & Karlsson 2006:28f). Språket är 

alltså inte bara ett sätt att beskriva världen, språket är också med och förändrar. Med den 

utgångspunkten är det intressant att analysera texter som riktar sig till tjejer och hur dessa 

texter kan tänkas vara med och bidra till att idealbilder skapas eller upprätthålls.  

SFG utgår från att språket fyller tre metafunktioner. Den första metafunktionen handlar 

om hur vi beskriver våra erfarenheter och världen runt omkring oss, detta är den 

ideationella metafunktionen. Den andra metafunktionen använder vi för att söka kontakt 

med andra, den interpersonella metafunktionen. Den sista metafunktionen, den textuella, 

handlar om hur vi organiserar den information vi vill förmedla och hur vi får den att hänga 

ihop (Holmberg & Karlsson 2006:18). I min analys väljer jag att undersöka den interper-

sonella metafunktionen, se 4.2.  

 

2.5. Begreppet modelläsare 
 

Texter har någonting att kommunicera och därmed någon att kommunicera till; texter är 

dialogiska (Björkvall 2003:23). Men det finns en skillnad mellan den läsare som faktiskt 

läser texten, den empiriska läsaren, och läsaren som texten själv konstruerar. 

Modelläsaren är en del av själva texten och en ”mer eller mindre komplett identitet som 

erbjuds i texten” (Björkvall 2003:7). Avsändaren av texten skapar sig en bild av läsaren 

och anpassar på olika sätt texten efter den bilden.  

Texten formas efter avsändarens bild, men även den empiriske läsaren kan påverkas 

av de val som görs i en text. Reklamtexter har till exempel till uppgift att skapa ett begär 

efter en viss produkt och detta gör man genom att skapa en modelläsare som har behov 

av just den där produkten (Björkvall 2003:26). Genom att identifiera sig med 

modelläsaren kan den empiriske läsaren få ett behov som hon inte hade innan hon läste 

reklamtexten. Modelläsaren är en identitet som den riktiga läsaren måste förhålla sig till 

när hon läser en text (Björkvall 2003:27).  
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3. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om tjejtidningar. 

 

3.1. Tjejtidningar 
 

Girls' magazines have […] provided a forum for girls' experiences of feminine adolescence and 

can be seen to both reflect and shape many of the changing interests and expectations of girls 

(Driscoll 2002:74).  

Driscoll (2002) problematiserar begreppet ”tjejkultur” genom att undersöka olika 

populärkulturella områden och hur dessa skapar och reproducerar föreställningar om 

tjejer. Tjejtidningar fungerar som ett riktmärke eller en guide som ska visa vägen till hur 

tjejer kan uppnå ett visst ideal. Det handlar inte bara om att skapa en identitet, utan om 

att skapa en identitet som tjej (Driscoll 2002:77).  

I en sociolingvistisk undersökning av serbiska tjejtidningar och tidningar riktade till 

kvinnor undersöker Petrou (2013) hur tidningarna konstruerar både accepterade, normala 

tjejer och problematiska, avvikande tjejer. Undersökningen fokuserar på texter som 

explicit ger råd till läsarna, till exempel i form av fråga-svar-spalter. Petrou argumenterar 

för att tjejtidningar är ett sätt för tjejer att skapa sin identitet. Att ta till sig de tips, råd och 

ideal som finns i tidningarna är ett sätt att bli socialt accepterad (Petrou 2013:104). En av 

slutsatserna i undersökningen är att både tjejtidningar och tidningar riktade till kvinnor 

förväntar sig att alla tjejer är likadana och delar samma intressen, behov och karaktärsdrag 

(Petrou 2013:106). Tidningarna förväntar sig att läsarna ska ha en speciell sorts intressen, 

som kläder, smink och shopping, och detta bidrar till en konstruktion av kön där tjejer 

förväntas vara på ett speciellt sätt. I en tidning står det till exempel att ”always having a 

radiant smile on the face” (Petrou 2013:107) är någonting som rekommenderas. 
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4. Material och metod 

 

I det här kapitlet presenteras först materialet. Därefter presenteras analysmetoden och de 

olika stegen i analysen. 

 

4.1. Tidskrifterna 
 

Jag har valt att analysera texter från två tidskrifter som riktar sig till unga mellan 8 och 

14 år. Den första tidskriften är Julia som riktar sig främst till tjejer. Den andra tidskriften 

är Kamratposten som riktar sig till både tjejer och killar. Tidskrifterna skiljer sig åt både 

utseendemässigt och innehållsmässigt och det är en av anledningarna till att jag har valt 

dem. Man skulle kunna beskriva båda tidskrifterna som livsstilstidningar, de handlar om 

lite allt möjligt, från kändisar och vänskap till pinsamheter och kläder. Kamratposten 

beskrivs av utgivaren Bonnier så här: 

Kamratposten är tidningen där barnen känner igen sig. Varje sida är skapad för att öka självkänslan 

och för att läsaren ska känna sig respekterad och utvald (Bonnier Tidskrifter).  

Julia beskrivs på Egmonts hemsida så här: 

Tidningen utkommer var fjortonde dag och handlar om precis allt det en ung tjej är intresserad av: 

mode, kändisar, skönhet, hår, skolan, kompisar, killar och vänskap. Julia har stort fokus på läsarnas 

hälsa och självkänsla, en tidning såväl läsare som föräldrar kan känna sig peppade av och trygga 

med (Egmont Publishing). 

Att jämföra två tidningar med olika profil och kännetecken är intressant ur ett 

genusperspektiv, många tjejer läser Kamratposten och jag vill undersöka om texterna där 

förväntar sig något annat av läsaren än tjejtidningen Julia.  

För att kunna jämföra texterna från de olika tidskrifterna har jag valt texter med 

liknande ämnen. Texterna handlar antingen om sport, kläder eller andra fritidsintressen. 

Från varje kategori analyserar jag två texter, en från Julia och en från Kamratposten, totalt 

sex texter. Jag har bara valt texter som har kvinnliga deltagare. Detta för att göra urvals-

processen lättare, men också för att kunna analysera texter med ett tydligt tjejperspektiv. 
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4.2. Analysmetod 
 

Jag använder mig av en funktionell textanalys och jag utgår främst från den analysmodell 

som Björkvall (2003) använder i sin analys av reklamannonser. Jag väljer att endast 

använda en del av den analysmodell som Björkvall använder, analysen av den interper-

sonella betydelsen, eftersom jag främst är intresserad av hur texten kommunicerar med 

läsaren och på vilket sätt. För att komplettera analysen av den interpersonella betydelsen 

och för att få en bättre bild av modelläsaren analyseras även presuppositioner. Vissa av 

texterna i materialet innehåller en stor del bilder, men jag väljer att inte göra en multimo-

dal analys för att kunna fokusera på textanalysen. 

Analysen genomförs i flera olika steg utifrån olika kategorier. Analysen av den inter-

personella betydelsen är uppdelad i fyra steg: språkhandlingar, attityd, närhet och distans 

samt modalitet och modal bedömning. Analysen av presuppositioner baseras till viss del 

på det som kommit fram i den övriga analysen, men också genom att till exempel under-

söka vad som förklaras i texten. Nedan presenteras de olika analysstegen närmare. 

 

4.2.1. Den interpersonella betydelsen 

 

Texter är dialogiska och ger därmed läsaren möjlighet att engagera sig (Holmberg & 

Karlsson 2006:31). Analysen av den interpersonella betydelsen görs i fyra steg.  

 

4.2.1.1. Språkhandlingar 
 

I det första steget analyseras vilka språkhandlingar som finns i texten. Språkhandlingar 

kan delas upp i fyra grundläggande kategorier: påståenden, frågor, erbjudanden och 

uppmaningar (Holmberg m.fl. 2001:99). Varje typ av språkhandling förväntar sig något 

av läsaren och dessa är därför en del i konstruktionen av en modelläsare. Frågor förväntar 

sig ett svar medan uppmaningar förväntar sig att läsaren gör något. Det som är mest 

intressant att se här är om modelläsaren är aktiv eller passiv i sin kommunikation med 

texten. Påståenden tas passivt emot medan många uppmaningar tvingar läsaren att 

interagera. 

