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Abstract 

 

I denna uppsats analyseras de två tidningarna Glamour och King Magazine för att se till hur 

genusrepresentationen syns på dess omslag och om det finns några eventuella likheter och 

skillnader mellan en tidning riktad till kvinnor (Glamour) och en tidning riktad till män 

(King).  

Syftet med analysen är att se till de olika budskapen för genusrepresentation samtidigt som 

syftet är att undersöka de olika stereotyper som finns kring män och kvinnor i dagens 

samhälle och jämföra dessa mot omslagen för tidningarna.  

Studien innehåller teorier från bland annat R.W Connell och hans föreställningar kring bland 

annat den hegemoniska maskuliniteten, men också övriga teorier kring genusrepresentation 

från personer som bland annat Gunilla Jarlbro, Eva-Lena Hedvall och David Gauntlett.  

Studien bygger i sin analys på en retorisk modell med fokus på omslagens komposition 

mellan bland annat text och bild.  

Resultatet visar på en stereotypifiering av män och kvinnor för tidningsomslagen, där kvinnor 

förefaller som underordnade i sin representation medan männen besitter stor makt vilket visar 

sig i form av en jämförelse. Detta överensstämmer med teorierna kring de olika ideal som 

förekommer kring män och kvinnor.  
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1. Inledning 

Livsstilsmagasin och dess marknad är något som under senare år fullkomligt exploderat i 

dagens mediesamhälle. Vi människor pumpas med information om hur viktigt det är med 

yttre skönhet och livsstilsförbättringar på olika sätt, vilket påverkar oss till att konsumera 

dessa livsstilsmagasin för att ständigt bearbeta samt utveckla detta. Mode och skönhet i sig 

har blivit en stor del av samhället och kan idag bidra till att utläsa allt från människors olika 

status till att fungerar som en typ av identitetsskapande. 

Bilder är en stor del av marknaden för livsstilsmagasinen och har också blivit en stor del av 

vårt samhälle. Genom bilder förmedlas idag budskap och information genom de olika 

medierna. Livsstilsmagasinen förmedlar sitt främsta budskap med hjälp av sina omslag, och 

idag har man ofta bara en chans att imponera då marknaden stadigt växer sig starkare och 

konkurrensen tätnar. Därför är det extra viktigt att konsumenten inom den tänkta målgruppen 

påverkas och tar intryck av tidningens omslag på ett positivt sätt. (Jais-Nielsen 2004: 18-25) 

Livsstilsmagasinen och dess omslag tänkta för en typiskt kvinnlig eller typiskt manlig 

målgrupp kan bidra till att skapa olika normer om vad som bör ses som manligt och kvinnligt 

och ger därmed föreställningar till läsaren om hur en man eller kvinna bör vara för att bli 

accepterad av medierna. (Ekman 1998: 39).  

”Visst kan en kvinna vara kärleksfull, leende och förtjust i vackra kläder. Men hon kan också 

vara kompetent, yrkesarbetande och äventyrlig. Precis som en man likväl kan vara hårdkokt 

hjälte som hemmapappa. Men i massmediebruset, det bombardemang av ord och bilder som 

möter oss när vi öppnar en kvällstidning, slår på Tv:n, handlar, läser kurslitteratur, lyssnar 

på radion eller kopplar upp oss på Internet, är skildringarna ofta stereotypa och bygger på 

gamla fördomar om hur män och kvinnor ska vara.” 

Trots att utvecklingen kring genusperspektivet kan tyckas ha gått framåt under årens lopp, där 

en man likväl som en utmålad hjälte kan vara en mjuk och lekande hemmapappa och där en 

kvinna kan göra karriär så finns det inom medierna idag tydliga stereotyper som kopplas till 

de gammalmodiga synsätten av könsrelationer. (Hedvall 1998: 8). 

 

2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att analysera tidningarna Glamour och King, båda från år 2007 

för att se hur tidningarnas omslag representerar genus samt övriga budskap för att genom 

omslagens olika delar nå ut till den tänkta målgruppen, det vill säga kvinnor respektive män i 
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olika åldrar. Jag ska dessutom se på eventuella likheter och skillnader mellan tidningen 

Glamour och tidningen King.  

 

3. Frågeställningar 

Hur representeras genus på omslagen? 

Överensstämmer omslagen med genus stereotyperna i samhället eller utmanar man dem? 

Vad har omslagen för män och kvinnor gemensamt och vad skiljer dem åt? 

 

4. Material och avgränsning 

Undersökningen inkluderar sex nummer av tidningen Glamour samt sex nummer av tidningen 

King. Eftersom Glamour utkommer med 12 nummer per år, samtidigt som King endast 

utkommer med 10 nummer per år så jag har valt att analysera de sex första numren från 

vardera tidning för året 2007, alltså perioden januari-juni. Jag har endast använt mig av 

omslagen för varje tidning i undersökningen, det beror helt enkelt på att jag vill få en mer 

djupgående analys samt att omslagen anses vara magasinens ansikte utåt.   

Som grund för min analys kommer jag att använda en retorisk metod. Jag använder mig av en 

retorisk metod för att undersöka både bild och text vilket medför att jag på ett tydligt sätt kan 

koppla eventuella samband.  

 

5. Bakgrund 

 

5.1 Bakgrund King Magazine 

”King of Sweden är Sveriges enda renodlade modemagasin för män” 

Så beskriver King själva magasinet på sin hemsida. King Magazine utkommer med 10 

nummer per år och deras målgrupp sägs vara alla stadsorienterade män i den ”mentala” åldern 

20-35 år. King Magazine ägs av Egmont Tidskrifter AB. King startades år 2006 och många 

trodde att tidningen inte skulle överleva eftersom det ansågs ovanligt med män som frontade 

omslagen, men tidningen motbevisade branschmännen och säljer idag bra med en upplaga på 

runt 30 000 läsare. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 177). (Kingmagazine.se).  

 

5.2 Bakgrund Glamour 

Glamour har funnits ända sedan år 1939 då magasinet startades upp i USA. Trots att man fick 

många positiva gensvar dröjde det länge innan konceptet spridde sig till Europa. Det var inte 
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förrän år 1992 som Glamour började säljas som en tidning i Italien. Glamour ägs av företaget 

Condé Nast som förutom Glamour även ger ut andra magasin såsom exempelvis det välkända 

Vouge. Glamour har varje år anordnat en gala dit många kändisar tar sig, och enligt Glamour 

själva är tidningen ett självklart val för många av stjärnorna eftersom den beskrivs som 

”trendy and friendly”. Målgruppen för Glamour säger man är tjejer mellan 18-35 år. 

(Glamour.se)  

 

6. Tidigare forskning 

Jag har tittat närmare på den tidigare forskningen utförd kring ämnet livsstilsmagasin och 

även försökt att finna likheter med genusperspektivet i dessa. Den första artikeln som jag 

finner vissa likheter med är utförd av Sammye Johnson och William G. Christ augusti 1987 

och heter ”Women through time: Who gets covered?”. Här menar man att det under den tiden 

fanns en underrepresentation av kvinnor på tidningen Time och man bestämde sig för att 

analysera bilden av kvinnan mellan år 1923 till 1987 i tidningen. Man kategoriserade kvinnor 

i ålder, nationalitet och yrke. Det visade sig i tidningen Time att kvinnor var mindre avbildade 

än män, och deras framträdande av yrke låg i första hand inom underhållningsbranschen. 

Kvinnor framstod sällan i roller inom politiken och sportssammanhang. I sin undersökning 

kom man fram till att det fanns kvinnor på 441 omslag av det totala undersökta 3329. 

Medelåldern för kvinnorna räknade man till 39 år. Nationaliteten av kvinnorna bestod till 2/3 

av amerikanskor. Yrkesmässigt visade det sig som sagt att de flesta av kvinnorna var som 

man trodde verksamma inom underhållningsbranschen. (Johnson & Christ 1987)  

En annan undersökning som har gjorts kring livsstilsmagasin och dess omslag är  i den artikel 

som heter No Longer Just a Pretty Face: Fashion Magazines’ Dipictions of Ideal Female 

Beauty from 1959 to 1999 och är skriven av bland annat Mia Foley Sypeck år 2003. I denna 

undersökning har man behandlat dem olika skönhetsideal som utsänds från kvinnliga 

livsstilstidningar. Man undersökte en rad olika magasin mellan åren 1959 till 1999 för att se 

om, och i så fall hur, idealen förändrats genom åren. Man kom fram till att modellerna under 

senare år genomgått en förändring som ansågs sämre, nämligen till att bli smalare och därmed 

menade man också att tidningarna sände ut felaktiga skönhetsideal till unga kvinnor. (Sypeck 

2003)  

Amy R. Malkin har tillsammans med Kimberlie Wornian och Joan C. Christler undersökt 

huruvida omslagsbilderna för manliga och kvinnliga tidningar bidrar till föreställningar om 

kroppsideal på olika sätt. I undersökningen använde man sig av 21 olika omslagsbilder, valda 

utifrån läsarnas kön, och man använde sig av en slags checklista för att kunna analysera de 
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olika komponenterna i bild och text för omslagen och därmed få fram något som kopplas till 

kön och kroppsideal. Man kom fram till att hela 78 % av de kvinnliga omslagen som ingick i 

undersökningen innehöll meddelanden om ett visst kroppsideal medan inget av dem manliga 

omslagen innehöll någon form av detta. De manliga omslagen var mer inne på att förmedla 

olika typer av underhållning och aktiviteter medan de kvinnliga omslagen förespråkade 

kroppsliga och skönhetsrelaterade förändringar för att kunna nå ett bättre liv. (Malkin et al. 

1999).  

 

 

7. Teoretisk ram 

I följande kapitel finns den teoretiska ram som även ligger till grund för min analys. Där 

kommer jag att ta upp olika teorier kring genusrepresentation och de olika stereotyperna för 

män och kvinnor.  

 

7.1 Genusrepresentation 

 

Genus beskrivs som den kulturella bilden av manligt och kvinnligt. Genus är det vi formas till 

genom vår uppfostran samt genom vår samverkan med medier vilka påverkar oss till våra 

olika föreställningar. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 133). 

