
Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

Självständigt arbete 
2020-01-16 

Medie- och kommunikationsvetenskap 
Handledare: Ahmed El Gody 

Författare: Rebecca Ahlroth & Jasmina Beslagic 
 

 

 

 

 

 

 

Genus i livsstilsmagasin – bevarande 

eller brytande av könsstereotyper? 

En semiotisk analys av svenska livsstilsmagasins visuella 

framställning av genus 

  



 
 

Abstract 

In the current media landscape, visual content is an influential and contributing part in the 

shaping of societal attitudes, conceptions and norms about gender. The main purpose of this 

qualitative study is thus to research how gender is visually displayed on the cover pages of 

two Swedish lifestyle magazines. Moreover, the aim is to investigate how the magazines visual 

portrayal of gender maintains, or challenges, traditional stereotypes about masculinity and 

femininity. The analysis is mainly based on Goffman’s theory of Gender Advertisements. 

Through a visual semiotic analysis, this study examines the cover models physical attributes, 

along with other semiotic resources such as setting, color and camera angle. From the overall 

results of the analysis, the conclusion drawn is that both men and women are depicted mostly 

in line with traditional gender stereotypes, with only small amounts of challenging 

characteristics made visible.  

Keywords: gender, stereotypes, masculinity, femininity, semiotics, lifestyle magazine, cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Problemdiskussion ........................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 2 

1.3 Uppsatsens disposition .................................................................................................................. 2 

2. Bakgrund ...................................................................................................................... 3 

2.1 Populärpress .................................................................................................................................. 3 

2.2 Livsstilsmagasin ............................................................................................................................. 3 

3. Tidigare forskning ......................................................................................................... 3 

3.1 Genus i media ................................................................................................................................ 4 

3.2 Könsstereotyper i visuell reklam ................................................................................................... 5 

3.3 Maskulinitet och femininitet i livsstilsmagasin ............................................................................. 6 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning .......................................................................................... 8 

4. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................ 8 

4.1 Genus ............................................................................................................................................. 9 

4.1.1 Genuskontraktet ..................................................................................................................... 9 

4.2 Könsstereotyper .......................................................................................................................... 10 

4.2.1 Gender Advertisements ....................................................................................................... 11 

4.3 Tillämpning av teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 12 

5. Metod och material .................................................................................................... 12 

5.1 Material och urval ....................................................................................................................... 13 

5.1.1 Femina .................................................................................................................................. 13 

5.1.2 Café ....................................................................................................................................... 14 

5.2 Bildsemiotik ................................................................................................................................. 14 

5.2.1 Denotation och konnotation ................................................................................................ 15 

5.2.2 Myter .................................................................................................................................... 15 

5.3 Analytiska verktyg ....................................................................................................................... 16 

5.3.1 Poseringar ............................................................................................................................. 16 

5.3.2 Objekt ................................................................................................................................... 16 

5.3.3 Miljö ...................................................................................................................................... 16 

5.3.4 Färger .................................................................................................................................... 17 

5.3.5 Blickar ................................................................................................................................... 17 

5.3.6 Vinklar ................................................................................................................................... 17 



 
 

5.3.7 Avstånd ................................................................................................................................. 18 

5.4 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 18 

5.5 Metodproblem ............................................................................................................................ 18 

5.5.1 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 19 

6. Analys ......................................................................................................................... 19 

6.1 Femina ......................................................................................................................................... 19 

6.1.1 Denotation ............................................................................................................................ 19 

6.1.2 Konnotation .......................................................................................................................... 20 

6.1.3 Myter om femininitet ........................................................................................................... 24 

6.2 Café .............................................................................................................................................. 25 

6.2.1 Denotation ............................................................................................................................ 25 

6.2.2 Konnotation .......................................................................................................................... 26 

6.2.3 Myter om maskulinitet ......................................................................................................... 29 

7. Diskussion och slutsatser............................................................................................. 30 

7.1 Sammanfattning .......................................................................................................................... 30 

7.2 Framtida forskning ...................................................................................................................... 32 

Käll- och litteraturförteckning ......................................................................................... 33 

Bilagor ................................................................................................................................  

Bilaga 1. Omslagsbilder Femina.............................................................................................................  

Bilaga 2. Omslagsbilder Café .................................................................................................................  



 

1 

 

1. Inledning 
1.1 Problemdiskussion 

Dagslägets mediekultur kan beskrivas som en visuell sådan, där bilder är en betydelsefull 

påverkansfaktor i dels hur människor upplever sig själva, dels sin omvärld (A . Hirdman, 2001). 

På daglig basis möts vi av mediebilder på män och kvinnor som representerar svåruppnåeliga 

ideal, som ändock skapar föreställningar om maskulinitet och femininitet. Hur medier skildrar 

genus är därav en avsevärd beståndsdel i skapandeprocessen av samhälleliga attityder om hur 

män och kvinnor väntas vara samt se ut (Hirdman & Kleberg, 2015). 

Utöver att forma nya uppfattningar om genus, kan medierna genom stereotyp skildring likväl 

bidra till upprätthållandet av redan dominerande samhällsnormer och värderingar 

(Bengtsson, 2017). Könsstereotyper används inom visuellt medieinnehåll som ett sätt att 

återge normativa föreställningar om genus, och sålunda göra det enklare för människor att 

känna igen sig. Könsstereotyp avbildning leder däremot till generaliserande och ojämlik 

framställning, såsom att män gestaltas som rationella, medan kvinnor snarare målas upp som 

emotionella (Jarlbro, 2013). Oansett Sveriges självbild som jämställt samhälle (Edström, 2015), 

är den bilden inte helt överensstämmande med genusrepresentationen i traditionella medier, 

där könsstereotyper generellt sett kvarstår (Mannila, 2017). 

Det sedvanliga livsstilsmagasinet är än idag ett medium som omringar oss, både i fysisk och 

numera även i digital miljö. Livsstilsmagasin adresserar sig vanligen till genusmarkerade 

publiker, och skapar genom sitt innehåll föreställningar om maskulinitet och femininitet. 

Magasinomslaget speglar magasinets övergripande personlighet, och visar vilka ideal 

tidningen önskar framhäva (Johnson & Sivek, 2009). Omslaget är även av framstående värde 

då det i allmänhet är den första delen som hamnar i en åskådares blickfång, och avgör om 

denne vill se mer (Jais-Nielsen, 2004). Livsstilsmagasin förmodas reflektera de normer och 

värderingar som råder inom den kulturella kontext de publiceras i, samt fungera som 

ledsagare i människors vardagliga beslutsfattande (Ytre-Arne, 2013). Genom 

livsstilsmagasinens avsiktliga, visuella val produceras, eller reproduceras, uppfattningar och 

ideal om maskulinitet samt femininitet. Det är således intresseväckande att ur ett 

genusperspektiv undersöka om problematiken med könsstereotyper uppehålls eller upphävs 

på omslagsbilder till svenska livsstilsmagasin. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur två svenska livsstilsmagasin 

visuellt skildrar genus på sina magasinomslag för att svara på om, och i så fall hur, 

könsstereotyper kommer till uttryck i framställningen. Vår avsikt är att studera hur femininitet 

gestaltas på omslaget till ett livsstilsmagasin med distinkt betonad kvinnlig läsarskara, Femina, 

samt hur maskulinitet avbildas på omslaget till ett livsstilsmagasin med huvudsakligen manlig 

publik, Café. 

Frågeställningarna som vi ämnar besvara är: 

• Hur framställs femininitet visuellt på omslaget till Femina? 

• Hur framställs maskulinitet visuellt på omslaget till Café? 

• På vilka sätt upprätthålls eller utmanas normativa könsstereotyper i respektive 

magasins visualisering av genus? 

Genom en ingående semiotisk analys av omslagsbildernas visuella element samt 

omslagspersonernas yttre attribut såsom posering, ansiktsuttryck och blickar, avser vi besvara 

ovanstående frågeställningar. Då vi i denna studie enkom genomför en analys av visuella 

inslag, innebär det att eventuella lingvistiska komponenter på magasinomslagen bortses från. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inledande kapitel innehåller en problemdiskussion som introducerar läsaren till 

forskningsämnet, samt studiens syfte och frågeställningar. I nästa avsnitt beskrivs 

bakomliggande termer som underlättar läsningen av uppsatsens återstående del. Sedan 

klarläggs en kunskapsöversikt, där tidigare forskning som anses relevant i relation till denna 

studie presenteras. Därpå följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som agerar 

underlag för hur det empiriska materialet analyseras. Vidare görs en genomgång och 

problematisering av den valda metoden, och under samma avsnitt ges även en beskrivning av 

de analytiska verktygen. I nästkommande kapitel redovisas resultatet av den analys som 

verkställts utifrån tidigare nämnd teoretisk ram, och med hjälp av presenterade analysverktyg. 

Avslutningsvis, i uppsatsens sista del, hittas studiens sammanfattade slutsatser vilka svarar på 

syftet och de uppsatta frågeställningarna. 
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2. Bakgrund 
2.1 Populärpress 

Populärpress beskrivs av Hadenius & Weibull (2005) som en allmän beteckning på 

lättåtkomliga underhållnings- och förströelsetidningar, vilka hittas i exempelvis kiosker eller 

dagligvaruhandel. Tidningar av detta format vänder sig till privata konsumenter, vilket gör att 

populärpressens utveckling är beroende av läsarnas tid, intresse och pengar. Traditionella 

dam- och herrmagasin benämns vanligtvis även som veckopress, en underkategori till den 

breda benämningen populärpress (Hadenius & Weibull, 2005). 

2.2 Livsstilsmagasin 

Ekman (1998) beskriver att veckopress adresserad mot män respektive kvinnor under 1990-

talet skiljde sig åt markant. Tidningar med väsentligen maskulin publik bestod av innehåll 

specialiserat på ett bestämt ämne, såsom jakt eller motorsport, vilket erbjöd männen en 

möjlighet att slappna av parallellt med en djupdykning i deras favoritsysslor. Feminint 

inriktade magasin hade vanligen en gemensam nämnare i sitt innehåll, vilket var det kvinnliga 

utseendet och underhållandet av det. Under senare år menar dock Jais-Nielsen (2004) att 

maskulina och feminina livsstilsmagasin närmat sig varandra i både innehåll och budskap. 

Moderna livsstilsmagasin är tidningar vars grundläggande innehåll har sin betoning på ämnen 

såsom mode, hälsa, skönhet, mat och heminredning, det vill säga ämnen sammankopplade 

med den vardagliga tillvaron för både män och kvinnor. Livsstilsmagasinens innehåll dirigeras 

också utifrån deras inriktning på konsumtion och lyhördhet för vad marknaden begär (Jais-

Nielsen, 2004). 

3. Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt presenteras, för denna studie, ansenlig forskning som åstadkommits 

inom ämnet genus och media. Som en inledning till ämnet introduceras initialt forskning om 

genus i olika mediesammanhang. Sedan redovisas studier om könsstereotyper i visuell reklam, 

vilka anses relevanta i relation till denna uppsats då ett magasinomslag kan ses som en 

reklambild för magasinet i fråga. Omslagets syfte är att marknadsföra produkten, det vill säga 

tidningen samt dess innehåll, och kan därav argumenteras ha påfallande likheter med övriga 
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visuella reklambilder. Slutligen framläggs vetenskapliga verk om femininitet och maskulinitet 

i livsstilsmagasin, vilket även denna studie behandlar. 

3.1 Genus i media 

Fagerström & Nilson (2008) diskuterar hur män och kvinnor representeras i populärkultur, 

som dokusåpor och liknande TV-serier. Forskarna uttrycker att interpersonella relationer 

alltjämt mittplaceras i såpor, och att det vanligen är kvinnorna som sköter om dessa. En vanlig 

åsyn är att kvinnor framställs likt familjära problemlösare i hemmet, medan de verksamma 

männen skildras i en yrkesmässig miljö på utsidan. Likaså hittas genusskillnader i 

verklighetsbaserade såpor, så kallade dokusåpor. Där konstateras det dels att män syns mer, 

dels att representationen av män och kvinnor sker i linje med traditionsenliga mönster. 

Tävlingsinriktade män benämns till exempel i egenskap av strategiska vinnarskallar, medan 

likasinnade kvinnor döms ut som manipulerande och lömska (Fagerström & Nilson, 2008).   

Jarlbro (2013) har likväl undersökt genusrepresentation i media, och menar att distinktionen 

mellan män och kvinnor genom historien har varit möjlig att synliggöra på multipla plan och 

plattformar i mediesfären. Forskaren belyser problematiken i situationen med att medierna 

bör fungera som en arena där alla har samma chans att synas och höras, vilket fallerar när en 

grupp tillåts stå över den andra. Ytterligare en brist uppstår när skildringen av män och kvinnor 

ser olik ut, då det endast främjar en av genuskategorierna.  

Inom både svensk och internationell nyhetsmedia anmärker Jarlbro (2013) att kvinnor alltjämt 

är underrepresenterade i jämförelse med män. Vidare, diskuterar Jarlbro (2013) att det inom 

nyhetsmedia även existerar en skillnad i vilka ämnen män och kvinnor uttalar sig om. 

Bevakningsområden som anses ”hårda” domineras av manliga huvudpersoner, medan 

”mjuka” ämnen passas över till kvinnor. Hirdman & Kleberg (2015) utvecklar påståendet, och 

menar att det handlar om en symbolisk könsordning inom journalistiken, där maskulint och 

feminint särskiljs baserat på uppfattningen om att kvinnor är hemmahörande i det privata 

skiktet, medan män platsar i offentligheten. ”Hårda” ämnen som politik, näringsliv och 

samhällsekonomi antas därav vara av vikt för män, då dessa ämnen sammankopplas med det 

offentliga skiktet. Kvinnor däremot, uttalar sig i synnerhet om ämnen som barnomsorg, 

utbildning samt hälso- och sjukvård, vilka benämns vara ”mjuka” (Hirdman & Kleberg, 2015). 
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Om kvinnor mot förmodan söker sig till den manliga domänen, belyser Jarlbro (2013) att de 

ändå blir klandrade som individer i en privat roll. Män blir rannsakade, dömda och 

förolämpade utifrån sin kompetens, kvinnor blir bemötta med kritik framlagd mot deras yttre. 

Offentliga kvinnor, såsom politiker, bedöms med deras utseende som främsta attribut, 

samtidigt som deras politiska ställning nonchaleras och åsidosätts som en bisak. 

3.2 Könsstereotyper i visuell reklam 

Jarlbro (2006) nämner reklam som ett område där könsstereotyper, även i modern 

västerländsk era, har en benägenhet att synas och upprepas. Traditionellt manliga drag 

appliceras ännu övervägande på män, såsom händighet, styrka och ledarskap. Kvinnor 

framställs än i egenskap av att vara osjälvständiga, och placeras huvudsakligen i reklam för 

varor associerade med skönhet och hushåll. Inom reklamvärlden påpekar Jarlbro (2006) att 

kvinnor ideligen skildras som passiva dekorationer vars primära mål är att behaga den manliga 

blicken. När kvinnor väl genomför handlingar, är de i regel relaterade till utseende, som att de 

rakar benen eller applicerar nya hudvårdskrämer. Jarlbro (2006) menar att framställning av 

det slaget speglar samhällets skönhetsideal och visar vilka samhälleliga förväntningar på 

kvinnors yttre som råder. Därutöver, beskriver Fagerström & Nilson (2008) reklam som en av 

få delar av det offentliga, mediala rummet där kvinnor är överrepresenterade komparerat 

med män. Kvinnor, eller kvinnokroppar, används som uppmärksamhetspåkallande blickfång 

vid marknadsföring för ett brett utbud av varor och tjänster, då de sägs kunna förmedla, och 

vara en metafor för, i princip vad som helst (Fagerström & Nilson, 2008). 

Inom det internationella forskningsområdet har bland andra Tsichla & Zotos (2016) genomfört 

en studie där de analyserat reklambilder i både manliga och kvinnliga cypriotiska magasin, 

med mening att urskilja om könsstereotypa genusskildringar än förekommer. I studien 

används teorin om Gender Advertisements (Goffman, 1976), vilken även är av värde i vår 

analys. Studiens generella resultat påvisar att framställningarna av män och kvinnor ännu 

formas av könsstereotyper, där kvinnor gestaltas som underordnade män. En liknande studie 

har verkställts av Gill & Kohrs (2018), som å andra sidan menar att en annan form av 

genusgestaltning är på uppgång. 
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Den mest frekventa könsstereotypen gällande kvinnor i reklam är enligt Tsichla & Zotos (2016) 

att de visuellt skildras som prydnader, det vill säga i en passiv roll där de månar om sitt yttre. 

Utöver det, är kvinnor visualiserade som sexobjekt en välanvänd stereotyp. I motsats till dessa 

resultat menar Gill & Kohrs (2018), vars studie utgått från samma teoretiska perspektiv men 

med amerikanska reklambilder riktade mot kvinnor som analysmaterial, att gestaltningen av 

kvinnor befinner sig i en omvandlingsfas. Snarare än att framställas i passiv och underordnad 

dager, finner forskarna i majoriteten av de undersökta bilderna att kvinnor, genom poseringar 

och kroppsspråk, porträtteras som självsäkra, närvarande samt mäktiga. Kvinnor i visuell 

reklam har, som Gill & Kohrs (2018) beskriver, börjat kontrollera sina kroppar och äga sin 

sexualitet, istället för att skildras som ett inaktivt sexobjekt ämnat att tillfredsställa manliga 

åskådares ögon. Tsai, Sami Mohamed Ali Shata & Tian (2019) uppmärksammar även de att 

kvinnostärkande, icke-stereotypa reklambilder har blivit allt mer synliga, men att de genom 

det även exponerar den rådande genushierarkin där kvinnor är underordnade män, och därav 

är i behov av förstärkning. 

Angående den bildliga framställningen av män i reklam påstår Tsichla & Zotos (2016), som 

nämnt, att även den till stor del baseras på könsstereotyper. Porträtteringen karaktäriseras av 

egenskaper som bevarar den maskulina idealbilden, såsom aktivitet utanför hemmet, 

auktoritet, framåtsträvande samt utstrålning av sexuell dragningskraft. Ökningen av manlig 

”sex appeal” i reklam hävdar forskarna är ett resultat av den upptrappade fokuseringen på 

mäns utseende. Tsai, Sami Mohamed Ali Shata & Tian (2019) påpekar likväl att mäns yttre 

spelar en betydande roll i dagslägets visuella annonsering. Forskarna beskriver att reklam som 

ska verka upplyftande för män ännu accentuerar deras fysiska styrka, vilket reproducerar 

stereotypen om den muskulöse machomannen.  

3.3 Maskulinitet och femininitet i livsstilsmagasin 

En av de framstående studierna om gestaltningen av maskulinitet och femininitet i svenska 

livsstilsmagasin är verkställd av Anja Hirdman (2001). Forskaren presenterar i sin avhandling 

en historisk redogörelse för hur män och kvinnor visuellt framställs i magasinen Veckorevyn 

samt Fib aktuellt mellan år 1965-1975 i jämförelse med år 1995. 
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Konstruktionen och skildringen av maskulinitet och femininitet i livsstilsmagasin har enligt A. 

Hirdman (2001) genomgått olika skeden. Under 1960- och början på 70-talet uppvisar 

innehållet i det kvinnligt inriktade magasinet Veckorevyn en distinkt genusordning, där 

männen har överhanden. Magasinets roll är att handleda kvinnor i att vara åtråvärda, med 

mening att de ska hitta och kvarhålla en man. Vid det här laget anses kvinnor vara 

osjälvständiga individer vars egenvärde bestäms utifrån deras förhållanden med män. 

Männen i magasinet Fib aktuellt, som har en huvudsakligen manlig publik, gestaltas samtidigt 

som hjältar och erövrare vars främsta personlighetsdrag är mod, styrka och kompetens. 

Denna genusstruktur är även synlig visuellt. Kvinnans underordning visualiseras exempelvis 

genom drömmande blickar riktade uppåt, vilket symboliserar mannens plats i relation till 

henne själv. Mannens oberoende ställning markeras i form av allvarliga minspel och bortvända 

blickar som framhäver hans upptagenhet med andra händelser. Den senare delen av 1970-

talet är en period där föreställningen om kvinnor som oberoende individer blir någorlunda 

verklig i magasinens värld. Den nya kvinnosynen gör sig påmind i visualiseringen, där kvinnor 

nu anammar mer maskulina poseringar såsom allvarliga ansiktsuttryck, snarare än leenden 

och undergivet kroppsspråk (A. Hirdman, 2001). 

Skildringen av femininitet i Veckorevyn år 1995 påpekar A. Hirdman (2001) kännetecknas av 

uppmaningar till den kvinnliga läsaren, där det visuella innehållets främsta funktion är att 

illustrativt visa vad kvinnlighet är och hur det uppnås. Avbildningen kretsar också kring att 

kvinnan är, och vill bli, beskådad. Kvinnan i det bildliga materialet har inte sällan en 

kontaktsökande blick, vilken fungerar likt en spegel som ska uppmuntra läsaren till att rikta 

uppmärksamheten mot sitt eget utseende, och sedan imitera det som visas upp på bilden. 