Alla språkhandlingar kan dock förstärkas, genom till exempel teckensnitt, färg och 

storlek eller genom att lägga till ett utropstecken eller bara använda versaler. Ett påstående 

som normalt är mer neutralt kan då få en större expressiv kraft och bli ett utrop (Björkvall 
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2003:70). Utrop fungerar kontaktskapande på så sätt att de drar till sig uppmärksamhet 

och förväntar sig att modelläsaren interagerar genom att till exempel hålla med.  

 

4.2.1.2. Attityd 
 

I det andra steget analyseras textens attityd. Här undersöks främst om det finns några 

värdeord, ord som signalerar positivitet eller negativitet. Positiva värdeord uttrycker 

gillande och uppskattning, medan negativa värdeord uttrycker ogillande och avstånds-

tagande (Hellspong & Ledin 1997:170). Genom att använda sig av antingen positiva eller 

negativa värdeord konstrueras modelläsarens attityd till det som skrivs, om texten har en 

positiv attityd kommer modelläsaren också att ha det (Björkvall 2003:56). Värdeord kan 

till exempel uttrycka värderingar som modelläsaren förväntas dela. 

 

4.2.1.3. Närhet och distans 
 

Det tredje steget i analysen handlar om närhet och distans. Detta kan skapas genom språk-

handlingar, men också genom ordval och tilltal. Det handlar om hur avsändaren av texten 

positionerar sig i förhållande till modelläsaren (Hellspong & Ledin 1997:179). Här 

undersöks främst om läsaren tilltalas direkt, vilket skapar närhet, och om det förekommer 

några abstrakta ord som kan bidra till en mer distanserad text. Även läsbarhetsindex 

(LIX) används här för att få en uppfattning om hur lättläst eller svårläst texten är1.  

 

4.2.1.4. Modalitet och modal bedömning 
 

I det sista steget analyseras modalitet och modal bedömning. Modalitet handlar om att på 

något sätt förskjuta betydelsen av en språkhandling genom att till exempel lägga till ett 

”kanske” i en mening för att minska graden av sannolikhet. Modalitet uttrycks vanligtvis 

genom modala hjälpverb eller satsadverbial (Björkvall 2003:73). Det finns olika typer av 

modalitet: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg m.fl. 2011:105f). 

Dessa kan ge en bild av hur modelläsaren förväntas förhålla sig till det som skrivs, om 

hon till exempel ska tvivla på ett påstående (Björkvall 2003:56). Det är även intressant 

                                                 
1    LIX räknas ut genom att lägga ihop den genomsnittliga meningslängden och andelen långa ord. Ord 

med mer än sex bokstäver räknas som långa. Jag använder LIX-räknaren som finns på nätet: 

http://www.lix.se/index.php  

 

http://www.lix.se/index.php
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att se om det ställs några krav på modelläsaren. Modal bedömning har att göra med atti-

tyden till det som sägs, det kan till exempel handla om att någonting strider mot vissa 

förväntningar och detta kan uttryckas med satsadverbial såsom ”faktiskt” eller ”minsann” 

(Holmberg m.fl. 2011:107).  

 

4.2.2. Presuppositioner 

 

Presupposition betyder att ta något för givet och analysen av dessa handlar om att under-

söka vilka begrepp som förekommer i texten och vad som förklaras eller inte förklaras. 

En text förutsätter alltid att läsaren ska ha vissa förkunskaper eller att hon ska hålla med 

om vissa påståenden (Hellspong & Ledin 1997:127). Presuppositioner har dessutom att 

göra med en texts tankeinnehåll och de kan säga en del om textens sätt att se på verklig-

heten och läsaren (Hellspong 2001:39). Presuppositioner kan också säga något om 

modelläsarens sociala eller kulturella egenskaper (Björkvall 2003:80). Presuppositioner 

kan handla om referenser till någonting utanför texten, vid hänvisning till en hemsida 

presupponeras det att modelläsaren har tillgång till dator och internet. Texter kan också 

presupponera vilka förkunskaper en läsare har, i Text 1 i analysen förklaras exempelvis 

hur en vänsterkrok ser ut och därmed presupponeras det att modelläsaren inte redan hade 

den kunskapen.  
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5. Resultat 

 

I det här kapitlet presenteras resultaten för de olika texterna var för sig. Resultaten 

redovisas i samma ordning som analyskategorierna presenterades i 4.2. I slutet av varje 

avsnitt finns rubriken ”Modelläsaren i texten”. Under denna rubrik sammanfattar och 

analyserar jag resultaten och kommer fram till vilken modelläsare som konstrueras. Under 

rubriken ”Jämförelse” i slutet av kapitlet sammanfattas och jämförs resultaten, likheter 

och skillnader mellan modelläsarna och texterna tas upp. Resultatet redovisas med hjälp 

av exempel från texterna, korta exempel markeras med citattecken, längre med indrag. 

Understrykning används ifall jag vill markera till exempel ett värdeord i ett längre 

textutdrag.  

 

5.1. Kamratposten 
 

5.1.1. Text 1 – ”Man måste vara modig” 

 

Den första texten kommer från Kamratposten nr. 1 2015 (se bilaga 1). Texten har 3952 

tecken och tar upp två sidor i tidskriften. Texten handlar om boxning där en 11-årig tjej 

intervjuas.  

Påståenden dominerar i texten, modelläsaren ska alltså mest ta emot information. Det 

finns ett tillfälle där det förekommer en uppmaning, läsaren uppmanas att föreställa sig 

en rörelse: ”Tänk dig när man kollar på klockan”.  

Texten innehåller flera värdeord, både positiva och negativa. Exempel på positiva är 

”älskar”, ”viktiga” och ”rolig”. Vissa är förstärkta ännu mer, som exempelvis 

”jätteviktigt” eller ”jätteskön”. De positiva värdeorden står för en positiv attityd till spor-

ten, men det finns även negativa. En del av ett stycke beskriver hur det ser ut när Julia 

boxas mot en av sina träningskompisar:  

Julias fötter studsar fram och tillbaka. Hon slår och blir slagen, attackerar och fintar. Ibland ser det 

ut som om det är obehagligt. 

Det finns en värdering i att det ”ser ut” att vara ”obehagligt”. Modelläsaren får sedan 

övertygas av Julia som säger att ”det inte är någon fara”. Julia och hennes förhållande till 

boxning beskrivs både med en positiv attityd och en negativ. Exempelvis: ”Nu tränar jag 
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tre gånger i veckan. Det gör mig glad” och ”Det är jätteläskigt att gå upp i ringen första 

gången.” Attityden i texten är dock till största del positiv. 

Läsaren tilltalas aldrig direkt med ”du” och det förekommer bara en uppmaning. Det 

finns inte heller några frågor som läsaren förväntas svara på. Detta gör att texten får en 

viss distans till läsaren. Ordvalen är dock enkla och det förekommer bara ett fåtal långa 

ord som exempelvis ”diskvalificerade” och ”nervositet”. Texten har LIX-värdet 24 vilket 

klassas som mycket lättläst. Alla ord som är specifika för sporten förklaras i den flytande 

texten. Texten skapar alltså närhet i form av ordval och språk, men håller en viss distans 

genom att inte tvinga läsaren att interagera. 

Exempel på modalitet finns i dessa exempel: ”Man måste orka i tre ronder” och ”Man 

måste inte tycka om att slåss [...]”. ”Måste” ger uttryck för modalitet och i det första 

exemplet förpliktelse. I det andra exemplet negeras förpliktelsen med hjälp av ”inte”. 

