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Abstract 
 
Idag är modet mer kommersialiserat är någonsin och bilder som porträtterar kvinnor i olika 

sammanhang som kan knytas till mode cirkulerar snabbare än någonsin. Vad är det egentligen 

för bild av kvinnan som framställs på dessa bilder? Syftet med följande uppsats är att med 

hjälp av Barthes modell för semiotisk bildanalys ta reda på om svenska ELLE använder sig av 

några återkommande bild/-er av kvinnan i sina modereportage. Analysen är gjord ur ett 

genusperspektiv med utgångspunkt från stereotypa könsroller och kvinnans tillskrivna 

egenskaper. Materialet som analyserats är fyra stycken bildreportage om cirka åtta bilder från 

svenska ELLE (juni, september, november2010 samt april 2011). Urvalet är gjort mekaniskt 

och ett bildreportage från varje säsong har valts ut för att komma så nära en representativ bild 

som möjligt. Barthes modell för semiotisk bildanalys går ut på att analysera bilden i två steg. 

Första nivån, denotativa nivån är det läsaren ser omedelbart när denna tittar på bilden, det som 

porträtteras. Konnotationen som då blir andra ordningen av beteckningen beskriver det 

samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar, känslor, värderingar och 

kulturella bakgrund. Analysen som återfinns i uppsatsen är gjort av varje bildserie som helhet 

men en djupgående analys av varje enskild bild återfinns i bilagorna. Efter att med hjälp av 

Barthes analysmodell analyserat ELLE’s modereportage har jag kommit fram till att ELLE 

vid flertalet tillfällen framställer kvinnorna på bilderna utifrån tillskrivna, kvinnliga 

egenskaper. Dessa egenskaper utgår ifrån hur vi ordnar könens egenskaper efter dualistiska 

förhållanden, kvinnan tillskrivs de motsatta egenskaperna som mannen har. Egenskaper som 

återfinns i de analyserade bilderna är; kvinnan som passiv, en del av naturen, betraktad, 

objekt, kropp, känsla, djur. Detta genom att bland annat porträttera kvinnan i en skog iförd 

kläder som gör att hon smälter in i naturen samt visa henne som ett djur som skyggt flyr 

betraktaren. Att framställa henne i situationer då hon passar upp på och blir betraktad av män 

samt bilder där hennes kropp och dess former är i fokus. 
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1. Inledning 
Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för mode och design och det har alltid varit en stor 

del i mitt liv. Jag har under de senaste åren där emot funderat en hel del på modets roll i 

dagens samhälle och vad de har för påverkan på oss och då tänker jag framför allt på unga 

tjejer och kvinnor. 

 

Modet har alltid haft en viktig roll i samhället, det har avgjort personens status, både 

ekonomiskt och klassmässigt. Vi kan följa epoker och skillnader i samhället genom att se till 

den tidens rådande mode och trender. Människor har i alla tider samlats kring mode, kläder 

och trender och dessa följs både medvetet och omedvetet. I första hand när man tänker på 

mode och kläder, i alla fall idag, är det ett intresse som gäller kvinnor. Till exempel är 

modebranschen som riktar sig till kvinnor större och mer uppmärksammad än den som riktar 

sig till män, detta trots att de flesta högt uppsatta i branschen är just män. Detta är 

genomgående även när vi kommer till modets representation i media. Modemagasin som 

riktar sig enbart till kvinnor är betydligt fler än de som riktar sig enbart till män. Detta 

fenomen ser vi även hos de som rapporterar om mode, modejournalisterna, det är helt enkelt 

en bransch dominerad av och för kvinnor. Under senare åren har en ny journalistisk genre 

växt fram som har slagit stort inom framför allt modebranschen, bloggarna.  

 

 Modebloggare är idag i stort sätt en yrkestitel och dessa bloggare får allt mer inflytande på 

branschen i stort. Tack vare mediets format och snabba nyheter sprids modenyheter och 

trender snabbare än innan, precis som nyheter på internet sprids snabbare idag än förut. Nu 

behöver vi inte längre vänta på att till exempel ELLE ska komma en gång i månaden för att få 

veta vad de senaste är, vi kan gå in på dessa bloggar och få en direkt live uppdatering från 

plats. Detta är som jag ser det ett steg i den kommersialisering som modet genomgått den 

senaste tiden och det ställs idag samma krav på snabba nyheter från modebranschen som från 

den övriga nyhetsrapporteringen. Till saken hör också att i stort sett vem som helst som har 

tillgång till en dator och internet kan starta en egen (mode)blogg. Vissa av dessa bloggare har 

idag fått en stor makt i branschen och bjuds in på samma modevisningar och events som de 

”riktiga” modejournalisterna som skriver för ”riktiga” modemagasin. Bloggarna har även 

blivit ett sätt för modeskaparna att nå ut till en bredare publik snabbare och ett effektivt sätt 

att marknadsföra sig på. Henry Jenkins skriver i sin bok Konvergenskulturen (2008) hur 

medieproducenten och mediekonsumenten idag allt mer sammanfogas. Det handlar inte 
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längre om en stor medieproducent som förser mediekonsumenten med information utan det 

sker allt mer ett utbyte dem mellan. Dock har medieproducenten fortfarande ett övertag men 

är allt mer beroende av mediekonsumenten (Jenkins 2006:15). 

 

Mode är en till största del visuell bransch där fokus ligger på det du kan se och ta i. Detta gör 

då att den huvudsakliga rapporteringen sker genom bilder, bloggarna så väl som 

modemagasinen är fyllda med bilder både i reklamsammanhang och modereportage. 

Modefotografi är i många avseenden en spegel av samtididen och förmedlar en bild av en 

drömvärld genom skönhet, rikedom, erotik och lust (Aspers 2004:58).  Självklart rapporteras 

det även i text men det är ändå den visuella biten som är den viktiga och huvudsakliga. 

Lägger man nu ihop att modebranschen i största grad riktar sig till kvinnor, är visuell, 

informationen sprids snabbt och till många så kommer vi fram till varför jag valt detta 

uppsatsämne. Den mängd bilder porträtterande en kvinna som sprids inom den här branschen 

blir enorm. Kommersialiseringen av modet har även gjort att bredden på publiken har ökat 

både sett till antal och åldersgrupper. Samtidigt har branschen fått mycket kritik för att sprida 

sjuka ideal och ha en osund syn på kvinnokroppen. I takt med att denna bild sprids allt mer 

och blir mer vanligt förekommande blir den där med allt mer accepterad 

(http://rodeo.net/blog/category/kronikor-bjork/). Bilderna fokuserar många gånger inte bara 

på kläderna utan ofta är det mycket bar hud och fokus på kroppen som bär upp kläderna 

(Aspers 2004:59). Bilden av kvinnan som de stora modehusen sprider ut blir den bilden av 

kvinnan som de vill se bära sina kläder, det blir så en kvinna ska se ut och vara. Branschen 

har själv slagit ifrån sig att de skulle ha en osund syn på kvinnokroppen och detta bland annat 

genom att porträttera kvinnor i olika kroppsformer, olika etnicitet och utseende. Detta fick 

ingen vidare respons och många tyckte att detta istället enbart ledde till ytligare alienering och 

visade ännu tydligare på ett vi och dem perspektiv. Enligt modebranschen ska kvinnan vara 

lång, extremt smal, vit och västerländsk.  

 

Det som väckt mitt intresse i det här och vad som också kommer att bli syftet för den här 

uppsatsen är vad är det för bild av kvinnan som modebranschen sprider? Vad är det för kvinna 

de stora modehusen vill att vi ska vara? Är det den starka, självsäkra kvinnan som styr över 

sitt eget liv i en bransch där hon arbetar med lika eller är det en kvinna som blivit slav under 

modets makthavare, männen? Förr var man själv tvungen att söka upp de här bilderna då de 

oftast enbart figurerade i modemagasin men nu har till exempel till och med gratistidningen 

Metro en modebilaga och även de större dagstidningarna ger allt mer plats åt ämnet. Jag ser 
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personligen det här som en viktig debatt och ett ämne värt att ta upp. Idag har vissa av dessa 

modebloggare (och bloggare i stort) fått nästan en stjärnstatus och har en hel del unga tjejer 

som ser upp till dem. Bilder är lätta och snabba att ta till sig så meddelandet går snabbt fram 

och fokus ligger hela tiden på det yttre, hur man ska se ut. Det känns som en viktig del att 

granska vad det är för bild av kvinnan som cirkulerar och som modebloggarna på ett sätt 

reproducerar. Jag menar absolut inte att det är dessa bloggares hela ansvar att se efter vad de 

är för kvinnosyn de producerar men de har fått rollen som mellanhand mellan de stora 

modehusen och den lilla konsumenten.  