Genom att skapa ett bildligt ideal som den kvinnliga läsaren ska vilja känna samhörighet med, 

uppmanar magasinet till förändring. Tidningen framhåller att förbättring sker genom 

användning av särskilda produkter såsom smink, kläder och kroppsvård, vilket Gill (2007) 

menar skapar en föreställning om femininitet som något en kvinna uppnår genom konstant 

uppmärksamhet och kontroll över sitt yttre. Gill (2007) belyser dessutom att kvinnliga 

livsstilsmagasin tenderar att vara motsägelsefulla, där de å ena sidan rekommenderar ytliga 

produkter till kvinnor, men å andra sidan uppmuntrar naturlighet. 

I motsats till Veckorevyn under 1990-talet, som uppmuntrar sin kvinnliga läsarskara till 

förbättring och förändring, hyllar Fib aktuellt sina manliga läsare via bedyrande om att de är 
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tillräckliga (A. Hirdman, 2001). Fokus ligger ännu på det manliga handlandet, men numera 

främst i sexuella sammanhang med kvinnor. Visualiseringen präglas ännu av att männen inte 

möter publiken med blicken, vilket förmedlar distansering från åskådarna. Gill (2007) 

beskriver likaså att en ökad sexualisering framkommer under denna period i de manliga 

magasinen, där synen på kvinnor som sexobjekt genomsyrar innehållet. Den nedlåtande 

attityden mot kvinnor menar Gill (2007) är ett försök till att naturalisera genusskillnader och 

den manliga makten. En studie genomförd av Ricciardelli, Clow & White (2010) upplyser om 

att nyare versioner av maskulina livsstilsmagasin fokuserar mer på synliggörande av den 

manliga kroppen, än den kvinnliga. I likhet med kvinnligt inriktade magasin, påvisar studiens 

resultat att även män nu möts av innehåll som uppmanar dem till vårdande av utseendet, inte 

minst kroppsformen och klädstilen. Idealmannen som presenteras för läsaren i det visuella 

innehållet är muskulös, men tonad, och påklädd märkeskläder. Ricciardelli, Clow & White 

(2010) framhåller därav att magasinen skapar en uppfattning om att maskulinitet, makt och 

framgång nås med hjälp av ”korrekt” yttre. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den sammanfattade konklusionen som kan dras utifrån redovisade vetenskapliga verk och 

studier är att genusdistinktioner hittas i olika medieformat, inom både svenska och 

internationella sammanhang. Flera studier har genomförts med fokus på könsstereotyper i 

reklambilder, där ett antal studier påpekar att stereotyper ännu är ett gängse medel vid visuell 

framställning av genus. Däremot, pekar de allra senaste studierna på att en omvandling kan 

vara på ingång. Vår studie kan därav ses som ett bidrag till utbredningen av 

forskningsområdet. Inom en svensk kontext verkar det däremot föreligga en viss brist på 

forskning om just livsstilsmagasin och deras omslagsbilder. Det gör det således relevant att 

undersöka hur den visuella skildringen av maskulinitet och femininitet i livsstilsmagasin sker i 

nulägets, möjligen föränderliga, medielandskap. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I nedanstående avsnitt presenteras teoretiska perspektiv och begrepp som är av betydelse för 

vårt valda ämne, samt har relevans vid genomförandet av vår analys. Kapitlet avslutas med ett 

stycke som beskriver på vilket sätt dessa utgångspunkter används i denna studie. 
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4.1 Genus 

Inom genusvetenskaplig forskning är begreppen kön och genus av väsentlig vikt, och lika 

betydande är distinktionen mellan dem. Termen genus myntades i Sverige, ur engelskans 

”gender”, på 1980-talet som ett sätt att åskådliggöra skillnaden mellan biologiskt, kroppsligt 

kön och socialt konstruerat kön (Y. Hirdman, 2003). Poängen med att införa ordet genus, var 

enligt Y. Hirdman (2003) även att kasta ljus över de mönster som ligger bakom de fasta 

formerna ”man” och ”kvinna”, med syfte att kunna analysera makthierarkin dem emellan. För 

att ytterligare tydliggöra att genus handlar om sociala konstruktioner, används begreppen 

”maskulint” och ”feminint” hellre än ”manligt” och ”kvinnligt” inom genusvetenskapliga 

sammanhang. Fagerström & Nilson (2008) betonar problematiken i de två sistnämnda 

termerna med att de enkelt kan tolkas som hänvisningar till fastställda, bestående egenskaper 

hos män och kvinnor. Genus kan sålunda beskrivas som en kulturellt betingad interpretation 

av de biologiska skillnader som hittas hos män och kvinnor, inte de biologiska olikheterna i sig 

(Kulick, 1987 se Jarlbro, 2013).  

Y. Hirdman (2003) belyser också att begreppet genus inte uteslutande är ett användbart 

redskap för att begripa maskulint och feminint i form av mänskliga kroppar, utan också för att 

kunna förstå och diskutera hur allt i vår omgivning genomsyras av föreställningar om 

maskulinitet samt femininitet. Historiska uppfattningar om genus präglar enligt Fagerström & 

Nilson (2008) än, på samhällsnivå, allt från föräldraledighet till yrkesmöjligheter, val vilka får 

olika konsekvenser för mäns och kvinnors liv. Betoningen bör således ligga på 

maktdimensionen, vilken Fagerström & Nilson (2008) beskriver är essentiell inom 

genusforskningen för att kunna analysera och synliggöra den systematiska genusordning som 

föreligger mellan män och kvinnor i samhället. 

4.1.1 Genuskontraktet 

Genuskontraktet är ett begrepp utvecklat av Yvonne Hirdman (2003) som menar att det råder 

en naturlig ordning, en osynlig uppgörelse, mellan män och kvinnor vilken beskriver deras 

vardera samhällsroller samt relation till varandra. Y. Hirdman (2003) kallar genuskontraktet 

för en situation som både föder och stärker stereotypa uppfattningar om vad som är maskulint 

och feminint. Fagerström & Nilson (2008) beskriver vidare att teorins basala byggstenar dels 



 
 

10 
 

är särhållandet av män och kvinnor, dels inställningen att mannen är norm. I genuskontraktet 

är män och kvinnor varandras motsatser och har därav olika rättigheter samt skyldigheter, 

vilka omöjliggör jämlika förutsättningar (Y. Hirdman, 2003).  

Den idealtypiska överenskommelsen menar att det är kvinnornas skyldighet att vårda hem 

och eventuella barn, medan männens roll är att livnära och beskydda sitt hushåll. Dessa 

förväntningar påstår Y. Hirdman (2003) har sin upprinnelse i att kvinnan är barnafödare, vilket 

har genererat en inetsad övertygelse om att hennes naturliga plats är hemma, i det privata 

skiktet. Mannens förpliktelse är av den anledningen att skydda kvinnan även utanför hemmet, 

vilket ger honom möjligheter, men begränsar och underordnar henne. Denna strukturella 

genusordning och åtskillnad kan omvandlas över tid, om än långsamt, och upprätthålls genom 

de normer som för närvarande förhärskar i samhället (Y. Hirdman, 2003). Den hierarkiska 

uppbyggnaden vidmakthålls således av män och kvinnor tillsammans, men då avtalet är slutet 

på olika villkor är det främst männen som främjas av genuskontraktets premisser (Fagerström 

& Nilson, 2008). 

4.2 Könsstereotyper 

Tanken om stereotyper introducerades av Walter Lippmann (1922), som menar att 

stereotyper är ett sätt att förenkla och kategorisera en annars oordnad, komplex omvärld. 

Genom stereotypa föreställningar skapas sålunda inte en helhetsbild av verkligheten, utan en 

reducerad värld som uppfattas utifrån given kulturell kontext. 

Kleberg (2006) beskriver att stereotypa representationer uppstår när ett kollektiv av 

människor, såsom män eller kvinnor, gestaltas genom simpla generaliseringar baserade på 

redan fastslagna uppfattningar om dem. Utöver att förenkling av sådant slag reducerar 

individuella egenskaper inom gruppen till en helhet, är meningen även att göra skillnad mellan 

olika sociala kategorier och ställa dem mot varandra. När kategorier ställs mot varandra 

innebär det gemenligen att den ena gruppen värdesätts högre än den andra som istället 

undermineras, vilket frambringar ett obalanserat maktförhållande mellan dem. Ur detta 

uppstår ett ”vi” och ”dom”, där ”vi” bildar den normativa gruppen, och ”dom” utgörs av de 

marginaliserade (Kleberg, 2006). Jarlbro (2013) påpekar att stereotyper om maskulinitet och 

femininitet, så kallade könsstereotyper, i mediesammanhang därjämte används med syfte att 
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höja känslan av igenkänning hos människor, och på så sätt göra det enklare att bearbeta den 

information som kommuniceras eller visualiseras. Kvinnor och män stereotypiseras 

exempelvis genom att skildras med särskilda, ofta motsatta, karaktäristika, såsom att män är 

resultatorienterade men kvinnor känslostyrda (Jarlbro, 2013).  

4.2.1 Gender Advertisements 

Det teoretiska perspektivet vid namn Gender Advertisements etablerades av Erving Goffman 

(1976) och består av sex olika teman, vilka används med mening att undersöka hur kvinnor 

och män framställs visuellt, samt urskilja könsstereotyper i bildmaterial. Nedan beskrivs 

innebörden av vardera kategori. 

Med Relative Size menas att en persons, som inte sällan är en man, sociala överordnad och 

makt synliggörs genom att denne gestaltas som större eller längre än andra personer 

närvarande på bilden. Överordningen kan även komma till uttryck genom att personen upptar 

störst utrymme. 

Feminine Touch beskriver de visuella skillnaderna i hur män och kvinnor använder sina händer. 

Kvinnor brukar sina händer genom att beröra objekt eller sig själva lättsamt och mjukt, medan 

män snarare greppar med fasta och hårda handtag. 

Termen Function Ranking innebär att det vid samspel eller samarbete mellan män och kvinnor 

på bild, högst sannolikt är männen som anammar rollen som aktiva utövare samt ledare av 

situationen. Kvinnorna framställs som passiva stöttepelare till männen. 

The Family framhåller att män och kvinnor i familjebilder visualiseras på skilda sätt för att visa 

familjens sociala ordning. Kvinnorna är engagerade, männen avståndstagande. 

