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Abstract 

This study examines how two lifestyle magazines produce gender through their covers, and 

how young men and women are affected by the covers in their thoughts on gender 

constructions. The starting point for the study is Erving Goffman's visual codes describing the 

portrayal of gender in advertising. By applying Roland Barthes method, semiotic image 

analysis the result show that the two lifestyle magazines create a relatively stereotypical 

image of male and female. In the analysis of the cover, for example, posing, clothing choices, 

color choices and more are taken up for review. How these covers affects young men and 

women was examined through the qualitative focus group method. The results indicate that 

both sexes are affected to some extent by these images, where women are more affected by 

comparison and that they try to adhere to a certain ideal. 
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1. Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

Män och kvinnor har sedan 400-talet f.Kr. särskiljts åt, som motsatser till varandra. Mannen 

förknippades med form och kvinnan med formlöshet, men hon sågs också som annorlunda 

gentemot mannen. Då, i det forna Grekland, var det pythagoreerna som var upphovsman till 

tänkandet kring kön och dessa tankar där mannen och kvinnan sågs som motsatser till 

varandra skapade förutsättningar för en ordningsstruktur i samhället där olika roller intogs. 

Dessa motsatser blev allt mer tydliga när kvinnans biologiska öde hamnade i fokus, där hon 

ses ämnad till att föda barn och att bli mor (Y. Hirdman, 2001). Mannens huvudsakliga 

uppgift har enligt Darwin (1872) varit att fortplanta sig, en kamp om makt mellan män. Att 

jaga, slåss och att utveckla redskap som kunde användas till att försörja mannens familj, är 

något som ligger till grund för maktkampen och som utvecklats under historien gång 

(Darwin, 1872). Mannen blev genom sin roll som försörjare av familjen och den som ska 

beskydda och ta hand om kvinnan och familjen, medan kvinnan per automatik placerades i 

hemmet, där barnen som hon låtit komma till världen ofta förekom. Genom den strukturen 

skapas en maktskillnad mellan könen, där kvinnan är beroende av mannen eftersom att han 

ses som försörjare, beskyddare och den ansvarige. Denna maktstruktur framhäver tydligt 

könens positionering och förutsättningar (Y. Hirdman, 2001). 

 

I dagens samhälle lever ojämlikheten kvar och män innehar exempelvis mer frekvent 

chefspositioner, vilket kan ses som den ledande rollen i exempelvis en organisation eller ett 

företag (Statistiska Centralbyrån, 2016).  Denna samhällsstruktur speglas också i 

framställningen av män och kvinnor i medier. Män framställs som rationella individer med ett 

resultatorienterat fokus, medan kvinnor ses som känslosamma och placeras ofta i en mer 

familjär miljö (Jarlbro, 2013). En framställning som inte är helt olik den historiska bild som 

tidigare har beskrivits gällande könens positioner och roller. 

 

Dagens samhälle är en digitaliserad värld, där smartphones och andra digitala verktyg låter 

användarna få ta del av ett ständigt informationsflöde. Ett informationsflöde fyllt med bilder 

av män och kvinnor, bilder som visar hur en man och kvinna ska se ut och vara. Denna 

framställning i media genererar enligt Kilbourne (1990) stereotypa könsroller, något som 

skett genom år av repetition kring köns framställning (Kilbourne, 1990). Tidningsmediet är 

något som har existerat sedan 1700-talet och har sedan dess varit en del av människans 
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vardag (Hadenius & Weibull, 2005). Tidningsmediet, eller mer specifikt veckotidningarnas 

omslag kan observeras i kiosker och mataffärer, oavsett om betraktaren köper tidningen eller 

inte. De visuella bilder som visas har en betydande roll för uppfattningen om en själv och om 

ens omvärld. Människorna som ser dessa omslag, möts ofta av en bild av någonting som är 

bättre än det vardagliga. En bild som ger människan möjlighet att visualisera om det bättre, 

vilket infriar hopp. Veckotidningarna skapar en angelägen verklighet genom att föreslå en 

egen värld, där strävan är att upprätthålla en redan fastställd genusstruktur som menar att män 

och kvinnor har olika roller (A. Hirdman, 2001). Genusstrukturer i veckotidningarna kan 

därför enligt oss ses som en repetition av stereotypiska bilder av idealmannen- och kvinnan. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur genus konstrueras i livstilsmagasin, 

detta gjordes genom att undersöka hur det manliga konstrueras i King Magazine och hur det 

kvinnliga konstrueras i Veckorevyn. Undersökningen har utgått från vardera livsstilsmagasins 

bildomslag. Vidare har det undersökts hur unga män och kvinnor uppfattar manligt och 

kvinnligt utifrån livsstilsmagasinens genuskonstruktioner på deras bildomslag.  
 

F1: Hur konstrueras det manliga visuellt på King Magazines bildomslag? 

F2: Hur konstrueras det kvinnliga visuellt på Veckorevyns bildomslag? 

F3: Hur kan de rådande genuskonstruktionerna på livsstilsmagasinens bildomslag uppfattas 

av unga män och kvinnor i deras syn på genus? 

 

För att besvara forskningsfråga ett och två har en kvalitativ semiotisk bildanalys användts för 

att analysera den visuella framställningen av manligt respektive kvinnligt på vardera 

livsstilsmagasins bildomslag. Den tredje forskningsfrågan har besvarats genom en 

fokusgrupp som berikat denna kandidatuppsats med ett värdefullt djup då den bidrar med 

empirisk fakta från livsstilsmagasinens målgrupp. Detta kan ses som betydelsefullt eftersom 

att olika kulturella uppfattningar kan förekomma individer emellan. 

 

Frågeställning ett och två bygger till stor del på begreppet visuellt som är något som uppfattas 

genom ens syn. I detta fall innebär det visuella hur de två undersökta livsstilsmagasinen 

framställer manligt och kvinnligt. Vi har tagit hänsyn till den visuella framställningen, vilket 

exempelvis innebär hur personerna på omslagsbilderna poserar, deras utseende, deras 

klädval, färgsättning etcetera. Det visuella innefattar därför inte omslagens typsnitt, text eller 
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andra element som kan finnas på tidningens omslagssida.  

 

1.3 Disposition 

För att ge läsaren en tydlig bild av vad som har undersökts börjar denna kandidatuppsats med 

ett avsnitt som belyser vilket material som kommer att studeras, samt om vilka avgränsningar 

som är gjorda. Därpå definieras begreppen populärpress och livsstilsmagasin samt en 

presentation av de två valda livsstilsmagasinen King Magazine och Veckorevyn. Den tidigare 

forskningen som följer kommer hjälpa läsaren att förstå vad som tidigare har studerats inom 

det aktuellt ämnet och vad dessa studier har bidragit med till den här uppsatsen. Det 

teoretiska ramverket finns med för att skapa en överblick över vad denna studie kommer att 

utgå ifrån när det kommer till analysen av materialet. Avsnittet därefter tar upp metoderna 

som kommer att användas, i det här fallet semiotisk bildanalys samt intervjuformen 

fokusgrupp och varför dessa är relevanta för den här studien. Efter det presenteras den 

genomförda analysen och sedermera presenteras slutsatser som går att dra utifrån valda 

teorier och analysen, samt svar på uppsatsens frågeställningar. 

 

1.4 Material och avgränsningar 

Det material som har undersökts är livsstilsmagasinen King Magazine och Veckorevyn från 

år 2017. Materialet är insamlat genom tjänsten Readly, som erbjuder läsning till en stor 

mängd magasin online (Readly, 2018). King Magazine är “den enda renodlade 

modetidningen i Sverige som riktar sig mot män!” (Tidningskungen, 2019). 

Livsstilsmagasinet har en målgrupp på 20-40 år. Veckorevyn vänder sig mot kvinnor och “är 

sedan 1935 det solklara valet för den trendmedvetna och unga kvinnan” (Tidningskungen, 

2018), Veckorevyns målgrupp är 16-25 år (Tidningskungen, 2018). Vi anser att omslaget är 

det första intrycket som konsumenten möts av och därför har vi avgränsat materialet till att 

endast analysera omslagsbilden på dessa livsstilsmagasin.  

 

Vi valde att undersöka detta material eftersom att livsstilsmagasin i fysisk form är något som 

fortfarande lever kvar i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Inriktningen på 

livsstilsmagasin där kläder och mode är centralt, blir därför intressant att undersöka då 

individers klädval kan påverka människors uppfattning om en. Vi anser att på grund av 

tidigare nämnda anledningar blir det därför ett intressant material att undersöka två 

livsstilsmagasin med inriktning mode. 
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Analysen av omslagsbilderna genomfördes genom en semiotisk bildanalys på sex utgivna 

nummer från vardera livsstilsmagasin från år 2017. Under år 2017 utgav Veckorevyn sex 

nummer och King Magazine 12 nummer. Då King Magazine utgav ett nummer varje månad 

har vi valt att analysera sex utgåvor från King Magazine och de valda utgåvorna är från 

samma månad som Veckorevyn utgav sina. Varför dessa nummer från år 2017 anses vara de 

mest relevanta till vår studie är på grund av att det är det senast fulländade kalenderåret och 

därför att alla magasin för år 2018 inte var släppta vid starten av denna kandidatuppsats. Alla 

bilder har analyserats var för sig och i resultatet presenteras en sammanfattande bild på 

resultatet av analysen tillsammans med konkreta exempel från de enskilt analyserade 

bilderna. 

 

För att kunna få en uppfattning om hur unga män och kvinnor ser och tolkar dessa bilder som 

syns på livsstilsmagasinens omslag genomfördes en diskussion med fokusgrupp baserat på 

Kvales (1997) semi-strukturerade livsvärldsintervjuer. Med totalt åtta deltagare, fyra män och 

fyra kvinnor, fick vi möjlighet att få ta del av olika personers perspektiv på undersökt 

material. Fokusgruppen diskuterade under drygt 18 minuter totalt två stycken 

inledningsfrågor och fem huvudfrågor som berörde undersökningens syfte och 

frågeställningar. Diskussionen har transkriberats och analyserats enligt analysmetoden 

meningskategorisering (Kvale, 1997).  

 

2. Bakgrund 

2.1 Populärpress 

Populärpress definieras enligt Sveriges tidskrifter (2018) som tidskrifter vilka riktar sig mot 

privata konsumenter. Populärpressen skiljer sig från gratistidningar som till exempel 

tidningen Metro, då tidskrifter inom populärpressen kostar pengar antingen genom köp av 

enskilda nummer eller abonnemang (Svenska tidskrifter, 2018). Populärpressen har existerat 

ända sedan 1700-talet, då den jämsides med dagspressen växte fram. Dessa underhållande- 

och tidsfördrivande tidningar har funnits till försäljning i kiosker och butiker sedan dess 

(Hadenius & Weibull, 2005).  
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2.2 Livsstilsmagasin 

Livsstilsmagasin är tidningar som har ett tydligt mönster som följs, ofta genom specifika 

ämnen. Exempel på ämnen som kan vara centrala är jakt och fiske, motorsport eller hud, hår 

och kroppsvård. Beroende på vilken publik som är ämnad till livsstilsmagasinet konstrueras 

materialet på ett visst sätt. Klassiska budskap för manliga livsstilsmagasin är fördjupning i 

fritidsintressen där avkoppling sker på ett aktivt vis, medan kvinnliga livsstilsmagasin ofta är 

relaterade till underhållning av kroppen (Ekman, 1998). Studien från Cortese & Ling (2011) 

menar att livsstilsmagasin kan vara en bidragande faktor när det gäller skapandet av kultur. 

Där inverkan av magasinet kan skapa en sådan tilltro till konsumenten, i den mån att det kan 

påverka individens beteende (Cortese & Ling, 2011).  

 

2.2.1 King Magazine 

King Magazine är enligt dem själva ett modemagasin för män. I King Magazine går det att 

läsa om mode, bilar, inredning etcetera. Livsstilsmagasinets målgrupp är storstadsorienterade 

män i åldern 20-40 år som vill ha reda på de senaste trenderna. King Magazine grundades år 

2005, de släpper 12 nummer per år och ägs av Egmont Publishing AB (King Magazine, 

2018).  

 
King inspirerar och informerar om herrmode på ett underhållande och manligt sätt som varken är 

feminint eller grabbigt. (King Magazine, 2018). 
 

King Magazine skriver gärna om användbara råd gällande hudvård och skönhet med 

anledning av att läsaren ska ges chansen att ha ett välvårdat yttre (Tidningskungen, 2019). 

King Magazine har en räckvidd på 50 000 läsare per upplaga (Ocast, 2019). 

 

2.2.2 Veckorevyn 

Veckorevyn ser sig själva som det solklara livsstilsmagasinet för den trendmedvetna unga 

kvinnan. Veckorevyn som släpper sex nummer per år innehåller ett stort utbud av skönhet, 

mode, relationer och kändisliv. Målgruppen för Veckorevyn är unga kvinnor i åldern 16-25 år 

och livsstilsmagasinet ägs av Bonnier Magazines & Brands AB (Tidningskungen, 2018). 

 
VeckoRevyn driver sedan 2009 kampanjen Size Hero – för ett sundare ideal i modebranschen. 

Redaktionen använder sig av modeller som har olika storlek och form. (Tidningskungen, 2018). 
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Veckorevyn har sedan år 2009 gjort ett aktivt val att driva kampanjen Size Hero. Kampanjen 

ska bidra till ett sundare ideal inom modebranschen. Därför pryds Veckorevyn av kvinnor i 

olika kroppsstorlekar, bildretuschering av modellerna förekommer ej och det finns inga 

annonser om bantning eller skönhetsingrepp (Tidningskungen, 2018). Veckorevyn har en 

räckvidd på 87 000 läsare per nummer (Ocast, 2018). 