 

 2. Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av Barthes modell för semiotisk bildanalys ta 

reda på om ELLE använder sig av någon/-ra återkommande samt övergripande bild av 

kvinnan i sina modereportage. Analysen kommer göras ur ett genusperspektiv med fokus på 

hur kvinnorna på bilderna framställs kontra stereotypa bilder och myter om kvinnan. 

 

3. Frågeställningar 
Finns det någon återkommande bild av kvinnan i de modereportage som uppsatsen ämnar 

analysera, går det att se något tydligt mönster? 

Använder sig ELLE av några myter om kvinnan i sina modereportage? 

Vilka är dessa roller och hur framställs de? 

 

4. Material och avgränsning  
Jag har valt att göra min analys på modereportagen i Svenska ELLE. Anledningen till detta är 

att jag anser att det var lättast att få tag i materialet men även att det skulle underlätta att 

komma i kontakt med tidningsredaktionen vid eventuella frågor.  

De modereportage jag ämnar analysera i magasinet är de som endast innehåller bilder. 

Reportagen har rubriken ”ELLE Mode” och är bildserier om cirka nio till tio bilder, varje 

numer innehåller cirka fyra sådana bildserier. Varje bildserie har ett genomgående tema och 

porträtterar oftast en modell, ibland flera stylad i olika kläder och accessoarer. Bildserien är 

stylad av en stylist och fotograferad av en fotograf. Bilderna är oftast tagna i helkropps- eller 

halvkroppsfigur och fotograferade blandat i studio och utomhus. Varje bildserie har en rubrik 

samt en kort beskrivning av reportaget, till exempel ”Vittvätt – Klassisk. Androgyn. Trendig. 

Mångsidig. Skjortan är plagget du inte vill vara utan” (cirka en mening eller några nyckelord). 
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Denna korta rubrik och beskrivning kommer jag använda som en utgångspunkt till mina 

analyser men ingen övrig textanalys kommer göras. I övrigt är det enda textelement som 

förekommer en kort information vart kläderna som modellen bär kommer ifrån för märke och 

dess pris. I kombination med dessa förekommer även korta beskrivningar av vad som visas på 

bilden, i stil med ”Uppknäppt”, ”Vitt”, ”Vilopaus”. Detta hjälper till att sätta stämningen i 

bilden. Annars är fokus helt och hållet på bilden och modellens styling. Magasinet innehåller 

även andra bilder i ungefär samma utformning men jag har valt dessa då de tydligt porträtterar 

en kvinna i olika poser och sammanhang. Detta ser jag som det mest passade för min analys 

och även ett bra exempel på de bilder som ofta cirkulerar på olika bloggar.  

 

I mitt urval har jag valt att ta numer som är så aktuella som möjligt och detta för att få just en 

så aktuell bild som möjligt. Jag kände redan från början att urvalet kan komma att bli 

problematiskt då det spelar stor roll för det resultat jag kommer att få. Eftersom modet och 

trenderna är något som svänger snabbt och ändras från säsong från säsong så är jag medveten 

att det kan komma att ha konsekvenser för mitt resultat. Vissa säsonger är det till exempel 

mycket korta kjolar, andra långa vissa säsonger ett väldigt ”flickigt” mode och andra mer 

androgynt. Med min utgångspunkt ur ett genusperspektiv är detta något som kan göra det 

svårt för mig att få en rättvis bild av kvinnan bakom kläderna. Även de skiftande säsongerna 

spelar in för vilka kläder som visas, sommaren är mer avklädd med mycket korta klänningar 

och bar hud. Samtidigt präglas vintern, av naturliga skäl av ett mer påklätt mode med mycket 

byxor och tunga material. För att komma runt detta problem har jag valt att ta en bildserie från 

varje säsong för att komma så nära en representativ bild som möjligt. Jag har valt en bildserie 

från ett numer som porträtterar sommarmode, ett höstmode, ett vintermode och ett vårmode. 

Jag väljer på grund av arbetets omfattning att ta en bildserie från varje säsong då 

omfattningen hade blivit för stor om jag tagit alla bildserier från alla numer. Det kommer 

alltså bli fyra stycken bildserier om nio till tio bilder. För att få analysen så aktuell som 

möjligt har jag valt nummer från sommar, höst, vinter 2010 samt vår från 2011.  

 

Då jag valt att enbart ta en bildserie från varje säsong och nummer så har jag tvingats göra ett 

urval från varje nummer. För att undvika att jag ska göra ett medvetet urval och med det 

riskera att vinkla mitt resultat så har jag valt att göra ett mekaniskt urval. Då varje nummer 

innehåller cirka fyra till fem bildserier har jag valt att gå i nummerordning. Jag kommer ta 

första bildserien ur sommarnumret från 2010, andra bildserien ur höstnumret 2010, tredje 

bildserien ur vinternumret 2010 och fjärde bildserien ur vårnumret från 2011. På detta sätt 
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kommer jag inte själv kunna väga in min egen åsikt i urvalet, jag kommer inte heller riskera 

att urvalet blir vinklat till arbetets fördel och där med sänka trovärdigheten i mitt resultat. Jag 

kommer att titta på bilderna en och en men analysen kommer att göra på bildseriens 

helhetsintryck. Anledningen till att jag inte analyserar bild för bild är att arbetets omfattning 

inte tillåter det. Mängden bilder skulle bli för stort och analysens djup skulle bli lidande på 

grund av detta. På det här sättet anser jag att jag kommer kunna göra en mer djupgående och 

där med också mer trovärdig analys. Jag anser även att antalet bilder kommer att bli väl 

anpassat för arbetets storlek och jag kommer samtidigt att ha tillräckligt med bilder för att få 

ett så starkt resultat som möjligt.  

 

 

5. Bakgrund ELLE 
Historien om ELLE tar sin start 1945 med en kvinna vid namn Helene Gordon Lazareff. 

Helene föddes i Ryssland 1909 men flydde med sin familj till Frankrike under revolutionen. 

Hon tog studentexamen i Paris och lyckades försörja sig genom ströjobb för tidningar som 

Daily News och Marie Claire. Sin stora kärlek mötte hon i Pierre Lazareff som när de möttes 

var chefredaktör för Paris-Soir. Tillsammans flydde de till USA när andra världskriget bröt ut 

i Europa 1939 och det var i USA som idén till ELLE föddes. I USA arbetade Helene för 

modetidningen Harper´s Bazaar och dagstidningen New York Times och hon insåg att ett 

sådant modernt magasin med kvinnor som målgrupp saknades i hemlandet. 

Tillbaka i Paris efter kriget började hon arbeta med att förverkliga sin idé. Första numret av 

franska ELLE kom ut i november 1945. Längtan efter lyx och flärd hos de franska kvinnorna 

var enorm efter krigsåren och ELLE blev en succé. I ELLE uppmanades kvinnorna att ta för 

sig och att unna sig saker och läsarna älskade dynamiken och tonen i tidningen. 