”Måste” förekommer fyra gånger i texten och varje gång tillsammans med ”man”. För-

pliktelsen ställs alltså inte direkt på modelläsaren, utan mer generellt. 

 

Det mesta förklaras i texten och modelläsaren presupponeras alltså inte veta särskilt 

mycket om sporten. Som i det här exemplet: ”Man säger att boxare 'går upp i ringen'. Med 

det menas att de tävlar.” I texten förklaras också vad som menas med att ”hålla upp 

garden” och begrepp som ”vänsterkrok” och ”uppercut”. 

 

5.1.1.1. Modelläsaren i texten 
 

Modelläsaren tar passivt emot informationen i de många påståendena, men uppmanas 

även att föreställa sig en del av det som beskrivs. Eftersom modelläsaren inte vet särskilt 

mycket om boxning förklaras begreppen. Modelläsaren håller med om påståendet att box-

ning ibland kan se obehagligt ut, men textens övervägande positiva attityd gör modellä-

saren positivt inställd. Modelläsaren får veta att ”man måste vara modig” och eftersom 

hon är intresserad av sporten ställs det kravet även på henne. Texten är distanserad, läsa-

ren tilltalas inte direkt, samtidigt som den är mycket lättläst.  

Modelläsaren är nyfiken och intresserad och vill få begrepp förklarade. Modelläsaren 

låter sig bli övertygad av den positiva attityden trots en viss oro för att sporten kan vara 

farlig. Modelläsaren vill veta vad som krävs och vill ta del av andras erfarenheter.  
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5.1.2. Text 2 – T-shirtfixaren 

 

Även den andra texten kommer från Kamratposten nr. 1 2015 (se bilaga 2). Texten tar 

upp två sidor i tidningen och har 3362 tecken. Texten handlar om en 12-årig tjej som gör 

om sina kläder.  

Texten består mest av påståenden, men intressant är att uppmaningar är näst vanligast. 

Detta beror på att texten är instruerande, modelläsaren uppmanas redan i ingressen att 

vara aktiv: ”Gör som Josefin, 12.” I själva brödtexten är det bara påståenden, uppmaning-

arna finns på den andra sidan i uppslaget där Josefin delar med sig av sina tips. I listan 

kan det exempelvis stå ”Klipp lite i taget” eller ”Prova dig fram [...]”. Ingressen innehåller 

även en fråga som riktar sig till läsaren: ”Har du en gammal tröja som du har tröttnat på?” 

Därefter kommer uppmaningen att göra som Josefin. Modelläsaren förväntas alltså svara 

ja på frågan.  

Både positiva och negativa värdeord förekommer och vissa används som varandras 

motsatser. Att ”köpa nytt” ses som någonting negativt medan ”hemgjord” är positivt. 

”Dyrt” och ”gammal” ses som negativt medan ”billigt” och ”modernt” är positivt. 

Modelläsaren tilltalas med ”du” främst i slutet av texten i anslutning till uppmaning-

arna, detta skapar en närhet som förstärks av det enkla språket och de korta meningarna. 

LIX-värdet är 22 och klassas som mycket lättläst. I meningen ”Det är inte bra för naturen 

att alltid köpa nytt” används ”naturen” istället för ”klimatet” eller ”miljön”. ”Miljön” 

förekommer vid två andra tillfällen, men i det här fallet har texten valt det mer konkreta 

”naturen”. Även detta har att göra med att skapa närhet till läsaren genom att använda ord 

som läsaren personligen kan relatera till.  

 

Det presupponeras att läsaren har tillgång till dator och internet för att kunna gå in på 

tidningens hemsida. Kändisnamn nämns men presenteras inte närmare och läsaren för-

väntas veta vilka de är och därmed ha en viss kunskap om amerikansk film och Youtube-

världen. Läsaren håller med om påståendet att det är ”dyrt att hänga med i trender [...]” 

och det är alltså ett problem som modelläsaren har. Läsaren har inte nog med pengar att 

köpa nytt hela tiden, men hon vill ändå hänga med i trender. Läsaren har dock ett intresse 

av att göra saker själv och håller med om att ”det är mycket roligare och blir oftast finare!” 
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5.1.2.1. Modelläsaren i texten 
 

Modelläsaren är aktiv och följer de uppmaningar eller instruktioner som ges i texten. Hon 

fångas in av frågan i ingressen som hon svarar ja på. Modelläsaren är intresserad av gör-

det-själv-trenden och delar därför den positiva attityden till ord som hemgjord. 

Modelläsaren är trendmedveten och vill förnya sin garderob trots att pengarna inte alltid 

räcker till. Billigt är därför kopplat till någonting positivt. Miljö ställs mot konsumtion i 

texten, där hemgjort och nytt får stå som varandras motsatser. Modelläsaren har internet-

vana och är bekant med vissa Youtube-kändisar. Texten skapar närhet till modelläsaren 

både genom uppmaningar och genom det lätta språket. 

Modelläsaren är aktiv och villig att följa instruktioner. Hon är medveten om 

förhållandet mellan natur och konsumtion, men att göra om sina kläder är lite av ett nytt 

område för henne. Modelläsaren vill skapa en egen stil och hon håller med om att det är 

kul att pyssla. Modelläsaren vill ha inspiration och vägledning. 

 

5.1.3. Text 3 – ”Vi swifties stöttar alltid varandra” 

 

Text nummer 3 kommer från Kamratposten nr. 12 2014 och handlar om en 13-årig tjej, 

hennes fandom och hennes idol Taylor Swift (se bilaga 3). Texten har 4389 tecken och 

tar upp två sidor i tidningen, ungefär en tredjedel av uppslaget består av bilder. 

Den löpande texten innehåller bara påståenden, varav några är förstärkta till utrop med 

hjälp av utropstecken: ”[...] det finns swifties med över 20 000 [följare]!” I en av 

bildtexterna finns en fråga och en uppmaning. Uppmaningen handlar om att man ska gå 

in på tidningens hemsida.  

Fandoms beskrivs som ”ett andra hem” och en plats som ”[…] kan vara som en fristad 

om man till exempel har det jobbigt hemma”. Fandoms kopplas bara till positiva värdeord 

och en positiv attityd. I det andra exemplet kontrasteras detta också mot en jobbig 

verklighet. Fandomen beskrivs som ”lugn och mysig” där ”Man får hjälp av andra fans 

om man har problem”.  

Läsaren tilltalas direkt i en av bildtexterna: ”Vill du höra Elin […] sjunga […]? Gå in 

på kpwebben.se.” Läsaren förväntas svara ja och sedan följa uppmaningen. I resten av 

texten är distansen större och läsaren förväntas mest ta emot information. Språket är dock 

enkelt med informella ord som ”fattade” och stavningar som ”la upp”. Vid ett tillfälle 
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används ”utomstående” som är lite mer formellt. LIX-värdet är 26 och även denna text är 

mycket lättläst. 

”Man ska kunna de flesta av låtarna” och ”[...] det är viktigt att vara aktiv, annars 

tappar man följare” ger uttryck för modalitet i form av förpliktelse. Dessa krav ställs inte 

direkt på läsaren, men bidrar ändå till läsarens uppfattning om vad som krävs för att vara 

med i ett fandom.  

 

Det presupponeras att läsaren har koll på populära bokserier som ”Twilight” och att hon 

är bekant med både Instagram och Tumblr. Modelläsaren har alltså tillgång till dator och 

internet. ”Taylor Swift” förväntas dock inte vara känd av läsaren och presenteras därför 

lite närmare i en faktaruta. ”Fandom” förklaras inte i själva artikeln, men i en annan artikel 

i samma tidning. Det mesta förklaras för läsaren som i dessa exempel: ”Många är 

directioners, One Direction-fans” och ”Det är så hon har lärt känna andra swifties, som 

Taylor Swift-fansen kallar sig”.  