 

Alla de mediebilderna som figurerar idag bidrar till att bekräfta de eventuella fördomar och 

värderingar som vi ser i vårt vardagliga samhälle och det blir tillslut det vi förknippar som 

naturlig fakta. Vi kan genom att betrakta manligt och kvinnligt i medievärlden dra paralleller 

till våra faktiska uppfattningar samt våra värderingar kring könen. (Hedvall 1998: 8). Idag har 

vi med historisk bakgrund valt att se bildkulturen som något som ger oss begär och njutning 

på olika sätt. Något som ofta förekommer inom bildkulturen och framförallt inom 

populärkulturen är det faktum att man ofta använder sig av kvinnokroppen på olika sätt för att 

tillfredsställa begäret hos betraktaren. Kvinnokroppen fungerar som ett blickfång och har så 

gjort under en lång tid tillbaka. Bilden ger oss den uppfattningen om att vi ser ut på det sättet 

som bilden visar, eller att det är så man bör och ska se ut.(Carlsson, Koppfeldt 2008: 11). Den 

vanligaste stereotypiska bilden av kvinnan inom medier idag anser man vara den smala, vita 

och sminkade kvinnan samtidigt som mannen målas upp som en muskulös överlevare. 

(Hedvall 1998:8). 
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I boken Allt är möjligt har man gjort en kategorisering av män och kvinnor in i tre olika fack 

vardera för att lättare kunna förklara de stereotyper som finns kring könsrepresentation.  

De manliga stereotyperna förefaller under termerna projektören, machomannen och 

drömprinsen. Den första stereotypen kallar man för projektören och förklaras som en välklädd 

affärsman med en stark inriktning på sin karriär. Den andra stereotypen kallar man för 

Machomannen där fysiken spelar en viktig roll. Mannen har ett starkt mod och han lever ofta i 

ensamhet fast med korta förbindelser med kvinnor. Den sista stereotypen är den som kallas 

för Drömprinsen och han ses ofta i ett yrke som artist, modell eller skådespelare. De kvinnliga 

stereotyperna förefaller under kategorierna hushållsfunktionären, skönhetsslaven och 

kärleksgudinnan. Hushållsfunktionären innebär en kvinna som ägnar sig först och främst till 

sina hushällsnära sysslor och denna bild av kvinnan har gått genom tid som en vanligt 

förekommande bild. Skönhetsslaven betraktas som en ung, vacker, och smal kvinna där 

skönhet spelar en avgörande roll. Sist har vi kärleksgudinnan som man drar paralleller till 

horan eller Madonnan. Det är en blandning mellan att vara den sköra kvinnan i möte med den 

skamlösa kvinnan. (Hedvall 1998: 24-27). 

I R. W Connells bok Gender skrivs det om hur man forskat kring framförandet av genus bland 

barn i tidig skolålder. Detta är viktigt att titta närmare på eftersom det visar hur 

stereotypföreställningar finns att se redan från unga år och hur det utvecklar sig från denna tid 

med samverkan från yttre världen till där vi befinner oss nu. Barrie Thorne benämns i 

Connells bok för det hon skrivit om hur genusföreställningar från omvärlden och från 

vuxenvärlden appliceras på barnen i den mån att dem lär sig agera utifrån de skrivna reglerna 

redan från tidig ålder. Hon har undersökt agerandet på två förskolor i Nordamerika och sett på 

hur barn i sin interaktiva lek tämjer på gränserna för de tänkta genusperspektiven men 

samtidigt tar hänsyn till att dem finns. Det visade sig att killarna oftare än tjejer tog sig 

anspråk på makten, men hon menar också att det fanns skillnader mellan killarna i denna 

aspekt också precis som det fanns skillnader mellan tjejerna i aspekter som flörtande osv. Hon 

menar vidare att barnen redan i tidig ålder blir placerade utifrån sitt kön och påverkas därför 

av vuxenvärlden på olika sätt. Till exempel visade det sig att något äldre killar började kalla 

varandra för tjejer när de inte presterade tillräckligt, eller i ännu äldre ålder började man kalla 

varandra för bög trots att man inte förstod innebörden. (R.W Connell 2002: 12-16). 

En annan person som visat intresse kring genussystemet är Yvonne Hirdman. Hon menar att   

genussystemet bevaras genom våra egna vardagshandlingar och hon menar att detta sker 

genom två principer. Princip ett sker genom att hålla isär det manliga och det kvinnliga. Vi 

har historiskt sett nästan alltid betraktat dessa som två motpoler. Det är mannen som har 
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förknippats med kulturen där det sanna förnuftet och aktiviteten är ett faktum medan vi har 

associerat kvinnan med naturen och därmed känslolivet och passivitet. Den särbehandling av 

könen som finns börjar redan vid valet av namn på barnet. Det fortsätter sedan genom 

samhällets normer av klädsel, leksaker och färger som vi anser passa för pojkar respektive 

tjejer. Det ses som naturligt att flickor ska ha rosa kläder och att pojkarna bär blåa kläder. 

Pojkar får agera med tekniska prylar och verktygslådor medan tjejer får leka med dockor, 

köksleksaker och låtsatssmink.  

Princip nummer två enligt Yvonne Hirdman är att vi gör det manliga till norm. Det är den 

vite, heterosexuelle mannen av medelklass som står för målet i samhället när det kommer till 

anpassning. Det är tydligt hur vi ser mannen som norm, alltifrån Adam som var den första 

människan, till Gud som vi tilltalar och ser som en man. (Yvonne Hirdman i Carlsson, 

Koppfeldt 2008: 135-136). 

När det kommer till könsskillnader och framställningar kan vi se att unga kvinnor idag är den 

mest exponerade gruppen i underhållningsmedia. Kvinnor har genom historisk tid fungerat 

som ett dekorativt blickfång i annonser och på tidningsomslag. Man brukar säga att mannen 

betraktar medan kvinnan betraktas (Carlsson, Koppfeldt 2008: 141).  

Blickar är något som flitigt diskuterats, bland annat vår förmåga att spegla oss i förebilder. 

Genom att spegla oss i vår förebild på t.ex. ett tidningsomslag kan vi genom andras blickar 

känna vilket mått av beundran och respekt vi skulle kunna uppnå om vi var på spegelbildens 

plats. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 146). 

När det kommer till genusfrågan och vad vi uppfattar som snyggt kroppsmässigt och 

skönhetsmässigt är det något som förändras beroende på var du befinner dig och med vem du 

talar med menar man, men medier bidrar i allmänhet till att skapa föreställningar om den 

perfekta kroppen i tidssammanhanget. Det faktum att män och kvinnor har olika krav på sig 

råder det inga tvivel om. Det presenteras bland annat i en studie om fetma om hur kvinnor och 

män lidande av detta problem handskas på olika sätt just beroende på deras kön. Det visade 

sig att kvinnor skulle banta för att vara sin omgivning till lags medan mannen skulle banta för 

sin egen hälsas skull. I en studie från Murnen år 2003 presenterades bilder på kvinnliga 

modeller och manliga muskulösa och vältränade män för en grupp barn mellan åldrarna 6 till 

12 år. De med sämre kroppsuppfattning visade sig vilja se ut som modellerna på bilderna i fler 

fall än de med en bättre kroppsuppfattning. Barnen trodde dessutom att det skulle krävas mer 

arbete att se ut som den muskulösa mannen en som den smala kvinnan. Av detta följer att de 

barn som är säkra och i form av en positiv psykisk hälsa kan klara sig utan att identifiera sig 

med idealen samtidigt som barn som känner sig osäkra i sin identitet troligen i större 
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utsträckning internaliserar populärkulturens skönhetsideal. ( Jarlbro 2006: 110). 

Man brukar ofta säga att reklamen speglar det samhälle vi lever i. I en studie som Nowak och 

Andrén gjorde för tiden 1950 till 1975 visar man på hur samhällsförändringarna även syns 

inom reklamsammanhang. Genom att analysera cirka 2300 reklamannonser kom man fram till 

att kvinnor i båda tidssammanhangen framställdes som unga och sexiga med en dekorativ 

funktion, medans männen hade en handlingskraftig framtoning där en högre ålder framstod 

som manligt snarare än oattraktivt. Man visade på hur föreställningarna om män och kvinnor 

inte följde samhällsutvecklingen utan att reklamen hade en stillastående föreställning av 

könen. Något som också visat sig i reklamsammanhang är att män sällan kopplas samman 

med reklam kring hushållsnära tjänster samtidigt som kvinnor är underrepresenterade i reklam 

kring arbetsprodukter vilket förstärker den historiska föreställningen om män som 

handlingskraftiga och kvinnor som hemmafruar. (Jarlbro 2006: 120-126). Det är också 

intressant hur kvinnor och män symboliserar olika föreställningar hos människor i reklam när 

det väl gäller att marknadsföra samma produkt. Det har t.ex. visat sig att om produkten är 

någon typ av mat så kopplas kvinnor ihop med det faktum att man ska gå ner i vikt medan 

män kopplas till det faktum att maten ska göra dem mer aktiva. (Jarlbro 2006: 131). 

 

Något som Connell belyser mycket av i Anthony Giddens bok Sociology är det som kallas för 

hegemonisk maskulinitet, där han menar att det finns en mall för hur en man bör vara, men 

han menar därefter också att denna mall är långt ifrån överensstämmande med alla män samt 

att det varierar mellan kulturer. Connell menar vidare att den hegemoniska maskuliniteten 

beror på dominans och underordnade grupper av män där positionerna står sig olika men där 

normen är den ensamma, starka mannen. Trots olika undergrupper så står sig männen starkare 

än kvinnorna. Connell nämner tre undergrupper för den hegemoniska maskuliniteten, den 

delaktiga, underordnade samt den marginaliserade maskuliniteten. Den delaktiga 

maskuliniteten innebär de män som inte står högst i hierarkin men som vinner på att ha sig 

kvinnor underordnade dem. De har som mål och identifierar sig med den hegemoniska 

maskuliniteten som ett ideal. Man brukar betrakta dem som helt vanliga män, inget mer och 

inget mindre. De ingår i äktenskap, faderskap osv. Den underordnade maskuliniteten består av 

de män som befinner sig längst ner i makthierarkin. Dessa män betraktas som feminina och 

omanliga. Under denna kategori ingår för det mesta de homosexuella som alltså står sig under 

de andra männen. De olika förtryck som finns kring homosexualitet gör att dessa män hamnar 

längst ner i hierarkin. Connell nämner att personer i denna underordning är bekanta med namn 

som fegis, ynkrygg och så vidare vilket kan kopplas till Barrie Thornes studie om 
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förskolebarn där hon menade att de manliga barnen kallar varandra namn kopplade till 

femininitet.  

 Marginaliserade maskuliniteter är män som enligt andra orsaker, som etnicitet, eller klass 

marginaliseras. De kan dock vara delaktiga i den hegemoniska maskuliniteten, men aldrig på 

samma villkor.(Connell i Giddens 2006: 463-466). (Connell 1999: 101-105).  

Kvinnorna formas utefter positioner under dessa män i den hegemoniska manligheten. 