Ritualization of Subordination markerar skillnader i mäns och kvinnors kroppsspråk samt 

positionering. Kvinnor gestaltas mer frekvent än män i sittande, liggande eller böjda 

ställningar närmare marken, vilka symboliserar undergivenhet, mindre egenkontroll samt 

sårbarhet. En stående, rak kroppshållning med huvudet högt blir således ett kännetecken för 

överlägsenhet och stolthet, vilket främst hittas vid skildring av män. Att kvinnor vanligen 

poserar med ett leende är ytterligare en indikation på underordnad. 
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Betydelsen av Licensed Withdrawal är att kvinnor i större utsträckning än män skildras på vis 

där de framstår som frånvarande i situationen. Kvinnornas avsaknad av uppmärksamhet 

visualiseras medelst blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ett sätt som detta visas på är 

genom att de tittar bort, eller riktar huvudet nedåt så att blicken döljs. Ytterligare sätt är att 

de täcker delar av ansiktet med sina händer, eller uttrycker ett minspel som signalerar 

förvirring och hjälplöshet. 

4.3 Tillämpning av teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp fungerar som vägledning vid genomförandet 

av vår analys, samt i förståelsen av dess resultat. Slutsatserna kommer även att kunna 

återkopplas till, och diskuteras utifrån, det teoretiska ramverket. Med hänsyn till uppsatsens 

syfte och uppsatta frågeställningar, anser vi det väsentligt att presentera central terminologi 

såsom begreppen genus och könsstereotyper, vilka hjälper oss tolka hur maskulinitet och 

femininitet framställs visuellt. Som ytterligare komplement vävs teorin om genuskontraktet 

(Y. Hirdman, 2003) in, med mening att avgöra om normativa uppfattningar om män och 

kvinnor vidmakthålls eller motarbetas. Vid analysen kommer i huvudsak teorin om Gender 

Advertisements att vara av värde i tolkningsarbetet. Genom att undersöka förekomsten av de 

teman som beskrivs av Goffman (1976), kan vi urskilja om, samt hur, män och kvinnor skildras 

stereotypt. Då vi ämnar undersöka hur män och kvinnor framställs individuellt på 

magasinomslag, undantas de teman som kräver att ett större antal personer medverkar på 

bilden. Variablerna som av den anledningen exkluderas i analysen är Relative Size, Function 

Ranking samt The Family. 

5. Metod och material 

Under detta avsnitt presenteras först den kvalitativa forskningsinriktningen, då detta är en 

kvalitativ uppsats. Därefter, ges en beskrivning och motivering av studiens empiriska material 

samt urvalsprocessen. I avsnittet beskrivs även bildsemiotik ingående, vilket är den valda 

metoden för denna studie. Till sist, innehåller kapitlet även en redogörelse för vilka 

analysverktyg som används, hur metoden appliceras vid analysen samt en 

metodproblematisering och diskussion gällande studiens validitet och reliabilitet. 
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Den kvalitativa forskningsansatsen kan enligt Alvehus (2019) översiktligt sammanfattas som 

att den intresserar sig för meningar och innebörder, snarare än statistiskt belagda samband. 

Frågan ”hur?” är central i denna uppsats, och därav är en kvalitativ metod att preferera 

framför en kvantitativ dito. Begreppet tolkning är likväl av betydande värde i vår studie, då 

kvalitativ forskning kan likställas med tolkande forskning (Alvehus, 2019). Vi ämnar nå, och 

bidra med, en ökad förståelse för ett fenomen, i detta fall hur svenska livsstilsmagasin visuellt 

framställer genus. En kvalitativ ansats anses av den anledningen vara den mest lämpade, då 

det ger oss rum att realisera djupgående tolkningar av underliggande meningar. 

5.1 Material och urval 

Uppsatsens urval är ett strategiskt sådant, då dess primära utgångspunkt är studiens uppsatta 

frågeställningar (Alvehus, 2019). Detta kan med andra ord även benämnas målstyrt urval, 

vilket närmare innebär att det empiriska materialet valts ut för att överensstämma med vår 

studies syfte. Undersökningens analysmaterial består av sammanlagt 12 omslag av 

livsstilsmagasinen Femina och Café, mer specifikt sex omslag av respektive magasin. Omslagen 

som analyseras hämtas från vardera magasins upplagor publicerade under samma 

kalendermånader 2019, för att analysen ska bli så likvärdig och aktuell som möjligt. Då 

magasinet Femina gav ut fler utgåvor än Café under årets gång, valdes inledningsvis Cafés sex 

senaste nummer ut. Därefter inhämtades motsvarande kalendermånaders upplagor av 

Femina. De omslag som analyseras är publicerade i december, november, augusti, juni, maj 

och mars 2019. Värt att uppmärksamma är dock att numret utgivet av Café i september 

utelämnades då omslaget bestod av två personer, en man och en kvinna. Vi ansåg att detta 

omslag inte motsvarar det vi avser undersöka, och valde därav att exkludera omslaget i fråga. 

Nämnvärt är också att magasinen inte erhålls i fysiskt format, utan digitalt via onlinetjänsten 

Readly. Valet av magasinen Femina samt Café motiveras dels av deras likhet storleks- och 

innehållsmässigt, dels av deras genusmarkerade läsekretsar.  

5.1.1 Femina 

Magasinet Feminas slogan lyder ”Sveriges största magasin för kvinnor!”. Vidare, skrivs det att 

magasinet önskar inspirera kvinnor med sitt innehåll bestående av bland annat de senaste 

strömningarna inom skönhet, hälsa och mode, samt inredningsråd. Ytterligare innehåll 
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omfattar mat, resor och intervjuer (Prenumerera, 2019). I magasinets primära målgrupp ingår 

högutbildade kvinnor bosatta i storstäder som är måna om sitt yttre och inre, mode- och 

kulturintresserade samt sociala. Feminas upplaga år 2018 beräknas vara 63 400, inklusive 

läsning genom Readly (Ocast, 2019). 

5.1.2 Café 

Kortfattat, beskrivs magasinet Café som ”Bästa läsningen och snyggaste modet” (Café, 2019). 

I en längre redogörelse benämns Café som Sveriges ledande mode- och livsstilsmagasin för 

män, med innehåll främst koncentrerat på stil. I magasinet hittas dock även ämnen som 

dokumentärjournalistik, intervjuer, resor, prylar och matlagning. Den persona som Café riktar 

sig till är den högutbildade mannen som engagerar sig i resor, musik och nya maträtter. 

Gällande magasinets senaste upplaga, uppgår siffran till 22 600 (Ocast, 2019). 

5.2 Bildsemiotik 

Semiotik beskrivs som läran om tecken, och hur de kommunicerar mening. Från början var 

semiotisk analys en princip som applicerades på det verbala språket, men som sedan 

utvidgades till en analysmetod för alla former av tecken, såsom visuella (Bignell, 2002). 

Tillämpning av semiotik som metod på visuellt material innebär således att alla 

betydelsebärande komponenter på en bild tolkas och analyseras enskilt, innan de sätts i 

förhållande till varandra och bildens sammanhang. På så sätt kan det åskådliggöras vad som 

representeras i bilder och hur, samt vilka idéer, budskap och värden som kommer till uttryck 

i visualiseringen (Eriksson & Göthlund, 2012). 

Den metod som tillämpas i genomförandet av denna undersökning är bildsemiotisk analys, en 

egen gren uppkommen ur semiotiken. Inom medie- och kommunikationsvetenskaplig 

forskning är metoden enligt Sonesson (1992) användbar för att begripa bilders underliggande 

betydelse och på så sätt även nå ökad förståelse för hur samhället är beskaffat, inte minst i 

dagens visuella kultur. Bildsemiotik, i konstellation med en genusteoretisk infallsvinkel, 

lämpar sig följaktligen väl i denna uppsats då vi avser nå en djupare insikt i hur genus framställs 

på bild. Analysen utgår från Roland Barthes framstående modell för semiotisk bildanalys, vars 

beståndsdelar inrymmer denotation, konnotation samt myter (Fiske & Jenkins, 2011). Dessa 

begrepp presenteras närmare under rubrikerna nedan. 
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5.2.1 Denotation och konnotation 

En bilds första, ytliga tolkningsskikt kallas denotation, och refererar till ett teckens bokstavliga, 

objektiva betydelse. Det som direkt möter åskådarens blick och kan ses med blotta ögat, tillhör 

den denotativa deskriptionen av en bild (Fiske & Jenkins, 2011). När åskådaren däremot 

kopplar ett tecken till sina personliga känslor, värderingar eller erfarenheter, övergår 

tolkningsskiktet till det som benämns konnotation. Vilka konnotationer en bild och dess 

beståndsdelar bär är därav högst subjektivt, då det beror på vilket kulturellt sammanhang 

betraktaren är en del av. Sammanfattningsvis, innebär denotation vad som är fotograferat, 

medan konnotation kan sägas handla om hur något är fotograferat (Fiske & Jenkins, 2011). 

5.2.2 Myter 

Inom ett semiotiskt sammanhang avser en myt sättet som en bestämd kultur kollektivt 

förklarar eller förstår olika aspekter av verkligheten (Fiske & Jenkins, 2011). Ur en kedja av 

relaterade koncept, konstrueras gemensamma sätt att tänka kring personer, händelser, 

platser och så vidare (Bignell, 2002). En annan funktion som myter enligt Barthes fyller är att 

mörka historisk fakta och istället framställa vissa samhällsidéer som naturliga och 

fundamentala. Barthes påstår däremot att myter är uppkomna ur ideologier menade att 

främja dominerande samhällsklasser (Fiske & Jenkins, 2011). Ett exempel är myten om att 

kvinnor ”naturligt” är mer omsorgsgivande än män, och därav ska uppfostra barnen i hemmet, 

medan mäns ”naturliga” mission är att arbeta och försörja hushållet ekonomiskt. Denna syn 

på maskulinitet och femininitet uppstod snarare under industrialiseringen på 1800-talet, med 

syfte att gynna de offentligt arbetande och inkomstbringande männen. Samtidigt, tvingades 

kvinnorna stanna hemma och sköta familjen (Fiske & Jenkins, 2011). Genom att presentera 

denna familjeuppbyggnad som ett naturenligt fenomen, istället för en produkt av historien 

och socio-politisk ideologi, skapas en missvisande bild av den som oföränderlig, rimlig samt 

rättvis (Fiske & Jenkins, 2011). Genom myter blir därav särskilda sociala föreställningar allmänt 

accepterade och normaliserade, såsom de förenade med maskulinitet samt femininitet, vilka 

dock kan förändras med tidens gång (Bignell, 2002).  
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5.3 Analytiska verktyg 

De analysverktyg som brukas i denna bildsemiotiska undersökning hämtas från Machin (2007). 