 

3. Tidigare forskning 
Detta avsnitt är avsett för att leda in läsaren i ämnet som allt eftersom blir mer specifikt mot 

syftet med kandidatuppsatsen. I kommande avsnitt presenteras studier som tar hänsyn till 

vilken påverkan livstilsmagasin har på dess konsumenter, samt hur kvinnligt och manligt har 

konstruerats i olika tidningsmagasin under de senaste 50 åren. Det är relevant till 

undersökningen eftersom att vi i denna text granskar genuskonstruktioner på bildomslagen i 

valda livsstilsmagasin, samt hur dessa bilder påverkar livsstilsmagasinens målgrupp, unga 

vuxna. Den inledande studien fokuserar på hur livsstilsmagasin kan användas när det gäller 

konstruerandet av samhällsgrupper. Därefter följer tre studier som alla har sin grund i hur 

manligt och kvinnligt har konstruerats i olika tidningsmagasin. 

 
3.1 “New lad-kulturen” 

Livsstilsmagasin kan användas för att stimulera konstruktion av nya eller redan befintliga 

trender och beteenden. Cortese & Ling (2011) har i sin studie fokuserat på livsstilsmagasin 

som är kategoriserade som ‘new lad’-magasin. Valda livsstilsmagasin är tillverkade dels av 

tobaksföretagen Philip Morris Tobacco Company och Brown & Williamson Tobacco 

Company, det huvudsakliga syftet med dessa magasin var att marknadsföra den hälsofarliga 

produkten cigaretten. Detta skapades genom att använda och upphöja termen ‘new lad’, där 

ett riskfyllt beteende var en framträdande del av den typen av maskulinitet. 

Tobakskonsumtion och främst rökning applicerades då som ett viktigt element inom ‘new 

lad’-konstruktionen av maskulinitet. De undersökta magasinen hade trots sitt syfte, väldigt få 

tobaksrelaterade bilder och annonser, vilket kan anses uppseendeväckande. Dock menar 

Cortese & Ling (2011) att dessa magasin istället fokuserade på att belysa och idealisera ett 

riskfyllt beteende och nyttjande av riskfyllda produkter, där rökning var ett av dessa element 

och del av ‘new lad’ maskuliniteten. Rökning sammankopplas i dessa magasin med 

konsumentens intressen eller ambitioner, vilket ledde till positiva föreställningar kring 

rökning. Dessa kombinationer, exempelvis skidåkning och cigaretter, påverkade och 
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framförallt engagerade läsaren mer än vad en enskild tobaksreklam skulle göra. I detta fall 

kan cigaretten därmed associeras med manlighet i den mån att om mannen slutar med 

tobaksrökning, upphör även en stor del av dennes maskulinitet. En viktig poäng i denna 

studie är att livsstilsmagasin kan vara en del i konstruerandet av en kultur, där en viss typ av 

manipulation sker och påverkar hur individer förhåller sig till beteenden eller produkter 

(Cortese & Ling, 2011). 

 

3.2 En stereotypisk mediestruktur 

Att en stereotyp bild av könsroller i reklamannonser är något som är sammankopplad till ett 

negativt synsätt mot kvinnor är något som Kilbourne (1990) påpekade redan för 28 år sedan. 

Hur stereotypa könsrollerna ligger till grund för föreställningarna om hur kvinnor ska vara 

och vilken funktion de ska ha i samhället (Kilbourne, 1990). Lindner (2004) har i sin 

långtidsstudie mellan åren 1955 till 2002 undersökt reklambilden av kvinnan i två olika 

livsstilsmagasin. Det ena livsstilsmagasinet har en inriktning mot nyheter och allmänheten i 

stort medan det andra är ett renodlat kvinnligt modemagasin. Utfallet av studien visar att 

kvinnorna i reklambilderna, i 78 procent av fallen, bestod av någon typ av stereotypisk bild 

under dessa år. De framställdes ofta som mentalt på drift med sårbarhet för hot, i låg fysisk 

position som indikerar på underkastelse samt som ett objekt vars enda funktion är att bli 

beskådad. Lindner (2004) menar att dessa resultat är oroväckande eftersom att reklam har en 

inverkan på hur samhällets värderingar och uppfattningar om kvinnan roll i samhället. Dessa 

stereotypa roller som visas i dessa livsstilsmagasin har under de undersökta åren varit 

tämligen konstant, vilket kan ses som överraskande. Överraskande i det avseendet då 

kvinnans roll i samhället har förändrats, med trender som går mot jämställdhet i framförallt 

näringslivet. Det verkar därmed som att reklambilden på kvinnan motarbetar de samhälleliga 

avancemanget för kvinnan. En uppseendeväckande upptäckt är att det undersökta 

livsstilsmagasinet med inriktning mot mode, där målgruppen endast är kvinnor, framställer en 

mer stereotypisk bild än vad det andra mer allmänna livsstilsmagasinet gör. De stereotypa 

bilderna som det modeinriktade livsstilsmagasinet framställer ger indikationer med sexualitet, 

vilket möjligen skulle ses som mindre lämplig i det andra mer allmänna livsstilsmagasinet. 

Dessa reklambilder ger i sin tur många frågor som Lindner (2004) ser som obesvarade, 

speciellt gällande vilken roll dessa har kring formandet av de existerande könsrollerna i 

samhället. Är reklambilder en reflektion av samhället eller skapas och cementeras dessa 

genom återkommande reproduktion i medier? Bilder innehåller budskap, som ibland må vara  
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subtila, men likväl bärande av vad som innebär att vara man och kvinna samhället. En viktig 

aspekt är dock att inse den roll och hur stor påverkan dessa bilder har i vårt allt mer 

medieorienterade samhälle (Lindner, 2004).  

 

3.3 Den ständiga kampen om genus 

Anja Hirdman (2001) undersöker i sin avhandling om genus, sexualitet och publiksyn utifrån 

två svenska tidningsmagasin. Det ena tidningsmagasinet, Veckorevyn, beskrivs som ett 

pedagogiskt magasin som lär ut om femininitet, hur femininitet ska handla och se ut. Det 

andra tidningsmagasinet, Fib aktuellt, återges som en tidning där målgruppen är män och där 

tidningens innehåll är pornografiskt. A. Hirdman (2001) jämförde vilka skillnader som fanns 

i framställningen av man och kvinna i Veckorevyn och Fib aktuellt, som har tydligt skilda 

målgrupper. På det sättet analyserades därefter magasinen och hur de konstruerade maskulint 

och feminint beroende på målgrupp.  

 

Enligt A. Hirdman (2001) skapade Fib aktuellt en “vi-känsla” i magasinet, där männen 

framställdes som förebilder, kompetenta och felfria. A. Hirdman (2001) menar att i Fib 

aktuellts bild av maskulinitet är att mäns relationer måste vara tydliga och definitivt inte 

kärleksfulla då det är kvinnans uppgift att bidra med bekräftelse och kärlek till mannen och 

därmed intyga och realisera mannens maskulina potential samt heterosexualitet. Kvinnan och 

hennes femininitet är någonting som grundas i relationen till mannen, hennes uppmärksamhet 

ska ständigt vara riktad mot mannen. Analysen av Veckorevyn visade att kvinnan framställs 

som motsägelsefull och komplicerad och att mannen är fokuset, huvudämnet, i den kvinnliga 

världen. Genom att mannen ses som central i kvinnans liv skapar det förbestämda 

förutsättningar där hennes position och självkänsla baseras på hennes relation till mannen. 

Denna struktur skapar en fastställd underordning för kvinnorna gentemot männen, samtidigt 

som kvinnor framställs som ett hot mot varann då det är relationerna till män som är i fokus. 

Veckorevyn som tidningsmagasin framställde samtidigt sig själva som en storasyster åt 

kvinnan. En storasyster som tillgängliggör de verktyg som krävs för att kvinnan ska klara av 

den kvinnliga kampen mellan varandra där mannen är målet. Veckorevyns verktyg kan ses 

som instruktioner för att behaga mannen, att träna sin kropp och att sminka sig på specifika 

sätt är återkommande verktyg (A. Hirdman, 2001). 

 

Både Veckorevyn och Fib aktuellt använder enligt A. Hirdman (2001) samma koder, 

exempelvis poseringar, gester och blick för att framställa feminint. Hur magasinen drar till 
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sig läsarens uppmärksamhet är någonting som har visats sig vara föränderligt. Under 60-talet 

möttes Veckorevyns läsare av kungligheter och kändisar. Fib aktuellt innehöll under samma 

årtionde bilder av män som kan ses som superhjältar och förebilder, ständigt levande med 

spänning i vardagen. Omslagsbilderna pryddes dock oftast av kvinnor i diverse underordnade 

situationer. Under 90-talet var det kroppsliga önskningar som drog åt sig konsumenternas 

blickar, det vill säga bilder där män alternativ kvinnor sågs som förebilder genom deras 

kroppar. Kvinnor ses ofta i Fib aktuellt med ett inbjudande kroppsspråk och en avklädd 

kropp, vilket kan indikera på lättillgänglig, som därefter kan associeras med underordnad. Fib 

aktuellt skapade under 60-talet en bild av kvinnan som konstitutivt tillgänglig, vilket under 

70-talet gick över till att kvinnan porträtteras i mer utmanande miljöer som naturen. Under 

90-talet möts läsarna fortfarande av nakna kvinnokroppar i Fib aktuellt, men kvinnan börjar 

även framställas mer som ett renodlat sexobjekt i bilderna. Dessa bilder som nämnts gällande 

den kvinnliga framställningen, sätter kvinnan i en underordnad roll. Detta påstås vara en 

bidragande faktor till skapandet och upprätthållandet av könsordningen i samhället, där 

kvinnan ses som underordnad mannen (A. Hirdman, 2001). 

 

3.4 Distinktion i representation 

Hur män och kvinnor representeras i visuella reklambilder inom livsstilsmagasin är något 

som Bell & Milic (2002) undersökt genom återanvändning av de visuella koder Erving 

Goffman identifierade i sin uppdaterade studie från 1979 (dessa visuella koderna kommer 

vidare presenteras i avsnitt 4.1.2). Genom att undersöka material som publicerats i olika 

australiensiska livsstilsmagasin under åren 1997-1998 syftade Bell & Milic (2002) studie till 

att granska hur dessa representationer ändrats under de senaste 20 åren i det västerländska 

samhället.  

 

Generella antaganden utifrån studiens resultat är att män ses som den aktiva individen och i 

en dominerande roll, medan kvinnor representeras som passiva och undergivna. Detta är en 

stereotypisk framställning av de båda könen, som förekommer i majoriteten av de undersökta 

reklamannonserna. Mer specifikt visade studien att kvinnor visuellt sett representeras i en 

inaktiv roll i större utsträckning än män och sällan är de satta i en verkställande roll. 

Skillnaden mellan könen blir tydlig när män likaså blir placerade i en berättande roll, där just 

verksamhet och skapandet står i fokus. Gällande reklamannonser där ensamma kvinnor syns, 

placeras de på den övre halvan av annonsen i större utsträckning än män. Denna placering 

skapar i sin tur en association med att dessa kvinnor är ett typ av ideal att följa. Vid det 
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omvända scenariot, där grupperingar av de båda könen visades i annonserna, var de manliga 

grupperna idealet. Reklambilder av kvinnor, både som ensam individ och i grupper, är bilder 

på kvinnor som integrerar med konsumenterna genom att direkt titta in i kameran. Blicken 

som ofta unga kvinnor innehar i dessa bilder verkar kräva en typ av identifiering med 

konsumenten, vilket hävdas vara ett leende och kontaktsökande som skapar en förförisk 

inbjudan (Bell & Milic, 2002).  

 

Undersökningen och dess användning utav semiotiska variabler har fått ifrågasättanden 

gällande till synes avskilda variabler. Dock erkänner Bell & Milic (2002) dessa och menar 

därefter att dessa variabler är bärare för uttrycksfulla egenskaper. Dessa måste kompletteras 

med tolkningen av den aktuella modellens kvalité och uttryck. Variablerna menas därefter 

kunna användas som grund i en semiotisk bildanalys, som således hävdas vara objektiv och 

replikerbar. Detta semiotiska koncept är en grund till att definiera värden som inte alltid är 

tydligt synliga, vilket i sin tur skapar trovärdiga empiriska observationer (Bell & Milic, 

2002).  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Livsstilsmagasin och dess bilder kan påverka individers beteende enligt flera studier (Cortese 

& Ling, 2011; Lindner, 2004). Om dessa bilder är en reflektion av samhället eller något som 

skapas av livsstilsmagasin är svårt att ge ett tydligt svar på. Dock är bilderna som presenteras 

av livsstilsmagasinen bärare av budskap, oavsett om den framställda bilden finns i samhället 

eller inte, vilket i sin tur påverkar läsaren (Lindner, 2004). Mannen och kvinnan reproduceras 

ständigt i stereotypa roller. Mannen konstrueras ofta som dominerande och norm, medan 

kvinnan är avvikande eller undergiven. Detta kan därför ses som en bidragande faktor till 

könsordningen i samhället, där reproduktion av kön har inflytande på individens bild av 

könsroller (A. Hirdman, 2001; Bell & Milic, 2002). 

 

4. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket kommer i denna studie vara det perspektiv vi kommer att tillämpa 

på det empiriska materialet. Det grundas i Erving Goffmans (1976) begrepp som denne 

definierade i sin studie Gender Advertisements från år 1976. Begreppen är en sorts 

vägledning i analysen och därmed en grund i hur omslagsbilderna kommer att tolkas. De 
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visuella koderna kommer därefter att integreras med Yvonne Hirdmans (2001) begrepp 

Genuskontraktet, som kommer att bidra till tolkningen av materialets genuskonstruktioner.  

 

4.1 Genus 

Begreppet genus har i Sverige fram till 1980 använts för att beteckna olika substantiv som 

han, hon, den och det. Den nuvarande och mer väsentliga innebörden av begreppet är 

gällande den sociala och kulturella betydelsen av vad det innebär att vara man och kvinna. 