 

5.1.3.1. Modelläsaren i texten 
 

Modelläsaren tar passivt emot informationen i påståendena, även om vissa utrop förväntar 

sig att läsaren ska reagera. I exemplet med de 20 000 följarna blir modelläsaren impone-

rad och ser detta som någonting att sträva efter. Fandoms kontrasteras mot en jobbig 

verklighet och de beskrivs som en trygg gemenskap där medlemmarna bryr sig om 

varandra. Modelläsaren är intresserad av en sådan gemenskap, men även av verklighets-

flykten som beskrivs. Modelläsaren är bekant med vissa populärkulturella fenomen och 

sociala medier, men hon har inte lika mycket koll vad gäller fandoms och inte heller den 

specifika fandomen som texten handlar om, flera begrepp förklaras i texten. Modelläsaren 

får veta att det finns en del krav eller normer som gäller när man ska gå med i ett fandom, 

som att man ska kunna de flesta av en artists låtar. Modelläsaren tilltalas inte direkt i 

brödtexten och den enda frågan leder fram till en uppmaning om att gå in på en hemsida. 

Språket är enkelt. 

Modelläsaren vill ha lugn och ro och en plats där hon kan känna sig trygg och där hon 

kan umgås med likasinnade. Verklighetsflykt ses som någonting positivt som låter henne 

fly från den jobbiga verkligheten för en stund. Gemenskapen är lockande även om den 

ställer vissa krav.  
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5.2. Julia 
 

5.2.1. Text 4 – Cheerleading är livet! 

 

Den första texten från Julia kommer från nr. 3 2015 (se bilaga 4). Den är 5240 tecken 

lång och tar upp två sidor i tidningen. Den handlar om två tjejer, 11 och 12 år, som håller 

på med cheerleading. Texten har ett fråga-svar-upplägg där man först får läsa frågan och 

sedan vad de två tjejerna svarar. 

Av språkhandlingar dominerar påståenden och på grund av hur texten är upplagd finns 

det även många frågesatser. Frågorna är i det här fallet inte riktade utåt mot läsaren, 

snarare inåt. Läsaren är den som är intresserad av svaren och därmed kommer frågorna 

därifrån. Frågorna handlar mycket om upplevelsen av cheerleading, till exempel ”Vad är 

roligast och svårast?” eller ”Känns det läskigt någon gång?”, men även om vilka krav 

som ställs, ”Krävs det några förkunskaper […]?” eller ”Behöver man vara stark […]?” I 

slutet av texten finns sedan en fråga som riktar sig ut mot läsaren, ”Sugen att testa?” och 

därefter en uppmaning att ”surfa in” på en hemsida där läsaren kan hitta sin närmaste 

klubb. I texten finns även ”tips för att bli en bra cheerleader” där läsaren uppmanas att 

”var[a] positiv!” 

Det finns många utrop i texten, till exempel ”Så att det blir extra fint!” Detta bidrar till 

en positiv attityd i texten, tillsammans med de värdeord som förekommer. Attityden 

märks också genom påståenden som ”Man får superbra kompisar” och ”Gör man sig illa 

så tröstar man varandra.” Den positiva attityden ställs på några ställen mot en mer negativ: 

”Cheerleading har […] regler som kan vara svåra att förstå”. I sin kontext blir attityden 

dock ändå positiv då meningen följs av ”Men det är ju det som är så roligt!” 

Läsaren tilltalas med ”du” som i till exempel ”[...] då blir du glad och tror mer på dig 

själv” och ”Ta det lugnt, le och se ut som om du har kul!” Språket är enkelt och inga 

formella ord används även om det förekommer en del långa ord. Texten är mycket lättläst 

med LIX-värdet 25. De ord som är specifika för sporten förklaras. 

Vad gäller modalitet finns det exempel på både sannolikhet, vanlighet och förpliktelse.  

Om toppen ramlar och baserna kanske inte fångar helt så kan det göra lite ont, men för det mesta 

går det över snabbt. 

Du behöver vara stark om du ska bygga till exempel. 

Programmet innehåller ofta snabba rörelser som ska framföras med energi och glädje. 
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I det första exemplet finns exempel på sannolikhet genom ”kanske” och ”kan” medan 

”för det mesta” ger uttryck för vanlighet. ”Lite” räknar jag inte som ett uttryck för 

modalitet, men det åstadkommer en liknande effekt och försvagar påståendet. I det andra 

och tredje exemplet uttrycks förpliktelse. 

 

På den andra sidan i uppslaget finns en faktaruta med rubriken ”Vad är cheerleading?” 

och en ruta som förklarar olika begrepp som använts i texten. Det presupponeras alltså att 

läsaren inte har några förkunskaper. En av frågorna lyder ”Är cheerleading som på 

amerikansk film?” Modelläsaren har dock alltså vissa förutfattade meningar om cheer-

leading som hon fått från populärkulturen. Den första meningen i ingressen förstärker den 

bilden: ”Är cheerleading bara pompoms och lite dans?” Läsaren presupponeras även ha 

tillgång till dator och internet för att kunna gå in på den hemsida som nämns i slutet av 

artikeln. 

 

5.2.1.1. Modelläsaren i texten 
 

Modelläsaren tar på sätt och vis rollen som den som intervjuar, frågorna är riktade inåt i 

texten och inte ut mot läsaren. Modelläsaren står därmed för de funderingar som tas upp. 

Modelläsaren ställer frågor som handlar om vad som krävs, men hon är också intresserad 

av själva upplevelsen av sporten, vad som är roligast till exempel. Modelläsaren är aktiv 

genom hela texten, i och med frågorna, och även i uppmaningen på slutet då hon hänvisas 

till en hemsida. Attityden i texten är övervägande positiv även om vissa problem tas upp, 

som risken att göra sig illa till exempel. Modelläsaren undrar om det kan vara läskigt 

ibland och vill bli försäkrad om att det inte är så farligt. Detta görs genom att minska 

sannolikheten med hjälp av ”kanske” och höja vanligheten med hjälp av ”för det mesta”. 

Att det kan göra ont försvagas med hjälp av ”lite”. Modelläsaren har sett cheerleading på 

film, men har inte några djupare kunskaper, begrepp förklaras i en faktaruta.  

Modelläsaren är frågvis och intresserad och aktiv genom hela texten. Modelläsaren 

vill veta vad som krävs och vill höra hur andra upplever sporten. Hon oroar sig över att 

hon inte är stark nog. Gemenskapen är viktig och modelläsaren vill få stöd från kamrater 

och känna sig delaktig. 
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5.2.2. Text 5 – Vårshoppa på budget! 

 

Den femte texten är den kortaste på 1565 tecken (se bilaga 5). Texten tipsar om kläder 

och accessoarer och finns i Julia nr. 2 2015. Den tar upp en sida i tidningen och majori-

teten av sidan består av bilder. Texten är uppdelad i textrutor med olika rubriker.  

Påståenden och uppmaningar är de vanligaste språkhandlingarna. Många av uppma-

ningarna är dessutom förstärkta med utropstecken som till exempel: ”Spara in på stickat!” 

eller ”[...] använd fantasin!” Andra uppmaningar är ”Undvik” och ”Håll utkik [...]”.  

Attityden i texten visas bland annat genom utrop som ”Pigga accessoarer!” och genom 

andra medel som i ”ääälskar”. Attityden är övervägande positiv. Texten handlar om att 

shoppa billigt och detta beskrivs oftast positivt, men också negativt. Här är två exempel 

som uttrycker två olika attityder: 

Blir du sugen […] för att prislappen är låg kommer det antagligen att visa sig vara bortkastade 

pengar. 

En uppdatering piggar upp och behöver inte kosta så mycket! 

De understrukna orden i exemplen har samma betydelse, men representerar i det ena fallet 

en negativ attityd och en positiv i det andra. Båda betyder i princip att någonting är billigt.  