Connell beskriver den framhävda kvinnligheten och den underordnade kvinnligheten. Den 

framhävda kvinnligheten präglas av ett syfte att tillgodose mannens intresse på olika sätt. 

Denna kvinna blir i ung ålder ett offer för den sexuella bild som diskuterats tidigare. Kvinnan 

bekantar vi oss med i medier och reklam. Den underordnade kvinnligheten är den starkare av 

de två och består ofta av ogifta kvinnor med homosexuella tendenser, feministiskt synsätt, 

eller av grupper som prostituerade. (Connell i Giddens 2006: 464-466).   

Något som är viktigt att nämna är att det dock skett en förändring under de senaste 

århundradena på det sätt att kvinnor numer kan utmana genusordningen på olika sätt genom 

maktbalanser etc. Kvinnans rättigheter har debatterats och kämpats för genom feminismens 

intåg. Synen på den traditionella maskuliniteten där dominans är en regel, är inte längre 

självklar då jämställdheten har ökat och suddat ut de alltför tydliga gränserna. (Connell 1999: 

190-192).  

 

7.2 Kvinnliga livsstilsmagasin 

”Vart du än vänder dig i detta massmediastyrda konsumtionssamhälle så finns det 

upptecknade, färdiga schabloner för hur du bör vara. I romaner, noveller, 

veckotidningsreportage, modetidningar och matrecept, annonser – överallt blickar dessa 

välformade, välklädda, renliga, heliga och barnkära kvinnoförebilder emot dig och påverkar 

dig att försöka efterlikna och anpassa dig”. Kvinnobulletinen 1973. (Jarlbro 2006: 7).  

 

Vad förmedlar dagens tidningar för kvinnor och hur används dem? 

När genusfrågan har diskuterats får det en att undra över vad dagens tidningar förmedlar till 

kvinnor och hur kvinnorna använder tidningarna.  

Idag upptas kvinnliga livsstilsmagasin till stor del av skönhet och mode vilket man menar inte 

är så konstigt med tanke på den representation som görs gällande genus. Detta talar för att det 

i dagens samhälle fortfarande liksom inom reklamen finns tydliga tecken på vad som anses 

som manligt respektive kvinnligt i tidningarnas värld. (Gauntlett 2008: 196). Det har dock 

alltid talats om hur kvinnor används som objekt i förhållande till män, men det har på senare 
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tid visat sig i kvinnliga livsstilsmagasin att man använder sig av män som någon form av 

objekt. Man använder exempelvis liknande meningar som ”rösta på den man med snyggast 

kropp”. De typiska textpuffarna på omslagen för kvinnliga livsstilsmagasin består till stor del 

av en anspelning på sex, det kan t.ex. Handla om hur man på olika sätt vinner sin mans 

fullständiga uppmärksamhet i sovrummet. De kvinnliga livsstilsmagasinen har i och med de 

olika anspelningarna med anknytning till män kritiserats eftersom man framställer mannen 

som vägen till lycka. Dessa anspelningar och anknytningar återfaller till en syn av kvinnan 

som sexuellt objekt där hon alltid ska vara fin och glamourös nog att tillfredsställa och locka 

till sig en man och att hon därefter kan anses som lycklig. Alexandra Starr skriver bland annat 

om hur man idag använder sig av sex istället för matlagning för att nå mannens hjärta, och 

hon menar liksom många andra att det speglar att man fortfarande är beroende av en man för 

att uppnå lycka.(Gauntlett 2008: 198-207).  

En annan förekommande synvinkel kring de kvinnliga livsstilsmagasinen är att dem sänder ut 

olika kroppsideal till unga tjejer. Man använder ofta just ordet ideal i sina texter vilket för 

med sig ett budskap om att man inte duger som man är. Det finns dock många som motsätter 

sig detta sätt att tänka, bland annat förekommer det många i läsekretsen som anser att 

tidningen är till för att underhålla dem, och idealen är till för att själv välja om man vill ta del 

av budskapet eller inte. Frågan som ställs är dock om läsaren är för påverkad i sig av 

tidningen att denne inte märker sin egentliga påverkan. (Gauntlett 2008: 198-207). 

 

7.3 Manliga livsstilsmagasin 

För att analysera och se till den manliga förekomsten och framställningen i de manliga 

livsstilsmagasinen måste vi först och främst klargöra den stereotyp och det ideal som vi sedan 

historisk tid förknippar honom med. I boken ”The Image of man” beskriver George Mosse 

hur det maskulina idealet genom tid förknippades med mod och självkontroll. 

Utseendemässigt var mannens muskulösa nakna kropp en viktig komponent för det ideal som 

även idag tycks upprätthållas i media och dagens populärkultur. (Mosse 1996: 4 ff. ).  

Idealet om mannen kan vi utläsa inom den hegemoniska maskuliniteten som nämnt innan 

inbegriper de föreställningar om hur en riktig man ska vara. Mannen är liksom i Mosses bok 

en självkontrollerad person med en tydlig dominans och maktfaktor. Trots att den 

hegemoniska maskuliniteten förefaller som ideal så menar Connell att det inte speglar 

verkligheten. Det är långt ifrån alla män som lever upp till de förväntningar som inbäddas i 

begreppet men eftersom man inom medierna fortfarande upprätthåller idealet blir detta en 

föreställning som många lever efter. (Connell 1999: 103). Manliga magasin har sedan lång tid 
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tillbaka kopplats ihop med sprit, sex och tobak. Omslagen har bestått av unga kvinnor och 

tobaksartiklar har varit vanligt förekommande. Under en längre tid har man varit noga med att 

inte förväxla manligheten med exempelvis homosexualitet som inte står inom normen av 

manlighet. Det är dock under senare år som man mer och mer gått ifrån de typiska 

mansstereotypiska ämnena mot att faktiskt går mer mot en manlig livsstilmarknad 

inkluderande mode och skönhet där mannen även gör sig tydlig på omslagen till skillnad från 

tidigare. Tidningarna lägger dock fortfarande stort fokus på sådant som tycks typiskt manligt, 

såsom motorsport etc. och skönhet och mode kopplas i första hand fortfarande ihop med något 

feminint. Den manliga stereotypen lever fortfarande kvar vilket gör att drastiska förändringar i 

tidningssammanhang skulle oroa människor. Något som är intressant är hur män genom 

historien har kommit undan med att bry sig om sitt yttre eftersom stereotypen riktar sig mer åt 

att mannen struntar i sitt utseende. Benwell menar att detta beror på att mannen förmodligen 

kom undan som konsument genom att vara våldsam istället vilket vägde upp tendensen att 

mannen skulle vara homosexuell (Benwell 132-143). 

Något som visar på den manliga stereotypens existerande än idag i medier kan vi se utifrån 

hur Livsstilsmagasinet King skriver i sitt första nummer om sitt existerande, för att inte 

utmana sin stereotypa framtoning: 

- Vi män var minst lika intresserade som kvinnor av att göra gott intryck. Kunskap om 

passform, matchning, kvalitet och designers var superviktigt, även om vi aldrig skulle erkänna 

det för våra vänner, eller – allra minst – våra flickvänner.  

- Jag var inte bög. Jag var helt enkelt bara sjukligt intresserad av ämnena mode och stil.  

(Jarlbro 2006: 106).  

 

8. Metod 

I följande kapitel presenteras den metod och dess redskap som ligger till grund för den 

kommande analysen. Jag kommer främst att använda mig av Anders Carlsson och Thomas 

Koppfeldts bok Visuell retorik samt Jais-Nielsens bok Tidsskriftsdesign i min metod.  

 

Retorik är något man brukar betrakta som en konst, en konst att på fullständigaste sätt 

uttrycka något man vill ha sagt kopplat till en viss situation. Vad du än vill ha sagt med 

någonting arbetar retoriken med att göra detta på ett övertygande sätt så att du även övertygar 

din publik på bästa möjliga tillvägagångssätt.(Carlsson, Koppfeldt 2008: 64). Idag kan vi se 

prov på hur vår medievärld anpassar sig efter ett retoriskt tillvägagångssätt. Alla medier 
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använder sig av tekniker för att beröra och intressera en motsträvig publik. (Carlsson, 

Koppfeldt 2008: 67). Enligt retoriken är tal och bildlig skildring samma sak. Det betyder att vi 

kan anpassa retoriken på både text likväl som på bilder.  

För att kunna utföra en retorisk analys använder man sig av olika redskap för att förenkla 

processen. Exempel på dessa redskap som jag tänkte ta upp är de som man inom retoriken 

kallar för Etos, Logos och Patos, men även stilrelaterade processer såsom exempelvis färger 

och bilders betydelse. 

 

8.1 Omslaget 

Det som är viktigt för en tidning när det kommer till att handla om deras omslag är att se till 

hur helheten ser ut. Det är helheten på omslaget som påverkar konsumenten och får denne att 

observera tidningen. För helhetsintrycket finns det olika komponenter som i sig även är 

väldigt viktiga, bland dessa till exempel logotypen och bilden. Enligt Eva Jais Nielsen som 

skrivit boken ”Tidskriftsdesign” finns det olika anledningar till varför konsumenten väljer att 

plocka upp just den valda tidningen. Dessa faktorer innefattar bland annat att konsumenten 

sedan tidigare känner till tidningen, motivet på bilden är av intresse eller igenkännbart, temat 

på omslaget intresserar konsumenten, exempelvis handlar det om skönhet som eventuellt 

intresserar den tänkte konsumenten eller så ser omslaget helt enkelt fascinerande ut. 

Omslaget är det första en människa ser vilket gör det viktigt för sändaren att få ut sitt budskap 

samt att klargöra till vilket kategori tidningen tillhör samt även vilket målgrupp man söker. 

(Jais-Nielsen 2004: 18-21).  Här nedan kommer jag att ta upp sådana faktorer som spelar roll 

både för konsumentens vilja att köpa tidningen samt till utgivarens vilja att sända ut olika 

budskap.  

 

8.2 Logotypens betydelse 

Ett varumärke är en karaktäristisk symbol för en produkt eller företag och deras namn. Det 

tryckta tecknet brukar bestå utav det man kallar för logotyp. Det innebär att man skapat 

namnet på produkten i ett speciellt teckensnitt, ofta förekommer det även en tillhörande 

bildsymbol av något slag. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 36). 

Logotypen finns till för att skapa ett igenkännande för kunden. Logotypens utformning kan 

bidra till att kunden kommer ihåg den och lägger exempelvis tidningen på minnet. Något som 

påverkar logotypens utseende kan bland annat vara den färg man valt vilket ofta blir 

karaktäristiskt för logotypen. På tidningsomslag ändras dock ofta logotypens färg beroende på 

nummer, och den påverkas även av omslagsbildens färger då man kan säga att dessa 
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samarbetar för att skapa en helhet.  