Forskaren presenterar olika element som kan undersökas med mening att klarlägga bilders 

underliggande betydelse. I kapitlen nedanför beskrivs, i närmare detalj, vilka visuella 

komponenter som analyseras i undersökningen av omslagsbildernas denotation, konnotation 

samt myter. 

5.3.1 Poseringar 

Poseringar är enligt Machin (2007) generellt sett bärare av konnotationer, och skapar olika 

associationer beroende på deras utformning. Exempelvis kan en stel, rakryggad posering 

associeras med militären och dess disciplin, medan en posering med sjunkna axlar snarare 

sammankopplas med lättsamhet. På så sätt kan olika poseringar även anknytas till 

maskulinitet och femininitet. Machin (2007) beskriver att feminint självförtroende vanligtvis 

visualiseras genom platstagande, händer på höfterna samt blickar riktade mot kameran. 

Maskulint självförtroende uttrycks likaså genom poseringar som maximerar kroppsstorleken 

och nyttjar bildens utrymme. 

5.3.2 Objekt 

En annan konnotationsbärare menar Machin (2007) är objekt. Genom närvaron av särskilda 

objekt i bilder, nås insikt om vad bilden vill förmedla. Ett exempel är om en företagsam kvinna 

avbildas, så förstås det utifrån rekvisitan bestående av saker som kostym, mobiltelefon, laptop 

och kaffe. Tillsammans, skapar alla föremål på bilden en kontext som konnoterar ett yrkesliv. 

5.3.3 Miljö 

Miljö avser den omgivning som en avbildad person framställs i. Machin (2007) nämner till 

exempel att utomhusmiljöer i form av stränder, kustlinjer och sjöar konnoterar frihet och 

avslappning. Storstadsmiljöer bär i kontrast konnotationer kopplade till världsvana och 

kultivering. När det gäller bilder i magasin menar Machin (2007) dock att det blivit allt 

vanligare att inte presentera någon bestämd omgivning alls. Borttagningen av en kontextuell 

miljö framhäver på så sätt inte en särskild händelse, utan fokuserar på idén eller konceptet 

som bilden symboliserar, och raderar vissa beståndsdelar av verkligheten. 
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5.3.4 Färger 

Färgval beskrivs av Machin (2007) som ytterligare en viktig semiotisk resurs vid visuellt 

meningsskapande. Kulörer skapar kulturella associationer, såsom en koppling mellan färgen 

blått och vatten, eller anknytning till mer abstrakta ting som vetenskap och kunnighet. Det är 

däremot inte bara kulören i sig som är ett betydande element, utan även dess mättnad och 

nyans, samt ljus eller mörker. Användningen av ljusa färger skapar associationer till lycka, 

mörka färger till sorg. Omättade kulörer beskriver Machin (2007) som nedtonade, subtila och 

fredliga. Mättade färger däremot, yttrar emotionell intensitet. Ett exempel är användningen 

av uttrycksfullt, rött läppstift på kvinnor, vilket konnoterar känslor och sensualitet. Gällande 

nyans, indikerar kalla temperaturer lugn och distans, medan varma toner sammankopplas 

med värme, energi och femininitet. 

5.3.5 Blickar 

Genom att en avbildad person tittar på åskådaren, skapas en symbolisk kontakt och 

interaktion dem emellan. Likväl, kan frånvaron av blickar riktade mot publiken skapa en 

distanserad, opersonlig relation. Hur och var personen på bilden tittar bort, kan dock 

symbolisera olika egenskaper. En uppåtriktad blick i distansen indikerar positivitet och hög 

status, medan en blick nedåt konnoterar det motsatta. Vad en blick förmedlar, beror även på 

resterande ansiktsuttryck, kroppsspråk samt semiotiska resurser, vilka i samspel kan 

konnotera makt, vänlighet, lockelse, arrogans och så vidare (Machin, 2007). 

5.3.6 Vinklar 

Kameravinklar är ännu en aspekt som kan bidra till formandet av en relation mellan personen 

på bilden och dennes åskådare (Machin, 2007). Horisontella vinklar kan endera bidra till att 

betraktaren utesluts ur situationen genom att den avbildade personen syns från sidan, eller 

skapa medverkan om personen på bilden gestaltas rakt framifrån. Vertikala vinklar handlar 

främst om maktförhållandet mellan skildrad person och åskådare. Om personen på bilden 

tittar ner på betraktaren, antyder det dels att denne har högre status, dels är fysiskt 

överlägsen. Om seendepositionen är på samma höjdnivå, skapas jämlikhet (Machin, 2007). 
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5.3.7 Avstånd 

Med avstånd åsyftas hur nära eller långt ifrån en person avbildas. Plåtas personen genom en 

avlägsen helkroppsbild, uttrycker det en känsla av anonymitet och avståndstagande gentemot 

åskådaren. Machin (2007) menar därav att ju närmare personen framställs, desto mer 

intimitet framkallas av bilden. 

5.4 Tillvägagångssätt 

Genom en analys av varje omslagsbild var för sig, presenteras ur det ett sammanställt 

analysresultat där genomgående teman redogörs för och diskuteras. Först beskrivs det 

denotativa skiktet på bilderna, det vill säga deras uppenbara beståndsdelar. Sedan ges en 

grundlig genomgång av den konnotativa analysen, där tyngdpunkten ligger. Analysen på den 

konnotativa nivån utgår från våra ovannämnda analysverktyg, tidigare forskning och vårt 

teoretiska ramverk, främst med fokus på de utvalda kategorierna inom perspektivet Gender 

Advertisements (Goffman, 1976), det vill säga Feminine Touch, Ritualization of Subordination 

samt Licensed Withdrawal. Slutligen åskådliggörs de myter som ligger bakom magasinens 

framställning av maskulinitet och femininitet. 

5.5 Metodproblem 

Ändamålet med en kvalitativt inriktad studie kan beskrivas som att man ämnar nå en bred 

förståelse för ett snävt, preciserat fenomen (Alvehus, 2019). Det empiriska material som 

undersöks i en kvalitativ studie är därav vanligen begränsat, vilket medför problem gällande 

den externa validiteten och generalisering av undersökningens resultat till andra 

populationer. Som i denna uppsats, kan våra analysresultat inte sägas vara representativa för 

hur livsstilsmagasin överlag framställer maskulinitet och femininitet, utan endast för de 

tidningar som studerats. Studiens resultat är därav inte generaliserbara utöver uppsatsens 

urval, men det är inte heller dess avsikt. Det föreligger även problematik gällande den höga 

nivån av subjektivitet vid kvalitativa, och särskilt semiotiska analyser, vilka noggrannare 

beskrivs i nedanstående kapitel. 
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5.5.1 Validitet och reliabilitet 

Genom validitet uppmäts i vilken omfattning studiens faktiska syfte har undersökts (Alvehus, 

2019). Vi anser oss ha använt lämpliga medel för att nå svar på uppsatsens syfte och 

frågeställningar, såsom perspektivet om Gender Advertisements, (Goffman, 1976) och de 

analytiska verktygen vilka presenteras av Machin (2007). Dessa beskrivs i uppsatsen, precis 

som andra delar av arbetsprocessen, och bidrar således med ökad transparens vilket är en 

nödvändig faktor för en studies validitet (Alvehus, 2019). Att vi knyter samman våra 

observationer med de teorier vi redogör för stärker särskilt studiens interna validitet (Bryman, 

2018). I analysen kan läsaren följa våra tankegångar genom exempel och redogörelser 

baserade på teori, metod samt tidigare forskning, vilket ytterligare medverkar till en mer 

transparent uppsats. 

Med reliabilitet menas studiens pålitlighet och möjlighet till upprepning (Alvehus, 2019). Kan 

en annan, oberoende forskare genomföra samma studie och åstadkomma samma resultat? 

Inom kvalitativ forskning, vilken som redan nämnt betonar tolkning, är det många gånger 

problematiskt att vara fullkomligt objektiv vid en sådan undersökning. Semiotisk analys i 

synnerhet, kan sägas vara en av de kvalitativa ansatser Alvehus (2019) påpekar har ett 

tankesätt som gör det tämligen hopplöst att tala i termer av ”oberoende verklighet”. 

Semiotiken är subjektiv till sin natur, och är således tätt ihopkopplad med forskarens kulturella 

värderingar och personliga erfarenheter. Det bör därav understrykas att resultatet möjligen 

växlar beroende på vem eller vilka som verkställer studien, samt vid vilken tidpunkt. 

6. Analys 

I detta kapitel redovisas den bildsemiotiska analysen, genom att presentera de 

sammanfattade resultaten för vardera magasin enskilt. Varje omslagsbild nämns i enlighet 

med en viss beteckning, som hittas under punkterna bilaga 1 och bilaga 2.  

6.1 Femina 
6.1.1 Denotation 

På omslagsbilderna till Femina visualiseras alla kvinnor förutom en (F4), med ett leende som 

visar tänderna. Kvinnorna gestaltas framifrån och tittar in i kameralinsen. De bär alla någon 
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form av smycke eller accessoar (armband, halsband, ring, örhänge, väska). Alla kvinnor har 

minst en hand placerad på någon av sina kroppsdelar. Hälften av kvinnorna skildras sittandes 

(F1, F4, F5), medan resterande (F2, F3, F6) står upp. Majoriteten av kvinnorna fotograferas 

med drygt halva kroppen synlig, undantaget F2 och F5 som avbildas från ett längre avstånd 

och därav visar mer av kroppen. Färgpaletten på kvinnornas klädesplagg går övergripande i 

vitt, blått, grönt samt silver- och guldglitter. Plaggen som bärs är av skilda kategorier såsom 

kavaj, kostym, klänning, kjol, skjorta samt kort- respektive långärmade överdelar. 

Magasinomslagens övriga palett går främst i vitt och grått, med undantag för en mörkgrön 

tegelvägg (F6) och en oskarp omgivning där olika kulörer kan urskiljas (F3). På omslagsbilderna 

F1, F2 och F5 skådas dock objekt och möbler, som bruna stolar och gröna plantor (F1 och F2) 

samt en brun och beige sittplats i lädermaterial (F5). Kvinnorna på omslagen skiljer sig åt i 

utseende främst gällande frisyr och hårfärg, men verkar däremot vara nära varandra i ålder, 

cirka 30-35 år gamla. 