Texten är mycket kontaktskapande och läsaren tilltalas direkt genom en stor del av 

texten: ”Julia bjuder på lite budgettips om du […] inte kan hålla dig borta från affärerna.” 

De många uppmaningarna förväntar sig att modelläsaren interagerar och följer de råd som 

läggs fram. Texten använder en del informella ord som ”favvisar”, ”go bananas” och 

”plånkan” och dessa förstärker närheten till läsaren. LIX-värdet ligger på 30 och texten 

räknas som lättläst. Många ord har med ekonomi och konsumtion att göra, till exempel 

”ruinera”, ”budget” och ”impulshandla”.  

Satsadverbial som ”kanske” och ”antagligen” används för att uttrycka modalitet av 

olika grad. Här är ett exempel på modal bedömning där någonting strider mot förvänt-

ningarna:  

Det går faktiskt att hitta jättemycket kul och begagnat. 

 

Modelläsaren presupponeras att hålla med om påståenden som ”Januari=tomt i plånkan!” 

och hon är därför intresserad av hur man ”shoppar ekonomiskt”. I artikeln tipsas läsaren 

om olika varor där märkesnamnet nämns tillsammans med priset. Modelläsaren håller 
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med om att man ”kan göra riktiga kap på nätet”, modelläsaren har alltså erfarenhet av att 

shoppa på internet. Läsaren håller även med om påståenden som ”En svart kjol funkar till 

allt [...]”.  

 

5.2.2.1. Modelläsaren i texten 
 

Modelläsaren har tillgång till shopping både i fysiska butiker och i butiker på nätet och 

hon kan ibland inte ”hålla sig borta från affärerna”, även när pengarna börjat ta slut. 

Modelläsaren är aktiv och följer de uppmaningar som finns. Modelläsaren är inte van vid 

att shoppa begagnade kläder och måste övertygas om att det ”faktiskt” går. 

Modelläsaren kan tyckas vara lika splittrad som själva artikeln. Samtidigt som texten 

uppmanar till att inte köpa en massa onödiga grejer bara för att det är billigt finns det tips 

på billiga uppdateringar av garderoben och accessoarer som inte kostar alltför mycket. 

Modelläsaren måste alltså förhålla sig till två uppmaningar; shoppa det du behöver eller 

shoppa det vi tipsar om. Eftersom modelläsaren är den mest ideala läsaren så behöver 

dessa dock inte kollidera med varandra. Det som tidningen tipsar om är helt enkelt det 

som modelläsaren behöver.  

Modelläsaren förväntas vara mån om vad hon spenderar sina pengar på och är 

intresserad av att shoppa smartare. Modelläsaren är dock inte intresserad av att skapa sin 

egen stil, trots att hon uppmanas att använda sin fantasi, hon följer de tips som tidningen 

ger. Modelläsaren vill veta vad som är trendigt just nu och vilka billiga fynd som kan 

göras. Hon vill veta hur hon spenderar sina pengar på bästa sätt. 

 

5.2.3. Text 6 – Jozzan älskar att rita 

 

Den sista texten kommer också från Julia nr. 2 2015 och tar upp två sidor av tidningen 

(se bilaga 6). Texten handlar om en 14-årig tjej som vill satsa på att bli konstnär. Texten 

är 4216 tecken lång och ungefär en tredjedel av utrymmet tas upp av bilder.  

Språkhandlingarna består mest av påståenden, men texten inleds med en fråga som 

riktar sig direkt till läsaren: ”Älskar du att rita?”. Andra språkhandlingar finns i de text-

rutor som finns i slutet av artikeln. En textruta innehåller tips till den som vill börja rita 

och där förekommer uppmaningar som ”Googla instruktioner” och ”Ha tålamod!”. I en 

annan textruta finns ett erbjudande: ”På www.tidningenjulia.se kan du titta på Jozzans 

speedpaints”. Läsaren erbjuds alltså mer information. 
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Värdeorden i texten är enbart positiva och därmed även attityden. Exempel på värde-

ord är ”jätteroligt”, ”spännande” och ”häpnadsväckande”, de ger alla uttryck för värde-

ringar. Det finns en del ord som i sig själva inte är värdeord, men som laddas med en 

attityd. Exempelvis ”självlärd” och ”hon […] kunde rita på riktigt”. Andra värdeord är 

”kreativ” och ”talang”. Dessa exempel är alla positivt laddade och framstår som önsk-

värda egenskaper. I kontrast till dessa får andra egenskaper en mer negativ laddning, 

”Jozzan […] började rita med vanliga blyertspennor och på vanliga vita papper.” Läsaren 

får veta att man inte blir en ”perfekt konstnär på en dag”, perfekt ses som någonting 

positivt och önskvärt. 

LIX-värdet är det högsta av texterna i den här undersökningen, 32, vilket klassas som 

lättläst. Vissa ord är dock lite mer formella, som till exempel ”fotografi”, men dessa är 

få. Läsaren tilltalas med ”du” fyra gånger, bland annat i riktade frågor till läsaren. Något 

som dock skapar mer distans är de många påståendena som bara återger information som 

läsaren passivt ska ta in.  

Modalitet i form av förpliktelse finns i en av textrutorna i slutet av artikeln: ”Blev du 

också ritsugen? Då ska du skynda dig in på Instagram [...]”. Frågan innan förväntar sig 

svaret ”ja” och i och med det svaret kommer en förpliktelse. 

 

I texten lyfts ett antal kändisnamn upp som dessutom blir förstärkta och synliggjorda med 

fetstil. Kändisarna presenteras inte, de bara nämns i förbigående och det presupponeras 

att läsaren känner igen dessa namn och är intresserad av dem. ”Torrpastell” förklaras i 

texten och därmed förväntas läsaren inte vara bekant med materialet. Läsaren hänvisas 

till ”speedpaints” på internet, detta förklaras inte närmare och läsaren är alltså bekant med 

begreppet. Texten hänvisar både till hemsidor på internet och till sociala medier, läsaren 

har alltså tillgång till dator och internet och förväntas vara medlem på Instagram. 

 

5.2.3.1. Modelläsaren i texten 
 

Modelläsaren tar passivt emot information under större delen av texten, det är främst i 

textrutan på slutet som modelläsaren tilltalas och uppmanas att göra saker. Frågan i 

ingressen fungerar som en intresseväckare. Att ha talang och att vara självlärd ses som 

önskvärt och positivt. I texten ställs vanligt mot häpnadsväckande, där vanligt inte är det 

önskvärda. Modelläsaren känner igen de kändisar som nämns i texten och hon har även 

tillgång till de sociala nätverk som nämns. Texten avslutas med en förpliktelse att gå in 

på Instagram och tävla, vilket modelläsaren gör. Större delen av texten skapar distans 
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genom att inte aktivera eller tilltala läsaren, detta görs i början av texten och i slutet. 

Texten är dock lättläst.  

Modelläsaren vill ha vägledning från någon som kan rita ”på riktigt” och målet är att 

bli en perfekt konstnär. Modelläsaren vill ha framgång, hon vill bli uppmärksammad och 

hon vill skilja sig från det vanliga. Modelläsaren anser sig inte vara tillräckligt bra på det 

hon gör och vill bli bättre. 

 

5.3. Jämförelse 
 

Alla texterna har en modelläsare som är aktiv på något sätt, dock i olika grad. Påståenden 

är vanligast, men uppmaningar förekommer i varje text. Modelläsaren förväntas antingen 

gå in på en hemsida, följa vissa instruktioner eller bara föreställa sig en rörelse. Text 1 är 

den som förväntar sig minst av läsaren, medan text 2 och 5 förutsätter mycket aktiva 

läsare. Frågor kan, som i text 6, användas för att fånga in och aktivera läsaren, men de 

kan också användas som i text 4 där frågorna riktas från läsarens perspektiv in mot texten.  