Utvecklingen av ordet i Sverige skedde då feministiska forskare ville översätta det engelska 

begreppet gender, vilket syntes mer och mer frekvent i amerikansk kvinnoforskning. I 

Sverige användes tidigare begreppen könsroll och socialt kön för att beskriva innebörden av 

att vara man och kvinna. Båda dessa begrepp ansågs vara till viss del ofunktionell och till viss 

del klumpig. Genus kom därefter att användas som det huvudsakliga begreppet och verktyget 

för att förstå de tankar, praktiker och föreställningar om människor som kön (Y. Hirdman, 

2001). 

 

4.1.1 Genuskontraktet 

Genuskontraktet är ett begrepp skapat av Yvonne Hirdman (2001). Hon beskriver 

genuskontraktet som att det finns kulturella avtal mellan en man och en kvinna. 

Genuskontraktet ärvs från mor till dotter och från far till son. Innebörden med 

genuskontraktet är att det är en form av grunduppfattningar, som att mannen är skyldig att ta 

hand om kvinnan och att mannen bör försörja henne. Kvinnorna har således ingen makt att 

lämna hemmet som anses vara hennes plats. Kvinnornas uppgift är “att föda barn och sköta 

hemmets arbeten” (Y. Hirdman, 2001, 85). Till följd av kvinnans begränsningar respektive 

mannens möjligheter har könen därför helt olika förutsättningar i livet (Y. Hirdman, 2001). 

 

I genuskontraktet beskrivs kvinnan och mannen som motsatsen till varann. Kvinnan beskrivs 

under 1800-talet som “Ljuv, god, tyst, blyg, ömsint, religiös, asexuell, pryd, ömtålig […]” (Y. 

Hirdman, 2001, 37). Medan mannen beskrivs som “[…] hård, torr, ande, förstånd, kontroll, 

styrka, aktivitet, har förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på, med exklusiv benägenhet 

för ett högre tänkande, etc” (Y. Hirdman, 2001, 48). Dessa beskrivningar av könen 

förtydligar också skillnaderna mellan dessa. Genom att strukturera upp skillnaderna som 

framgått genom historien går det att se kraftiga kontraster som möjliggör idén om att förstå  
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världen på ett annat sätt. Med hjälp av genus skapas struktur i samhället, en form av 

maktstruktur som rotas i historiens djup men som fortfarande idag synliggörs (Y. Hirdman, 

2001).  

 

Genuskontraktet kan ses som ett begrepp som beskriver hur män och kvinnor förhåller sig till 

varandra och omvärlden. Beteendemönster och regler för mannen och kvinnan baseras på 

villkor vilket leder förväntade roller i samhället. Genuskontraktet kan därmed bistå i 

förståelsen kring genusstrukturer som finns i samhället (Y. Hirdman, 2001). 

 

Engström (2008) har i sin avhandling om genusdiskurser i dagspress utgått från bland annat 

Y. Hirdmans (2001) centrala begrepp om genusstrukturer. I Engströms (2008) text framgår 

det att föreställningarna kring hur dagspress framställer genus skiljer sig åt. Detta är beroende 

på vilken tidningstyp det är och vilken genre mediet tillhör. Hur och vad som tas upp i 

dagspressen beror därmed helt på redaktionen och vad de har för målgrupp. Det visas dock i 

flera analyserade texter att mannen ses som norm, där kvinnor jämförs mot mannen som 

utgångspunkt. Kvinnor framställs med den utgångspunkten ofta som svagare och rubriceras 

samt beskrivs med nedsättande ton eller som avvikande från den manliga normen. Att 

kvinnans reaktioner eller beteenden ses som avvikande, blir därmed också ofta nyhetsrubriker 

(Engström, 2008). Dessa mönster är enligt oss något som kan påverka och bidra till hur 

allmänheten ser kring den sociala konstruktionen av genus.  

 

4.1.2 Gender Advertisements 

Sociologen Erving Goffman publicerade år 1976 sin studie Gender Advertisements om hur 

kön porträtteras i reklam. Där presenteras fem stycken visuella koder som beskriver olika sätt 

hur kön presenteras. Dessa visuella koder benämns som Relative Size, Feminine Touch, 

Function Ranking, The Family, Ritualization of Subordination och Licensed Withdrawal 

(Goffman, 1976). 

 

Relative Size är den första aspekten och beskriver hur sociala hierarkier presenteras i bild. 

Hur den överordnade individen är visuellt större än de underordnade och genom denna 

storleksskillnad presenteras den ena som överordnad. Feminine Touch beskriver diverse 

skillnader i hur kvinnan respektive mannen berör saker. Kvinnan berör saker genom att 

hennes fingrar smeker saker medans mannen håller, manipulerar eller greppar. Function 

Ranking presenterar olika bilder på hur mannen har en lärande eller ledande roll, som till 



15  

exempel genom yrket läkare. The Family visar på ett symboliskt sätt hur familjen genom 

positionering presenterar att det finns olika roller för mannen, kvinnan och barnet. 

Ritualization of Subordination beskriver hur män och kvinnors sociala positionering 

presenteras genom deras kroppsspråk, ansiktsuttryck, blickar och huvudets position. Det är 

främst den kvinnliga underordningen som presenteras. Den sista aspekten är Licensed 

Withdrawal som presenterar hur kvinnor framställs som hjälplösa i olika situationer. Det gör 

dem genom att se förvånade ut, förskräckta eller häpna. Kvinnan på bilden kan genom det bli 

desorienterad och framstå som att vara i behov av beskydd (Goffman, 1976). 

 

Goffmans (1976) visuella koder används i dagens forskning kring genusframställning i 

media. Dessa används för att analysera reklambilder, avbildningar och fotografier ur ett 

genusperspektiv. Genom applikation av dessa visuella koder får forskare tillgång till en 

teoretisk ram som möjliggör en förnimbar bild hur könsroller framställs utifrån semiotiska 

resurser (Butkowski & Tajima, 2017; Tsichla & Zotos, 2016 & Bell & Milic; 2002)  

 

4.2 Representation av genus 

För att skapa en förståelse av hur genus skapas, behöver man enligt A. Hirdman (2001) sätta 

maskulint gentemot feminint för att jämföra och se vilka mönster som finns. 

Representationen är en del av verkligheten och denna representation handlar om urval och 

uppvisande som därefter genererar intresse och värde. Mediernas representation av kön kan 

vara olika eftersom olika medier har olika målgrupper, vilket också är en livboj för media. 

Dess anpassningsbarhet till samhället är en viktig egenskap som möjliggör att det i och med 

det kan efterleva målgruppens behov (A. Hirdman, 2001). 

 

Hur genus representeras i samhället är som sagt olika. Dock finns det mönster som kan ses 

som patriarkala, där det manliga könet är det dominerande. Män ses ofta i ledande positioner, 

som något fulländat och som norm. Om män ses som norm ses kvinnan som avvikelsen, 

något som jämförs med mannen (Engström, 2008; Bell & Milic, 2002; A. Hirdman, 2001).  

I livsstilsmagasin kan det förekomma en framställning om en välbärgad maskulinitet, som 

likväl är dominerande kvinnor och även vissa män (Glapka, 2018). Kvinnor kan ofta ses 

enligt A. Hirdman (2001) som objektifierade där kroppen är i fokus, dock är det inte ovanligt 

med att den objektifierade kvinnan även anknyts till sexualitet (Cortese & Ling, 2011; Sultze, 

2003; Bell & Milic, 2002). Hur stor påverkan livsstilsmagasinen har i dagens samhället är 

svårt att svara på. Detta eftersom människor ständigt matas med information och intryck från 
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framförallt internet och sociala medier som ständigt växer i volym (Temmerman, Van de 

Voorde & Coesemans, 2018). Dock anser vi att både King Magazine och Veckorevyn, med 

sin räckvidd 50 000 respektive 87 000 läsare per månad i sina fysiska exemplar, har möjlighet 

att påverka konsumenterna kring berörda ämnen (Ocast, 2019; Ocast, 2018). Detta eftersom 

resultat har indikerat på att reklamannonser har en förmåga att främja samhällsförändringar 

(Branchik & Chowdhury, 2013). 

 

4.3 Stereotyper 

Stereotyper är något som enligt Lippman (1922) redan planterats i människors huvud innan 

personen i fråga själv har sett det med egna ögon. Föreställningarna om dessa stereotyper styr 

en individs uppfattning och likaså dennes handlande i situationer som uppstår. Skapandet av 

dessa konstruerar en uppfattning om hur en person ska vara. Detta eftersom att 

föreställningarna visar hur exempelvis en person som arbetar med ett visst yrke eller hur en 

person som kommer från ett visst landet bör vara och att det är konstruerat enligt individers 

kulturella erfarenheter (Lippman, 1922). 

 

Manligt och kvinnligt baseras enligt Y. Hirdman (2001) på stereotypa föreställningarna, där 

enformighet och slentrian ligger till grunden. Ett orubbligt paket som innefattar både 

praktiker, villkor och idéer som styr genusordningen i samhället. Tidigare nämnt beskrivs 

begreppet genuskontraktet som ses likt ett kulturellt avtal mellan mannen och kvinnan, där 

två jämbördiga parter skriver kontrakt på överenskommelser. Detta är dock en metafor enligt 

Y. Hirdman (2001) som står för en manlig aktivitet, då kvinnor vid väldigt få gånger genom 

historien fått befogenhet till sådana betydelsefulla papper. Att de stereotypa bilderna av 

mannen och kvinnan rotas i historiens djup anses tydlig när det manliga urlöftet vid giftermål 

syftar till att ta hand om och beskydda kvinnan, medan kvinnan däremot ska älska och lyda. 

Genuskontraktet hänvisar därmed att en viss typ av balans eller snarare obalans skapats, där 

kvinnan är beroende av mannen och en skyldighet till denne, att finnas tillgänglig som kropp 

och som kön (Y. Hirdman, 2001).  

 

Hur dagens medier förhåller sig till de kvinnliga stereotyper som finns i samhället undersökte 

Lindner (2004) i en studie, vilket gav oroande resultat. Studien visar att 78 procent av 

studiens undersökta reklamannonserna innehöll stereotypa bilder av kvinnor. Dessa 

stereotypa bilder av kvinnor har under många år existerat och har inte heller förändrats 

nämnvärt. I Lindners (2004) studie är den mest frekventa bilden av kvinnor inom 
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kodningskategorin objektifiering. Det är oroande eftersom att det har hävdats påverka 

samhällets värderingar och övertygelser om hur kvinnans roll i samhället bör och ska vara. 

Om skildringen av kvinnor ständigt reproduceras genom stereotypa bilder som är förknippade 

med lågt socialt anseende och kontroll kommer den existerade obalansen mellan män och 

kvinnors sociala makt bibehållas eller förstärkas (Lindner, 2004).  

 

Den stereotypiska mannen definieras som mäktig och handlingskraftig medan den 

stereotypiska visuella kvinnan ofta sätts i en inskränkt roll exempelvis som ett objekt. Det är 

inte ovanligt att den visuella bilden av den stereotypiska kvinnan är synonymt med ett 

sexuellt objekt (Cortese & Ling, 2011; Sultze, 2003; Bell & Milic, 2002). Den stereotypa 

kvinnan som sexuellt objekt skapas främst genom kameravinkel, inramning samt genom 

kvinnans blick som skapar en förbindelse mellan betraktaren och kvinnan. Bilder i den 

formen kan anses representera en viss social relation mellan kvinnan och betraktaren, den 

identifieras genom en förförisk inbjudan från kvinnan i en låg fysisk position och den mentala 

framställningen av frånvarande (Sultze, 2003; Bell & Milic, 2002; Lindner, 2004). 

 
 “Men look at women. Women watch themselves being looked at.” (Sultze, 2003, 276).  

 

I dagens samhälle reproduceras en bild av hegemonisk maskulinitet genom medias skildring 

av mannen. Den hegemoniska maskuliniteten beskrivs som den dominerande maskuliniteten, 

som är både överordnad kvinnor och vissa män. Förkroppsligandet av uttrycket kan vara 

genom en märkesmedveten och en narcissistisk man som har livsstilen som endast ett fåtal 

välbärgade individer som kan köpa sig till. Denna bild av maskulinitet produceras genom 

bilder där idealmannen bär eller associeras med dyra ting (Glapka, 2018). Männen sätts också 

i verkställande roller och kan därmed anses mer välbärgade (Bell & Milic, 2002). 

 

4.4 Objektifiering 

I livsstilsmagasin har mannen enligt A. Hirdman (2001) byggts upp som en hjälte, en idol 

som kvinnor vill ha och vara nära. Detta är inte i form utav att män visas upp som sexuella 

objekt, utan snarare är det statusen och poseringen som är den genererade effekten. Effekten 

som i sin tur framkallar en illusion om kompetens och framgång, därmed är inte utseende rent 

specifikt det primära. Med andra ord är hans görande i fokus, inte hans yttre. När kvinnor 

syns i livsstilsmagasin handlar det om att bli sedd, att bli betraktad och att bli 

uppmärksammad. Den ofta förekommande blicken som kvinnor har är förfrusen och 
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kontaktsökande. Tillsammans med deras konstanta medverkan kring mode- och skönhetstips 

blir kvinnan något som associeras med yttre attribut och att det alltid finns något att förbättra 

med kvinnans yttre. Hur män och kvinnor ser på varandra och på sig själva kan ses som en 

visuell tradition. Kvinnor är väl medvetna om att män är betraktare. Med detta i beaktning, 

har det styrt kvinnors sätt att se på sig själva och hur man vill se ut vid mäns beskådning (A. 

Hirdman, 2001).  

  

Kvinnor visas ofta i underlägsna stereotypa roller utan någon som helst relation till 

exempelvis professionella yrken. En av de mest underlägsna rollerna kan ses i 

kodningskategorin objektifiering(en) av kvinnan, ett sexobjekt vars naturliga miljö är i 

hemmet (Lindner, 2004). Denna ofta erotiska objektifiering kan i reklamens värld vara att 

kvinnans enda funktion i exempelvis en reklamannons är att bli betraktad som just ett objekt. 