Berättelserna kring Helene själv är många. Hon beskrivs som en viljestark person, en kvinna 

som var snabb i sina omdömen och det var ingen tvekan kring vem som bestämde innehållet i 

tidningen. Att Helene upptäckte Birgitte Bardot, lanserade Twiggy och älskade Chanel säger 

en hel del om henne som person. På väggen i sitt arbetsrum hade hon alla omslagen av ELLE, 

tillsammans med två stora foton av sin man. Det sägs att hon alltid hade minst sex par skor 

under skrivbordet, fast sällan några på fötterna. 1988 dog Helene Gordon Lazareff, men 

hennes livsverk lever vidare runt om i världen. I Frankrike kommer ELLE fortfarande ut en 

gång i veckan, precis som den gjort sedan starten för sextiofem år sedan. 
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Lanseringen av ELLE runt om i världen startade 1983 då den amerikanska utgåvan kom med 

sitt första nummer och därmed blev andra land i världen med en ELLE-utgåva. Efter det 

utkom i tur och ordning brittiska ELLE, spanska ELLE, italienska ELLE och sedan den 

kinesiska ELLE i Hong Kong. Idag finns ELLE i 44 länder (siffror aktuella juli 2010). I juni 

2006 kom ELLE Oriental. Den ges ut i Mellanöstern och i Nordafrika och görs i två 

versioner, ELLE Oriental och ELLE Alcharq. Oriental ges ut på franska i Libanon och 

Magreb (fransktalande Nordafrika: Tunisien, Marocko och Algeriet) och Alcharq på arabiska 

i Libanon, Syrien, Egypten och Jordanien. I oktober 2006 kom ytterligare en variant, ELLE 

Gulf Edition, som ges ut i Förenade Arabemiraten, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman och 

Saudiarabien. Både bild och text är där anpassad till de striktare normer och de religösa 

förbehåll som finns i området. ELLE Oriental är det första internationella magasinet som ges 

ut i området. 

I Sverige lanserades ELLE 1988. Till en början var tanken att tidningen skulle komma ut med 

sex nummer per år, men succén var omedelbar och månadsutgivning blev en självklarhet 

redan från den första hösten. I dag säljer svenska ELLE 75 500 tidningar i månaden och varje 

nummer har 269 000 läsare (september, 2010). Första numret av ELLE som någonsin gavs ut 

var ett vårnummer som kom ut i mars. Anita Christensen var den första chefredaktören. 

Hermine Coyet-Ohlén som är chefredaktör idag är den åttonde i ordningen. 

(Källa: elle.se) 

 

6. Tidigare forskning   
Anja Hirdman tar i sin avhandling Tilltalande Bilder upp hur mediernas definition av världen 

blir allt mer viktig och de presenterar ett sätt att se på både vårat eget och andra samhällen. 

Detta gäller även när man kommer till frågan om genus. Media producerar en bild och en 

föreställning om vad som är eller i alla fall borde vara ”kvinnligt” och manligt”. En stor del av 

medieutbudet är också format kring vad kvinnor och män kan tänkas vilja se och vad de 

kommer att tilltalas av. Inom journalistiken är också indelningen mellan könen avgörande för 

innehållet men även utformningen och tilltalet. Genom detta producerar man även en bild av 

vad det innebär att vara en kvinna eller en man (Hirdman 2001:8). Hirdman utgår i sin 

avhandling ifrån dessa definitioner av feminint och maskulint. Hon har utgått ifrån hur 

kvinnor respektive män samt relationen dem emellan framställs i två veckotidningar, 

Veckorevyn (1936) som tydligt inriktar sig på kvinnor och Fib aktuellt (1963) som är en 
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herrtidning. Genom den här jämförelsen vill hon se hur genus representeras olika beroende på 

vilket kön tidningen riktar sig till. 

 

Hirdman tar upp att kvinnotidningar riktar sig till kvinnor i allmänhet men att tidningar 

riktade till män ofta profilerar sig på olika hobbys så som båtar, bilar, datorer och så vidare 

och där men inte till män i allmänhet. Fib aktuellt där emot riktar sig till män i deras egenskap 

av män, man utgår alltså ifrån att publiken (i det här fallet män) är intresserade av samma sak 

(i det här fallet bilder på kvinnor) (Hirdman 2001:9). Avhandlingens syfte är således att titta 

på hur föreställningen om genus produceras tidningarna emellan vid olika tidpunkter och vad 

de säger om tidningarnas syn på sina publiker. Hirdman skriver också att vi lever i en visuell 

kultur och med detta inte menat den mängden bilder vi omges av utan att vi ofta får och tar till 

oss visuell information, blicken skapar en relation mellan vad vi ser och den kunskap vi får. 

Här ses kameran som ersättare för det riktiga ögat, som om vi faktiskt var där. Kamerans bild 

blir sanningen och den visar hur det verkligen är, denna autensitet är sammankopplad med att 

se är att veta (Hirdman 2001:294). Så den bilden av kvinnan respektive mannen som 

representeras i dessa tidskrifter tillskrivs en viss sanning och det hjälper till att reproducera 

bilden av könen.  

 

Veckorevyn tar en nästan undervisande roll mot sin läsare och tar sig an en typ av 

”storasyster” roll som visar hur man gör för att bli och vara en kvinna. Tonen i tidningen är 

både uppmuntrande och uppläxande och Hon är den ledande karaktären då det är hennes 

kropp, hennes kläder och hennes make-up etc som är i fokus. Veckorevyn reproducerar bilden 

av att manen är det primära i kvinnans liv och det är genom relationen till en man som 

kvinnan får sin egen självkänsla och sin position. Alltså blir relationen till männen viktigare 

än relationen till andra kvinnor, andra kvinnor presenteras snarare som hot än som potentiella 

vänner (Hirdman 2001:294). På ett sätt hyllar Veckorevyn kvinnligheten som något unikt som 

knyter kvinnor samman men samtidigt genom att framställa andra kvinnor som potentiella hot 

(i jakten på en man) blir kvinnligheten något som föser kvinnor ifrån varandra. Veckorevyn 

producerar även en bild av att kvinnor ska med hjälp av deras tips och råd ska kunna lära sig 

femininitet och vad det innebär att vara en kvinna. Fib aktuellts relation till sina läsare skapar 

en gemenskap och en känsla av att tillhörighet. Männen presenteras som heroiska och 

maskuliniteten hyllas, långt ifrån Veckorevyns undervisande ton. Ett genomgående drag i Fib 

aktuellt är att denna maskulinitet är något som konstant måste bevisas och detta gör att det 

skapas en rivalitet och en konstant tävling mellan varandra men också mot naturen. Männens 
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gemenskap skapas genom deras kollektiva lust att titta på bilder på kvinnor, det är här banden 

dem mellan knyts och hålls samman (Hirdman 2001:296). Den intimitet (eller illusionen av 

detta) som skapas genom dessa båda magasin är något som är typiskt för ”populär-genren” 

inom tidningsvärlden. I Fib aktuellt presenteras denna intimitet på två olika sätt, 

representationen och funktionen av män och kvinnor i tidningen. Maskuliniteten presenteras 

genom män som porträtteras som hjältar, till exempel sportstjärnor, och individer som 

presterar något. Samtidigt presenteras maskuliniteten genom det faktum att de inte är kvinnor. 

Detta reproduceras bland annat genom en tydlig skillnad i färgskalan när män respektive 

kvinnor porträtteras i tidningen. Männen ofta i svartvitt som inger ett seriöst intryck i kontrast 

till bilderna på kvinnorna (oftast i pornografiska sammanhang) i stark färg som inger en 

fantasifylld och nästan sagolik känsla (Hirdman 2001:296). I Veckorevyn tittar kvinnor på 

andra kvinnor i ett undervisningssyfte, genom att titta på de modeller som porträtteras i 

tidningen lär sig kvinnor hur de ska klä sig och hur de ska uttrycka sin femininitet (Hirdman 

2001:298). Under sextio- och sjuttiotalet var genus något som reproducerades dialektalt 

genom den debatt som fördes då. Under nittiotalet producerar magasinen själva en bild av 

genus och en bild av den kroppen som den tänkte läsaren ”ska” ha. Läsarens blick riktas mot 

en värld av attraktion och åtrå och skapar vad Hirdman kallar för narcissistisk journalistik. I 

Veckorevyn produceras denna narcissism genom läsarens representation av sig själv och i Fib 

aktuellt läsarens deltagande i olika scenarion (pornografiska). Syftet i Fib aktuellt blir att 

väcka läsarens åtrå och lust men i Veckorevyn är syftet att lära läsaren hur man väcker den 

här lusten (Hirdman 2001:299). Avslutningsvis menar Hirdman att en av de stora skillnaderna 

genom åren är blicken, ”the gaze” och dess betydelse för hur de tar itu med läsaren. Det är sen 

denna blick som återskapar och bibehåller denna köns-ordning genom denna visuella process 

(Hirdman 2001:299). 