Modelläsarna i texterna har alla en positiv attityd, även här i olika grad. I de flesta av 

texterna finns både negativa och positiva värdeord, i text 3 ställs till exempel den stöttande 

gemenskapen i fandomen mot en jobbig verklighet. Negativa värdeord får stå som 

kontrast till de positiva, som i text 2 där ”dyrt” står mot ”billigt”. I båda sporttexterna, 1 

och 4, är de negativa attityderna mest närvarande, framförallt vad gäller skaderisk och 

även upplevelsen av sporten där ord som ”läskigt” och ”obehagligt” används. Den text 

som har den mest positiva attityden är text nummer 6, där det knappt förekommer några 

negativa värdeord alls.  

Modelläsaren tilltalas främst i början och slutet av texterna, till exempel genom en 

inledande fråga och en avslutande uppmaning. Den enda texten som inte tilltalar läsaren 

direkt med ”du” är text 1, medan de andra texterna gör det i olika grad. Mest tilltalas 

läsaren i text 5. Ordvalen i alla texterna är dock enkla och skapar närhet, alla texterna har 

ett lågt LIX-värde och klassas som lättlästa eller mycket lättlästa. Närhet skapas också 

genom frågor och uppmaningar, texter med många påståenden är mer distanserande och 

mindre kontaktskapande. Den text som skiljer ut sig från de andra är text 5 som med hjälp 

av uppmaningar blir mycket kontaktskapande och kräver mer av modelläsaren. 

Vissa av texterna ställer något slags krav eller förpliktelse på modelläsaren, vissa mer 

direkt än andra. Detta genom modala hjälpverb som ”måste” och ”ska”. Text 1 och 3 

ställer krav mer generellt genom att använda pronomenet ”man” medan text 4 och 6 riktar 
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sina förpliktelser direkt till ett ”du”. Vad gäller de andra formerna av modalitet är sanno-

likhet vanligast och exempelvis i text 4 används ”kanske” för att sänka graden av sanno-

likhet i ett påstående.  

Text 1 sticker ut genom att den inte hänvisar läsaren vidare till en hemsida eller ett 

socialt medium. I alla andra texter förväntas modelläsaren ha tillgång till dator och sociala 

medier, texten förlängs till andra medium. Modelläsaren vill ha texter där hon kan intera-

gera, inte bara läsa och ta in information. Många av texterna avslutas med en uppmaning 

och detta påminner om hur exempelvis reklamannonser brukar vara upplagda. Modellä-

saren ska agera och göra någonting efter att de läst en text. De flesta idag har tillgång till 

en dator och tidningar vill förstås hänga med i utvecklingen och förnya sig. Här finns det 

ingen skillnad mellan tidningarna.  

Beroende på vad texten handlar om presupponerar den lite olika saker om läsaren, i 

text 3 och 6 förväntas läsaren ha kunskap om en del kändisar och populärkulturella 

fenomen medan läsaren av text 1 och 4 inte förväntas ha så pass mycket förkunskaper om 

sporterna som beskrivs. De texter där läsaren förväntas ha mest förkunskaper är text 2 

och 5. Trots att text 5 innehåller ekonomiska begrepp såsom ”budget” förklaras dessa 

inte, modelläsaren förväntas redan ha koll. I de andra texterna behöver speciella begrepp 

förklaras, begrepp som läsaren inte förväntas kunna. Klädtexterna har alltså de mest 

insatta modelläsarna. 
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6. Diskussion 

 

I det här kapitlet diskuteras först resultatet av undersökningen och de likheter och 

skillnader som finns mellan tidningarna. Därefter diskuteras resultatet med teorier om 

genus och identitet.  

 

Modelläsaren är konstruerad att tro på allt som sägs, om inte texten vill att hon tvivlar; 

följa alla de uppmaningar som förekommer och ta till sig de attityder som finns. 

Modelläsaren kan sägas vara ett ideal. Den ideala läsaren som till hundra procent tar till 

sig det som texten för fram. Men det finns en verklighet därute. Med verkliga läsare. Och 

dessa läsare måste på något sätt förhålla sig till det som skrivs. Driscoll (2002) menar att 

tjejtidningar har en påverkan på tjejers liv och hur tjejer uppfattar sig själva. Detta 

stämmer överens med den kritiska diskursanalysens utgångspunkt; att texter inte bara på-

verkas av samhället, de är också med och påverkar. I den här undersökningen ligger fokus 

främst på texternas inre struktur, men det är även intressant att diskutera modelläsarnas 

förhållande till de verkliga läsarna. 

Den största skillnaden mellan Julia och Kamratposten är att modelläsarna i Julia 

tilltalas mer direkt och att texterna skapar en större närhet till läsaren. Flera av de uppma-

ningar som förekommer kombineras med ett personligt tilltal. Kamratposten skapar när-

het genom sitt enkla språk, vilket Julia också gör, men texterna är inte kontaktskapande i 

lika hög grad. Detta kan tolkas som att Julia är mer mån om att komma sina läsare nära, 

men det kan också tolkas som att tidningen känner sina läsare bättre och därför kan tilltala 

dem mer direkt. Julia är riktad till en tydlig målgrupp och tidningen har tydligare förvänt-

ningar på sina läsare. Det står till och med i beskrivningen på Egmonts hemsida vad läsare 

av Julia förväntas vara intresserade av: mode, kändisar, skönhet, killar, skolan och så 

vidare. Detta stämmer överens med andra undersökningar av tjejtidningar som bland 

annat har visat att tidningarna ofta förväntar sig att alla tjejer är likadana och har samma 

intressen (Petrou 2013).  

Tjejtidningarnas själva grundidé är att ta upp ämnen som berör tjejer och som tjejer är 

intresserade av och då måste de på något sätt räkna med att alla tjejer är likadana. Att 

skriva en text riktad till alla tjejer är omöjligt eftersom alla är olika och då får tidningen 

helt enkelt välja vem de ska skriva till. De måste välja en viss tjej som har vissa 

begränsade intressen. Kamratposten däremot har en stor och bred läsarkrets och de kan 
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inte på samma sätt rikta in sig på en viss typ av person. Även Björkvall (2003:28) 

diskuterar detta och kommer fram till att texter med en tydlig målgrupp, som till exempel 

reklam, kan antas skapa tydligare och mer homogena modelläsare. Tidningen Julia kan 

på det sättet sägas närma sig reklamen mer. 

 

6.1. Modelläsarna och idealen 
 

Det finns vissa föreställningar om tjejer och jag vill koppla dessa till de modelläsare som 

finns i texterna. I undersökningen av tjejer och stress framhölls några viktiga orsaker till 

att tjejer känner sig stressade. Några av orsakerna till stressen handlade om kraven att 

prestera, att se ut på ett visst sätt och att vara social. Spår av dessa krav eller förväntningar 

kan hittas i texterna i både Julia och Kamratposten. 

 

I sporttexterna skapas modelläsare som på något sätt ska prestera. Detta är tydligast i text 

4. Där får modelläsaren tips om hur hon blir en ”bra” cheerleader och om vilka krav som 

ställs i fråga om till exempel styrka. Detta skiljer sig från sporttexten i Kamratposten där 

visserligen krav ställs om mod, men där det inte förs fram vad en ”bra” eller ideal boxare 

är. Kraven i text 1 ställs dessutom mer generellt medan modelläsaren i Julia måste förhålla 

sig till direkta uppmaningar (”le och se ut som om du har kul”) och därför inte kan värja 

sig lika lätt. Sport handlar förstås till viss del om att prestera och det är någonting som 

båda sporttexterna tar upp. Skillnaden är i hur modelläsaren tilltalas. I text 1 tilltalas 

läsaren aldrig direkt, vilket skapar mer distans mellan texten och modelläsaren. Text 4 

skapar mer närhet till läsaren genom vissa språkhandlingar och genom tilltalet. 