Kvinnor och deras kroppar används som ledare av meddelanden i dessa bilder, där den 

patriarkala strukturen i samhället blir tydlig genom användandet av den kvinnliga anatomin i 

reklamannonser (Lindner 2004; Page, 2006).   

 

Media verkar enligt flera studier luta sig tillbaka på den dominanta maskulina diskursen 

(Glapka, 2018; Lindner, 2004; Page, 2006; A. Hirdman, 2001). Relationen mellan den 

levande maskuliniteten i samhället och den dominerande diskursen i medier är något som 

speglas i intervjuer, där tilltron bekräftas (Glapka, 2018). I den dominerande maskulina 

diskursen är kvinnor underlägsna och reklamannonser påvisar en ideologi där kvinnor 

gestaltas som sexuella objekt. Kvinnor liksom män begär förväntas riktas åt en specifik kropp 

- den kvinnliga. Gestaltningen av kvinnor genomsyras av att kvinnor och deras kroppar är tätt 

förknippade med sex (Page, 2006; A. Hirdman, 2001). Gestaltningen i exempelvis annonser 

sträcker ut en hand riktat till kvinnliga konsumenter i syftet att sympatisera om en gemensam 

världsuppfattning, där de ska vara en nöjd individ samt infria rollen som kvinna och sexuell 

partner (Page, 2006).  

 

Den generella bilden av vad som i vår västerländska kultur anses vara maskulint respektive 

feminint påverkar hur vi ser på genus. Bilder kan ha inflytande gällande hur kvinnor ska 

behandlas men också hur man som kvinna ska betrakta och känna kring sig själv. Likaså 

bidrar dessa bilder till vilket typ av beteende som förväntas av dem. Dessa stereotypa 

avbildningar av kvinnan som ett objekt och den ständiga reproduktionen, vilket skett 
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kontinuerligt utan större förändring över tid, är inget som stärker den kvinnliga rollen och 

föreställningarna kring dess social status (Lindner, 2004). 

 

4.5 Teoretiska ramverkets ändamålsenlighet 

Vi anser att Y. Hirdmans (2001) definition av genus är lämplig att ha med i denna uppsats då 

uppsatsen centrala tema är genus och därför blir dennes begreppet genuskontraktet centralt. 

Genuskontraktet beskriver de förutsättningar som mannen och kvinnan har. Begreppet 

beskriver även skillnaderna mellan könen, då mannen och kvinnan framställs som motsatsen 

till varann (Y. Hirdman, 2001). I och med att mannen och kvinnan anses ha olika 

förutsättningar och att det kan ligga till grund för samhällsstrukturen, anser vi att det är 

intressant att ta hänsyn till genuskontraktet. Genom att använda Y. Hirdmans (2001) 

genuskontrakt och Goffmans (1976) visuella koder från Gender Advertisements som 

teoretiskt ramverk anser vi att det kommer vara till hjälp i tolkningen av hur manligt och 

kvinnligt konstrueras i det undersökta materialet. Av Goffmans (1976) visuella koder är det 

Feminine Touch, Licensed Withdrawal och Ritualization of Subordination som anses 

relevanta och som kommer att användas på valt undersökningsmaterial. Övriga visuella koder 

Relative Size, The Family och Function Ranking uteslöts i analysen på grund av att de i viss 

mån kräver två eller flera inblandade individer i bilden för att dessa visuella koder ska bli 

framträdande. Dessa uteblivna visuella koder handlar bland annat om hur kvinnan förminskas 

i jämförelse med mannen genom storlek på bilder, att mannen ses ha en lärande eller i en 

högre uppsatt roll gentemot kvinnan och att han är familjens överhuvud (Goffman, 1976). 

 

5. Metodval 
Denna text utgår från två olika metoder, en tillämpning av Roland Barthes semiotiska 

bildanalys och därefter intervjuformen fokusgrupper. Roland Barthes semiotiska bildanalys är 

vald för att först beskriva vad som verkligen kan ses på bilden, för att senare få en djupare 

bild av vad King Magazines och Veckorevyns bildomslag verkligen visar via bilderna. Den 

djupare analysen gjordes genom att analysera hur bildomslagen konstruerats, exempelvis 

vinklar, poseringar och klädval, som ger en konnotativ mening. Utgångspunkten i den 

semiotiska bildanalysen har varit Goffmans visuella koder som tidigare har beskrivits i 

avsnitt 4.1.2. 
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För att besvara hur livsstilsmagasinens konstruktion av genus uppfattas av män och kvinnor i 

magasinens målgrupp är en av metoderna att arbeta med en fokusgrupp. Arbetet med 

fokusgrupp har gjorts eftersom att den valda metoden menas kunna ge oss en inblick i hur 

deltagarna tolkar materialet (Kvale, 1997). Detta blir i sin tur viktigt då syftet är att undersöka 

hur fokusgruppen uppfattar omslagsbildernas genuskonstruktioner. Fokusgruppen bestod av 

åtta deltagare, fyra män och fyra kvinnor som var i åldrarna 22-26 år. Diskussionen kring 

undersökta materialet kretsade kring ett antal huvudfrågor och leddes av samtalsledare. 

 

5.1 Semiotisk bildanalys 

Undersökningen är baserad på en kvalitativ ansats där metoden semiotisk bildanalys har 

tillämpats. Genom analysmetoden möjliggörs en undersökning kring en bilds olika element 

samt hur och vad de representerar (Machin, 2007). Semiotiken ser kommunikation som en 

frambringandet faktor av meningsskapandet i meddelandet, oavsett om det är av den som 

sänder meddelandet eller mottagaren av det. Den så kallade mottagaren är inom semiotiken 

den som observerar texten, eller bilden i detta fall och anses inneha den aktiva rollen i 

processen. Den mening som existerar i meddelandet är dynamisk och en aktiv process mellan 

tecken, tolkande och objekt. Meningsskapandet av meddelandet är något som mottagaren 

hjälper till att skapa, allt beroende på dennes erfarenheter, känslor och attityder (Fiske & 

Jenkins, 2011). 

 

Den semiotiska bildanalysen har i denna text utgått från Roland Barthes arbete som grundar 

sig i Ferdinand de Saussure analys om tecknet. Saussure grundtanke kring semiotiken, som 

därefter Barthes utvecklade, menar att tecknets mening är tvådelad. Två termer som tämligen 

är centrala för Saussure är signifier, såsom vi uppfattar tecknet, och signified, vilket hänvisar 

till det mentala konceptet kring tecknet. Barthes modell är, en systematisk sådan, som bygger 

på den interaktiva idéen att kunna analysera den gemensamma tolkningen av en bilds mening. 

Barthes nyanserade modell av Saussures arbete kallas two orders of signification och grundas 

på begreppen denotation, konnotation och myter vilket kommer att beskrivas mer i avsnitt 5.3 

(Fiske & Jenkins, 2011). 

 

Den semiotiska bildanalysen lämpar sig till detta material då bilder har en denotativ och en 

konnotativ mening. Genom tillämpning av Barthes modell av semiotiska bildanalys och 

användandet av Goffmans (1976) visuella koder om hur genus framställs i medier skapas 

möjlighet för att se bilderna på ett djupare plan där genusstrukturer kan ligga till grund för 
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bildernas konstruktion.  

 

5.1.1 Denotation och konnotation 

Barthes modell two orders of signification utgår från begreppen denotation, konnotation och 

myter. Den första delen kallas denotation, vilket innebär den uppenbara meningen av tecknet. 

Det innebär att den denotativa meningen kommer att att vara densamma på exempelvis en 

gata, oavsett om den är tagen mitt i natten eller i direkt solljus. Oavsett hur tecknet, i detta fall 

gatan, framställs i är det synonymt med verkligheten (Fiske & Jenkins, 2011). 

 

Den andra delen benämns som konnotation. Konnotation är, till skillnad från den denotativa 

delen, hur ett tecken fungerar i förhållande till tolkarens känslor, värderingar och kulturella 

erfarenheter. Ordet hur är centralt, eftersom konnotation handlar om hur ett foto är taget och 

hur det upplevs av tolkaren. Den mänskliga processen är en fundamental del, där exempelvis 

fokus, vinkel, kvalité är delar som tas i beaktning. Därmed betraktas konnotation som den 

andra innebörden av begreppet signifier (Fiske & Jenkins, 2011).  

 

5.1.2 Myter 

En myt kan betyda att något inte är sant, men i det här fallet handlar en myt om kulturellt 

tänkande om någonting. En så kallad sofistikerad myt är ett sätt att förstå och sätta koncept på 

exempelvis manlighet och kvinnlighet eller om framgång. Barthes menar att en myt skapas 

genom reproduktion, vilket är en kedja av relaterade begrepp som finns redan innan ett 

fotografi är tage. Denna kedja av begrepp kan därefter via ett fotografi bli aktiverad och 

myter blir i och med detta den kulturella meningen bakom begreppet signified (Fiske & 

Jenkins, 2011).  

 

Myter skapas och är till för de inflytelserika och dominanta i samhället, de underordnade 

accepterar myterna även fast det inte faller de i smaken. Dessa skapade myter betraktas 

därefter som neutraliserade i samhället, även om det bara är vissa i samhället som profiterar 

på dessa. Att tyda sociala värderingar är därmed detsamma som att tyda myter och forskare 

inom mytologi undersöker vilken roll de har gällande hierarkin i samhället (Fiske & Jenkins, 

2011).  

 

5.2 Fokusgrupper 

Att samtala är en viktig del och en grundläggande form av det mänskliga samspelet och 
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genom dessa samtal ges möjlighet till att ta del av människors erfarenheter och känslor. 

Genom ett induktivt förhållningssätt och nyttjandet av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 

beskrivna utifrån Kvales (1997) bok Den Kvalitativa Forskningsintervjun har vi fått ta del av 

olika personers erfarenheter och tankar gällande livsstilsmagasinens framställning av genus. 

Intervjumetoden har som syfte “att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt 

att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, 13), vilket också motiverar dess 

lämplighet till studien. Fokusgruppen har fått diskutera undersökt material genom olika 

frågor, dessa baserades på några få öppna frågeställningar vars avsikt var att generera ett 

samtal kring det aktuella ämnet (Kvale, 1997).  

 

Intervjuformen och arbetet med fokusgruppen lämpar sig då vi anser att samspelet mellan 

deltagarna kan stimulera ett djupare samtal kring de valda frågorna. Den kritik som finns 

nämnd i Kvale (1997) kring intervjuformen är att samtalsledaren får mindre kontroll över 

intervjuns förlopp och att det finns en risk till att datainsamlingen blir kaotisk och analysen 

kan bli svårhanterlig (Kvale, 1997). För att underlätta datainsamlingen spelades 

fokusgruppens samtal in både via ljudupptagning samt videokamera, där en numrering ett till 

åtta, av varje deltagare syntes tydligt. Platsen för fokusgruppens diskussion var en allmän 

ostörd plats, där inga utomstående kunde ta del av samtalet. Diskussionen fördes av två 

samtalsledare, varav den ena förde samtalet och den andre observerade och antecknade. 

Diskussionens struktur skapades genom tillämpning av en guidebok. Guideboken (se bilaga 

3) skapades i relevans till forskningsfrågorna, där fokusgruppen även fick ta del av etiska 

ställningstaganden som nämns i punkt 5.3.  

 

5.3 Etiska ställningstaganden 

Gällande etiska ställningstaganden har de principer som nämns i Vetenskapsrådets (2002) 

dokument Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

följts. För arbetet med fokusgruppen har vi i denna studie utgått från individskyddskravet och 

dess fyra huvudkrav gällande forskningsetik. Individskyddskravet fundamentala koncept är 

att presentera och upprätthålla normer i förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare, anledningen till detta är att underlätta vid eventuell konflikt. De fyra 

huvudkraven består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Deltagarna i fokusgruppen har fått veta studiens syfte, hur deras personuppgifter behandlas 

och att deras medverkan helt är självmant. Dessa huvudkrav anser vi skapat en tilltro mellan 

oss och deltagarna. Total transparens finns för studiens syfte, deras anonymitet samt deras 

egen vilja gällande medverkan i studien. Vid färdigställande av denna studie har materialet 

som införskaffats genom arbetet med fokusgruppen analyserats och raderats, vilket gör att 

obehöriga ej kan ta del av person- och andra konfidentiella uppgifter (Vetenskapsrådet, 

2002).   

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser giltigheten av studien och därmed om forskarna undersöker det som de 

planerat att undersöka (Bryman, 2018). Genom att tillämpa Barthes modell av semiotisk 

bildanalys tillsammans med de utvalda teoretiska begreppen kunde vi förklara mönster och 

underliggande meningar som visar hur manligt och kvinnligt konstrueras i de båda 

livsstilsmagasinen. Diskussionen med fokusgruppen genererade svar på vår tredje 

frågeställning, hur deltagarna i fokusgruppen tolkade genuskonstruktionerna i materialet och 

hur de uppfattar dem. Urvalet till fokusgruppen gjordes genom ett bekvämlighetsurval som 

enligt Bryman (2018) är ett urval som baseras på att forskarna tar de personer som råkar 

finnas tillgängliga för undersökningen. Denna urvalsmetod anses inte kunna generalisera 

resultat för en population eftersom att forskarna inte vet vilka respondenterna representerar 

(Bryman, 2018). För att öka den här studiens validiteten efterfrågades det personer inom ett 

relevant åldersspann samt med ett intresse för mode och trend, vilket går i linje med det 

undersökta materialets målgrupper. Trots tidigare nämnd litterär skepsis till fokusgruppens 

urval anser vi att studiens validitet är god på grund av ovan nämnda anledningar. Den valda 

metoden tillsammans med det teoretiska ramverket åstadkommer det som de är avsedda att 

göra på det avgränsade materialet och de undersökningens frågeställningarna besvaras. 