 

8.3 Färgens betydelse 

På ett tidningsomslag blir färger viktigt för tidningens helhetsuttryck. Färgerna bidrar ofta till 

att skapa en första uppfattning om tidningen och det finns ofta olika principer och syften när 

man väljer färg för ett tidningsomslag. Det kan exempelvis handla om att man vill förstärka 

sin profilering eller att öka uppmärksamheten. Det är många som använder en igenkännligt 

liknande färgskala på sina tidningsomslag för att förstärka kopplingen till tidningen. I 

färgskalor brukar man bland annat säga att rött är en färg som vi som människor reagerar på 

och den kan kopplas till passion eller till faromoment. En blå nyans gör att tidningen uppfattas 

som harmonisk och förtroendeingivande. För att skapa ett tydligare uppmärksammande kan 

man använda sig av knalliga färger i kombination med varandra. (Jais-Nielsen 2004: 300 ff.) 

Använder man sig av svartvita eller en något mörkare ton på omslaget är man ofta ute efter att 

symbolisera ett djup och där man dessutom vill skapa en seriösare framtoning. (Jais-Nielsen 

2004: 37-39)  

 

8.4 Textens betydelse 

Texten på ett omslag ger läsaren inblick om innehållet. Antalet textpuffar beror på tidningen 

själv och de kan variera både i antal, storlek och färg. Ofta har man en textpuff som är något 

större än de andra. Denna textpuff kallas för dragarpuff och inger oftast gemenskap till bilden. 

Det tidningen väljer att lägga upp på sina omslag skapar en del av deras identitet, både 

textmässigt, men också utformningen är viktig för detta. Enligt många är det känt sedan långt 

tillbaka att siffror ökar intresset och förtroendeingivandet då det speglar en tydlighet och 

något som kan kopplas till fakta. Att ha många puffar på omslaget ger intrycket av att 

tidningen ger mycket för pengarna och färgen på textpuffarna bidrar också till att skapa en 

viss stämning. Dock är strukturen viktig för tidningens image, många puffar i en ostrukturerad 

ordning ger tidningen ett ”billigare” intryck medan många puffar fast med en tydlig struktur 

ger en känsla av tidningen som exklusivare. (Jais-Nielsen 2004: 30-34) En enklare struktur 

bidrar i många sammanhang också till en dyrare och exklusivare framtoning. En struktur med 

mycket färger, olika typsnitt och så vidare bidrar likasom ofta till en billigare framtoning. 

(Jais-Nielsen 2004: 158).  

 

8.5 Bildens betydelse 

En bild har förmågan att tilltala oss människor på olika sätt. Våra egna och inre uppfattningar 
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om samhället bidrar till att skapa och relatera till yttre bilder och därmed även med att sätta in 

dessa i ett visst sammanhang och med koppling till en viss känsla. (Carlsson, Koppfeldt 2008:  

9).   

Det vi kallar för modefotografi är i många sammanhang en avspegling av vår verklighet och 

samtid. Modefotografiet är enligt många den idealiska livsvärlden, en drömvärld där skönhet 

kopplas ihop med bland annat rikedom och erotik. Idag är modefotografier ett sätt att 

förmedla en identitet för företag. (Aspers, Fuehrer, Sverrisson 2004: 58).  

Idag förekommer det ofta det man kallar för retuschering. Detta sker i bilder, reklam, då 

främst i försäljningssammanhang och väldigt ofta i modesamband. Retuschering är en typ av 

manipulering där bildens naturliga utfall ändras efter smak och tycke. Genom att exempelvis 

förstärka bildernas färger kan man få någonting som kanske var grått och trist att se mer 

tilltalande ut. Vi ser idag hur manipulering av främst kroppar i modemagasin blivit mer och 

mer vanligt vilket vi kan koppla till den forskningsartikel som gjordes av Mia Foley Sypeck 

som antydde just på smalare kroppar i senare års modemagasin, vilket alltså är den mest 

förekommande retuschering för kvinnor idag. För män förekommer det ofta manipulering av 

muskler och liknande för att förstärka de ideal som finns. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 49). 

Vi använder oss av media för att få en bild av samt förstärka vilka vi själva är. Vi skapar oss 

en identitet. Identifikation med en annan människa eller en bild eventuellt en text av något 

slag gör att vi kan få förslag över hur vi kan leva våra egna liv. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 

12-13). Idag platsar inte vem som helst på ett omslag, det är numera kändisar som dominerar 

de olika framsidorna. Man brukar tala om att tidningarna och kändisarna är beroende av 

varandra. Kändisarna får publicitet genom att synas på omslagen samtidigt som tidningarna 

inte hade fått en lika stor köpkraft utan dem.  

Viktigt för tidningarna är dock att man använder sig av en kändis som passar till ens tänkta 

budskap. Idag använder man sig till största delen av bildbyråer för att kunna plocka ut de 

bilder på kändisarna som bäst representerar omslaget. (Jais-Nielsen 2004, s. 34-36) 

Kändisarna används som nämnt på bilderna för att få oss till att vilja köpa produkten. Det sker 

eftersom vi på många sätt relaterar produkten till kändisen och ser produkten som något som 

han eller hon själv skulle köpa. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 11).  

En känd person ger varumärket det man kallar för image, och när man väljer bilden vill man 

som sagt representera sin produkt på bästa sätt. Grundaren för tidningen People Magazine, 

Dick Stolley har sammanfattat hur tidningsredaktionerna till största mån idag ställer sina krav 

på bilder som ska sändas ut till konsumenten och som man därefter tror kommer att sälja bäst. 
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Såhär sammanfattar han bildvalet: 

Ung är bättre än gammal, vacker bättre än ful, rik är bättre än fattig, film är bättre än musik, 

musik är bättre än tv, tv är bättre än sport... och allt är bättre än politik. (Cap&Design 2008).  

 

Omslagsbilder delas ofta in i genrer där man talar om fotografiska, tecknande och 

typografiska bilder. Den fotografiska är den regerande bilden inom tidningsvärlden. Bilden 

brukar oftast föreställa en ung, vacker kvinna som antingen är modell eller någon typ av 

kändis. Kvinnan ler nästan alltid och har ögonkontakt med läsaren. Bilderna brukar oftast 

täcka hela omslaget och vara i färg.  

Bilden på omslaget är en spegel av våra egna värderingar, drömmar och behov. 

Omslagsbilden kan även delas in i genrer utifrån om det är närbild, halvbild eller helbild. Den 

vanligast förekommande av dessa tre är närbilden. Vanligast är dessutom att bilden är tagen i 

en studio. (Jais-Nielsen 2004: 34-40) 

Bilder innehåller olika retoriska begrepp som gör att vi kan förstå det vi ser.   

Att använda sig av och analysera olika långa avstånd för bilden är ett sätt att kommunicera ut 

olika tolkningar och känslor. Man brukar göra en indelning i grupperna långdistans, 

medeldistans, närbild och en extrem närbild. Långdistans innebär att man visar hela personen 

och i ett sådant avstånd brukar också mycket av bakgrunden speglas. Att använda sig av 

medeldistans innebär att man visar lika mycket av människa och miljö/bakgrund. En närbild 

är en bild där man ser både huvud och skuldror och där dessa är i fokus. En extrem närbild går 

närmare in på detaljer i ansiktet. Närbilden visar på hur man skapar en viss närhetskänsla och 

en intimitet för betraktaren. Medeldistansen brukar stå för ett socialt tilltal och långdistans 

innebär ett opersonligt, formellt tilltal. Kameravinklar är något som även det påverkar hur vi 

tolkar olika bilder i olika sammanhang. Om bilden är tagen ovanifrån framstår personen på 

bilden som liten. Om bilden är tagen underifrån tolkar vi personen på bilden som 

respektingivande. Det som dock regerar inom pressjournalistiken är det som kallas för 

parallellperspektivet. Detta perspektiv ger oss läsare en jämn nivå till bilden. (Hirdman 2001: 

48-49). 

 

8.6 Etos 

Etos betyder att man försöker övertyga sin publik genom att använda sig av sin personlighet 

och karaktär. Ett annat ord för detta är vad vi idag kallar för image, vilket även betyder bild på 

engelska. Etos är den främjande bild som man vill överföra till publiken för sitt framstående 

som trovärdig och pålitlig. Man får publikens gillande om man lever upp till dess 
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förväntningar och uppfattas som rätt. Det finns olika karaktärsdrag inom Etos som gör att vi 

som publik lättare blir övertygade av ett budskap. Att ha ett representabelt och igenkännande 

rykte är något som ses som en förutsättning. I vissa situationer är det även viktigt vilka kläder 

som används för att få oss till en viss uppfattning. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 72-73). 

 

8.7 Logos 

Logos utvecklar vårt Etos genom att ge oss kött på benen, dvs fakta om objektet, personen 

eller situationen. Publiken måste bli försedd med information, konkreta exempel och 

handling. Logos betyder kortfattat argument eller tanke. I och med en upplysande 

infallsvinkel kan man få publiken till ett större förtroende. Man bygger upp sin tes med fakta, 

siffror och bakgrund av olika dess slag. Logos uppmanar även publiken till att dra sina egna 

slutsatser efter att ha tillhandahållit fakta. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 78).  

 

8.8 Patos 

I och med exempelvis en bild kan vi genom känslor väcka det som kallas för Patos. Sändaren 

kan väcka i princip vilken känsla han eller hon vill att publiken ska få ta del av. Ett sätt att 

väcka känslor hos publiken är att själv visa känslor. Det är dock viktigt att känslorna blir 

trovärdiga och inte överdrivna. Inom populärpressen använder man ofta sig av sex för att 

väcka känslor. Det är en strategi för att sälja tidsskrifter. Sex fungerar som ett löfte till läsaren 

om känsloutlevelser. Andra sätt för att väcka patos kan vara t.ex., att använda sig av, humor, 

medkänsla eller genom att få någon att känna sig viktig på olika sätt.(Carlsson, Koppfeldt 

2008: 78-81).  

 

8.9 Retoriska figurer 

Man kan använda sig av figurer för att förstärka sitt budskap. Genom att använda figurer får 

man språket att bli kraftfullt och intressant. Figurer kan vara bilder och ornament. Ornament 

innebär exempelvis rimmande ord, rytmiska upprepningar, utrop och pauseringar. 