 

  

7. Teoretisk ram  
7.1 Betraktare - betraktad  

”Visuell kultur är nära förknippat med samhälleliga strukturer och politiska frågor” detta 

skriver Linda Fagerström i kapitlet om reklambilder i boken Genus, medier och masskultur 

(Fagerström 2008:68). Genom seende och betraktande kan bilder väcka välbehag och 

njutning, det är just detta välbehag och denna njutning som ifrågasätts inom studiet av genus. 

Det är just det att känna välbehag och njutning genom att betrakta som är intressant inom 
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genusforskningen. Den ”vanliga” världen kan många gånger tycka att genom att studera 

bilder på det här sättet förstörs njutningen av att betrakta, detta genererar en bortstötning av 

genusvetenskapen inom bildtolkandet, betraktaren vill inte få sin upplevelse förstörd. Frågor 

som blir viktiga här är ”vems betraktande och vems välbehag? Vilken relation finns mellan 

makt och att betrakta och att betrakta och bli betraktad? Vem har rätten att betrakta och hur är 

betraktandet legitimerat och kulturellt kodat? Finns dessa kopplingar mellan makt och 

betraktande när det gäller bilder även i vardagslivet?” (Fagerström 2008: 68).  

 

Laura Mulvey talar i sin artikel från 1975 ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” om film- 

och bildbetraktandet. Hon menar att betraktandet sitter i blicken (the gaze) och att denna blick 

kan delas upp i tre uppsättningar: en mellan skådespelarna på duken (i bilden), en från 

åskådarna/betraktarna och en tredje från kameran. Detta skapar ett slags nät av blickar som 

enligt Mulvey är manligt, eller maskulint kodat och blickens bärare blir mannen.(Fagerström 

2008:69).  Mulvey kopplar sina teorier om den manliga blicken till Jacques Lacans 

vidareläsning av Freud. Hon menar att tillfredsställningen hos betraktaren bottnar i en slags 

fetisch, vad hon kallar voyeurism. Voyeurism betyder att man blir fixeras vid en perversion – 

tvångsmässig voyeurism. Man finner sin enda sexuella tillfredsställelse genom att på ett aktiv, 

kontrollerande sätt betrakta en annan objektifierad människa (Fagerström 2008:69). 

 

7.2 Feministiska grundstenar  

Feminismen utgår ifrån att det finns en distinkt åtskillnad mellan könen, att vi lever i ett 

mansdominerat samhälle där kvinnor är kollektivt förtryckta. Det har under de senaste 

decennierna skett en etablering av ordet feminism inom den politiska världen. Under 1990-

talet sa sig de flesta partier från vänster till mitten vara feministiska och många fasade för att 

detta skulle leda till att ordet urvattnades istället för att leda till en radikalisering av politiken i 

en feministisk riktning (Gemzöe 2004:11). Det är ett faktum att det fortfarande pågår en 

diskussion om kvinnor faktiskt är underordnade männen på det sättet som feministerna 

hävdar. Definitionen innehåller ett empiriskt påstående om att världen måste utvecklas och de 

senaste trettio årens feministiska kunskapsinhämtning har kartlagt maktförhållandena mellan 

könen, både historiskt och kulturellt (Gemzöe 2004:14). Denna strukturella ojämlikhet visar 

sig inom alla samhällsaspekter och detta lyfter fram en av den moderna feminismens 

viktigaste insikter, könsfrågan kan inte reduceras till att gälla endast en aspekt i samhället. 

 

I texter som kan hänföras till radikalfeminismens tidiga fas finns det tankar om att det finns en 
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inneboende skillnad mellan könen och skillnaden ligger i könens natur. Detta är en 

essentialistisk syn på könens natur. Andra säger att skillnaden mellan könen är socialt och 

historiskt konstruerat och de tankarna finner man inom den konstruktivistiska synen på könens 

natur. Båda dessa olika synsätt relaterar synen på könen till analysen av patriarkatet. Inom den 

tidiga amerikanska radikalfeminismen förklaras patriarkatet med hänvisning till könens 

biologiska skillnad, det finns en tydlig åtskillnad könen i mellan – de ser de sociala 

förhållandena som rotade i den mänskliga biologin. Detta synsätt kan vara svårt att förstå då 

dessa tankar om kvinnans underordning främst tillhör motståndare till feminismen. Om 

kvinnans underordning ligger i den fysiologiska skillnaden så är det inget som kan ändras på 

eller undvikas (Gemzöe 2004:14). ”Maktförhållandet mellan könen kan inte ens ses som ett 

politiskt förhållande – det är snarare ett naturligt tillstånd” (Gemzöe 2004:50). Kvinnor 

tillskrivs vissa, speciella band med naturen och detta ger dem särskilda krafter och förmågor 

som män inte har, man hänvisade till tidigare myter om svunna tider och gudinnekulturer 

(Geömze 2004:52). 

 

7.3 Bilden av kvinnokroppen och dess tillskrivna egenskaper 

Kvinnokroppen symboliserar ofta naturen och naturlighet men även sexualitet som i sin tur 

sen kopplas till njutning eller synd. Kvinnor och kvinnokroppen används ofta som en metafor 

för något annat och framställs ofta som objekt och passiva föremål. Vanligast är 

kvinnokroppen i reklamsammanhang, man vill dra uppmärksamheten till bilden och kvinnans 

roll blir förmedlare. Kvinnokroppen kan kopplas samman med vilken vara som helst, mycket 

tack vare den passiva roll hon ofta får i bilden, hon får en metaforisk roll. Kvinnors kroppar 

används för att förkroppsliga allt från sexualitet, oskuld, hårdhet, värme, kyla, hjälplöshet och 

så vidare (Fagerström 2008:51). Reklambilder utgör för många den visuella bild av 

verkligheten som dagligen möter oss i det offentliga rummet, det blir den bild vi orienterar oss 

utifrån och den sätter våra referensramar. Konsthistorikern Abigail Solomon-Godeau menar 

att visuell kultur både producerar och reflekterar ideologier som rör genus och hierarkiska 

skillnader könen mellan samt befäster kvinnans underordning mannen (Fagerström 2008:52). 

Det finns en uppbyggd föreställning om att kvinnor och män har olika karaktär och 

egenskaper. Det går ganska snabbt att koppla dessa tillskrivna egenskaper till könens roll i 

hemmet. Kvinnans om den ömsinta, känslosamma och mjuka modern kontra den 

självständiga, målmedvetna, problemlösande mannen (Gemzöe 2004:82). Feminister talar om 

att genus är en rationell kategori där kvinnan alltid ställs i kontrast till mannen, hon besitter de 

egenskaper hon gör just för att mannen inte gör det. Motsatspar eller dualistiskt tänkande 
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förklarar hur vår tankevärld ordnas i förhållande till kön. Några dualistiska förhållanden är: 

 

 

 

Man/kvinna   Människa/djur 

Subjekt/objekt   Kultur/natur 

Förnuft/känsla   Intellekt/kropp 

Oberoende/beroende  Gott/ont    (Gemzöe 2004:83) 

 

Den feministiska analysen av dessa dualistiska förhållanden ser ett tydligt mönster att 

männens egenskaper värderas högre än kvinnans till exempel; subjekt, förnuft, oberoende, 

gott kontra objekt, känsla, beroende, ont. Det genustänk som vi ser här känns igen redan hos 

de antika filosoferna som Aristoteles som i sin tur förde över det till kristendomen, Pauls och 

där efter till den moderna filosofin. Simone de Beauvoir, fransk filosof och feminist var en av 

de första att lyfta fram dessa västerländska, dualistiska genuskonstruktioner. På första sida i 

sin skrift Det andra könet (1949) Pythagoras (antik matematiker från grekland): ”Det finns en 

god princip som skapat världsordningen, ljuset och mannen och en ond ande som skapat 

kaos, mörkret och kvinnan.” Titeln på hennes bok syftar just på skapandet av kvinnligheten 

som en negation av manligheten, kvinnan är alltid den ”andra” könet (Gemzöe 2004:84). 

”Hon definieras och differentieras i förhållande till mannen och inte i förhållande till henne” 

(Gemzöe 2004:84).   