 

Studiens reliabilitet refererar till en undersöknings replikerbarhet, om resultatet skulle bli 

detsamma om en annan person skulle undersöka samma material igen (Bryman, 2018). 

Världen och likaså bilder kan tolkas olika beroende på vilka kulturella värderingar individer 

har, vilket kan ses som en kritik mot semiotiken. Även om vi människor kan kommunicera 

med samma språk och titta på samma objekt vid samma tidpunkt kan våra uppfattningar 

skiljas åt. Det eftersom att den mentala idén om ett objektet och det verkliga objektet inte 

alltid överensstämmer individer emellan (Fiske & Jenkins, 2011). Därför anser vi att det är 

viktigt för studiens reliabilitet att vara tydlig med vilka referensramar studien hänvisar till och 
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hur dessa används. Trots detta kommer analysen att bygga till stor del på vår subjektiva 

uppfattning av materialet, vilket medför att samma material skulle kunna tolkas annorlunda 

av en annan individ trots ett likartat teoretiskt ramverk och metodval.  

 

Kritiken mot fokusgrupper och därmed också intervju som metod kommer möjligen inte helt 

oväntat främst från det kvantitativa forskningsfältet. Anledningen är då den inte anses mätbar 

och att den mänskliga faktorn har för stor inverkan på resultatet. Även om enskilda intervjuer 

inte går att replikera, kan forskare följa liknande processer för intervjuer, vilket i sin tur kan 

generera likartade resultat. Genom detta kan kvalitativa intervjuer närma sig en objektivitet 

utifrån intersubjektivitet, där exempelvis en grupp i samhället kan ha en gemensam 

uppfattning om ett fenomen (Kvale, 1997). För att öka reliabiliteten gällande fokusgruppen 

och dess analys har tillämpat tillvägagångssätt, som tidigare nämnts, tydliggjorts på ett 

transparent vis. 

 

5.5 Tillvägagångssätt  

Genom att ha analyserat omslagsbilderna var för sig och därefter skapat genomgående teman, 

har en generalisering gjorts som visar vilken typ av kvinna och man respektive tidningar vill 

konstruera på sina omslag. I den denotativa analysen togs personernas utseende, klädsel och 

färger i beaktning. Gällande den konnotativa delen, där tyngdpunkten i analysen ligger, 

analyseras positionering, posering, kläder och utseende med utgångspunkt från de valda 

visuella koderna från Goffman (1976) och Y. Hirdman (2001) genuskontraktet. Likaså 

undersökte vi vilka stereotyper som byggs upp av respektive livsstilsmagasin genom de 

visuella konstruktionerna.  

 

Diskussionen med fokusgruppen hölls i en skyddad miljö där endast deltagarna och 

samtalsledarna var närvarande och diskussion pågick under totalt 17 minuter och 52 

sekunder. Deltagarna till fokusgruppen valdes ut genom bekvämlighetsurval, baserat på ålder, 

boendeort samt yttrat modeintresse. Deltagarna fick ta del av de etiska ställningstagandena 

som studien följer och fick därefter ta beslut om fortsatt medverkan.  

 

Vi inledde arbetet med fokusgruppen på åtta personer, genom att ställa inledande frågor som 

enligt Kvale (1997) tenderar till att ge spontana och fylliga svar. Dessa frågor var baserade på 

viljan att fokusgruppens deltagare skulle berätta och diskutera vad de ansåg vara manligt och 

kvinnligt gällande yttre attribut, såsom utseende, klädval, accessoarer etcetera, innan de sett 
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diskussionsmaterial. Därefter följdes diskussion upp med sonderande huvudfrågor kring 

omslagsbilderna. Det fördes en diskussion kring stereotypiska manliga och kvinnliga bilder, 

hur dessa typer av bilder uppfattas av deltagarna, livsstilsmagasinens framställning av en 

trendmedveten man eller kvinna samt synen på en rättvis jämställd framställning. Under 

samtalets gång använde samtalsledarna till största del sonderade frågor, som enligt Kvale 

(1997) ger de intervjuade personer en ram att hålla sig inom, utan att samtalsledarna i detta 

fall anger vilka dimensioner som ska belysas. Vid ett tillfälle fick en av samtalsledarna stoppa 

diskussionen och ställa en strukturerad fråga eftersom att diskussionen ledde in på ett 

irrelevant ämne för undersökningen. Det förekom även att samtalsledarna ställde 

uppföljningsfrågor, för att både lyssna av deltagarna i diskussionen men också för att ha 

forskningsfrågorna i fokus (Kvale, 1997).  

 

Vid analys av fokusgruppens diskussion användes metoden meningskategorisering som 

nämns i Kvale (1997). Det innebär att fokusgruppens samtal transkriberats och att det 

transkriberade materialet därefter kodats. Genom denna analysmetod har diskussionen kodats 

in i olika huvuddimensionerna som har skapats genom fokusgruppens idiom, vilket därefter 

lett in till olika underkategorier. Detta gjorde att längre utdrag samt diskussionen som helhet 

reducerades i längd till mer konkreta och koncisa kategorier (Kvale, 1997).  

 

6. Analys 
Den semiotiska bildanalysen kommer framföras genom att King Magazine och Veckorevyn 

undersökta material presenteras åtskilt. Det eftersom att syftet med denna kandidatuppsats är 

att undersöka hur enskilda livsstilsmagasin konstruerar 

manligt och kvinnligt, inte att jämföra konstruktionen av 

manligt och kvinnligt. För att förtydliga vilka bildomslag vi 

diskuterar kommer dessa att presenteras enligt ett kodschema 

som kan avläsas under varje enskilt omslag under punkten 

bilaga 1 och 2. 

 
6.1 King Magazine 
6.1.1 Denotation 
Omslagsbilderna pryds av medelålders-män som har kort 

mörkt hår och skägg. I de flesta fallen klär sig männen i 

antingen kavaj eller skjorta och majoriteten bär klocka som enda synliga accessoar. Männen 

Figur 1. K3, King 
Magazine, 2017. 
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Figur 2. K6, King Magazine, 
2017. 
  

har ofta stängd mun och ler inte, utan endast två av sex män ger någon form av leende på 

bilden (se K3 & K6). 

Ingen av männen är heller överviktiga och tonerna i bilderna 

är i majoriteten av fallen mörka.  

 

6.1.2 Konnotation  

Utformning 

Gestaltningen av de män som pryder de undersökta 

omslagsbilderna på King Magazines är i majoriteten av 

bilderna tagna rakt framifrån och i hälften av de undersökta 

fallen syns mannens byxor och därmed benens position. I 

samtliga omslagsbilder är mannens huvud placerad högt upp 

 på omslaget. Det är något som Goffman (1976) menar är  

en del av den visuella koden Ritualization of Subordination och när män och kvinnor visas i 

samma bild, att just mannens huvud ofta är placerad högre än kvinnans. Generellt sett är den 

personen som är placerad högst den med högst social status (Goffman, 1976). I dessa fall, när 

endast en person finns med på omslagsbilden anser vi att det istället skapar en typ av 

maktposition över betraktaren av omslaget. Dock anser vi att detta blir ännu mer tydligt i de 

bilderna där mannens byxor syns (se bilaga K3, K4 & K5). Där maktpositionen blir ännu 

starkare, skapad genom illusionen av mannens kroppsspråk och att han tittar ner på 

betraktaren av omslagsbilden, trots att bilden är tagen rakt framifrån. Att inneha en 

maktposition tyder på att besitta dominerande roll, som män i majoriteten av fallen innehar 

(Bell & Milic, 2002; Lindner, 2004).  

 

På K5 syns mannen fatta ett grepp om hans skägg, samtidigt 

som han positionerar sina ben tydligt brett isär vilket enligt 

oss skapar en association till att han står stadigt, är stark och 

har kontroll. Denna sammankoppling är egenskaper i den 

beskrivningen som finns av mannen i genuskontraktet (Y. 

Hirdman, 2001). Det tidigare nämnda greppet om hans skägg, 

att han tar i saker med stadig hand är något som en man gör 

enligt Goffmans (1976) visuella kod Feminine touch.  

Kvinnor skapar ofta genom sin beröring en effekt av att de Figur 3. K5, King 
Magazine, 2017. 
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knappt rör vid ett objekt, en öm hand som tar försiktigt likt en smekning medan mannen 

håller eller greppar. Handen i ansiktet har ofta funnits med som en posering vilket genererat 

en känsla av skylande, sökande av beskydd eller överraskning och ofta använd i 

framställningen av kvinnor (Goffman, 1976). Handen i, eller runt ansiktet kan ses i K5 & K6 

men skapar enligt oss inga associationer till skylande, sökande av beskydd eller överraskning 

på grund av personens överlägsna och bestämda positionering (se bilaga K5) och självbelåtna 

blick (se bilaga K6). Gällande handens grepp kan det ses i K2, att mannen tar med hela 

handen i håret strykandes i en aktiv rörelse, där det går att urskilja att personen lägger 

tyngden på håret eftersom det pressas mot huvudet. Positioneringen i majoriteten av 

omslagsbilderna är antingen tagna där mannen kan ses poserar stolt och aningen stelt (se 

bilaga K1, K4 & K5) både sett till kropp- och ansiktsuttryck eller är i en rörelse, där mannen 

gör något (se bilaga K2, K3 & K5). Hårdheten och styrkan, som nämns av Y. Hirdman 

(2001) är byggstenar i det maskulina byggandet. Dessa attribut skiner enligt oss igenom på 

majoriteten av de analyserade omslagsbilderna på King Magazine genom stela 

ansiktsuttrycken (se bilaga K1, K2 & K4), dominerande vinklar (se bilaga K4 & K5) och 

positionering (se bilaga K1, K4 & K5). Samtliga män som finns med på omslagsbilderna är 

till synes vältränade eller i en hälsosam form, där övervikt inte är förekommande vilket 

indikerar på styrka och energi.  

 

Stil  

Mannen på King Magazines omslagsbilder bär i fem av sex fall plagget skjorta och i 

majoriteten av dessa används en kavaj eller kavajliknande överdel (se bilaga K1, K2, K4, K5 

& K6). Dessa två plagg är därmed något som King Magazine associerar med att vara en 

trendmedveten man. Skjorta, eller framförallt kavaj är något som enligt oss associeras med 

ekonomisk framgång och affärsliv eller finare tillställningar såsom bröllop. Y. Hirdman 

(2001) menar att mannen är sammanflätad med områden som rör ekonomi och marknad, 

vilket också kan förstärkas genom kläder och sakerna vi bär. Att genus smittar av sig i 

klädval och accessoarer och därmed vad det innebär att var man och kvinna (Y. Hirdman, 

2001). Den vanligaste accessoaren som syns i omslagsbilderna är att männen bär klockor, 

som visas tydligt genom att framhäva vänster arm där klockan sitter i dessa fall (se bilaga K2, 

K3, K5 & K6) . Klockan som accessoar har en tydlig uppgift, att visa tiden, men kan även ses 

som en symbol som kan signalera om välstånd, makt och status (Fiske & Jenkins, 2011). 

Även om priset på klockorna inte framgår, kan vi urskilja att minst tre av klockorna är av 

exklusiva märken i form av Rolex och Tag Heuer. Glapka (2018) menar att detta är en del av 
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hegemonisk maskulinitet, där idealmannen och mannens 

position i samhället förkroppsligas genom dyra klädval och 

accessoarer (Glapka, 2018). Denna typ av konstruktion av 

mannen skapar en illusion av framgång och kompetens. Det 

handlar om mannens görande och att han är handlingskraftig 

(A. Hirdman, 2001; Bell & Milic, 2002).  

 
De mörka färgvalen, både till klädsel och på den tillhörande 

bakgrunden går ofta i mörka eller naturligt toner (beige, 

mörkgrön) toner och endast två av de sex undersökta 

omslagsbilderna har ljus eller färgglad bakgrund (se bilaga 

K4 & K5). Färgerna och klädvalen skapar enligt oss ett 

samband där mannen gestaltas som hård. Att majoriteten av männen ger ett stramt 

ansiktsuttryck på omslagsbilderna stärker de tankegångar vi uttryckt om att mannen gestaltas 

som allvarlig och kontrollerande (se bilaga K1, K2, K4 & K5). De analyserade 

ansiktsuttrycken tillsammans med männens gestaltningen, som tidigare nämnts, bekräftar den 

beskrivningen som finns från Y. Hirdman (2001) av mannen som hård och torr. Att han är 

någon med kontroll och som man kan lita på (Y. Hirdman, 2001). Att männen på 

omslagsbilderna i hälften av fallen är i medelåldern, mellan 40-60 år, (se bilaga K1, K2, K4) 

med en tydlig framträdande ansiktsbehåring indikerar enligt oss på att mannen har erfarenhet 

om livet, en kunnig person som kan ge råd.  