Man kan använda sig utav bilder både inom text och bildundersökning som ett redskap för sin 

retoriska analys. Dessa kallar man då för troper vilket innebär symboliska uttryck. Metonymi 

innebär att man har en representation för något som hör till sammanhanget. Alltså vi har ett 

föremål som kan representera det vi associerar detta med. En metafor innebär att man gör en 

såkallad liknelse mellan två saker. Man använder dessa två begrepp ofta inom den visuella 

retoriken och främst inom reklam eftersom man inom reklamen är ute efter att skapa olika 

associationer. (Carlsson, Koppfeldt 2008: 85-87). 
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I boken Heder och påverkan tar man upp en modell för att använda en retorisk analys som 

metod i vilket man tar upp vissa viktiga begrepp att tänka på.  

Det man gör i en retorisk analys är att jämföra sin undersökning mot den såkallade kontexten. 

Man måste se till texten som en del i en större helhet där man tar hänsyn till sändaren och 

mottagaren. Sändaren agerar utifrån en bestämd kontext och sin uppfattning om den.  

Inom retoriken ses publiken som viktig eftersom denne påverkar sändarens sätt att föra ut 

material. (Karlberg, Mral 1998: 22-25) 

Dispositionen är viktig för min analys eftersom den tar upp hur man leder sin publik mot en 

bestämd övertygelse. Inom dispositionen finns det även olika delar för att fånga upp sin 

publik mot den bestämda övertygelsen. Bland annat talar man om en inledning där man gör 

sin publik uppmärksam genom exempelvis olika knep såsom fyndiga rubriker eller retoriska 

frågor. (Karlberg, Mral 1998: 28-30) 

Något man även är viktigt är vad man kallar för objektets stil. Stil används för att se till 

relationen mellan innehåll, form och verkan. Använder man text och bilder för att upplysa? 

eller är det av underhållningssyfte? eller vill man helt enkelt beröra? Överensstämmer stilen 

med hela innehållet? Dessa kan ses som användbara frågor att ställa när man vill utreda 

objektets stil.   (Karlberg, Mral 1998: 45-55).  

 

 

9. Analys/resultatredovisning 

 

9.1 Representation av genus för Glamour  

 

Nu när jag har studerat de samtliga sex omslag för Glamour mellan januari till juni år 2007 

kan jag tyckas mig se tydliga tecken kring det faktum att det förekommer en kvinnlig 

stereotypifiering och en sådan anpassad genusrepresentation på omslagen. Detta går att se 

genom att titta på helheten men också genom att kolla på individuella delar såsom hur texten, 

färgen och övriga komponenter bidrar till att förtydliga denna representation och 

stereotypifiering på omslagen som jag anser finnas där. Genom att använda mig utav retoriken 

kan jag bryta ner omslaget på olika sätt för att se till detta på ett bra sätt.  

Retorikens etos för omslagen skulle jag säga att man skapar genom att man försöker framkalla 

en personlig kontakt till läsaren, det vill säga den unga tjejen. Framkallningen av personlig 
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kontakt visar sig bland annat genom att man använder sig av kändisar för att skapa en viss typ 

av image, en image man tycker passar för att nå ut till sin publik och som passar för ens tänkta 

budskap, där kändisarna i det här fallet visar på en mänsklighet och inte minst en kvinnlighet 

som överensstämmer med stereotypen om kvinnan och främst med tanke på dem textcitat man 

har på omslagen och som man hävdar är uttalade av dessa kändisar. Detta förhållande till 

läsaren skapar enligt Carlsson och Koppfeldt en identifikation som gör att vi får förslag på hur 

vi kan leva våra egna liv.  

Något som jag tycker visar sig tydligt för Glamours omslag är hur man försöker främja att 

skönhet går att nås av alla genom att använda sig av alla de olika tipsen som man ger. Skönhet 

föreställs också som vägen till framgång. Detta skapar ett slags hopp för läsaren där allting 

går att lyckas med.  

Genom de olika citaten och genom att referera till kändisarna som mänskliga genom de citat 

jag nämnde, kan man skapa vad man kallar för en ”vi-känsla” för att förstärka den personliga 

kontakten till läsaren. Budskapet är att alla ska kunna ta till sig av omslaget och alla inom 

läsarkretsen för Glamour har någonting gemensamt där man kan inkalla alla i en och en 

grupp.  

Retorikens logos för omslagen används genom att man associerar omslagets egen bild till 

skönhet på olika sätt och det känns som att budskapet är att det är så man ska se ut. Man utger 

sig veta hur man når skönhet och man förstärker dessa fakta med att använda sig av siffror 

som gör att läsaren uppfattar informationen som sann och pålitlig. Man belyser att det finns 

experter på de olika områdena bland annat. Man använder sig även ofta av undersökningar 

med statistiska siffror för att få information mer sanningsenlig och relaterbar.  

Retorikens patos används genom att man försöker väcka känslor genom att bland annat 

använda sig av sex som man enligt Carlsson och Koppfeldt menar är ett bra sätt just för att 

uppnå känslor eftersom det är ett så pass laddat ämne. Trovärdigheten ökar även med tanke på 

att man relaterar till sig själva vilket inom patos enligt Carlsson och Koppfeldt kännetecknar 

en tillförlitlighet. Något som också skapar patos är det medlidande som väcks till kändisarna i 

och med deras citat som kännetecknas av svåra livsupplevelser och yttre ideal. Patos väcks 

även genom bilden och genom att man får läsaren att tro att alla kan uppnå i det här fallet 

kändisens skönhet genom att använda sig av deras olika tips. Man visar olika lösningar för att 

utveckla sin skönhet på olika sätt.  

 

Glamours egen logotyp fungerar för att skapa ett igenkännande för tidningen där man håller 

sig till samma struktur genom de olika omslagen. Det enda som varierar för logotypen mellan 



 21 

de olika månaderna är färgen på denna. Med detta kan vi dra paralleller till det som Carlsson 

och Koppfeldt skriver om hur logotypen bidrar till att sända ut ett visst budskap och där vi i 

detta sammanhang kan koppla logotypens struktur till identifiering.  

Något som jag finner intressant med tanke på logotypen är valet av namn för tidningen. Man 

skapar en tydlig association till hur tidningen själva uppfattar sig och vad man vill förmedla i 

och med sitt namn. Detta kan vi exempelvis se genom att titta på Glamours januarinummer 

där logotypen bidrar till att skapa en viss känsla i associationen med dess färg. Man har 

nämligen valt en guldaktig nyans på logotypen vilket kopplar färger till namnet, Glamour. Ur 

retorikens perspektiv är detta ett bra exempel på det man kallar för metonymi där en 

association skapas till något genom ett annat föremål. Namnet tillsammans med färgen på 

logotypen förstärker i det här fallet känslan av exklusivitet eftersom guld ses som en färg 

ihopkopplat med lyx och rikedom.  

Igenkännligt för Glamour är hur omslagen präglas av många olika pastellfärger, ofta i 

symbios med varandra. Detta faktum går att koppla till det Jais-Nielsen menar i sin teori om 

att flera färger i förhållande till varandra är ett sätt för tidningen att väcka uppmärksamhet. Att 

använda sig av flera olika färger i samband med varandra kan liksom att väcka 

uppmärksamhet dock även bidra till att skapa ett billigare intryck av tidningen enligt Jais-

Nielsen. De färger som i min analys var mest förekommande för Glamours omslag är de 

färger som vi kopplar ihop med kvinnlighet och då de färger som tjejer representerar i 

samhället, det vill säga de rosa nyanserna. Detta kan vi se till i teorin där Yvonne Hirdman tar 

upp just den kvinnliga stereotypen och där vi sedan barnsben blivit kopplade till färger 

beroende på kön, där rosa står för tjejer och blått står för killar. Jag noterade i min analys att 

färgen blå som enligt bland annat Hirdman kopplas ihop med killar är väldigt frånvarande på 

omslagen för Glamour, vilket skapar en känsla av att man för att locka tjejer inte kan använda 

sig av färger som kopplas ihop med killar just på grund av de olika stereotyper som finns. 

Något som också är intressant är att färgen blå som nämnt i teorin även har en 

förtroendeingivande och harmonisk karaktär. Detta i sig får en att fundera kring varför blått 

just kopplas till män och rosa i sin tur kopplas till kvinnor. Jais-Nielsen menar att man genom 

färgerna kan öka sin profilering och att man använder sig ofta av en igenkännlig färgskala för 

att öka kopplingen till tidningen vilket i det här fallet är den unga tjejen i 20 års ålder. Den 

uppmärksamhet som man väcker genom att använda sig av dessa ”tjejfärger” i så stor 

utsträckning bidrar även till att uppfatta tidningens omslag som representation för typisk 

kvinnlig stereotyp. 

När det gäller texten och de olika puffarna för Glamours omslag så finns det en hel del att 
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utläsa kring en genusstereotypifiering och representation. Glamours textpuffar består främst 

av väldigt mycket samt väldigt många olika färger, med stor ledning av färgen rosa. Det är 

också tydligt för omslagen att man använder sig av flera olika typsnitt och storlekar på texten. 

Enligt teorier från bland annat Jais-Nielsen bidrar denna typ av framställning till att förstärka 

bilden av ett billigare intryck för tidningen. Textpuffarna på omslagen är som man kan se 

väldigt ostrukturerade och dem befinner sig lite här och var vilket också bidrar till att skapa 

ett billigare intryck. Detta menar Jais-Nielsen beror på att det blir ett osammanhängande för 

omslagen. Känslan man får utifrån dessa textpuffar är att tidningen försöker väcka 

uppmärksamhet, vilket går ihop med användandet av färger som jag nämnde innan. Det känns 

som att intrycket man får i och med de olika teorierna om ett billigare intryck i det här 

sammanhanget bidrar till att skapa en känsla av att den mer ytliga och plottrigare framtoning 

stämmer överens med bilden av kvinnan och stereotypen, eftersom det enligt bland annat 

Connell är tydligt hur kvinnor hamnar i undergrupp av mannen i det han bland annat kallar för 

den framhävda kvinnligheten som präglas av position för kvinnan som sexuellt blickfång och 

därmed behöver skapa uppmärksamhet. 