 

7.4 Bildens utseende och spridning 

 De flesta av oss är nog beredda att se bilder, även de tydligt arrangerade som en avspegling 

av verkligheten. Bilder retuscheras idag lätt om för att få en så perfekt bild som möjligt. Detta 

görs dagligen och på de flesta bilder som når offentligheten (Fagerström 2008:54-55). Inom 

reklamsammanhang använder man sig ofta av stereotypa bilder av kvinnor och män. 

Stereotyper bygger på förutfattade meningar om hur en kvinna eller en man än, detta innebär 

enorma generaliseringar och många blir stötta (Fagerström 2008:70). Det uppstår en form av 

maktdemonstration när man generaliserar och använder sig av stereotyper, det bildas ett 

tydligt vi och dem perspektiv. Kategoriseringen av människor är enormt förenklade och grova 

och följer ofta ett historiskt mönster (Fagerström 2008:71).  Typiska stereotyper och 

uppdelningar mellan män och kvinnor är kvinnan som Hushållsfunktionären och 

Kärleksgudinnan samt mannen som Machoman och Drömprins. I Europaparlamentets 
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resolution om diskriminering av kvinnor i reklam konstateras att ”stereotypa skildringar 

påverkar våra attityder och möjligheter att bli jämställda” och säger vidare att ”medierna ska 

inte undergräva respekten för mänsklig värdighet eller ha könsdiskriminerande innehåll” 

(Fagerström 2008:71). Det uppstår en deltagarkultur där modebloggarna blir en av deltagarna 

i produktionen inom modebranschen, modebloggarna reproducerar den bild av kvinnan som 

de större medieproducenterna presenterar. Diskussionen om vad det är för bild av kvinnan 

som representeras har varit aktiv men samtidigt att det är en djupt rotad bild som kommer från 

de högre uppsatta medieproducenterna och blir svår att rubba. Det skapas en form av 

ekorrhjul där en bild av kvinnan produceras av medieproducenterna för mediekonsumenterna, 

en del av mediekonsumenterna är just dessa modebloggar som sen själva återspeglar och 

hjälper till att befästa denna bild till sina läsare och ”konsumenter”.  

 

7.5 Modefotografi 

Modefotografiet är idag en egen genre och den har fått en egen historia. Tidningar började i 

slutet av 1910-talet att använda sig av modefotografi för att visa kläder och fältet var från 

början inte särskilt högt ansett men har med tiden höjts. Fotografer som enbart ägnar sig åt 

modefotografi har nått stjärnstatus till exempel Irwing Penn, Helmut Newton och Richard 

Avedon. Modefotografiet har även tagit sig in på museer och gallerier och det här i takt med 

att statusen på närliggande fält höjts, mode och design (Aspers 2004:60). Patrik Aspers 

skriver om hur avståndet mellan skaparen av bilden, fotografen och slutkonsumenten är så 

pass stort samt att det oftast är många inblandade parter i processen (beställaren av bilden, 

stylister, make-up artister, assistenter). Avsaknaden av kunskap hos slutkonsumenten om just 

denna process ger betydelse för läsningen av bilden. Detta avstånd gör också att 

kommunikationen fotografen och slutkonsumenten i mellan (båda vägar) blir svår och 

fotografen får sällan ta del av slutkonsumentens åsikter om bilden. Detta är viktigt att väva in 

när man analyserar bildens estetiska ram (Apsers 2004:61). Det finns även en maktfaktor 

inblandad i denna process. När en högstatusfotograf jobbar med högstatusaktörer (stylister 

och modeller) har de en större frihet att uttrycka sig på. Samtidigt har olika modemagasin 

olika estetisk ram för vad de väljer att publicera för bilder och där med vad de använder sig av 

för fotografer. Detta gör i sin tur att de får makten över den bild som slutkonsumenten får ta 

del av. Detta gäller framför allt inom redaktionell modefotografi där denna statushirarki är 

extra tydlig samt att ramarna är friare än vid till exempel reklamfotografi(Aspers 2004:62). 

Modefotografin har fått mycket kritik för att många gånger verka könsstereotypiserande och 

utöva sexuellt förtryck. Detta är när betraktaren ser bilden med andra glasögon än fotografen 
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och det har skett en annan socialisationsprocess där meningsstrukturen har konstruerats olika 

(Aspers 2004:68). Detta sker enligt Barthes då på den konnotativa nivån, där läsaren av bilden 

väver in sina egna uppfattningar efter dennes kulturella bakgrund och egna värderingar (Fiske 

2007:118). När man ser till det socialkonstruktivistiska perspektivet är vissa bildkonventioner 

mer djupt rotade än andra, till exempel de könsstereotypiserande. Men dessa konventioner är 

ändå ständigt föränderliga och en bild tagen på 70-talet som visar en kvinna i bikini på en 

strand har en helt annan innebörd idag än vad den hade då. Detta på grund av att den 

meningsstruktur som är kopplad till bilden har ändrats, till exempel kvinnans roll i samhället 

(Aspers 2004:69).  I det här fallet är det inte innehållet i bilden själv som ändrats utan läsarens 

blick.  Aspers är samtidigt noga med att påpeka att det inte ges något ”tolkningsföreträde” för 

producenten av bilden eller den tolkningen som de övriga i branschen anser vara den rätta. 

Trotts detta spelar kunskapen om produktionsprocessen stor roll för att kunna förstå den 

bilden som produceras (Aspers 2004:70). Dock är det ju så att de tolkningar som får företräde 

är de som görs av högt uppsatta inom det relevanta fältet även om man aldrig kan tala om en 

”smakdomare” då tolkning av bilder bygger på så många olika aspekter (Aspers 2004:70). 

 

 

8.  Metod  
Barthes denotation- och konnotationsbegrepp handlar om två ordningar av beteckningar, hur 

vi läser bilden vi ser. Barhes tankar utgår ifrån Saussures teorier om tecknets paradigmatiska 

och syntagmatiska relationer. Han var inte intresserad av vad tecknet hade för relation till sin 

omvärld utan fokuserade helt på det lingvistiska systemet. Han var intresserad av hur tecknet 

på ett komplicerat sätt skapar en betydelse och hur utformningen av tecknet har betydelse för 

läsningen. Samma mening kan betyda olika för olika personer i olika situationer. Saussure var 

inte heller intresserad av den avsändare som fanns av meddelandet och heller inte relationen 

mellan avsändare och mottagare. Roland Barthes blev Saussures efterföljare och först att 

skapa en systematisk modell för hur dessa tecken kan analyseras, kärnan är föreställningen 

om det finns två ordningar av beteckning (Fiske 2007:117). 

 

8.1 Denotation 

Saussure intresserade sig för förhållandet mellan de betecknade och de betecknande inom 

tecknet samt förhörhållandet mellan tecknet och den externa verkligheten. Det här är 

beteckningen av den första ordningen och Barthes kallar det denotation (Fiske 2007:117). 
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Denotationen är den uppenbara betydelsen som tecknet har, motsvarigheten till verkligheten 

och det som definierar bilden (Barthes 1977:17).  Vi ska kunna ställa två krav på den 

denotativa nivån, det ska för det första likna något som vi kan uppfatta i det ”sunda 

förnuftets” verklighet. Samtidigt får det inte verka särskiljande, vi ska till exempel kunna 

skilja tydligt på en skrattande mun, en leende mun, en ledsen mun och så vidare (Cornell mfl. 

1988:91). Till exempel om vi fotograferar en gata så är den omedelbara denotationen att 

bilden föreställer en väg kantad av hus, första ordningen. Samtidigt så kan gatan fotograferas 

på olika sätt, i dagsljus med skinande sol och lekande barn, fotat med färgfilm eller istället 

fota med svart-vit film med starka kontraster för att få gatan att se hård och enslig ut. Bilderna 

är tagna från samma position. Det är samma gata och den denotativa betydelsen skulle vara 

den samma men skillnaden skulle ligga i den konnotativa (Fiske 2007:118).  