 

6.1.3 Myter 

Mannen som stereotyp 

Vi har tidigare nämnt kopplingen mellan manlighet och ekonomi, att det är något som hör 

ihop. Denna koppling är en myt kring manlighet, att mannen är den som kopplas till olika 

typer av ekonomiska sammanhang (Y. Hirdman, 2001). Männen på omslagen bär i de flesta 

fall kostym (se bilaga K1, K2, K4 & K6), vilket enligt oss konnoterar till finare klädsel eller 

till affärsliv och till detta bär majoriteten av männen på omslagen en dyr klocka. Enligt 

Glapka (2018) kan denna typ av gestaltning av män skapa en bild av en trendig idealman som 

genomsyras av en det tidigare nämnda begreppet hegemonisk maskulinitet. Idealmannens 

utseende kan peka åt narcissistiska drag, där klädval och accessoarer är så pass dyra att det i 

sin tur är i princip omöjligt för gemene man att uppnå. Idealmannen i King Magazine 

förkroppsligas därmed genom dyra ting och klädval (Glapka, 2018). Genom bärandet av 

Figur 4. K4, King Magazine, 
2017. 
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dessa plagg och accessoarer menar både A. Hirdman (2001) och Bell & Milic (2002) att 

tankarna dras åt att mannen i fråga är handlingskraftig, vilket enligt oss i sin tur 

synonymiseras med att vara driftig och företagsam. Bilden av mannen skapas i detta fall 

genom hans yttre i form av symbolerna kostym och klocka, vilket konnoteras direkt till hans 

handlingssätt eftersom det yttre tyder på ekonomisk framgång 

och kompetens inom yrket. De dyra klockorna som bärs på 

bilderna blir också en symbol för ekonomisk framgång (se 

bilaga K2, K3, K5 & K6). Enligt Fiske & Jenkins (2011) kan 

en person med god ekonomi även kopplas ihop med makt 

(Fiske & Jenkins, 2011). Myten som återaktiveras i det här 

fallet, är mannen som ekonomisk försörjare över sin familj 

eftersom de yttre attributen som visas tyder på god ekonomi. 

 

Männen har på alla omslag välvårdat hår och deras yttre kan 

ses som välskött, inte många skavanker finns förutom 

åldersrynkor som syns på vissa bilder. Enligt oss är myten om en trendmedveten man att 

personen både är mån om sin klädstil och har ett välvårdat yttre. Därför är en myt som 

aktiveras i omslagsbilderna att den trendmedvetna mannen ska ta hand om sitt yttre 

exempelvis nyttja hårprodukter och bära ett välansat skägg. Skägg är någonting som enligt 

oss associeras med typiskt manligt, eftersom att få kvinnor har ansiktsbehåring och att män 

genom historien har burit skägg.  

 

Konstruerandet av stereotyper och uppfattningen hur en person ska vara grundar sig i 

individers kulturella värderingar (Lippman, 1922). En stereotypisk bild är något vi anser 

förknippas med en mytisk bild, där en kulturellt tanke om exempelvis kvinnligt och manligt 

redan existerar. Mannen förknippas enligt Y. Hirdman (2001) med styrka och hårdhet, där 

mannens fysiska karaktär yttras i olika situationer (Y. Hirdman, 2001). Männen på King 

Magazines omslag aktiverar inte denna myt med övertygelse vad gäller posering eller blick, 

även om vissa tendenser finns (se bilaga K1, K2, K4 & K5). Färgvalen spelar dock en stor 

roll enligt oss och på flera omslag dras associationen mot mörker, hårdhet och kvalité (se 

bilaga K1, K2, K3 & K6).   

 

 

Figur 5. K2, King Magazine, 
2017. 
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6.2 Veckorevyn 

6.2.1 Denotation 

På omslagen syns unga kvinnor med långt hår som i de flesta fallen är utsläppt. Kvinnorna 

har ofta huvudet lätt böjt åt sidan och en hand som rör håret. De syns ofta bära urringade 

tröjor och klänningar, som är ofta är åtsittande vilket gör att det går att tyda deras kroppsform 

och deras hud. Alla kvinnor bär accessoarer genom halsband eller piercing. De är också till 

synes sminkade i ansiktet - mer specifikt runt ögon, läppar och kinder. Bakgrunden till 

bilderna är ofta i en ljus ton, vilket också majoriteten av kvinnornas kläder är. 

 

6.2.2 Konnotation 

Utformning 

Beröring av något slag är någonting som kan ses på majoriteten av omslagen (se bilaga V1, 

V2, V4 & V5). Kvinnorna berör oftast sitt hår med sina fingrar, vilket kan liknas vid en 

smekning. Detta presenterar Goffman (1976) som en del av Feminine touch, där smekningen 

av håret ger en känsla av att kvinnan knappt vidrör objektet, håret i detta fall. Smekningen av 

håret är en typ av self-touching och detta gör att kvinnan kan ses som smakfull och frestande 

(Goffman, 1976). Enligt oss skapar kvinnornas lätta 

beröring av håret en sensuell men också en lekfull känsla, 

riktningen av känslan beror på hur resten resten av kroppen 

är positionerad och vilken blick kvinnan har. Under 

Licensed Withdrawal nämns det att kvinnor ofta tar händer 

framför ansiktet eller att båda händerna möts och ofta blir 

händerna en punkt som kvinnan också fokuserar på 

(Goffman, 1976). Detta är något som inte kan ses i någon av 

de analyserade bilderna, utan istället är det just Feminine 

Touch som kan uttydas genom den till synes ömma 

smekning av håret.  

 

Bilderna är ofta tagna direkt framifrån (se bilaga V1, V2, V3 & V6), där kvinnorna ses med 

vinklat huvud och det är något Goffman (1976) nämner under Ritualization of Subordination. 

Att kvinnorna har ett vinklat huvud som skapar en lägre position, vilket tyder att de 

accepterar sin underordnad till betraktaren. Denna typ av konnotation kring underordnad kan 

även skapas genom låga kroppspositioner, exempelvis sittandes eller liggandes (Goffman, 

1976). Alla omslag utom två har någon av dessa poseringar eller positioneringar, där kvinnan 

Figur 6. V5, Veckorevyn, 
2017. 
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antingen har huvudet vinklat eller sitter i en låg fysisk position (se bilaga V1, V2, V4 & V5). 

Genom det vinklade huvudet skapas en reducering av personens längd vilket i sin tur 

symboliserar en typ av undergivenhet, i detta fall till betraktaren och det förknippas med 

Goffmans (1976) visuella kod Licensed Withdrawal (se bilaga V1, V2, V4 & V5). Ett vinklat 

huvud är den vanligaste positioneringen kvinnorna har på dessa bilder och vi anser att detta 

skapar en mer avslappnad och godkännande känsla mot betraktaren. Det går i motsatt riktning 

från det formella och stela som kan skapas genom en bild tagen i ståtlig, rak position och 

huvudet högt, som exempelvis kan ses i V3, vilket associeras med överlägsenhet och stolthet 

(Goffman, 1976).  

 

Samtliga kvinnor på omslagen är placerade högt upp och ansiktet är alltid långt över halva 

omslaget. Veckorevyns placering av kvinnan på omslaget skapar ett ideal att följa då de höjer 

upp kvinnan genom att ha henne högt upp på omslaget (Goffman, 1976; Bell & Milic, 2002). 

Gällande kroppsform är ingen av kvinnorna på omslagsbilderna är överviktiga. 

Kroppsformen bidrar enligt oss till att Veckorevyn skapar ett ideal av den trendmedvetna 

kvinnan, att hon inte ska vara överviktig. Detta går enligt oss emot Veckorevyns kampanj 

Size Hero, där ett sundare ideal inom modebranschen är något som de menar eftersträvar. En 

del av kampanjen beskrivs vara att låta kvinnor i olika kroppsstorlekar pryda omslaget, vilket 

inte visas under något av omslagen från år 2017.  

 

Stil  

Kvinnan visar genom sina klädval relativt mycket hud och på flertalet bilder kan en del av 

deras bröst eller bröstkorg ses (se bilaga V1, V2, V4, V5 & V6). A. Hirdman (2001) menar 

att brösten hos kvinnan har varit centrala och dragit till sig uppmärksamhet i flera decennier i 

diverse tidningar. Bland annat genom att brösten skyls medan resten av kroppen blottas. 

Genom att övertäcka brösten med händer eller andra objekt då resten av kroppen blottas, 

genereras en framställning av att dessa inte är lika tillgängligt som resten av kroppen och 

istället blir brösten något förbjudet, något att tråna efter (A. Hirdman, 2001). I och med att 

brösten har blivit sexualiserade, dels på grund av det som tidigare nämnts, skapar klädvalens 

form och skärning enligt oss en något diffus inbjudan mot något som blivit sexualiserat och 

förbjudet. Trots detta anser vi att bilderna inte har någon sexuell antydan. Kvinnans bröst har 

enligt oss blivit översexualiserat och under de senaste åren har exempelvis kampanjen 

Topfreedom, även kallar free the nipple, uppenbarat sig. Kampanjens syfte är att ändra 

samhällets kulturella värderingar om kvinnobröstet som ett sexobjekt (Tera, 2015). 
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Kvinnorna bär alltid smycken genom exempelvis halsband eller piercing, ofta i glittrigt 

gestaltning (se bilaga V1, V2, V3, V4, V5 & V6). Kvinnorna är i samtliga fall sminkade och 

klär sig i fyra av sex fall i åtsittande kläder (se bilaga V1, V2, V4 & V5), vilket resulterar i att 

deras kroppsform kan uttydas. Gör kvinnan det för att hon själv anser sig vara attraktiv eller 

gör hon det för att hon vill attrahera andra? Enligt Y. Hirdman (2001) har kvinnans kropp 

sedan urminnes tider varit i fokus. Kvinnan vill därmed klä sig attraktiv för mannen eftersom 

hon ska väljas för sin skönhet. Skönhet är därmed attraktivt vilket leder till att uppvisandet av 

kvinnokroppen blir central, med det simpla syftet att mannen ska vela ha henne. Grunden till 

detta är att kvinnan är beroende mannen i det patriarkala samhället, vilket i sin tur skapar en 

kamp mellan kvinnor om att bli en “mans kvinna” (Y. Hirdman, 2001). Den trendmedvetna 

kvinnan i Veckorevyn bär enligt oss kläder som antingen är åtsittande runt kroppen eller som 

visar en del av hennes hud. Vad syftet eller anledningen till dessa klädval är svårt att svara på 

och inte heller denna kandidatuppsats syfte. Dock är valen av kläder som kvinnan bär något 

slentrianmässiga, som under årens lopp förkroppsligats med kvinnlighet. Om nu den trendiga 

och attraktiva kvinnan ska se ut på detta vis, varför betraktas just dessa kläder som det 

attraktiva? Är de naturligt kvinnliga klädvalen rotade i den patriarkala strukturen som var och 

är dominerande, där kvinnan ska och bör visa upp sin kropp?  

 

Det finns en kvinna på omslagen som sticker ut och det är 

på omslag V3. Kvinnan varken ler, berör sig själv, bär 

kläder som är genomskinliga eller avslöjar speciellt mycket 

hud, har huvudet böjt åt sidan eller är placerad i fysiskt låg 

position. Kvinnan på omslaget är artisten Zara Larsson som 

under 2018 vann det årliga BRA-priset för jämställdhet 

(Dagens Nyheter, 2018). Zara Larsson har under en längre 

tid varit öppen med sina feministiska åsikter, både på sociala 

medier och i intervjuer (Hedlund, 2014). Att Veckorevyns 

omslag pryds av henne anser vi är bra speciellt då hennes  

blick, vinkel och posering i bilden skapar som tidigare  

nämnt en känsla av stolthet och överlägsenhet. Trots att färgval och viss utsmyckning 

indikerar på typiska kvinnliga symboler, genererar bilden en känsla av kvinnlig stolthet som 

inte ger vika eller positionerar sig lägre än det manliga könet.  

 

Figur 7. V3, Veckorevyn, 
2017. 
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6.2.3 Myter  

Kvinnan som stereotyp 

Omslagsbilden kan ses som livsstilsmagasinens skal och också det som får mest utrymme på 

omslaget. Personerna som pryder omslagen har enligt oss ett syfte, att bli betraktade. Dock 

kan konstruktionen av personen på bilden generera olika saker. Veckorevyns fokus på 

skönhet och mode, vilket leder till en inriktningen på yttre attribut och på kvinnans utseende, 

är i sig en myt om kvinnan. Det ständiga fokuset på kvinnans kropp och skönhet skapar enligt 

oss den figurativa tanken om att kvinnan ska bry sig om just detta. Att vara kvinnlig är 

därmed att bryr sig om utseende och kroppen (A. Hirdman, 2001). Smink, accessoarer, 

klädval, kroppsform och frisyrer - alla dessa beståndsdelar av hur den trendmedvetna kvinnan 

bör se ut tyder enligt oss på en stereotypisk och en idealistisk bild av kvinnan, som oftast är 

väldigt svår att uppnå. För att uppnå utseendet, på dessa konstruerade bilder, krävs det att en 

avsevärd mängd timmar läggs både på träning och framför spegeln. Och frågan är för vem - 

för en själv eller för andra? Vem ska kvinnan vara attraktiv för och är attraktivitet ett måste 

för att framstå som kvinnlig? A. Hirdman (2001) betonar vilken betydelse sammanhanget och 

publiken har och hur det påverkar kvinnans framställning. Veckorevyns fokus på kvinnans 

skönhet blir central och tidningen utövar en viss typ av makt som baseras på ett utlärande av 

tillgänglighet (A. Hirdman, 2001). Det blir iallafall tydligt enligt oss att utseendet är en stor 

och viktig faktor i Veckorevyns konstruktion av kvinnor, som går i linje med deras 

beskrivning om sig själva. Konsumenten, kvinnan ska vilja se ut som kvinnorna på omslagen 

och myten om kvinnans skönhet och kropp återaktiveras på sätt och vis i samtliga bilder.  

  

Kvinnor kontrasteras gentemot männen som en ömtålig varelse (Y. Hirdman, 2001). Kvinnor 

tar ofta på sig själva eller på objekt, vilket inger känslan av att knappt vidröra saker med öm 

hand (Goffman, 1976). Detta är en myt och något som vi anser kunna uttyda i analysen av 

Veckorevyns framställning av den trendiga kvinnan. Fyra av sex kvinnor tar stereotypiskt 

upp sin hand och vidrör knappt sitt hår (se bilaga V1, V2, V4 & V5). Vad denna typ av 

feminine touch skapar är enligt oss en känsla av lekfullhet, eller beroende på blick och fotots 

vinkel, en sensuell känsla.  