Vanligast förekommande inom textpuffarna för Glamour är puffar relaterade till skönhet, sex 

och kroppsideal. Det jag uppfattar genom min analys är att det finns bakomliggande 

stereotypföreställningar som man anpassar sig efter på omslagen även för tidningen. Detta tar 

bland annat David Gauntlett upp där han menar att det inte är konstigt med tanke på den 

representation av genus inom media, där det fortfarande finns tydliga tecken på vad som anses 

manligt och kvinnligt. Det känns som att de som skrivit textpuffarna rättar sig efter 

kvinnostereotyperna. Den kvinnostereotyp som bland annat Hedvall nämner i sina teorier där 

hon menar att bilden kan kopplas till den stereotyp som finns om kvinnan som smal, vit och 

sminkad. Det känns också som att det går att sätta in i den kontext som Karlberg och Mral 

behandlar där man menar att sändaren agerar utifrån en bestämd kontext med sin egen 

uppfattning om denna. Publiken är med och påverkar kontexten vilket i det här fallet är tydligt 

eftersom man är ute efter att nå unga kvinnor. Man förutsätter att man som kvinna behöver en 

diet, att man behöver hjälp i sovrummet osv. Något som är väldigt tydligt för textpuffarna är 

det faktum att man använder sig av ornament i form av utrop vilket skapar känslan av att 

någonting är väldigt viktigt att nämna. När man sedan tittar på textpuffarna kopplade till dessa 

ornament handlar dem främst om kroppsideal i fråga om hur man blir smalare, tips på hur 

man blir snyggare och så vidare vilket förstärker Hedvalls kvinnostereotyp. Exempel på detta 

är t.ex. Yes! Slank hela livet, Succédieten ÄVEN DU kommer att lyckas med. Jag har även noterat 

att man förstorar textpuffarna som har med de mer ytliga ämnena att göra, såsom exemplet 
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här, medan man förminskar sådant kopplat till de inre egenskaperna. Det kan man koppla till 

den undersökning som gjordes av Sypeck et al. Där man kom fram till att man, främst på 

senare tid, bidrar till att sända ut ett felaktigt skönhetsideal till unga kvinnor.  

Inom textpuffarna använder man på samtliga omslag för Glamour siffror. Det fungerar som 

ett sätt för att övertyga läsaren om att något är faktabaserat och pålitligt enligt bland annat 

Carlsson och Koppfeldt.  

Något som jag anser väldigt intressant när det kommer till just textpuffarna är hur man på 

Glamours omslag använder omslagstjejernas, kändisarnas, uttalanden. Några exempel på detta 

är i januarinumret där Christina Aguilera tydligt uttalar ” Blåmärken försvinner, men inte 

smärtan” och i marsnumret där Anna Sahlene säger ” Jag var utfattig, hungrig och bodde i 

kollektiv” och i majnumret där Jennifer Lopez säger ” Hellre en tårtbit än tråkig diet”. 

Samtliga av dessa uttalanden handlar om en bild av kvinnan som undergiven och där ett visst 

ideal för kvinnan är tydligt. Det visar på en tydlig bild av kvinnokroppen som ett ständigt 

blickfång vilket Hirdman belyser där hon menar att kvinnan fungerar som en betraktelse. Det 

går dessutom att koppla till hela det faktum att kvinnan är underordnad som Connell beskriver 

liksom att hon är i beroende av en man vilket tas upp av Gauntlett. Det senare förstärks av 

andra textpuffar som just behandlar kvinnan i förhållande till mannen där en undermedveten 

självklarhet finns i att kvinnan har en man vid sin sida. Ett exempel på detta är i marsnumret 

där det står ”Därför älskar han dina brister och bristningar”. Det visar på hur man använder 

mannen som vägen till lycka som Alexandra Starr tar upp som oantagligt i Gauntletts bok.  

 

Bilderna för Glamours omslag säger även dem väldigt mycket om kvinnlig stereotyp och 

överensstämmer på flera sätt med de föreställningar som finns kring genus i samhället. 

Kvinnorna på omslagsbilderna är kända, främst utländska artister och skådespelerskor. Det 

faktum att alla går inom underhållningsbranschen går att koppla till studien ”Women through 

Time” gjord av Johnson och Christler där man noterade att avbildade kvinnor, då i tidningen 

Times, ofta befann sig inom underhållningsbranschen. Detta kan vi även se i det här fallet. 

Kvinnorna på omslagen har alla utsläppt hår, är unga, kollar in i kameran och ler. Detta går att 

koppla bland annat till studien som Nowak och Andrén gjorde där dem tittade på 

reklamannonser och kom fram till att kvinnor fungerar som ett sexiga, unga och dekorativa 

blickfång. Något som förstärker detta ytterligare är det faktum att kvinnorna har urringade 

kläder. Bland annat har Cameron Diaz i februarinumret sin bh synlig vilket kopplas till 

kvinnokroppen som tillfredsställelse och blickfång. Kvinnorna uppvisar främst bilden av sig 

själva som Skönhetsslaven i förhållande till de tre stereotyperna som Hedvall nämner, där 
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skönhet spelar en avgörande roll. Dock förekommer det även en bild av kvinnan som 

kärleksgudinnan där den sköra kvinnan möter den kvinnan som står i blickfånget och där man 

anspelar på sex, bland annat i symbios med textpuffarna som regeras av just sex. Något som 

dock blivit mindre och mindre tydligt är bilden av kvinnan som hushållsfunktionären. Istället 

för den hushållsnära tjejen ser vi kvinnor på omslagen som präglas av resor, karriär och med 

ett upptaget liv i förhållande till övriga. Bilden av kvinnorna sker ofta i vad man kallar för 

närbild eller medeldistans. Dessa för att skapa någon typ av socialt tilltal eller någon form av 

intimitet enligt Hirdman och därmed skapar man en personligare kontakt med läsaren. Bilden 

av kvinnan är vad man kallar för en fotografisk omslagsbild som Jais-Nielsen menar är typiskt 

för unga kvinnor i närbild som står i en studio vilket stämmer överens i detta fall.  . 

 

9.2 Representation av genus för King:  

 

Efter att ha studerat de samtliga sex omslagen för King Magazine kan jag se på hur olika 

stereotypiska föreställningar och genusrepresentationer om mannen förekommer på de olika 

omslagen för tidningen. 

För att knyta an till retoriken kan man säga att omslagets etos visar sig genom att man på 

omslagen visar välklädda män vilket i sig skapar en seriositet och ett förtroende för läsaren 

vilket Carlsson och Koppfeldt hävdar. Denna seriositet förstärks genom valet av färger, som 

till störst del präglas av svarta och gråa nyanser vilket enligt Jais-Nielsen innebär att man 

försöker skapa just den seriositet och det djup som jag tycker är tydligt. Textpuffarna bidrar 

också dem till ett slags etos genom det direkta tilltalandet som dessa förestår. Textpuffarna 

skapar även ett förtroende genom ett sant övertygande i språket för textpuffarnas utformning. 

Inom textpuffarna ger man intrycket av att det förefaller någon form av fakta bakom dem. 

Genom att dessutom använda sig av kända män ökar man förtroendet för tidningen samt att 

man skapar en viss typ av image som Carlsson och Koppfeldt nämner. På varje nummer för 

Kings omslag har man en text som lyder årets tidskrift vilket bidrar till att skapa en känsla av 

ärlighet och seriositet.   

Omslagets logos skapas genom att man använder sig av siffror för att förstärka textpuffarna. 

Det ger dessutom en förstärkt känsla av att det som skrivs ut är faktabaserat vilket Jais-

Nielsen menar är en viktig komponent för många tidningar. Patos för omslaget skapas genom 

den känsla som förmedlas genom intrycket av att man kan lyckas med allt. King ger ut hopp 

om att man kan leva ett liv i lyx, och man får tips på hur andra män har nått sin framgång 
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vilket skapar en förväntning hos läsaren. Detta sker genom de olika textpuffarna för 

omslagen, men också genom att se till frontfigurerna vilket Carlsson och Koppfeldt menar är 

en spegelbild som reflekterar vad man kan åstadkomma.  

Bland de första sakerna som jag noterade när jag studerade omslagen för King var hur 

logotypen var utformad och hur den bidrar till ett djupare intryck och en känsla av auktoritet. 

Kings logotyp är skapad med en 3d-effekt som gör att man uppfattar ett djup i logotypen. 

Djupet i logotypen överförs därefter på tidningens helhetsintryck som i sin tur därefter blir 

djupt och seriöst. Djupet i logotypen med hjälp av 3d effekten hjälps upp av namnet på 

tidningen, som på svenska betyder kung och kopplas ihop med den auktoritet som en sådan 

besitter. Det kan kopplas till Connells teorier kring den hegemoniska maskuliniteten och de 

ideal där man försöker att uppnå känslan av just auktoritet. Det faktum att logotypen på 

omslagen går i färgerna svart och vitt bidrar också till en auktoritetsskapande prägel vilket jag 

kommer gå vidare in på under färganalysen här under.  

 

På Kings omslag kan man se hur man använder sig av gråaktiga nyanser för bakgrunden på 

omslagen vilket enligt Jais-Nielsen ger ett seriösare intryck. Färgerna för King är väldigt 

enkla och allting går i stort sätt enligt en gråaktig skala vilket förstärker intrycket av seriositet 

och djup som Jais-Nielsen menade. Förutom de gråaktiga bakgrunderna så kan man i 

textpuffarna för omslagen se exempel på hur man använder sig av färgerna rött och blått. Som 

nämnt av Jais-Nielsen är blått en färg som signalerar förtroende och harmoni. Det faktum att 

blått ses som en kill-relaterad färg, vilket kan kopplas till Yvonne Hirdman där hon just 

påpekar detta, stärker kopplingen mellan mannen och förtroendeaspekten. Rött är en färg som 

ofta används för att signalera uppmärksamhet och färgen används i det här fallet i syfte om att 

uppmärksamma läsaren om aktuella tips främst inom mode, och färgen används också främst 

på ett omslag med Ola Salo som frontman vilket jag kommer gå in närmare på senare.   

Genom att använda sig av mörkare toner generellt, som så är fallet kring Kings omslag, ger 

man ett djupare intryck samt ett mer seriöst intryck enligt Jais-Nielsen.  

Textpuffarna präglas av stiltips och tar även upp motorer och övrig teknik. Kings textpuffar 

ger ett seriöst intryck eftersom det finns en tydlig struktur på omslagen. Ett sätt att skapa en 

seriösare framtoning är dessutom genom att man på samtliga omslag använder sig av texten 

”årets tidskrift”. Något som jag finner intressant är det faktum att man på Kings omslag är 

försiktig med textpuffar relaterade till sex. Dock används de som finns tillgängliga på ett 

väldigt auktoritärt sätt. Man skriver om groupies, och sex i samband med rock and roll vilket 

ger en känsla av dem behandlar sex ur ett överlägset perspektiv och som något männen 
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bestämmer över. Kings största textpuffar har till majoriteten med mode att göra vilket visar på 

att det skett en utveckling från att handla om sex och tobak som Benwell menade i 

teoriavsnittet. Liksom Benwell menar är man fortfarande försiktig i det sätt man skriver om 

mode och man visar på sin auktoritet även här. Ett exempel är i majnumret där man skriver 

”Svenskt herrmodes 100 största makthavare – King listar personerna som bestämmer vad du 

har på dig”. Detta visar på en auktoritet för männen men dessutom kopplat till en makt 

hierarki som Connell belyser där han menar att det finns underordnade grupper även inom 

maskuliniteten där vissa står högre än andra i en hierarki.  