6.1.2 Konnotation 

En gemensam nämnare för alla gestaltade kvinnor på omslagsbilderna till Femina är att de 

med antingen händer eller fingrar vidrör någon av sina kroppsdelar. Flera exempel av 

kategorin Feminine Touch (Goffman, 1976) kan således urskiljas på bilderna, vilken menar att 

kvinnor med lättsamhet berör objekt eller delar av kroppen. Kvinnan på F1 har exempelvis 

handen löst placerad över sin underarm, utan att greppa den med ett fast handtag eller hålla 

handen hårt omkring den. Ett likartat vidrörande kan skådas på omslag F2, där kvinnan 

placerar händerna på låren, F4 med handen på axeln, samt F6 som har handen vid sidan av 

magen. Denna strykande beröring av kroppen menar Goffman (1976) kan tolkas som att 

kvinnokroppen är skör och ömtålig. Enligt vår tolkning skapar den lättsamma touchen därav 

känslor av mildhet och sinnlighet. F5 är ett exempel där den knappa beröringen sker på ett 

föremål, då hon endast snuddar lädersitsen med sina fingertoppar. Kvinnan på omslagsbild F3 

rör likväl vid sig själv, men då hennes händer är knutna skapar det enligt oss en hårdare 

känslostämning som inte uppfyller innebörden av Feminine Touch, och är sålunda det enda 

avvikande omslaget gällande denna analysvariabel. 
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Vi kan även urskilja en annan form av beröring på F5, där 

kvinnan håller handen under hakan, och fingrarna i ansiktet. 

Detta påvisar kategorin som Goffman (1976) benämner 

Licensed Withdrawal, vilken framhåller att kvinnor genom att 

exempelvis dölja delar av ansiktet, skapar en känslomässig 

och psykologisk frånvaro i situationen. Den delvisa 

skymningen av ansiktet genom både handen och håret på 

omslag F5, i kombination med hennes leende, indikerar 

blygsel (Goffman, 1976). Just denna kategori åskådliggörs 

enkom på omslag F5, men enligt vår tolkning är den 

gestaltade kvinnan inte ensam om att framställas på ett vis 

som konnoterar skygghet och varsamhet.  

Som nämnt i den denotativa beskrivningen, framställs hälften 

av kvinnorna i stående position (F2, F3, F6) och resterande i 

sittande ställning (F1, F4, F5). Enligt Goffman (1976) och 

temat Ritualization of Subordination visualiserar en upprätt, 

rak, stående positionering egenskaper som stolthet och 

överlägsenhet, vilket tydligast kan beskådas på omslag F2. 

Trots det, blir kvinnan på omslag F2 ändock avbildad som 

underordnad genom ett antal andra kännetecken. Goffman 

(1976) beskriver ett böjt knä som en feminin posering vars 

antydning är sårbarhet och vilja att lämna en vansklig 

situation, vilket således utstrålar osäkerhet snarare än 

överlägsenhet. Likväl kan vår tolkning uppbyggas av Machin (2007), som menar att 

självsäkerhet och makt visuellt konstrueras genom poseringar som dels får kroppsstorleken 

att se större ut, dels tar framstående plats på bilden. Den avbildade kvinnan på omslag F2 gör 

sig liten och nätt genom att hålla armarna tätt intill kroppen, och likaså med benen. Machin 

(2007) menar därav att det istället påvisar motsatsen till en självsäker image. Som nämnt, står 

även kvinnorna på omslag F3 och F6 upp, men med en något sned kroppshållning vilket 

skönjas bland annat genom axlarna som är på olika höjd. Goffman (1976) påpekar att lutande 

kroppsdelar såsom just axlar, eller huvud, konnoterar acceptans av undergivenhet. Liknande 

Figur 1. Omslag F5. 

Figur 2. Omslag F2. 



 
 

22 
 

mönster hittas på omslagen med sittande kvinnor (F1, F4, F5), vilka bara genom att vara 

sittande gestaltar kategorin Ritualization of Subordination (Goffman, 1976), som menar att 

kvinnor fysiskt placeras närmare marken, till exempel på soffor. Dessutom, sitter de inte rakt 

upp med varken huvud eller axlar, vilket konnoterar underordnad men även sårbarhet och 

mindre egenkontroll (Goffman, 1976). 

Ytterligare ett tecken på att kvinnorna framställs i 

underordnad dager är att alla kvinnor förutom kvinnan på 

omslag F4 framställs med breda leenden, uppvisandes sina 

tänder (Goffman, 1976). Detta kan även kopplas till tidigare 

forskning, såsom A. Hirdman (2001) vars avhandling visar att 

det kontaktsökande, uppmanande leendet vanligen går att 

iaktta i feminina livsstilsmagasins visuella skildring av 

kvinnor. Kvinnornas leenden, kombinerat med deras direkta 

blickar mot kameran och följaktligen åskådaren, bildar enligt 

Machin (2007) en inbjudande kontakt och vänlig relation med 

publiken. Då majoriteten av kvinnornas blickar tillnärmelsevis 

är i ögonhöjd med publiken, skapas ett jämlikt förhållande (Machin, 2007). Uppbyggnaden av 

en relation med publiken sker även genom att kvinnorna skildras i närbild, då gestaltning på 

långt avstånd skapar motsatt effekt. Förutom kvinnorna på F2 och F5, vilka man ser större 

delar av kroppen på, framställs resterande kvinnor enligt ett format som visar halva kroppen. 

Bilderna på långdistans förmedlar en opersonlig och anonym känsla, medan de närmare tagna 

bilderna uttrycker intimitet (Machin, 2007). Undantaget här kan därav sägas vara kvinnan på 

omslagsbild F4, som inte ler och dessutom är fotograferad smått underifrån, vilket medför att 

hon tittar ner på åskådaren. Dessa två egenskaper kombinerat, frambringar en uppfattning 

om att hon besitter en viss makt och överordnad, hennes böjda kroppshållning till trots. 

Figur 3. Omslag F4. 
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En annan intressant aspekt att undersöka närmare är 

närvaron, och avsaknaden, av objekt på omslagsbilderna. På 

omslag F1, F2 och F5 ser vi möbler som stolar, soffor och 

växter. Vår tolkning är av den anledningen att kvinnorna är i 

en inomhusmiljö, möjligen ett hem. Machin (2007) menar att 

kvinnliga livsstilsmagasin tenderar att skildra kvinnor i ljusa, 

möblerade, luftiga utrymmen som konnotation för en miljö 

associerad med ett prominent företag eller känd 

designerinteriör. Med magasinet Feminas målgrupp i åtanke, 

det vill säga högutbildade storstadskvinnor med 

inredningsintresse, kan den konnotationen stämma väl. 

Däremot, ur ett mer kritiskt genusperspektiv, tolkar vi bilden från en synvinkel där kvinnor 

placeras i en privat hemmiljö med anledning av att de, som Y. Hirdman (2003) klargör i 

genuskontraktet, traditionellt sett anses tillhöra det privata skiktet. Som nämnt, kan 

bakgrunderna på F1, F2 och F5 enligt Machin (2007) konnotera yrkesverksamhet, och likväl 

associeras de glittrande, glänsande klädesplaggen på F1 samt F2 med lyx och dyrbarhet. 

Däremot, ser vi inga objekt som framställer kvinnorna som aktiva, handlingskraftiga eller 

karriärsdrivna, vilket enligt oss reducerar känslan av framåtanda som vi tolkar att magasinet 

önskar ge sken av.  

Likaledes ser vi på ett antal bilder också en borttagen 

kontextuell miljö (F3 & F4), vilket yttermera är en bidragande 

faktor till magasinets passiva framställning av kvinnor. 

Machin (2007) menar att en oklar, eller inte alls påtaglig miljö 

orsakar en ökad fokusering på personen som avbildas, 

snarare än dennes deltagande i händelser. Just omslag F3 är 

ett exempel med tydlig avsaknad av både objekt och 

omgivning. Kvinnan på F3 är iklädd kostym, ett klädesplagg 

som konnoterar sakkunnighet, företagsamhet och formalitet 

(Machin, 2007). Utan närvaron av sammanhangsbildande 

objekt som kontor, mobiltelefon eller ens en ”takeaway”-

kaffe blir hon, i våra ögon, ändock framställd som sedvanligt 

Figur 4. Omslag F2. 

Figur 5. Omslag F3. 
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passiv. Passiviteten kan sägas gälla alla omslagsbilder, då ingen av kvinnorna ses verkställa 

någon aktivitet. Observationen kan kopplas samman med det som exempelvis Tsichla & Zotos 

(2016) nämner i sin studie, att kvinnan som passiv dekoration med fokus på hennes utseende 

är en frekvent påstött kliché. 

Vid en närmare undersökning av omslagsbildernas palett, observeras att den till stor del inte 

rättar sig efter ett könsstereotypt mönster. Machin (2007) nämner exempelvis varma kulörer 

som rött, rosa och lila som feminina. Visserligen ses små detaljer i dessa toner, såsom kvinnans 

röda manikyr på omslag F4, eller kvinnans lila pedikyr på F5, men i övrigt är det huvudsakligen 

dova och kalla färger som präglar omslagen. Starka inslag av grönt kan skönjas genom 

kostymen som kvinnan på omslag F3 bär, och via bakgrunden på F6. Blåtonade kläder syns 

också på omslag F3 samt F5. Tre av bakgrunderna (F2, F4 och F5) går främst i vitt, vilket enligt 

Machin (2007) kan kopplas till modernism, ungdomlighet och professionalism. Dessa 

egenskaper kan tilltala den läsekrets som magasinet Femina vänder sig till, samt vara ett ideal 

de tillönskar utmärka genom sina omslag.  

6.1.3 Myter om femininitet 

På omslagsbilderna till Femina gestaltas kvinnor generellt sett som passiva objekt, vilket A. 

Hirdman (2001) tidigare uppmärksammat vara en myt som kvinnliga livsstilsmagasin har en 

benägenhet att bevara. Passiviteten visualiseras exempelvis genom att kvinnorna inte 

genomför aktiva handlingar. Avbildningen av kvinnan med fokus på hennes utvändiga 

egenskaper och frånvaron av ett handlande, skapar således en föreställning om kvinnan som 

ett objekt menat för publikens ögon att bedöma (A. Hirdman, 2001). Vår tolkning är därtill att 

Femina på så sätt frambringar ett ytligt ideal för sina läsare att vilja likna och känna gemenskap 

med. Om kvinnorna inte verksamt handlar, vad ska läsarna då eftersträva att uppnå utöver 

deras utseende? Likväl menar A. Hirdman (2001) att detta vanligen anträffas i feminint 

inriktade livsstilsmagasin. Kvinnorna på bilderna verkar som speglar vars mening är att den 

kvinnliga åskådaren ska granska sig själv, och sedan önska bli som dem genom imitation av 

exempelvis klädval, smink och hår.  