 

6.3 Sammanfattning av semiotisk bildanalys 

Både mannen och kvinnan på bildomslagen är ofta porträtterade rakt framifrån med ansiktet 

högt placerat på bildomslaget. Kvinnan har dock en tendens att böja sitt huvud åt sidan 

samtidigt som hon tar med sin hand i sitt hår, vilket kopplas samman med undergivenhet. 
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Mannen ses ofta välklädd, exempelvis iklädd kavaj i mörka färger medan kvinnan vanligtvis 

syns i färgglada kläder som synliggör kvinnans hud. Mannen ses ha mörkt hår och 

ansiktsbehåring samtidigt som kvinnans ansikte är sminkat. Gällande accessoarer består 

mannens av klocka, ofta en dyr sådan och kvinnan bär främst halsband och örhängen. 

Samtliga personer på analyserade bildomslag är vältränade eller slanka i sin kroppsform.  

 

6.4 Fokusgrupper 

Fokusgruppens deltagare fick i början av diskussionen möjlighet att yttra sina egna 

föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt gällande yttre attribut, som 

exempelvis klädval och utseende. Dessa föreställningar är därmed de kulturella tankarna om 

manligt och kvinnligt, deltagarnas myter (Fiske & Jenkins, 2011). De huvuddimensioner som 

kunde urskiljas från diskussionen var angående utseende, klädval och accessoarer. Mäns 

framställning kring utseende återgavs med skägg och kroppsbehåring. Därefter menade 

fokusgruppen att män bär stiliga kläder, ofta mörka sådana och associerade plagg var kavaj 

och skjorta. Accessoarer som förknippas med män var klockor och läderarmband. När 

fokusgruppen beskrev framställningen av kvinnor kunde de under samma huvuddimensioner 

förknippa kvinnan med utseendemässiga kännetecken såsom smink, långt hår och naglar. 

Kvinnans klädval associerades med färg och mönster, kjolar och klänningar som kan ses som 

utmanande. De accessoarer som ansågs vara kännetecken för kvinnan var örhängen och 

ringar.  

  

6.4.1 King Magazine 

När King Magazines omslag visades kunde en till huvuddimension läggas till, vilket var 

gestaltning. Denna huvuddimension blev påtaglig när bilderna visades, eftersom männens 

poseringar, blickar och positionering enligt oss verkade skapa en känsla hos deltagarna. 

Männen som visades på omslagen beskrevs generellt sett under huvuddimensionen 

gestaltning med underkategorierna; hårt, rått, coola och avslappnade. De tidigare uttryckta 

föreställningarna som yttrats av deltagarna, innan omslagsbilderna visats, bekräftades till stor 

del. Skägg, mörkt hår, kostym och stora klockor var de underkategorierna som framträdde vid 

observationen av King Magazines omslagsbilder. Att den enda accessoaren som syns just är 

klocka, som enligt den semiotiska bildanalysen, är av det dyrare slaget. Detta kan som 

tidigare nämnt enligt oss bli en symbol för god ekonomi, men också en del av hegemonisk 

maskulinitet (Glapka, 2018). Deltagarna i fokusgruppen bekräftade därmed den semiotiska 

bildanalysen, där framhävandet av klockorna blir en symbol och en viktig accessoar. De 
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omslagsbilder som stack ut från den mörka färgskalan enligt fokusgruppens samtliga 

deltagare var de omslag med mer färgglad tappning (se bilaga K4 & K5).  

 

Hur King Magazines omslagsbilder uppfattades av deltagarna gällande utseende och klädstil 

menar de fyra männen som deltog i fokusgruppen att de kan påverkas i viss mån. Dock gäller 

påverkan endast kring inspirerande tankar och då främst kring styling av frisyr. Generellt sett 

ansåg dock männen i fokusgruppen att King Magazines omslag inte inspirerade dem 

nämnvärt kring klädval och utseende. Anledningen till detta kan enligt oss vara att den bild 

som King Magazine ger av en trendmedveten man ansågs av samtliga deltagare som en 

negativ huvuddimension. Den trendmässiga mannen på omslagsbilden betraktades generellt 

sett slentrianmässig, ej vardagligt klädd och tråkig.  

 
Ja, för det kanske är så att det är snyggt och stiligt med kostym men  

alltså det ska lite mer än så om man ska uppfattas som trendmedveten tycker jag. Kvinna, 26. 
 

King Magazine visar enligt männen i fokusgruppen en traditionell framställning av 

manlighet, som både syns i hårdhet och sexighet, vilket bekräftades av tre kvinnor ur 

fokusgruppen. Dock tycktes männen i fokusgruppen uppfatta omslagsbilderna som något som 

konnoterar en stabilitet, som skapas genom bland annat positionering och blick. Att 

positioneringen och blicken ansågs vara viktiga faktorer till hur en person uppfattas bekräftas 

genom Goffman (1976) genom den visuella kod Ritualization of Subordination. Män skapar 

ofta med sin blick och positionering en position som i sin tur får en kvinnlig underordnad att 

presenteras (Goffman, 1976). 

 
Ja, men då tänker jag på hur dem står och hur dem kollar. Det är liksom ganska hård blick. Man, 24. 

 

Då männen är utan sällskap på bilder, kan det enligt oss skapa en upphöjd position gentemot 

betraktaren. Färger i bilder skapar en känsla, ljus eller mörker, vilket i sin tur associerar olika. 

Omslag K4 & K5 har som tidigare nämnt ett färgglatt omslag, dock påpekade tre av 

fokusgruppens deltagare männens stabila poseringar. Dessa poseringar konnoterar i sin tur 

hårdhet, vilket är ett stereotypisk manligt kännetecken (A. Hirdman, 2001; Y. Hirdman, 

2001). Kvinnorna i fokusgruppen ansåg King Magazines framställning som ett  

försök till tuffhet, hårdhet och med viss mystik. Ett försök som anses enformigt och 

slentrianmässig, där nytänkande inte är en del av framtoningen.  
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6.4.2 Veckorevyn 

Fokusgruppens tidigare nämnda tankar om typiskt kvinnliga yttre attribut bekräftas under 

observationen av Veckorevyns omslag genom bland annat smink, långt hår, kjol, färg, och 

accessoarer. Under observationen uppenbaras, även här, tydligt en huvuddimension kring 

gestaltningen. Denna huvuddimension följdes av underkategorierna ljust, glad, sexiga, 

tillgjorda och ansträngda. En tydlig signal i underkategorin “sexiga” var enligt samtliga 

deltagare kvinnornas posering där de tar eller drar sig i håret, vilket de också menar tillför en 

känsla av tillgjordhet. Att en viss typ en ansträngning ligger bakom bilden, där kontrasten 

ansågs bli tydlig mot King Magazines mer avslappnade och naturliga uttryck.  
 

Och liksom fyra av de drar i håret och ska va sexiga typ. 

Kvinna, 26. 
 

När kvinnorna i fokusgruppen fick huvudfrågan kring om 

de blir påverkade av dessa omslagsbilder när det gäller 

deras utseende och klädstil blev svaren ett enat ja. 

Anledningen till att kvinnorna uttryckligen anses påverkas 

mycket av dessa bilder är då de jämför sig med kvinnorna 

på omslagsbilderna. En kvinna påstod att kvinnorna på 

dessa omslag blir ett slags ideal, medan en annan kvinna sa 

att hon jämför sig med dessa. Utöver dessa känslor skapas det enligt tre av de kvinnliga 

deltagarna också en reflektion av omslagsbilden som mynnar ut i tankar om inspiration, att 

kunna förbättra eller förändra sitt utseende. Att kvinnorna på omslagsbilderna är placerade på 

övre halvan kan enligt Bell & Milic (2002) påverka läsarens känslor till att idealisera 

kvinnorna på omslaget (Bell & Milic, 2002). Genom att kvinnorna i fokusgruppen fick en 

känsla av en idealkvinna på omslaget kan det enligt oss skapa en uppfattning om att hennes 

yttre attribut, såsom smink, hår eller klädval blir åtråvärda. Kvinnorna i fokusgruppen 

bekräftar därmed kvinnans anknytning till fokuseringen på yttre attribut, att det alltid finns 

något att förbättra (A. Hirdman, 2001). 

 

 

Veckorevyns framställning av en trendmedveten person speglar enligt flera kvinnor inte deras 

bild av en sådan individ. Den negativa huvuddimensionen består av underkategorierna ej 

vardaglig klädsel, ej originell och tillgjorda poseringar. Det verkar därmed enligt oss som att 

Figur 8. V4, Veckorevyn, 2017. 
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fokusgruppens kvinnliga deltagare eftertraktar en vardaglig, unik och naturlig stil. Enligt dem 

skapas denna stil främst genom klädkomplement och accessoarer men också genom styling, 

vilket också är en positiv huvuddimension som observeras. Två män i fokusgruppen 

påpekade att kvinnor i allmänhet kan ha möjlighet att inspireras mer eftersom att 

trendmedvetna män verkar ha ett huvudplagg, medan kvinnorna kompletterar med  

bland annat accessoarer. Männen i fokusgruppen menade också att kvinnorna på bilderna ser 

tillgjorda ut, eller pimpat som en man uttrycker sig.  

 
Känns ju mer som att männen har ett huvudplagg och kvinnorna kompletterar med… Accessoarer och 

sådär. Man, 24. 
 

När en av samtalsledarna ställde huvudfrågan om kvinnan på Veckorevyns omslag framställs 

rättvist ur ett jämställt perspektiv uttryckde två av kvinnorna i fokusgruppen att de inte tycker 

det. Utan att kvinnorna på omslagen skapar en känsla av sexigt kontaktsökande. Detta skapas 

enligt tre kvinnliga deltagare i fokusgruppen genom poseringen med handen i håret och deras 

blick. Det verkar därmed som att majoriteten av kvinnorna i livsstilsmagasinet har den 

stereotypa blicken som beskrivs vara förfrusen och kontaktsökande (A. Hirdman, 2001). 
 

Det är väl att tjejer ska vara mer tillmötesgående… Kvinna, 23. 

 

Blicken som kvinnorna på omslaget har, verkar skapa en sensuella och tillmötesgående 

känsla, vilket kvinnorna i fokusgruppen påpekar. Detta skapar i sin tur en aura av 

objektifiering, eftersom denna gestaltning av tillgjordhet känns just tillgjord för läsaren.  

A. Hirdman (2001) menar att det centrala för kvinnor i livsstilsmagasin är att bli sedd, att bli 

betraktad och uppmärksammad. En visuell tradition som tycks stimuleras av Veckorevyns 

framställning (A. Hirdman, 2001). Färgerna som finns i Veckorevyns omslag verkar skapa en 

uppfattning om värme och att kvinnorna på omslaget är glada, beskriver både männen och 

kvinnorna i fokusgruppen. Veckorevyns framställning av kvinnan ska därmed var ljus och 

härlig, vilket kan stå i kontrast mot King Magazines mer tuffa och mystiska utstrålning.  

 

 

6.5 Sammanfattning av fokusgrupp 

Enligt oss uppenbarade sig en tydligt uttryckt kontrast mellan livsstilsmagasinen under 

fokusgruppens diskussion. Veckorevyn skapade genom sina omslag en känsla av tillgjordhet 
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som ställde sig i motsats gentemot King Magazines mer naturliga föreställning, detta visade 

sig genom bland annat positionering och blick. Fokusgruppen ansåg att männens ofta stabila, 

hårda och stela uttryckssätt var stereotypiskt manliga och något som inte uppfattades 

avvikande. Veckorevyns omslagsbilder skapade enligt en kvinna i fokusgruppen en press på 

henne, trots att hon genomskådade utseendet som ansträngt och tillgjort.  

 

Under fokusgruppens diskussion framgick det att kvinnor mer frekvent bär accessoarer och 

komplementerande plagg, medan männen ses bär ett huvudplagg. Accessoarer verkar dock 

vara ett viktigt element för att framstå som trendmedveten. Traditionella plagg, som den 

bekräftade manliga myten om kostym, är något som inte anses vara trendriktigt. Det ses 

istället som ett tråkigt plagg vilket lämpar sig för ej så vardagliga sammanhang. Accessoarer 

tycks också skapa en flexibilitet, vilket anses vara något som King Magazine saknar eftersom 

omslagen beskrivs som enformiga.  

 

Fokusgruppen påpekade att båda livsstilsmagasinen utstrålar en viss typ av sexualitet. King 

Magazine ansågs konnotera en traditionell manlighet, där hårdhet och en stabil blick var 

beståndsdelar som skapade maskulinitet. Veckorevyn konnoterade däremot en 

tillmötesgående känsla, genom handen i håret-poseringen och en intensiv kontaktsökande 

blick. Den tillmötesgående och accepterande känslan tydliggjordes genom ett glatt leende och 

färgval.  

 

Angående hur omslagsbilder uppfattas av fokusgruppens deltagare uttalades det att kvinnorna 

påverkades mer än männen. Kvinnorna i fokusgruppen beskrev att de idealiserade kvinnan på 

Veckorevyns omslag, både i form av tankar kring inspiration och jämförelse. Männen i 

fokusgruppen påverkades i mindre proportion, där inspiration om frisyr var det enda som 

nämndes. Klädvalen på King Magazines omslag ansågs allt för välklätt och en mer vardaglig 

stil efterfrågades.  

 

 

 

7. Diskussion och slutsats 
Denna kandidatuppsats har undersökt två livsstilsmagasin med inriktning på mode- och trend 

samt hur deras omslagsbilder kan påverka unga vuxnas uppfattning om manligt respektive 
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kvinnligt. Nedanför i punkt 7.1, presenteras en sammanfattande bild av den semiotiska 

bildanalysen och fokusgruppen. 

 

7.1 Sammanfattning 

King Magazine har på de flesta omslagsbilderna mannen placerad högt upp på omslaget. 