 

8.2 Konnotation 

Konnotationen som då blir andra ordningen av beteckningen beskriver det samspel som sker 

när tecknet möter användarens uppfattningar, känslor, värderingar och kulturella bakgrund 

(Barthes 1977:28). Den konnotativa nivån är där koderna i bilden ligger och är alltså det vi 

känner och den uppfattning vi har när vi ser bilden och det är här vi hittar de tecken som inte 

visas vid första ordningen (Barthes 1977:17-19). Beteckningen av andra ordningen är 

beroende av beteckningen av första ordningen, konnotationen är beroende av denotationen 

(Barthes 1977:21). Då konnotationen arbetar på den subjektiva nivån är vi ofta inte medvetna 

om den och tolkningen hamnar ofta på den denotativa. Till exempel kan en hård, svart och vit 

bild på en gata ge uppfattningen om att det är så gatan verkligen ser ut., de konnotativa 

värdena tolkas som denotativa fakta. Barthes synsätt analysverktyg skyddar oss från att göra 

denna misstolkning (Fiske 2007:120). 

 

Samtidigt kan det konnotativa meddelandet framgå tydligt redan på den denotativa nivån. I 

pressbilder är ofta det konnotativa meddelandet medvetet då bilden är noga utvald, 

professionellt efter arbetad och vinklad just för att nå fram med de meddelande som det är 

ämnat för (Barthes 1977:19). 

 

8.3 Myt 

Med Barthes andra sätt (av tre) som tecknen fungerar i andra ordningen, myt, men har han 

inte oriktiga förställningar som man vid första anblicken kan tro. Barthes använder ordet myt i 

sin ursprungliga betydelse, myten är en berättelse om hur en kultur uppfattar eller förklarar 
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någon aspekt av verkligheten eller naturen. Han hävdar att myter fungerar så att de får 

historien att framstå som sann. Till exempel myten om manligt och kvinnligt, att kvinnor 

skulle vara bättre lämpade av ”naturen” att vårda och fostra barn än män. På grund av detta 

blir hennes naturliga plats i hemmet där hon tar hand om barnen och mannen, mannen som då 

får den ”naturliga” rollen som försörjare av familjen. Detta utgör sen strukturen i den 

naturligaste av sociala fenomen – familjen. På grund av att dessa roller framställs som något 

naturligt döljs historien bakom dem och får dem att framstå som allmängiltiga och även 

rättvisa (Fiske 2007:122). Vad dessa historier egentligen vill säga är hur dessa roller uppstod 

för att gynna den borgliga mannens kapitalistiska intressen och kan ses som ett resultat av 

industrialiseringen under 1800-talet. Avskaffandet av lantbrukssamhället gjorde att barnen 

inte längre kunde vara med sina föräldrar när de arbetade och storfamiljerna försvann. Detta 

gjorde att kvinnan blev tvungen att stanna hemma med barnen när mannen gick till det 

”riktiga” arbetet och tjänade pengar. Myterna om kärnfamiljen, manligt och kvinnligt kom 

inte till på ett naturligt eller slumpmässigt sätt utan hade hela tiden som syfte att värna ett 

ekonomiskt system och den egna samhällsklassen – män i medelklassen. Systemet krävde att 

kärnfamiljen skulle vara den ”naturliga”, sociala enheten och krävde där med att kvinnan 

”naturligt” skulle anamma rollen som omvårdande, huslig, känslig och vara i behov av 

mannens trygghet. Mannen där emot kopplades ihop med styrka, beslutsamhet, 

självständighet samt förmågan att agera och synas offentligt. Myterna blir självfallet 

trovärdigast om de kan sammankopplas med något naturligt, till exempel har det faktum att 

det är kvinnan som föder barnen (eller bygger bo!) sammankopplats med hennes roll i 

samhället. Samtidigt som det faktum att mannen har större och muskulösare kroppar än 

kvinnan och där med gör honom mer lämplig för just det sociala och politiska övertaget som 

han fått (Fiske 2007:123-124). I takt med att kvinnans roll i samhället och familjens struktur 

ändrats har dessa myter ifrågasatts. Massmediala annonsörer måste hitta nya sätt att nå ut till 

den nya, ensamstående karriärkvinnan och den nya, ”känslige” mannen. Förändringar i myter 

sker inte revolutionärt utan evolutionärt, de nya myterna avfärdar inte helt de gamla men 

ersätter gamla länkar i kedjan med nya (Fiske 2007:124). 

 

Den andra aspekten av myter är enligt Barthes deras dynamiska kraft och deras förmåga att 

förändras, vissa förändras snabbt för att möta nya värderingar inom den kultur de verkar. Det 

är vid den andra ordningen av beteckningen, vid konnotation och myt som samverkan mellan 

tecknet och användaren/kulturen blir som mest aktiv. Det är också här som tecknets arbete 

blir som viktigast (Fiske 2007:125). 
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Den tredje sättet på vilket beteckningen av tredje graden kan ske kallar Barthes det 

symboliska. Ett föremål blir en symbol för något när det genom användning och konvention 

som ger det en betydelse. Fiske tar upp bilmärket Rolls-Royce, bilen står för välstånd. Då 

Barthes uppfattning om symboler inte är lika utvecklad som hans tankar om till exempel 

myter kan man använda sig av Pierce termer. En rolls Roys är index (indikerar) på välstånd 

men blir en symbol (Pierce mening, inte Barthes) för ägarens sociala status. Samma som guld 

är en index på välstånd och en symbol för makt (Fiske 2007:126). Begrepp som även används 

vid den symboliska läsningen av bilden är också metafor och metonymi. Metaforer använder 

vi när vi pratar om obekanta saker i bekanta termer, till exempel fartyget plöjer sig genom 

vågorna (Fiske 2007:126). Om vi med metaforer flyttar betydelsen från ett verklighetsplan till 

ett annat så arbetar metonymi genom att flytta betydelsen inom samma verklighetsplan. En 

grundläggande definition av en metonym är att den låter en del stå för helheten, Fiske 

använder exemplet ”Europas krönta huvuden” som en metonym (Fiske 2007:130). 

 

 

9. Analys   
Analysen av ELLE’s modereportage redovisas på följande sätt; varje bildserie analyseras som 

en helhet men en mer djupgående analys av varje enskild bild kommer att finnas i bilagor, 

detta på grund av arbetets storlek. Analysen kommer att delas in på fyra stycken bildserier 

som var och en representerar en årstid, juni 2010 för sommar, september 2010 för höst, 

november 2010 för vinter samt april 2011 för vår. Det jag är intresserad av att undersöka är 

hur kvinnans kropp framställs på de bilder jag ska analysera. Följande analys kommer inte att 

följa Barthes denotation/konnotations modell utan kommer vara en sammanfattning av den 

detaljerade analys som återfinns i bilagor. 

 

9.1 Juni 2010 (bild för bild-analys, se bilaga sid 1-10) 

Bildserien heter ”Soltimmar” och porträtterar en kvinna i badkläder. Den korta beskrivande 

texten som tillhör titeln säger följande; ”Strandstassen är sommarens minsta men viktigaste 

plagg. Hoppa i en skarpskuren minimalistisk baddräkt eller en smickrande 50-tals bikini, höj 

glamourgraden med chic stråhatt och tunga smycken”. Bildserien omfattar åtta bilder varv 

två hela uppslag, uppslagen har en bild som går över båda sidor och kommer där med ses som 

en bild. Bildreportaget porträtterar en och samma modell, en relativt ung, vit kvinna med 
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blont hår. Hon är sparsamt sminkad med stramt, bakåtkammat, blött hår. Hon har en smal, 

vältränad och solbränd kropp. Modellen porträtteras i olika situationer där man vanligtvis bär 

badkläder, solandes i en solstol, sittandes på stranden och badandes i en pool. Så långt så 

känns klädseln relevant för den miljö som de spelar i och det enda avvikande är de smycken 

som hon bär. De stora smycken passar inte in i på stranden och känslan blir att hon egentligen 

inte är där för att bada. Hennes bruna, insmorda hud får en nästan gyllene ton och det 

tillsammans med de stora smyckena konnoterar exklusivitet.  

 

Kvinnans kropp är under hela bildserien väldigt exponerad och hela tiden i fokus. Detta har 

inte bara att göra med att hon har relativt små badkläder på sig som alla visar mycket hud. 