De citat eller förklaringar som är plockade från frontmännen på omslagen, det vill säga 

kändisarna, innehåller till stor del vad som kan uppfattas som ärliga uttalanden och 

förklaringar. Exempel på detta är i januarinumret där Peter Jihde står som frontman. 

Förklaringen kring honom är ”Peter Jihde om interna strider, sura idrottsstjärnor, fula slipsar 

och varför han är Sveriges bästa programledare”. Denna förklaring ger känslan av att han vet 

vad han gör och att han har makt över sitt yrke bland annat. Det finns även ett annat exempel 

där Henrik Lundqvist i marsnumret förklaras som ”Kungen av New York”. Detta relaterar jag 

som sagt till Connells beskrivningar av den hegemoniska maskuliniteten och dess behov av 

makt.  

 

Bilderna för omslagen på King präglas av kända män, där en blandning av svenska och 

utländska män är tillgänglig, men där en ledning av svenska män är tydlig. På ett av omslagen 

frontas tidningen av Bruce Willis, och något som är intressant är att de äldre männen, som just 

Bruce Willis anses som attraktiva vilket man kan koppla till den studie som Nowak och 

Andrén gjorde där dem kom fram till att högre ålder på män ansågs som attraktivt medan i 

förhållande till kvinnor ansågs detta som oattraktivt.  

Männen på King tittar alla in i kameran, och alla har ett stängt leende. Männen är aktiva inom 

underhållningsbranschen eller sportbranschen vilket kan relateras till den studie som Johnson 

och Christ gjorde där man kom fram till att män ofta frontades i förhållande till politik och 

sport, vilket alltså stämmer till en viss del, medan man samtidigt menade att kvinnor var 

överlägset förekommande i underhållningsbranschen, men i det här fallet kan vi alltså se på 

hur även männen är överlägsna inom den genren.  

Något som man kan se på marsnumret av Kings omslag är att Ola Salo står och riktar en mick 

mot betraktaren vilket visar vad han ägnar sig åt. Detta kan även kopplas till teorin om att 

män gör saker på bilder tillskillnad från kvinnor.  

Vi kan på en annan bild se Kjell Bergqvist sitta på en stol vilket ger känslan av kontroll. Detta 
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eftersom bilden är tagen ur ett långperspektiv vilket gör att läsaren inte får någon kontakt med 

honom, det blir inget igenkännande, detta bekräftas eftersom bilden är tagen snett underifrån 

vilket enligt Hirdman betyder att man är ute efter att skapa respekt.  

För att knyta an till Hedvalls stereotypfiering i grupper av mannen kan man säga att dessa 

män avspeglar alla tre av dessa grupper, det vill säga de grupper som nämns som projektören, 

machomannen samt drömprinsen. De flesta av männen skulle kunna klassas som den typiska 

projektören där man är välklädd och med stark inriktning på sin karriär. Dessa är främst Bruce 

Willis och Kjell Bergqvist i det här fallet. Samtidigt kan vi se en föreställning av 

machomannen i alla av männen, där fysiken spelar en viktig roll. I och med ansiktsuttrycken 

på männen får man bilden av att mannen på bilden har ett starkt mod vilket kännetecknar 

machomannen. Tillsist har man även drömprinsen där man har artisten, skådespelaren och 

modellen vilket också är majoriteten av förekommande på Kings omslag. 

Något som är intressant är att se till Connells tre undergrupper i den hegemoniska 

maskuliniteten som jag tagit upp, i förhållande till omslagen. Den delaktiga, underordnade 

och den marginaliserade maskuliniteten. Jag skulle vilja kategorisera nästan alla männen 

under den delaktiga maskuliniteten på grund av känslan i bilden, med bakgrund i deras liv 

samt även i textens framställning kring dem. Det finns citat som tyder på en maktkänsla, så 

som exempelvis det jag nämnde tidigare om ”Kungen av New York”.  De är helt enkelt 

vanliga män med fadersroll och så vidare men samtidigt med ett starkt ideal om den 

auktoritära mannen. Den enda som jag anser inte förefaller under denna kategori är Ola Salo 

på marsomslaget. Detta på grund av olika faktorer, främst med anledning av att han benämner 

sig själv som bisexuell. Som Connell menar så förefaller dessa ofta under kategorin 

underordnade maskuliniteten och befinner sig längst ner i makthierarkin. Man kopplar denna 

kategori till feminism vilket jag tycker man ser tydliga tecken på genom omslaget. Bland 

annat står Ola Salo med ena handen bakom huvudet i en typisk pose vilket inte anses som 

speciellt auktoritärt. Han har dessutom en text om sig som beskriver hans interaktion med 

kvinnokläder samt ”den där lilla – usa incidenten” vilket påpekar just det som Connell menar 

om typiska förklarande ord såsom liten och därmed mindre betydelsefullt samt feminin. 

 

10. Jämförelse Glamour och King 

När jag har analyserat och studerat samtliga omslag för både tidningen Glamour och tidningen 

King kan man se på vissa likheter och skillnader sinsemellan. Som jag nämnde redan i de 

separata delarna av analysen så fann jag argument för hur bilden av kvinnan respektive 
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mannen överensstämmer på flera sätt med de stereotyper och genusföreställningar som finns. 

Vi kan exempelvis koppla förhållandet mellan manligt och kvinnligt till Yvonne Hirdman och 

det hon skrev om normer och stereotyper. Hon skrev om två uppdelningar kring genus där 

hon menade att män och kvinnor kan ses som motpoler samt att den muskulösa, vita mannen 

ses som norm i samhället och får därmed makt.  

Vi kan tydligt se hur män ger ett differentiellt intryck än kvinnorna genom deras omslag för 

King, där färger, struktur och logotyp bidrar till de tydliga skiljelinjerna. Den absolut 

tydligaste skillnaden enligt mig i min studie av omslagen är hur användningen av färg bidrar 

till att skapa olika föreställningar kring kvinnligt och manligt. Som visat använder sig King av 

fler dova färger för sina omslag, det vill säga mycket svart och vit. Glamour däremot präglar 

sina omslag med en alltmer pastellfärgad skala. Detta går som tidigare nämnt att koppla till 

hur färger som svart enligt Jais-Nielsen går att koppla till en mer seriös och auktoritär 

framställning medan pastellfärger i symbios med varandra, som för Glamours omslag, bidrar 

till både ett billigare och mer oseriöst intryck samtidigt som man benämner behovet av 

uppmärksamhet. Detta går att koppla till de föreställningar gjorda kring vad som anses som 

manlig respektive kvinnlig stereotyp bland annat utifrån Connells teorier kring en hegemonisk 

maskulinitet där han menar att idealet för mannen ligger i den, auktoritära mannen medan 

kvinnan går som underordnad och fungerar som ett objekt för betraktelse.  

Man kan på sina håll i analysen finna en del likheter mellan Glamour och King för deras 

omslag. Dessa likheter förefaller sig dock inte lika tydliga enligt min mening, och de går även 

att betrakta utifrån ett skillnadsperspektiv. Något som jag fann både för Glamour och King är 

det faktum att man använder sig av siffror för att övertyga läsaren om att man är pålitlig och 

faktarepresenterande. Dock får man känslan av att Kings siffror bidrar till en seriösare 

framtoning. Som jag nämnde i Glamours analys så använder man sig av siffror i förhållande 

till skönhet och mode till störst del, vilket även oftast är fallet för Kings omslag. Dock bidrar 

olika faktorer såsom kontext och stilnivå till att uppfatta Kings användande av siffror som mer 

seriöst. Det kan t.ex. Handla om strukturen på textpuffarna, där man till skillnad från Glamour 

har en väldig strukturerad stil. Det kan dessutom påverkas av de olika färgerna för King som 

ger sken av seriositet till skillnad från den explosion av färg som ges på Glamours omslag.  

Något som också visar sig på båda tidningarnas omslag är att frontfigurerna är kända 

personer, ofta inom ett visst yrke. Om man jämför förekommandet av vilken typ av person 

mellan kvinnor och män på de olika omslagen skiljer sig detta inte speciellt mycket, men trots 

allt gör även i det här fallet yttre faktorer att vi uppfattar männen som mer framgångsrika. 

Detta i samband med textens betydelse samt sättet att framhäva sig och även med bakgrund i 
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de olika stereotyper som finns. Enligt Johnson och Christ från deras undersökning om 

kvinnlig förekomst i tidningen Time kom man fram till att kvinnor i första hand hade ett yrke 

inom underhållningsbranschen medan män framhävdes i sammanhang som politik och sport. 

För att applicera denna undersökning på mitt material kan vi se att detta stämmer för 

kvinnorna, och till viss del för männen. Något som dock är intressant är att majoriteten av 

Kings frontfigurer faller inom underhållningsbranschen liksom kvinnorna. Som jag nämnde 

innan så uppfattar man med hjälp av övriga faktorer fortfarande männen som mer 

framgångsrika än kvinnorna. Detta på grund av ett samband med exempelvis textpuffarna som 

beskriver männen som auktoritära medan kvinnorna framställs som undergivna. Exempel på 

detta är i männens fall ”Känd från tv: Peter Jihde om interna strider, sura idrottsstjärnor, 

fula slipsar och varför han är Sveriges bästa programledare ” i förhållande till i kvinnans fall 

”Blåmärken försvinner, men inte smärtan .I och med dessa citat kan man se på ett tydligt 

hävdande hos männen samt en tydlig undergivenhet hos kvinnorna vilket går att koppla till 

just Connells teorier om de gruppindelningar, där männen lever efter en viss norm samt där 

kvinnor förefaller som underlägsna.  

Något som jag också finner jämförbart är hur frontfigurerna på Glamour respektive King 

framställer sig själva. Både män och kvinnor tittar in i kameran vilket kan ses som en likhet, 

dessutom ler båda parter. Det som dock är intressant är att kvinnans leende är mycket bredare 

medan mannens leende är stängt och med en annan intensitet vilket förstärker kopplingen till 

Connell och föreställningen av män som auktoritära och kvinnor som betraktelse.  

Man kan för omslagen se hur kläder påverkar framställningen av kvinnor och män för 

Glamour och King. Männen är välklädda, eller  också har de kläder som symboliserar vad 

dem gör. Som tidigare nämnt ger en välklädd person ett seriöst intryck. Kvinnorna har oftast 

väldigt urringade kläder vilket förstärker synen om kvinnan som blickfång som bland annat 

Carlsson och Koppfeldt nämner.  