Kombinationen närhet och kravställande gör att modelläsaren i text 4 tydligare uppmanas 

att prestera. 

En annan text som målar upp ett ideal om prestation kommer också från tidningen 

Julia. Text 6 ställer inga direkta krav på modelläsaren men skapar genom sin ensidigt 

positiva attityd ändå ett ideal som modelläsaren måste förhålla sig till. Tålamod nämns 

som en viktig egenskap, men även talang, att skapa häpnadsväckande teckningar och att 

vara kreativ. Att bli ”en perfekt konstnär” ses som någonting att sträva efter. Problemet 

är att perfekt inte existerar och i och med detta bli det idealet ouppnåeligt. Perfekt är 

önskvärt samtidigt som det är omöjligt, vad sätter det modelläsaren i för position? Det 

skapar känslan av att hon inte duger om hon inte är perfekt eller bra nog, därför ska hon 

jobba sig upp till den nivån.  
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Genom språkhandlingar, modalitet, tilltal och attityd skapar de här tre texterna ett ideal 

som handlar om prestation. Tydligast är detta i texterna från tidningen Julia. 

 

En egenskap som får mycket utrymme i text 2 och 5 är trendmedvetenhet. Texterna har 

olika infallsvinklar på ämnet kläder, text 2 fokuserar på miljöaspekten och fördelarna med 

att göra om sina gamla kläder medan text 5 tipsar om hur modelläsaren kan handla kläder 

och accessoarer billigare. Det texterna har gemensamt är just att de båda konstruerar en 

modelläsare som är trendmedveten, som vill veta vad som är modernt och som vill skapa 

en viss stil. I text 2 läggs inspiration fram, modelläsaren får se hur någon annan gjort, och 

här nämns ord som ”modernt” som talar för att modelläsaren håller koll på vad som är på 

modet. Modelläsaren i text 5 har en speciell smak eller stil som tidningen förväntar sig 

att hon ska ha, hon uppmanas att ha fantasi samtidigt som specifika förslag läggs framför 

henne. Modelläsaren i text 5 skulle kunna kallas mainstream, hon köper det som alla andra 

köper och det som andra, till exempel tidningen Julia, anser är trendigt. Skillnaden mellan 

de båda modelläsarna är hur de går till väga, antingen genom att köpa eller att göra själv, 

men de är båda styrda av andras åsikter om vad de ska klä sig i. 

Genom språkhandlingar, attityd, tilltal och presuppositioner skapar de här två texterna 

en trendmedveten modelläsare som styrs av vad som är på modet. Detta är tydligt i både 

Kamratposten och Julia. 

 

Något som nästan alla texter har förväntat sig av sina modelläsare är att de har tillgång 

till internet och sociala medier. Tydligast är detta i text 3 som just handlar om en social 

gemenskap på nätet. En annan text som konstruerar en modelläsare som tycker att 

gemenskap är viktigt är text 4, som ju handlar om en lagsport. Båda texterna tar upp 

liknande exempel när det gäller gemenskapen och vad som är positivt, i text 3 står det till 

exempel att ”Man får hjälp av andra fans om man har problem” och i text 4 står det ”Gör 

man sig illa så tröstar man varandra”. Modelläsaren i båda dessa texter vill ha gemenskap, 

stöttande vänner och likasinnade. Denna gemenskap kommer dock med vissa krav, för 

att vara med i ett fandom ska man kunna mycket om en speciell sak och för att gå med i 

ett cheerleadinglag ställs det vissa fysiska krav. Modelläsaren måste på något sätt bli 

accepterad av gemenskapen. De sociala medierna nämns i de flesta av texterna mest i 

förbigående, undantaget är text 3. Gemenskapen ställer där sina krav på att modelläsaren 

ska vara aktiv på sociala medier och att ha många följare är någonting önskvärt. 

Gemenskap är viktig och modelläsaren ska helst vara med i en sådan, det kan handla om 
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både virtuella gemenskaper och mer verklighetsförankrade. Att både ge och ta är något 

som krävs för att bli accepterad. 

Genom attityd, modalitet och presuppositioner konstrueras en modelläsare som är 

social och som tycker att gemenskap är viktigt. Modelläsaren måste dock anpassa sig efter 

vissa krav eller normer för att få vara med. Detta är tydligt i både Kamratposten och Julia. 

 

Genom att slå ihop alla dessa förväntningar konstrueras en modelläsare som är social, 

trendmedveten och som vill prestera. En slags idealtjej. Detta är tydligast vad gäller 

tidningen Julia, men den tydligheten hänger mycket ihop med att texterna därifrån tilltalar 

modelläsaren mer direkt. Detta behöver alltså inte betyda att dessa förväntningar är mer 

utmärkande för Julia än för Kamratposten. En undersökning av sex texter kan förstås inte 

säga något generellt om vad tidningarna förväntar sig av sina läsare, men det går i alla 

fall att se kopplingar till föreställningar som finns ute i samhället. Föreställningar som får 

tjejer att stressa och må dåligt. 

 

6.2. Tjejtidningarna och samhället 
 

Vem har makten när tjejer ska skapa sin identitet idag? Till viss del har tjejerna själva den 

makten, men det är inte en isolerad process som enbart sker i det inre, allting runt omkring 

är med och påverkar. Identitetsskapande handlar både om individen och samhället 

(Smedler och Drake 2006:42). Modelläsaren är, precis som alla texter, del av en större 

struktur som påverkar unga människor som håller på att skapa sig själva. Tidningar 

riktade till barn och unga är ofta uppdelade efter kön,  som till exempel den ”tjejiga” 

tjejtidningen och den ”coola” killtidningen som nämndes i inledningen. Tidnings-

marknaden är tydligt uppdelad och det i sig skickar vissa signaler till barn och unga. Tjejer 

läser helt enkelt vissa tidningar och inte andra. Identitet bestäms genom det man är och 

det man inte är (Winther Jørgensen & Phillips 2000:51).  

Att marknaden är så pass uppdelad gör att tidningsägare som Egmont vid kritik om att 

vara könsstereotypa kan säga att de bara följer den efterfrågan som finns. Tjejer läser 

tjejtidningar, killar läser killtidningar och så är det med det. Det är den som köper som 

har ansvaret. Riktigt så enkelt är det dock inte. Med utgångspunkt i den kritiska diskurs-

analysen är även tidningar en del av det tankemönster som finns i samhället där det 

fortfarande finns vissa idéer om vad en tjej är och vad en kille är. Alla samhällen har en 
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sådan föreställning (Frih & Söderberg 2010:20). Tidningar kan peka på marknadens 

efterfrågan, men de är själva del av den struktur som skapar denna efterfrågan.  
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7. Slutsats 
 

Syftet med den här undersökningen har varit att komma fram till vilka modelläsare som 

konstrueras i sex texter från Kamratposten och Julia och vad som skiljer dessa åt.  

Genom analysen av texternas interpersonella betydelse och deras presuppositioner har 

jag identifierat modelläsare som både liknar och skiljer sig från varandra. På textnivå 

finns inga större skillnader: modelläsarna i båda tidningarna är aktiva och villiga att följa 

uppmaningar, de har också tillgång till internet och sociala medier. Modelläsarna har även 

en positiv attityd till det som texterna handlar om även om de flesta inte har så många 

förkunskaper. Det som skiljer tidningarna åt är att Julia i högre grad tilltalar läsaren direkt 

och därmed skapar en större närhet. Detta kan bero på att tidningen Julia har en mer 

specifik målgrupp och därmed en tydligare bild av sina läsare. Trots att texterna inte 

skiljer sig särskilt mycket åt konstrueras modelläsare som är olika. Detta beror på att 

texterna handlar om olika ämnen och därmed presupponeras olika saker om läsarna. 