Hennes gyllenbruna hud förstärker kroppens kurvor och former och förstärker känslan av 

exklusivitet. Många av bilderna är även fotograferade ur vinklar som sätter stor fokus på 

modellens kropp och hennes kurvor. Första bilden (se bilaga sid 1:1) till exempel porträtterar 

kvinnan i en baddräkt, liggandes på en solstol. Hon har placerat armarna över huvudet och har 

ena benet uppdraget och denna pose gör att hennes kropp bildar en s form där hennes kurvor 

framstår väl. Detta tillsammans med att sömmarna på bikinin och utskärningarna vid ryggen 

drar stor fokus till kvinnans kropp. En bild är fotograferad bakifrån och porträtterar kvinnan 

liggandes på mage även här liggandes i en solstol. Hon har överkroppen upplyft, stöttad på 

armbågarna och detta gör att hennes rygg svankas och hennes rumpa blir väldigt framstående.  

 

Anja Hirdman tar i avhandlingen Tilltalande bilder upp hur kvinnorna i Fib Aktuellt ofta 

porträtteras så att betraktaren hamnar i ett deltagarperspektiv. ”Med hjälp av poser och vinklar 

konstrueras en mer kroppslig inbjudan för att fånga in läsaren i bilden” (Hirdman 2001:225) 

Detta är då vanligt förekommande i bilder ur den pornografiska genren, personen på bilden 

porträtteras ofta uppifrån så att den betraktande (mannen) hamnar i position som om han vore 

mitt i händelsen som sker på bilden. Detta ska då locka läsaren till bilden och med det väcka 

mer åtrå och lust för den betraktade (Hirdman 2001:225). Detta är i vissa fall även 

återkommande för den här bildserien. Speciellt uppslaget som porträtterar kvinnan liggandes 

på rygg i en pool iklädd en gul baddräkt (se bilaga, bild 1:6+1:6,5). Hennes bakåtlutade 

huvud, de stängda ögonen och den halvöppna munnen tillsammans med kroppens position 

konnoterar en sexuell lust. Även det faktum att baddräkten tydligt visar konturerna på både 

bröst och bröstvårtor förstärker känslan av sexuell lust, kvinnan på bilden skulle lika gärna 

kunna vara mitt i en sexuell akt som att ligga och flyta i en pool. Samma uttryck återkommer 

även på bild 1:3 (se bilaga sid 3), hon är här i färd att komma upp ur vattnet och har huvudet 
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lutat bakåt, öppen mun och slutna ögon. Det skvättande vattnet, rörelsen i bilden tillsammans 

med uttrycket konnoterar även här en sexuell lust. Återkommande på några av bilderna (se 

bilaga bild 1:5, 1:8) är kvinnan porträtterad sittandes med blicken fäst på något borta i 

horisonten, hon ser längtande ut. Avsaknaden av män i bilderna tillsammans med den sexuella 

laddningen som hela tiden är närvarande gör att det inte är helt omöjligt att det är just en man 

hon ser utanför bilden. Som hon med hjälp av sin kropp och dess former försöker locka till 

sig. 

 

Bildserien i stort inger en känsla av exklusivitet. Kvinnan på bilderna verkar ha mycket tid att 

ligga på stranden och ta det lugnt, hennes väl solade hud indikerar på detta. Hon ser även ut 

att ha en del pengar med tanke på de stora smycken som hon bär på de flesta bilder. 

Vanligtvis kanske man inte tänker att stranden är de bästa stället att bära så pass exklusiva 

smycken men kvinnan på bilden verkar inte tycka att det är något problem. Bildserien 

konnoterar en kvinna som inte behöver arbeta för sina pengar, eftersom hon kan ligga på 

stranden så mycket. Barthes tankar om symboler och dess betydelse för läsningen av bilden 

passar väl in här. Fiske tar upp ett exempel om att i filmer används ofta en bil av märket Rolls 

Roys för att symbolisera välstånd, här används smycken. Kanske har hon en man som arbetar 

och försörjer henne samt förser henne med fina smycken. Myten om mannens som den 

försörjande och kvinna som den som är hemma passar väl in på den tolkningen (Fiske 

2007:123). 

 

En annan tolkning som kan göras av bildserien i stort är att det är en stark kvinna som 

porträtteras. Hon är säker och medveten om sin kropp och hon tjänar bra med pengar och har 

där med råd med smyckena och samtidigt råd att vara ledig. Avsaknaden av män i bilderna 

visar även på en självständig kvinna som klarar sig själv, utan mannens försörjande funktion. 

 

En naken, eller halvnaken kvinnokropp är ingenting som egentligen är något nytt under solen. 

Den har genom historien varit frekvent återkommande inom både konsten och bildens 

historia. Fruktbarhetsgudinnor som Afrodite och Venus och även en lång rad bibliska kvinnor 

har genom tiderna framställts nakna. Kvinnokroppen har setts som okultiverad materia och 

natur och detta förklarar varför det varit så viktigt att föra in det i ett estetiskt sammanhang. 

Genom detta har den okultiverade och otyglade naturen kunnat fångas in inom detta ramverk, 

naturen behöver inte längre utgöra ett hot. Det finns en dominerad hållning inom 

konsthistorien och bildtolkningen och det är att betraktaren är en heterosexuell man och det är 



  22 

hans begär som ska tillfredsställas, den betraktade blir så automatiskt en kvinna (Fagerström 

2008:61). 

  

9.2 September 2010 (bilaga sid 10-19) 

Bildserien titel är ”SOMMAREN SISTA SÅNG” med tillhörande beskrivning; ”Föreviga 

blomstertiden med prunkande tyger och mönstrade kappor och ge sommarens flora en chans 

till i höst”. Reportaget porträtterar en och samma modell bildserien igenom och är fotograferat 

i vad som ser ut att vara en trädgård samt en skog. Över varje bild i bildserien ligger ett filter 

som gör bilden suddig samt adderar ett färgfält i olika färger. 

 

Bildserien öppnas med en bild (bilaga sid 7-8) som visar enbart natur, vad som ser ut att vara 

en lummig trädgård eller park. Detta ger direkt känslan av att naturen är en framstående och 

viktig del i reportaget. Över den här bilden ligger ett filter som ger en nästan regnbågsfärgad 

ton och adderar en drömsk känsla över hela bilden, det känns som en lustgård eller ett paradis. 

Även vegetationens lummiga former stärker känslan av att det är orörd plats vi befinner oss 

på. Växtlighetens lummighet är genomgående genom hela bildserien och de kläder som 

modellen är stylad i är hela tiden ton i ton med omgivningen. Den övergripande känslan är att 

kvinnan är ett med naturen och en förvildad varelse (Fagerström 2008:51). Genom historien 

har kvinnan varit kopplad till naturen och dess krafter och har i motsatts mot mannen setts 

som okultiverad och ociviliserad. Hennes kopplingar till naturen har gjort att hon är 

okontrollerad och styrs av sin lust. Mannen å andra sidan är kopplad till kulturen och ses som 

den civiliserade och kontrollerade parten som kvinnan med sin lust förför och drar ner i 

fördärvet. Inför kvinnan står mannen okontrollerad för sina sexuella lustar och kvinnan blir 

där med något som måste kontrolleras. Jämförelser har många gånger gjorts med skogsrået 

som lockar männen ut i skogen med sin fagra skepnad men när hon vänder sig om har hon en 

rygg likt en trädstam (Erik Rodenborg www.hemsida.net/Kiremaj70). 

 

Kvinnan i den här bildserien ger intrycket av att vara ett slags skogsrå eller ett väsen. 