Något som jag fann intressant var att kvinnor benämnde skönhet till mycket högre grad än 

män, medan män kopplade till mer manliga saker såsom motorer och klockor vilket tyder på 

en tydlig stereotypföreställning fortfarande. Detta kan kopplas till bland annat Malkin et al 

som i sin studie kom fram till att kvinnor sammanfördes oftast med skönhet medan män tog 

upp mer av underhållning och aktivitet. Det går även att koppla till Benwell som menar att 

mannen fortfarande präglar sina livsstilsmagasin med manliga komponenter såsom motorer 

och så vidare.  

Något som också är intressant är de olika krav som presenteras för män och kvinnor. 

Kvinnornas skönhetstips och de olika saker som nämns för att nå skönhet ställer större krav 
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men ses som en självklarhet i förhållande till männen där det inte ses som en lika stor 

självklarhet utan där man tar mode och skönhet ur ett annat perspektiv och där man istället 

fokuserar lika mycket på underhållning etc medan man på Glamours omslag har en tydlig 

majoritet av skönhetsrelaterade ämnen. Det går att koppla till studien som Murnen gjorde där 

man presenterade bilder för barn där barnen ansåg att det skulle krävas mer jobb för mannen 

att bli muskulös, och att kvinnan ansågs se ut på det sättet som presenterades. Det i sin tur går 

även att koppla till Connell och hans bok Gender där det skrivs om genusstereotypers 

förekomst redan i tidig skolålder vilket visar sig ganska tydligt i dessa två tillsammans.  

 

11. Slutsatser  

Min undersökning hade som syfte att visa på hur genusrepresentation visar sig i tidningarna 

Glamour och King genom att se till tidningarnas omslag och hur de med olika element visar 

till hur framställningen av stereotyper sker. Genom att använda mig utav retorik som 

analysmetod har jag kunnat få fram hur man med olika begrepp och delar kan se till hur 

helheten sedan visar en genusrepresentation i form av stereotypifiering.  

Frågeställningarna behandlade just hur genusrepresentationen såg ut för de två tidningarna 

och deras omslag samt om dessa representationer överensstämmer med samhällsstereotyperna 

eller om man utmanar dessa. Genom en jämförelse kan vi se hur representationen av genus 

förefaller efter tydliga stereotyper eftersom omslagen överensstämmer med de föreställningar 

som tas upp enligt Hirdman, Connell etc. Mannen visar enligt omslagen på en övergripande 

auktoritet medan kvinnorna interagerar med de ideal och föreställningar som är uppbyggda av 

samhället vilket visade sig enligt Connell och Hirdman uppkomma redan i de yngre åldrarna. 

Analysen visar på en utveckling där män tar till sig mode mer än tidigare, men samtidigt 

visade det sig också att man fortfarande är väldigt försiktig med detta och som uppvägning tar 

man till sådant som enligt Benwell kopplas till typiskt manligt förekommande, såsom 

motorsport etc.  

Genom att analysera olika delar såsom textens och bildens betydelse har jag tydligt kunna få 

fram hur man på olika sätt upprätthåller de genusföreställningar som finns sedan långt tillbaka 

inom medievärlden och jag tycker det är intressant att se på hur man faktiskt tydligt kan se hur 

dessa överensstämmelser kopplas till stereotyperna i dagens samhälle.  
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Bilaga 1  
 
Analysmodell för Tidningsomslagen 
 
 
Glamours omslag 
 
Nummer 1 Januari 
Logotyp: På omslaget ser vi en logotyp för Glamour i guldaktig nyans.  
Färg: Färgerna är en vit bakgrund, sen förekommer det rosalila textpuffar och repor, blandat 
med andra svarta textpuffar. Textpuffarna som anses mer utseende och ytlighetsfixerade är i 
rosa och mer skrikande. På bilden ser vi kändisen Christina Augilera med sitt blonda hår och 
en guldig klänning som passar med texten.  
Textpuffar: De mest framträdande textpuffarna är; Yes! Slank hela livet. 463 vill ha köp. 
Bild: Christina Augilera i en halvkroppspose. Öppen mun. Med bakåtlutat huvud och 
bakåtlutade axlar vilket gör att hon ”faller bakåt” i bilden.  
 
Nummer 2 Februari:  
Logotyp: Glamours logotyp i rosa text.  
Färg: Färgerna är rosa och orangea på repor. Orange och svart text. Textpuffarna som mer 
ytliga uttalanden är i mer färg eller relaterat till Cameron Diaz. Vitgrå bakgrund. Cameron 
Diaz i orange och vitt för att följa temat.  
Textpuffar: Din kropp med stor text på rosa bakgrund. 443 snygg köp. Så förändras sexlivet 

när du…, proffsfärga håret hemma.  
Bild: Cameron Diaz sittandes på marken med korsade ben. Ler. Synlig bh. Barfota.  
 
Nummer 3 Mars:  
Logotyp: Glamour i gul text.  
Färg: Gråaktig bakgrund med gul skrikande text. Textpuffar i grisrosa, gula och vita färger. 
Anna Sahlene i gul klänning. 
Textpuffar: Tydliga puffar om volymhår, 1089 trendideer, 37% av oss har varit otrogna. 
Anna: Jag var utfattig, hungrig och bodde i kollektiv. Smartförvara och få en dröm garderob. 
Därför älskar han dina brister och bristningar i gult.  
Bild: Anna Sahlene ståendes i rak halvkroppspose. Håret svallande. Ett litet leende.  
 
Nummer 4 April:  
Logotyp: Glamour logotyp i rosa text.  
Färg: Rosa, svarta och oranga textpuffar. Vit bakgrund.  
Textpuffar: 28 snygga trendjeans i tydlig orange och rosa färg. 369 modeköp. Jennifer: Jag 

har världens bästa vänner.  
Bild: Jennifer Aniston i en pose stående med ett brett leende och utsläppt hår. En urringad 
klänning i vitt och rosaskimmer. 
 
Nummer 5 Maj:  
Logotyp: Glamour i orange text.  
Färg: Orange, ljusgrönt och svart. Vit bakgrund.  
Textpuffar: Vinn shopping för 100000 kronor. 386 trendköp. Längre och bättre sex. 8 saker 

som förändras när du är gift. 5 it frisyrer.  
Jennifer: Hellre en tårtbit än tråkig diet.  
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Bild: Jennifer lopez sittandes i vit klänning och en corsageblomma runt halsen i utsläppt hår. 
Huvudet i handen och ett brett leende. Stor ring och övriga smycken. Klänningen nerhasad så 
man ser bysten. Nästan helkropp fast sittandes. 
 
Nummer 6 Juni:  
Logotyp: I Gult.  
Färg: Gult, med en grönskande bakgrund, utemiljö, rosa, vita och gula textpuffar. Scarlett i 
rosaliknande topp och lilablå kjol.  
Textpuffar: 483 juniköp, wowfigur störst, 100% vacker hy. 8 lögner som räddar ditt sexliv.  
Scarlett: Jag är kurvig men klär i allt.  
Bild: Scarlett Johansson. Står i halvkroppsfigur. Händerna på höfterna och utsläppt hår, 
leende. Synliga ben. 
 
Kings omslag 
 
Nummer 1 Januari: 
Logotyp: King snett nedåt i stor fet stil med vit färg. Grafiskt 3d.  
Färg: Lilasvart bakgrund, vit och röd text.  
Textpuffar: Känd från tv störst, 29 höjdare från modeåret 2006. Klick, så fyndar du på nätet. 
Dessutom, klockorna, bilarna och bubblorna.  
Peter Jihde om interna strider, sura idrottsstjärnor, fula slipsar och varför han är Sveriges 

bästa programledare. 
Bild: Peter Jihde står upp i en lång rock. Han står med ena fickan i rocken och andra på vad 
ser ut som en kamera. Med ett litet stängt leende.  
 
Nummer 2 Februari:  
Logotyp: Svart med blå 3d effekt.  
Färg: Grå bakgrund, svart logga, vit text.  
Textpuffar: Klipp dig!, Stilkoll 2007, Groupies, fans, hysteri och grymma partyn – Svenska 

dj-maffian om en vanlig arbetsdag. Dessutom, klockorna, bilarna, och accessoarerna.  
Kungen av New York – Os-Hjälten Henrik Lundqvist håller hov.  
Bild: Henrik Lundqvist står rakt framifrån i kavaj. Halvkropp.  
 
Nummer 3 Mars:  
Logotyp: Vit text med svart 3d.  
Färg: Gråblå bakgrund. Röd, vit och svart text.  
Textpuffar: Ola Salo, the arks frontman om folklighet, mordhot, kvinnokläder och den där 

lilla usa-incidenten. 75 vägar till ett snyggare liv. Mest stil för pengarna, plockat bort 

ögonbrynen? Gå på gatan. Dessutom klockorna… som varje nummer.  
Bild: Ola Salo står upp med en hand bakom huvudet. Han håller en mick stadigt mot 
betraktaren. Han har svarta kläder och hängslen. 
 
Nummer 4 April:  
Logotyp: Svart med blå 3d effekt.  
Färg: Svart, blå och vit text. Grå bakgrund.  
Textpuffar: Det stora vårnumret, 180 sidor stil, Timbuktu – Skånes rappaste käft ger svar på 

tal (och visar årets skönaste streetmode). Det är dags att visa vilket lag som är nummer ett!.  
Bild: Timbuktu står mer åt höger sida, halvkroppsbild med blå jacka och rutig skjorta, ser ut 
som han har händerna i fickorna. Ett stängt leende.   
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Nummer 5 Maj:  
Logotyp: Svart med blå 3d effekt.  
Färg: Gråsvart bakgrund, Svart och vit text.  
Textpuffar: XXL – (mindre text) – 196 sidor mer magasin än någonsin. Svenskt herrmodes 

100 största makthavare. Sommarstil, brun utan sol, världens bästa designer.  
Bruce Willis – enda svenska intervjun.  
Bild: Bruce Willis, i halvkropp mer till närbild. Stängt Leende. Kostym.   
 
Nummer 6 Juni: 
Logotyp: Svart med svart 3d effekt.  
Färg: Gråvitblå bakgrund, svart text.  
Textpuffar: 27 vägar till den perfekta semestern. Sex, mode och rock´n roll.  
Skådisyrket är ett skitjobb – Kjell Bergqvist i sitt livs bästa intervju! 
Bild: Kjell Bergqvist på en längre pall. Sitter med vit kavaj. Ett stängt leende.   