Texterna i den här undersökningen har handlat om sport, kläder och andra fritidsintressen. 

För jämförelsens skull hade det varit bättre att välja texter utifrån en enda ämneskategori. 

I diskussionen (se kapitel 6) diskuteras modelläsarna som kommit fram i analysen med 

teorier om genus och identitet. Bland annat går det att se kopplingar mellan de 

förväntningar som texterna har på modelläsarna och förväntningar som ställs på tjejer i 

verkligheten. Dessa förväntningar handlar om att prestera, att vara trendmedveten och att 

vara social. I en undersökning av tjejer och stress har liknande förväntningar hittats. 

Tidningen Julia är tydligare i sina förväntningar av vem läsaren är, de tilltalar läsaren mer 

direkt vilket kan tolkas som att de känner sina läsare bättre. De tre förväntningarna finns 

dock närvarande även i Kamratposten, om än inte i lika hög grad och inte lika tydligt.  

Det går förstås inte att säga något generellt om de två tidningarna utifrån den här under-

sökningen och beroende på valet av texter kommer resultatet att variera. Resultatet 

kommer dessutom att variera beroende på vilka analyskategorier man väljer att ha med. 

Jag har bara använt delar av den analysmodell Björkvall använder och vid en fullskalig 

analys hade resultatet kanske blivit annorlunda. Utifrån undersökningen går det dock att 

se att modelläsare som konstrueras i text kan kopplas till förväntningar som finns på 

verkliga människor, i det här fallet tjejer. 
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7.1. Vidare forskning 
 

För framtida forskning skulle man kunna kombinera den kvalitativa textanalysen med en 

etnografisk studie där man intervjuar tjejer som läser tidningarna. Man skulle kunna fråga 

vad de ser för likheter och skillnader mellan tidningarna och hur de känner inför det som 

skrivs i texterna. Att även göra en multimodal analys av texterna skulle kunna visa hur 

tjejer avbildas och framställs. Det vore också intressant att undersöka liknande tidningar 

som riktar sig till killar och vilka läsare som förväntas där.  

Att ställa två ganska olika tidskrifter mot varandra är intressant, men det hade också 

varit intressant att jämföra olika tjejinriktade tidningar för att se om de har samma syn på 

tjejer eller inte. Speciellt attityd i sådana här tidningar skulle vara intressant att undersöka 

närmare och att då till exempel undersöka texter som behandlar mer allvarliga ämnen, 

såsom mobbning, och se hur olika tidningar skiljer sig åt.  

 

7.2. Avslutning 
 

Modelläsaren är förstås ingen riktig person och det är nog ingen som tror att den perfekta 

läsaren finns i verkligheten. Det är troligen inte heller någon som tror att idealtjejen finns 

på riktigt, men ändå finns det tjejer som pressas av att vara på ett visst sätt och att leva 

upp till vissa ideal. Om man ska tro Egmont så är det deras eget fel, de köpte den där 

tidningen med rosa omslag, vad väntade de sig egentligen? På väg till affären råkade de 

dessutom gå förbi den där reklampelaren med spinkiga underklädesmodeller, de tittade 

dessutom på den! Egmonts logik fungerar inte riktigt, det går inte att undvika alla de 

budskap och förväntningar som finns i samhället. Man måste på något sätt anpassa sig 

om man vill överleva.  

Självkänslan är viktig. Det tycker både Kamratposten och Julia om man får tro deras 

utgivare. De vill att läsarna ska känna sig peppade och utvalda. Samtidigt skapas 

modelläsare som ska vara på ett visst sätt, som ska veta vissa saker och tycka vissa saker. 

Det går förstås inte att undvika, man kan inte skriva till hela världen och alla människor 

som finns där. Man måste välja. Vad man väljer kan styras av vad marknaden vill ha eller 

av andra tankemönster som finns i samhället. Tidningar kan mena väl i sina val, men 

samtidigt omedvetet styras av vissa föreställningar om vad en tjej är. Första steget till att 

bryta ner föreställningar om vad som är ”tjejigt” är att vara medveten om vad man själv 

gör för att skapa dessa förväntningar. 



 

30 

 

Källförteckning 
 

Tryckta källor 
 

Björkvall, Anders (2003). Svensk reklam och dess modelläsare. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell International. 

Butler, Judith (1999). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. [New ed.] 

New York: Routledge. 

Cwejman, Sabina (1991). Konstans och förändring i tonårsflickors livsvärld. I: Johan 

Fornäs, Ulf Boëthius & Sabina Cwejman. Kön och identitet i förändring. Stockholm: B. 

Östlings bokförl. Symposion. 

Driscoll, Catherine (2002). Girls: feminine adolescence in popular culture & cultural 

theory. New York: Columbia University Press. 

Frih, Anna-Karin & Söderberg, Eva (red.) (2010). En bok om flickor och flickforskning. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (red.) (1991). Om unga kvinnor: identitet, kultur och 

livsvillkor. Lund: Studentlitteratur. 

Hellspong, Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i 

brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006). Grammatik med betydelse: en 

introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Holmberg, Per, Karlsson, Anna-Malin & Nord, Andreas (red.) (2011). Funktionell 

textanalys. 1. uppl. Stockholm: Norstedts. 

Litosseliti, Lia & Sunderland, Jane (red.) (2002). Gender identity and discourse 

analysis. Amsterdam: John Benjamins. 

Petrou, Ana (2013). Constructing a discourse, regulating a normative body: A 

sociolinguistic analysis of Serbian girls' magazines. I: Gun-Marie Frånberg, Camilla 

Hällgren & Elza Dunkels (red.). Invisible girl: "ceci n'est pas une fille". Umeå: 

Department of Applied Educational Science, Umeå University. 

Smedler, Ann-Charlotte & Drake, Karin (2006). Identitet och kön. I: Ann Frisén & 

Philip Hwang (red.). Ungdomar och identitet. 1. utg. Stockholm: Natur och kultur. 

Wiklund, Maria & Bengs, Carita (2013). Working hard to create a visible self: Social 

constructions of (in)visibility in relation to girls’ stress. I: Gun-Marie Frånberg, Camilla 



 

31 

 

Hällgren & Elza Dunkels (red.). Invisible girl: "ceci n'est pas une fille". Umeå: 

Department of Applied Educational Science, Umeå University. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Digitala källor 
 

Andén, Axel (2011a). Tjej- och killtidning från Egmont. Hämtad 2015-05-15 från 

Medievärlden: http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/tjej-och-killtidning-fran-

egmont  

Andén, Axel (2011b). Varför är tidningarna så könsstereotypa, Egmont? Hämtad 2015-

05-15 från Medievärlden: http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/varfor-ar-

tidningarna-sa-konsstereotypa-egmont  

Bonnier Tidskrifter om Kamratposten. Hämtad 2015-05-15. 

http://www.bonniertidskrifter.se/titel/kp/  

Egmont Publishing om Julia. Hämtad 2015-05-14. 

http://www.egmontpublishing.se/Varumarken/Magasiner-Tweens-7-14-ar/Julia/    

  

http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/tjej-och-killtidning-fran-egmont
http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/tjej-och-killtidning-fran-egmont
http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/varfor-ar-tidningarna-sa-konsstereotypa-egmont
http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/varfor-ar-tidningarna-sa-konsstereotypa-egmont
http://www.bonniertidskrifter.se/titel/kp/
http://www.egmontpublishing.se/Varumarken/Magasiner-Tweens-7-14-ar/Julia/


 

32 

 

Bilagor  
Bilaga 1  



 

33 

 

  



 

34 

 

Bilaga 2  



 

35 

 

  



 

36 

 

Bilaga 3  



 

37 

 

  



 

38 

 

Bilaga 4



 

39 

 

  



 

40 

 

Bilaga 5  



 

41 

 

Bilaga 6 



 

42 

 

 