Via det som betraktaren skådar, uttrycks även idéer om vilka poseringar, ansiktsuttryck, 

blickar och så vidare som illustrerar femininitet (A. Hirdman, 2001). Vi uttyder i detta fall att 

kvinnorna på omslagen genom det övergripande kroppsspråket framställs i linje med 
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egenskaper som uttrycker underordnad, känslighet, sensualitet samt sårbarhet. Majoriteten 

av kvinnorna på omslagsbilderna yttrar inbjudande, breda leenden och böjda kroppshållningar 

vilket överensstämmer med kategorin Ritualization of Subordination (Goffman, 1976). Genom 

vår konnoterande tolkning noterar vi dessutom en hög närvaro av kategorin Feminine Touch, 

vilket ytterligare belägger associationerna. Därav, kan vi inte styrka det som Gill & Kohrs (2018) 

påstår, att kvinnor i större utsträckning har börjat porträtteras genom självkontrollerande 

poseringar och neutrala ansiktsuttryck som konnoterar makt och överordnad. Likaså hittas 

inte heller direkta spår av den kvinnostärkande visualisering som Tsai, Sami Mohamed Ali 

Shata & Tian (2019) redogör för i sin studie, där feminin styrka förmedlas genom 

framåtsträvande.  

Passiviteten leder dessutom tankarna till Y. Hirdman (2003) och genuskontraktet, där vi tolkar 

det som att magasinet upprätthåller föreställningen om kvinnan som hemmahörande i den 

privata domänen, snarare än det offentliga arbetslivet. Påfallande är dock att även om 

kvinnorna visualiseras som objekt, är vår tolkning att framställningen inte har en sexuell 

anspelning, och därav inte reproducerar myten om kvinnan som sexobjekt.  

6.2 Café 

6.2.1 Denotation 

På de analyserade magasinomslagen har fyra av sex män intagit en stående position (C1, C2, 

C4, C6). Männen som sitter ned (C3, C5) har båda särade ben och är lätt framåtlutade med 

händerna knäppta. Färgerna går mestadels i en dov palett bestående av svart, grått, vitt, brunt 

och beige. Några färgstarka inslag utmärker sig dock, främst gällande klädval och omgivande 

objekt (C3, C4, C6). Samtliga män förutom C2 och C4 möter kameralinsen med sina blickar. 

Kameravinkeln är i övrigt riktad rätt fram på omslag C1 och C6, medan männen på omslag C3 

och C5 är fotograferade svagt nedifrån. Alla män har allvarliga ansiktsuttryck, med undantag 

för mannen på omslagsbild C6 som ler. Hälften av Cafés omslag innefattar män som är 

fotograferade i helbild (C2, C4, C6), medan andra halvan är gestaltade på närmare håll (C1, C3, 

C5). På två av omslagen håller männen i objekt (C1, C6). Med ena handen greppar mannen på 

omslagsbild C1 en skål, medan han håller en sked i den andra. Mannen på omslag C6 bär påsar 

i båda händer. Samtliga män är påklädda, varav hälften av dem bär ytterkläder av olika slag 

(C1, C3, C6). Gällande yttre egenskaper, har en övervägande del av männen på omslagen 
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kortklippt hår och mer eller mindre ansiktsbehåring. Åldersspannet på männen är 

uppskattningsvis mellan 30-45 år. 

6.2.2 Konnotation 

Tidigare nämnd är Goffman (1976) och kategorin Feminine 

Touch, som menar att män vid beröring av objekt eller 

personer, vidrör med ett fast, stadigt handtag. Detta 

överensstämmer väl med ett antal av Cafés omslagsbilder, 

som exempelvis C1 och C6 där männen nyttjar sina händer i 

bärandet av objekt, samt C5 där mannen använder sin ena 

hand för att hålla hårt omkring sin andra hand. Vi kan också 

urskilja en handmanövrering av snarlik skepnad på omslag C2, 

där mannen använder hela händerna för att, vad vi tolkar 

som, stödja sig med avsikt att stiga ur ett fordon. Således 

tolkar vi att det fasta greppet, som upprepas på de analyserade omslagen, representerar att 

männen inte behöver hanteras varsamt eller vara försiktiga, utan snarare representerar 

egenskaper som styrka och hårdhet.  

På vissa av dessa ovannämnda omslagsbilder (C1, C2, C6) 

hittas ytterligare ett mönster, nämligen att männen aktivt 

handlar. Mannen på omslag C1 bär på en skål samt en sked, 

vilket vi tolkar som att han konsumerar mat. Dessutom skapar 

dessa objekt, tillsammans med kaklet, bänken och de 

staplade skålarna i bakgrunden, en konnotation om att denna 

man skulle kunna vara en yrkesverksam kock (Machin, 2007). 

På omslag C2 ser vi som nämnt en man klivandes ur ett 

fordon, och på C6 en man bärandes på shoppingpåsar, bilder 

vilka enligt vår tolkning yttrar framgång på olika sätt. Att 

mannen på C2 är klädd i formell, elegant frack parallellt med att han går ur en blänkande bil, 

skapar en uppfattning om honom som framgångsrik. Likaså konnoterar de multipla 

shoppingpåsarna på omslag C6 att mannen i fråga är ekonomiskt lyckosam. Associationen 

stärks då vi kan urskilja att den vita påsen med ett svart märke på är inhandlad i det påkostade 

Figur 6. Omslag C1 

Figur 7. Omslag C6. 
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varuhuset Nordiska Kompaniet. Detta kan också knytas till studien av Ricciardelli, Clow & 

White (2010), vilka påpekar att märkeskläder är ett element vanligen använt av 

livsstilsmagasin vid visuell utformning av män i välstånd. Utifrån dessa magasinomslag gör vi 

även en koppling till Y. Hirdman (2003) som menar att mannens sedvanliga samhällsroll är 

som finansiell försörjare, med möjlighet att nå en framgångsrik livsstil utanför hemmets 

väggar. 

Merparten av Cafés omslag består av omgivningar som är i fokus och tydliga att urskilja (C1, 

C2, C4, C5 & C6). Omslagsbild C3 är det enda omslaget som presenterar en diffus, svårbegriplig 

miljö. Machin (2007) menar att publikens fokus således hamnar på personen som pryder 

omslaget, vilken därav lättare uppfattas som ett objekt utan betydande tillvaro. Att 

majoriteten av männen på omslagen dock gestaltas i en särskild kontext och tillsammans med 

andra betydelsegivande objekt, tolkas av oss som att magasinet vill framhäva mäns 

verksamma handlande, såsom på omslag C6. Mannen på omslaget skildras gåendes på en 

trottoar framför ett fönster med gyllene draperier vilket vi, utifrån bildens resterande 

rekvisita, antar föreställer gardiner tillhörande en butik. Omslag C5 kan också uttydas som ett 

undantag, då mannen skildras sittandes inomhus i något liknande en hemmiljö utan särskilda 

konnotationsbärande objekt, vilket på så sätt gör hans yttre till bildens mittpunkt. 

Majoriteten av männen poserar stående, men även de män 

som skildras sittandes gör det på vis som associeras till 

självsäkerhet, oansett att det vanligen uttrycks i stående 

position enligt Goffman (1976) och kategorin Ritualization of 

Subordination. Som Machin (2007) beskriver, kan makt och 

värdighet också utstrålas genom poseringar som maximerar 

kroppens omfång och använder stora delar av bildens 

utrymme. Detta kan vi skönja på båda omslag föreställande 

sittande män (C3 & C5), vilka fyller upp plats genom att breda 

ut benen och armarna från kroppen. Männen har likväl 

allvarliga ansiktsuttryck riktade mot kameralinsen och ser lätt ned på betraktaren, vilket 

skapar en obalanserad maktrelation. Således tolkar vi inte denna kontakt som varken 

inbjudande eller underordnad, utan snarare motsatsen. Genom att männen tittar på 

åskådaren med barska ansiktsuttryck, och inte vänliga leenden, yttras en föreställning om att 

Figur 8. Omslag C3. 
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de är överordnade eller farliga för åskådaren (Machin, 2007). Mannen på omslag C3, vars blick 

delvis skyms av hans tonade solglasögon, uttrycker enligt vår tolkning en särskilt avvärjande 

gest gentemot publiken. Den enda leende mannen av dem alla (C6) är därav en avvikelse, men 

samtidigt som han ler, gestaltas han likväl som avståndstagande genom att fotograferas i 

helkroppsbild.  

Männen på omslag C2 samt C4 framställs även de på 

långdistans, vilket konnoterar att åskådaren hålls undan och 

inte bjuds in till att lära känna dem. Känslan stärks av att båda 

männen (C2 & C4) vänder blicken åt sidan, bort från 

kameralinsen och lätt uppåt. A. Hirdman (2001) redogör för 

att bortvända blickar genom historien har använts för att 

visualisera mäns upptagenhet, en tolkning som även kan 

göras gällande dessa omslag. Machin (2007) tillägger att den 

typen av höjda ögonkast även bär en konnotation i form av 

hög status. Männens blickar på omslag C2 och C4 skulle dock 

också kunna tolkas som fall av Licensed Withdrawal 

(Goffman, 1976), en kategori som innebär en mentalt 

frånvarande framställning. Vår tolkning av omslag C4 är att 

mannen på bilden motsvarar vad kategorin innebär, och 

således porträtteras på ett annorlunda sätt än de andra 

männen på magasinomslagen. Mannen är klädd i en rosa 

morgonrock, en traditionellt sett feminin kulör, samt en 

gråvitrandig skjorta och blårutiga, löst sittande byxor under, 

vilka enligt vår interpretation förefaller vara en pyjamas. Att 

mannen porträtteras iklädd pyjamas och morgonrock under 

ett träd i mörk skogsmiljö, skapar enligt vår tydning en känsla 

av att han är vilsen och konfunderad i situationen, snarare än att han är behärskad med saker 

under kontroll. Mannen på omslagsbild C2 menar vi ligger mer i linje med A. Hirdmans (2001) 

beskrivning, då han i kombination med bildens andra semiotiska resurser framställs likt en 

sysselsatt man på språng mot andra, angelägna händelser som kräver hans uppmärksamhet.  

Figur 9. Omslag C2. 