Genom placering och avstånd går det därmed på vissa bilder att tyda byxorna på mannen som 

kan ses stå i en bestämd position, som kan skapa en uppfattning om att mannen har en form 

av maktposition gentemot betraktaren (Goffman, 1976). King Magazine använder alltså 

liknande byggstenar som Y. Hirdman (2001) menar skapa maskulinitet. Genom männens 

stela ansiktsuttryck och bestämda positioneringar konstrueras mannen som hård vilket 

framhålls som typiskt manligt (Y. Hirdman, 2001). Männens stil kan enligt oss summeras 

som proper genom att dem i de flesta fall är klädda i kostym eller kavaj och skjorta. King 

Magazines vill inspirera och informera om dagens herrmode, vilket borde betyda att de vill 

spegla den trendmedvetna mannen, bilden av den trendmedvetna mannen blir då att denne 

ska bära typiskt uppklädd klädsel. Kläderna konstruerar en bild av framgång och kompetens 

som sammankopplas med att mannen är driftig (A. Hirdman, 2001; Bell & Milic, 2002). King 

Magazine konstruerar också det manliga genom hegemonisk maskulinitet, där männen i flera 

fall ses bära dyra märken på accessoarer och bär uppklädd klädsel (Glapka, 2018). Myten om 

att mannen är handlingskraftig är någonting som går att observera på omslagsbilderna då de 

bär symbolerna kostym och klocka, vilket enligt oss synonymiseras med ekonomisk 

framgång och kompetens. Detta för tankar åt grundidén om mannen som familjens försörjare 

(Y. Hirdman, 2001; Darwin, 1872). Mannen konstrueras därmed enligt oss på ett 

stereotypiskt vis genom främst klassiska klädval, blick och positionering.  

 

Livsstilsmagasinet Veckorevyns konstruktion av kvinnan på deras omslag kan anses vara 

stereotypisk dels eftersom Goffman (1976) redan för 42 år sedan observerade att kvinnor 

oftare än män berör sitt hår likt en smekning (Goffman, 1976). Denna typ av posering är ett 

vanligt förekommande element och finns på fyra av de undersökta omslagen. Kvinnorna på 

omslagsbilderna har därefter en tendens att vinkla sitt huvud på ett sätt som skapar en lägre 

position än vad de skulle haft om de haft huvudet rakt. Det är något som också observerades 

av Goffman (1976) som en positionering vilket indikerar på den kvinnliga acceptans gällande 

sin underordnad till betraktaren (Goffman, 1976). Vid fokusering på kvinnans placering på 

omslaget får alla stor plats samt att ansiktet är placerat på den övre halvan. Denna placering 

skapar en association till att hon är ett ideal (Goffman, 1976; Bell & Milic, 2002). Ett ideal 
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som enligt oss för med sig både yttre attribut som poseringar, som i sin tur skapar kopplingar 

hur kvinnan bör se ut och vara. Kroppsformen på den trendmedvetna kvinnan är på samtliga 

omslagsbilder enligt oss ej överviktig, utan snarare slank. Vilket skapar en norm om att den 

trendmedvetna kvinnan ska vara slank och den bilden går emot deras egna kampanj Size 

Hero där de vill skapa en sundare ideal där olika kroppsstorlekar ska bli vara socialt 

accepterat inom modebranschen.  

 

Att kvinnorna på omslagen i majoriteten av fallen (se bilaga V1, V2, V4, V5 & V6) har 

klädval som antingen gör att deras kroppsform eller hud kan uttydas, skapar enligt oss en 

fokusering på kroppen. Y. Hirdman (2001) har beskrivit att just kvinnans kropp har varit 

central under en lång tid, där skönhet och attraktivitet leder till att kvinnans kropp ska visas 

upp. Syftet är att andra ska vela ha kvinnan (Y. Hirdman, 2001). Det tillsammans med 

Veckorevyns inriktning på skönhet och mode skapar ett fokus gällande yttre attribut och på 

kvinnans utseende. Detta är en myt om kvinnan, att hon ska ta hand om sitt yttre. Eftersom 

kvinnlighet är att bry sig om sin kropp och om sitt utseende (A. Hirdman, 2001).  

 

Framställningen av män och kvinnor på omslagsbilderna är enligt fokusgruppen stereotypisk 

utifrån deras åsikter gällande manligt och kvinnligt. King Magazine skapar enligt 

fokusgruppen en framställning av männen på ett hårt, coolt och avslappnat sätt. 

Framställningen sågs av fokusgruppen i en negativ bemärkelse där en överdriven känsla finns 

och att det är extrema fall som presenteras. Vi tolkade fokusgruppens reflektioner om King 

Magazines framställning av manlighet som att magasinet tar de manliga stereotypiska dragen 

till det yttersta. Det verkar därmed som att deltagarna i fokusgruppen genomskådar en 

överdriven manlig konstruktion, vilket i sin tur tycks skapa en förlöjligad känsla kring den 

patriarkala struktur som speglas i denna typ av medievärlden. Dock fanns det tendenser till att 

männen i fokusgruppen ifrågasatte sig själva och reflekterade över om King Magazines 

konstruktion är idealet att följa, gällande utseende och hur de ska agera. Kvinnorna i 

fokusgruppen påverkades på ett tydligare sätt av Veckorevyns konstruktion av kvinnan, 

genom att jämföra sig själva med den idealiserade kvinnan på omslaget. Tanken om att en 

trendmedveten kvinna ska bry sig om sitt yttre och likheten med Y. Hirdmans (2001) 

beskrivning av uppmärksamheten och fokuseringen kring kvinnans skönhet uppenbaras (Y. 

Hirdman, 2001). Kvinnorna i fokusgruppen påverkades också kring inspiration, att de genom 

observation av omslagen kunde visualisera omslagskvinnans yttre attribut på sig själva.  
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Fokusgrupperna tyckte sig också urskilja en viss sexualitet i både King Magazines och 

Veckorevyns omslagsbilder. Den kvinnliga sexualiteten i Veckorevyns omslag skapades 

främst genom posering och blick. En posering som tydligt kunde observeras var kvinnans 

hand i håret. Vilket också Goffman (1976) beskriver som en vanlig posering för kvinnor 

under den visuella koden Feminine touch. En lätt beröring av saker och inte sällan runt och 

omkring ansiktet (Goffman, 1976). Blicken beskrivs generellt sett vara kontaktsökande och 

accepterande, vilket är en blick som följer den kvinnliga stereotypen. A. Hirdman (2001) 

menar att denna ofta förekommande blick, tillsammans med kvinnors ständiga medverkan 

kring mode- och skönhet är något som skapar ett kvinnligt fokus på yttre attribut (A. 

Hirdman, 2001). Veckorevyns bild av kvinnan reproducerar därmed enligt oss till stor del en 

stereotypisk bild av kvinnan. Kvinnorna i fokusgruppen beskrev att de påverkades av 

bilderna i den bemärkelsen att de jämförde sig med de idealiserade kvinnorna på omslagen. 

Varför gör kvinnorna i fokusgruppen det? Är deras tankesätt att så pass präglat av medias 

framställning av genus att grundtanken kring kvinnor är att de måste se bra ut och att fokus 

ska ligga på yttre attribut? Oavsett syfte verkar det enligt fokusgruppen ske en reproduktion 

av en stereotypisk kvinna. En kvinna ska ha fokus på yttre attribut, där kvinnan genom subtila 

sensuella anspelningar skapar en tillmötesgående känsla. Den framställningen kan enligt oss 

bidra till att unga, liksom äldre kvinnor lägger ett stort fokus på deras yttre, vilket i sin tur kan 

regenerera kvinnan som ett objekt att observera.  

 

Den manliga sexualiteten på King Magazines omslag skapades enligt fokusgruppen genom 

blick och posering. Genom dessa två skapades en traditionell manlighet, som associerades 

med hårdhet och stabilitet (Y. Hirdman, 2001). Män har enligt Goffman (1976) använt sin 

blick och sitt kroppsspråk för att förmedla deras sociala position, vilket beskrivs under 

visuella koden Ritualization of subordination (Goffman, 1976). Fokusgruppens tankar om 

King Magazines framställning av mannen kan enligt oss tolkas som att en reproduktion av 

den stereotypiska mannen sker. Där det stabila och hårda är stereotypiska drag, något som 

kan ses i den dominerande manliga konstruktionen. Det kan enligt oss i sin tur resultera i att 

personer kan få en uppfattning och därefter en föreställning om hur män ska se ut och vara. 

Vad som anses önskvärt för att uppfattas som en stilmedveten och trendig man, något som 

fortfarande gestaltas i stereotypa tendenser. 
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7.2 Avslutande ord 

King Magazine beskriver sig själva som ett modemagasin för män, där de ska informera om 

mode på ett manligt sätt som varken ska vara feminint eller grabbigt. Framställningen på 

omslagsbilderna är stereotypiskt manlig, som både bekräftats av den semiotiska bildanalysen 

och av fokusgruppen. King Magazine tycks inte vilja välja bort typiskt manliga yttre attribut, 

som möjligen går emot normen för vad som anses manligt mode. Deras beskrivning om sig 

själva, att inte framstå som feminint eller grabbigt kan enligt oss anses vara diffusa, där 

individens subjektiva uppfattning om dessa begrepp står som utgångspunkt. Enligt 

undersökningen tycks det vara så att King Magazine inte är tillräckligt moderna i sin 

framställning om en trendmedveten man. Stereotypa drag kunde observeras och känslan om 

mannen som en dominerande person blev synlig och reproduceras genom deras 

omslagsbilder. 

 

Veckorevyn ska enligt de själva rikta sig till den trendmedvetna kvinnan och vill arbeta mot 

ett sundare ideal inom modebranschen genom sin kampanj Size Hero. Vår undersökning visar 

att omslagsbilderna framställer en stereotypisk bild av hur en kvinna bör se ut, både genom 

klädval och posering. Size Hero kampanjen tycks heller inte observeras utan kvinnorna på 

omslaget har i stort sett samma kroppsform, vilket är av den slankare kroppstypen. 

Veckorevyns omslag ger inte ett intryck om en modern kvinna, som är fri att se ut som hon 

vill och där kvinnan är jämlik mannen. Utan istället framställs kvinnan som kontaktsökande 

och någon som för sig på ett sensuellt, konstlat sätt. Veckorevyn visar inte vad de tycks stå 

för gällande Size Hero-kampanjen utan de reproducerar en återkommande bild av den 

stereotypa kvinnan på sina bildomslag. 

 

Anledningen till att de båda livsstilsmagasinen håller fast, medvetet eller omedvetet, och 

producerar denna framställning av genus är svårt att avgöra från denna undersökning och inte 

heller dess syfte. Dock är det tydligt att framställningen är till stor del slentrianmässig, där 

omslagsbilderna genom semiotiska resurser fortsätter bygga upp en stereotypisk bild av 

genus som kan påverka vår uppfattning om hur vi ska se ut och bete oss.  

 

Gällande egen kritik mot denna kandidatuppsats anser vi att texten på omslagen är någonting 

som skulle kunna ha tagits med tillsammans med bilden. Genom att ta text i beaktning skapas 

möjligheten att analysera fler semiotiska element, som i sin tur kan bidra till en helhetsbild av 

vad som verkligen vill förmedlas med tidningarnas omslag. I denna analys gick vi miste om 
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texten som finns på omslagen, vilket kan ses som ett viktigt element i en semiotisk analys av 

tidningsomslag, även fast det sägs att en bild säger mer än tusen ord. 

 

7.3 Framtida forskning 

Vid framtida forskning anser vi att det vore lämpligt att forska kring livsstilsmagasinens 

digitala kanaler. Det skulle följa samhällets mediala utveckling som går mot ett mer 

internetbaserat samhälle, där information sprids och konsumeras kontinuerligt. Därmed skulle 

det ges möjligheten att få ta del av en mer modern konstruktion av hur genus framställs i 

livsstilsmagasins digitala kanaler. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Veckorevyn omslagsbilder 

 
Omslag 1 (V1)                 Omslag 2 (V2)             Omslag 3 (V3) 

 
Omslag 4 (V4)   Omslag  5 (V5)  Omslag 6 (V6) 
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Bilaga 2. King Magazine omslagsbilder 

 
Omslag 1 (K1)    Omslag 2 (K2)                  Omslag 3 (K3) 

 
Omslag 4 (K4)        Omslag 5 (K5)           Omslag 6 (K6) 
 
Bilaga 3. Guidebok 
Metod: 
Arbete med fokusgrupp baserat på semi-strukturerad livsvärldsintervju. 
 
Etiska riktlinjer: 
Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.  
  

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehör- iga inte kan ta del av dem.  
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Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forsknings- ändamål.  
 
Information om arbetet: 
Informationen från denna fokusgrupp kommer att användas i en kandidatuppsats där vi 
undersöker konstruktionen av manligt och kvinnligt i två svenska livsstilsmagasin. De två 
undersökta livvsstilsmagasinen är ett manligt inriktat, King Magazine och ett kvinnligt 
inriktat, Veckorevyn. Totalt kommer 12 stycken omslagsbilder att tas upp till diskussion, som 
alla har analyserats utav oss.  
 

Intervjufrågor baserade på halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale, 1997): 
F1: Vad tycker du är typiskt manligt gällande yttre attribut, såsom utseende och klädval? 
 
F2: Vad tycker du är typiskt kvinnligt gällande yttre attribut, såsom utseende och klädval? 
 
Omslagsbilder visas: 
F3: Vad tycker ni är typiskt manligt på dessa omslagsbilder? 

 

F4: Vad tycker ni är typiskt kvinnligt på dessa omslagsbilder? 

 

F5: Hur påverkar dessa omslagsbilder i livsstilsmagasin dig gällande ditt utseende eller din 
klädstil? 

 
F6: Anser ni att framställningen av trendmedvetna män och kvinnor i dessa livsstilsmagasin 
speglar din syn av en sådan individ? 
 
F7: Framställs mannen och kvinnan i dessa livsstilsmagasin rättvist utifrån ett jämställt 
perspektiv?  
 
 