Figur 10. Omslag C4. 
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Omslagsbilderna till magasinet Café har en färgpalett som vi associerar till jord och natur, som 

olika nyanser och toner av brunt samt beige. Färgerna är överlag tämligen matta, vilket 

Machin (2007) menar konnoterar lugn och rationalitet. Ett fåtal visuella element framträder 

klarligen färgmässigt, såsom delar av männens kläder på omslag C3, C4 och C5. En överdel i 

mättad, orange kulör skymtar till exempel fram under en mans jacka (C3), en annan man bär 

en rosafärgad morgonrock (C4) och den tredje bär skjorta och byxor i en denimblå skala (C5). 

Omslagen i sin helhet domineras dock av den lågmälda, dova paletten. 

6.2.3 Myter om maskulinitet 

Magasinet Café fokuserar sin visualisering till stor del på mannen som handlande, verksam 

individ. Majoriteten av männen på omslagsbilderna framställs, genom skilda metoder, som 

lyckosamma på utsidan av hushållet, vilket stämmer överens med Y. Hirdman (2003) och 

teorin om genuskontraktet. Fracken buren av mannen på omslag C2 konnoterar framgång, 

köksredskapen på omslag C1 associeras med yrkeskompetens och genom mannens multipla 

shoppingpåsar på omslag C6 visualiseras hans rikedom. Endast i undantagsfall (C3 & C5) är 

männens utseende den styrande egenskapen att som åskådare vila sin blick på, då de gestaltas 

enkom passivt. Den generella framställningen ligger också i linje med studien skriven av Tsichla 

& Zotos (2016), vars resultat pekar på att målmedvetenhet och aktivitet utanför hemmet är 

några av de mest frekvent förekommande dragen vid visualisering av maskulinitet. Magasinet 

förverkligar på så sätt myten om mannen som arbetande beskyddare och ekonomisk 

försörjare (Y. Hirdman, 2003).  

Vi kan också uttyda klara tendenser till att männen framställs på vis som visualiserar 

överordnad med hjälp av kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickar. Männen som avbildas 

konnoterar på ett eller annat sätt självsäkerhet. Majoriteten av männen gestaltas stående, 

vilket är en position som förkroppsligar makt (Goffman, 1976). De män som sitter ner utsänder 

dock likaså självbelåtna attityder genom breddning av sina kroppar och utnyttjande av plats 

(Machin, 2007). Genom vår tolkning ser vi även styrka som egenskap uttryckas i form av fasta, 

hårda handrörelser, vilka syns på huvuddelen av omslagsbilderna (Goffman, 1976). Ytterligare 

ett mönster som skådas, och som påvisar männens pondus, är det allvarsamma minspelet och 

blickarna. Männen som vänder blicken rakt mot kameralinsen, med undantag för omslag C6, 

gör det med stränga ansikten och uttrycker därav överlägsenhet (Machin, 2007). Männen som 
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riktar blicken åt annat håll, viftar istället undan betraktarens kontakt, och visar genom det sin 

upptagenhet med andra händelser, vilket vi likväl tolkar som att åskådaren inte är god nog för 

att få deras engagemang. 

Vi kan dock, utifrån vår tolkning, inte bestyrka vissa av de utvecklingstrender som tidigare 

forskning påvisat, såsom Ricciardelli, Clow & White (2010), vilka menar att maskulina 

livsstilsmagasin påbörjat ett större synliggörande av manskroppar, och fler uppmaningar till 

underhållande av det yttre. Männen på omslagsbilderna är alla så gott som fullt beklädda, i 

allt från kostym till morgonrock, vilket inte verkar sätta upp något särskilt ideal i varken 

klädväg eller kroppsbyggnad. Undantaget kan, som beskrivet, sägas vara mannen på omslag 

C6, vars gestaltning i viss mån hänvisar män till att bära märkesplagg. Att männens utseende 

inte är det ledande elementet i framställningen anser vi ytterligare stärker myten om den 

handlande mannen. 

7. Diskussion och slutsatser 
7.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka den visuella framställningen av femininitet på 

omslaget till livsstilsmagasinet Femina, den visuella framställningen av maskulinitet på 

omslaget till livsstilsmagasinet Café, samt på vilka sätt sedvanliga könsstereotyper 

upprätthålls eller utmanas i vardera magasins visualisering av genus. 

Med utgångspunkt i den semiotiska analys som realiserats, kan vi skönja att framställningen 

av femininitet på omslagen till Femina huvudsakligen visualiseras genom passiva kvinnor. 

Kvinnorna som gestaltas på omslagsbilderna ses inte utföra några aktiva handlingar alls, vilket 

belyser deras utseende som främsta egenskap. Kvinnornas främsta uppgift blir således att se 

attraktiva ut vilket ligger i linje med Fagerström & Nilson (2008), som påpekar att kvinnor i 

bildmaterial utnyttjas med syfte att fånga publikens blick, och i det här fallet marknadsföra 

magasinet samt förmedla ett ytligt ideal för andra kvinnor att imitera. Likväl förstärks den 

uppfattning om femininitet i livsstilsmagasin som Gill (2007) beskriver, där femininitet 

konstrueras som något en kvinna uppnår genom ständig övervakning av sitt utseende. Genom 

sin visualisering av femininitet bevarar Femina således den traditionella könsstereotypen om 
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att kvinnor är overksamma objekt menade att beskådas (A. Hirdman, 2001; Jarlbro, 2006; 

Tsichla & Zotos, 2016). 

Vidare, uttyder vi även att kvinnor hemmahörande i det privata skiktet, utanför den offentliga 

sfären, är en normativ könsstereotyp som kommer till uttryck på magasinomslagen genom att 

kvinnorna porträtteras i inomhusmiljöer liknande hem. Gestaltningen kan kopplas till Y. 

Hirdman (2003) och upprätthållandet av genuskontraktet, men den följer även den 

systematiska struktur presenterad i tidigare forskning, som påvisar att medieinnehåll överlag 

genomsyras av en genusordning som förpassar kvinnor till den privata domänen (Fagerström 

& Nilson, 2008; Jarlbro, 2013; Hirdman & Kleberg, 2015). 

Kvinnorna på omslagsbilderna till Femina framställs generellt sett som underordnade. 

Visualiseringen av underordning sker genom att kvinnorna ses beröra sig själva och föremål 

lättsamt (Goffman, 1976), vilket skapar en uppfattning om dem som bräckliga, känslosamma 

och delikata. Kvinnornas kontaktsökande, inbjudande leenden och böjda 

kroppspositioneringar överensstämmer likväl med en skildring som yttrar undergivenhet 

(Goffman, 1976). Visserligen skådas enstaka mönster som utmanar sedvanliga 

könsstereotyper, såsom den normbrytande färgpaletten, men den generella framställningen 

av femininitet på omslagsbilderna kan sägas korrespondera med sedvanlig skildring av 

kvinnor. Vi drar sålunda slutsatsen att Femina, i kontrast till vad Gill & Kohrs (2018) samt Tsai, 

Sami Mohamed Ali Shata & Tian (2019) belyser om att en modern, icke-stereotyp gestaltning 

av kvinnor har börjat framträda, snarare bidrar till bibehållandet av normativa samhälleliga 

könsstereotyper om femininitet. 

På omslagsbilderna till magasinet Café framställs maskulinitet på ett sätt som genomgående 

belyser mäns verksamhet, välgång och kompetens. På omslagsbilderna uppvisas ett mönster 

av män som aktiva, handlingskraftiga individer genom närvaron av objekt samt omgivningar 

som gör att männen associeras med yrkesutövning och således ekonomisk framgång. Genom 

att framställa män som verksamma i det offentliga arbetslivet, upprätthåller Café 

könsstereotypen om den handlande mannen (Jarlbro, 2013; Hirdman & Kleberg, 2015; Tsichla 

& Zotos, 2016) och följaktligen också genuskontraktet där mannen ses som finansiell 

försörjare (Y. Hirdman, 2003). 
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En annan stereotyp framställning som uppvisas på omslagsbilderna till Café, är den rådande 

föreställningen om överordnade män. Genom självsäkra kroppspositioner, ansiktsuttryck 

samt blickar reproduceras visualiseringen av män som självsäkra och mäktiga. Majoriteten av 

männen gestaltas stående, en kroppsställning som radierar överlägsenhet (Goffman, 1976). 

Den minoritet av män som porträtteras sittandes, gör det genom utbredning av kroppen, 

nedåtriktade blickar mot åskådaren samt platstagande, egenskaper vilka likvisst belyser 

suveränitet (Machin, 2007). Följande, betonas därutöver männens fysiska kraft och hårda 

karaktär genom fasta handtag och grepp om sig själva samt objekt. Greppet visualiserar att 

männen inte är sårbara varelser som kräver varsam behandling. Detta kan sägas vara en likhet 

med resultatet som Tsai, Sami Mohamed Ali Shata & Tian (2019) understryker i sin studie, att 

framhävandet av mäns kroppsliga styrka medverkar till uppehållandet av den stereotypa 

machokulturen. 

Magasinet Café accentuerar, som nämnt, det manliga handlandet, vilket gör att männens 

utseende kommer i andra hand. Det är en aspekt som vi vill framhålla, då forskningen under 

de senaste åren har uppmärksammat att den utseendepress som tidigare lagts på kvinnor, 

numera även riktas mot män (Tsichla & Zotos, 2016; Ricciardelli, Clow & White, 2010). Oaktat 

att magasinet Café benämner sig vara ett livsstilsmagasin med primärt fokus på mode och stil, 

urskiljer vi inte att tidningen presenterar ett specifikt utseendeideal som läsarna ska sträva 

efter att uppnå, då idealet snarare verkar vara den handlingskraftiga maskuliniteten. Med det 

sagt, är Cafés generella framställning av maskulinitet företrädesvis stereotyp. 

7.2 Framtida forskning 

I ett kommande skede, vore det av relevans att genomföra en liknande studie, men med ett 

intersektionellt perspektiv på genus. Poängen med intersektionalitet är att också ta hänsyn till 

andra identitetsaspekter som är av betydelse vid analys av genusrepresentation, såsom klass, 

sexualitet, etnicitet, ålder med mera. På så sätt nås ytterligare en fördjupande dimension i 

analysen, där det med större precision kan åskådliggöras vilka män och kvinnor som 

representeras, samt hur. Ett annat förslag till framtida forskning, för att bredda analysen 

yttermera, är att även inkludera lexikala val. Text och bild hör inte sällan ihop, och kan 

tillsammans skapa en vidare förståelse för framställningen av femininitet och maskulinitet på 

omslag till livsstilsmagasin. 
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