Betraktaren placeras flera gånger i gräset och i position att spionera på denna ”varelse” (se 

bilaga bild 2:2, 2:5). Vid flertalet tillfällen är även kvinnans uttryck sådant att hon ser 

påkommen ut, även rädd och hon ser ut att fly från betraktaren likt ett skrämt djur (se bilaga 

bild 2:3, 2:4, 2:7). På en bild (se bilaga bild 2:5) ser hon däremot strak och självsäker ut, hon 

kommer gående på en äng med blicken stadigt fäst på något utanför bilden. Betraktaren är 

även här placerad i gräset och spionerar gömd, kvinnan på bilden ser inte ut att ha sett oss och 



  23 

kanske just därför ser hon så självsäker ut. Återkommande på flera bilder är hur naturen runt 

om kring kvinnan bildar rum (se bilaga bild 2:3, 2:7). På en av bilden (se bilaga bild 2:3) är 

kvinnan porträtterad framför ett ramverk av löv som ser ut att bilda ett fönster. Kvinnan är 

placerad framför fönstret och ser ut att titta ut genom det. En annan bild (se bilaga bild 2:7) 

porträtterad kvinnan när hon går genom en skog och trädens kronor bildar ett tak och trädens 

stammar bildar pelare, känslan är att hon befinner sig i en sal. Även detta förstärker känslan 

av att kvinna är ett med naturen och att det är där hon hör hemma. Genomgående för hela 

bildserien är att naturen är väldigt framstående och tar många gånger över bilden. På de flesta 

bilderna är modellen omsvept av grenar, blommor och blad (tex se bilaga bild 2:6). Bilden (se 

bilaga bild 2:3) där bladverket bildar formen av ett fönster tillsammans med kvinnans 

placering och något längtande blick ger känslan av att hon är instängd. Samma känsla infinner 

sig på bilden (se bilaga bild 2:7) där träden och stammarna bildar en sal. Modellen är fångad 

av naturen och inger ibland en känsla av att vilja ur den.  

 

9.3 November 2010 (bilaga sid 19-31) 

Temat på det här modereportaget är hämtat ur den populära TV-serien Mad Men som utspelar 

sig på en reklambyrå under 1950-60-tal. Bildserien är upplagd annorlunda mot tidigare 

bildserier som har en bild per sida. Här ges känslan av att bilderna ingår i ett kollage, kanske 

ett fotoalbum blandat med bilder som ser ut att vara med i olika tidningar. Reportaget 

porträtterar sammanlagt tre olika kvinnliga modeller samt tre olika manliga. Titeln är ”MAD 

ABOUT MEN” med tillhörande, kort beskrivning ”Släpp fram din inre Betty eller Joan och låt 

livet bli liter mer som på film” (Betty och Joan är kända, kvinnliga karaktärer i serien Mad 

Men). I analysen av den här bildserien kommer fokus att ligga på de kvinnliga modellerna 

men männens roll i bilderna kommer att analyseras då de har en stor inverkan på hur 

kvinnorna framställs. Många av sidorna och uppslagen i bildserien innehåller flera bilder men 

som alla är kopplade till varandra. Dessa sidor och uppslag som har bilder som hör ihop 

kommer att analyseras dels som enskilda bilder men också som en helhet. 

 

Bildserien är meningen att utspela sig under en tidsperiod där kvinnas roll i samhället var i 

hemmet och mannens var den försörjande parten. Temat för reportaget är hämtat från TV-

serien Mad Men som även den fått kritik för att verka könsstereotypiserande och visar 

kvinnan som undertryckt mannen. Från efterkrigstiden fram till slutet av 1960-talet ökade 

arbetsmarknaden och det var en period då bedömningen att behovet av arbetskraft naturligt 

skulle öka med den. Nu fick även de gifta kvinnorna gå ut i arbetslivet och börja 
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förvärvsarbeta även om många fortfarande tyckte att de inte borde det. Den tyske 

samhällsvetaren Jürgen Habermas anlägger att moderniseringen medförde en viss avlastning 

för familjesfären och dess uppgifter och medför en roll för kvinnan i samhället. Nancy Fraser 

riktar dock kritik mot Habermas och menar att hans teori mystifierar det faktum att kvinnan 

även ute i samhällslivet är underordnad mannen (Kleberg 1999:24-25). Den ojämlika 

maktfördelningen mellan könen förbättras inte av det ojämlika utgångsläget. Kvinnor fick 

arbeten inom den offentliga sektorn och tilldelades där med arbeten som inte var långt ifrån 

de sysslor de haft i hemmet. Det var lågavlönade arbeten med mycket liten möjlighet att 

påverka arbetssituationen (Kleberg 1999:29). 

 

Bildreportaget tydliga koppling till TV-serien Mad Men och dess två kvinnliga karaktärer 

Joan och Betty ger genast en hint om vad kvinnorna på bilderna har för roll. Båda dessa 

karaktärer är under männens makt och ses många gånger som rena sexobjekt. Joan är 

överhuvud över reklambyråns sekreterare och har som ansvar att de till att de ser efter 

männen på byråns krav och önskemål. Betty är huvudkaraktären Don Drapers ständigt svikna 

fru som är hemmafru och har som ansvar att ta hand om deras hem och gemensamma barn. 

Målet för många av kvinnorna i serien är att skaffa sig en man så de kan sluta arbeta och få bli 

hemmafruar och deras tillvaro bygger i stort sätt helt på männen runt om kring dem. 

Kvinnorna i bildserien ser ut att ha roller som antingen sekreterare eller fruar till de män som 

de porträtteras med (se bilaga bild 3:2, 3:4, 3:6 ). Bilden som porträtterar kvinnan serverandes 

mannen (se bilaga bild 3:2) visar tydligt på kvinnans service-roll och blir ett bra exempel på 

att kvinnans roll i yrkeslivet egentligen inte skilde sig mycket från hennes roll i hemmet. 

Bilden som porträtterar männen och kvinnorna tillsammans i vad som ser ut att vara en 

middagsbjudning (se bilaga bild 3:4) visar kvinnorna samlade runt ett dukat bord och männen 

i bakgrunden. En av kvinnorna har en form i famnen som hon ser ut att vara i färd att ställa 

ner på bordet och alla tre kvinnorna ler och är glada. Männen i bakgrunden ser ut att diskutera 

något och har båda en allvarlig blick. 

 

Kvinnans underordning mannen märks också i flera situationer då de är i nära kontakt med 

varandra (se bilaga bild 3:1, 3:1,5, 3:3, 3:6). Kvinnan har vid flera tillfällen en mer intensiv 

kroppskontakt med mannen än vad han ger tillbaka till henne. Bildserien öppnas med en bild 

som täcker ett uppslag (se bilaga bild 3:1+3:1,5) och denna ser ut att föreställa ett foto på de 

anställda (eftersom de utgår från Mad Men antar jag att det är de anställda på en reklambyrå 

som porträtteras). På bilden porträtteras tre män och tre kvinnor tillsammans och två av 
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kvinnorna har kroppskontakt med männen och detta i form av att ha händerna vilandes på 

deras axel respektive lår. Männen där emot har ingen kroppskontakt med kvinnorna utöver 

den kvinnorna ger till dem utan har istället en cigarr eller ett glas i handen.  Samma mönster 

kan ses på bilden som följer bilden där kvinnan serverar mannen en drink (se bilaga bild 3:3). 

Nu sitter samma kvinna knät på mannen med armarna om hans hals och ögonen intensivt 

spända i hans. Han däremot har ena handen mot hennes arm och visar inte alls samma 

intensiva kroppsspråk som kvinnan. Bild numer sex i bildserien (se bilaga 3:6) som visar en 

kvinna och en man tillsammans är dock ett undantag eftersom här ger mannen tillbaka samma 

intensiva kroppskontakt som kvinnan ger honom. Här kan vi dock tydligt se två ringar på 

kvinnans ena ringfinger som ser ut att vara ett tecken på att de är gifta. Ett annat 

återkommande tema är kvinnorna porträtterade när de tittar ut från bilden med en längtande 

blick (se bilaga bild 3:3, 3:5, 3:6, 3:7). Bild sju visar dock kvinnan när hon tittar in i kameran 

men känslan i bilden är dyster. Sista sidan i bildserien har två bilder, båda svart-vita och den 

ena porträtterar tre kvinnor som står vid ett balkongräcke och den andra två män som sitter 

vid ett bord. Kvinnorna står och vinkar ner mot vad som kan antas vara en gata. De staket de 

står bakom inger en känsla av att de är tillbakahållna från det deras flirtiga slängkyssar och 

blickar vill åt. Männen sitter vid ett bord och dricker och röker cigarrer och det ser ut att vara 

en avslappnad stämning dem mellan. De har uppkavlade ärmar och tar varandra stadigt i 

händerna, de är män med kontroll. Dessa två bilder tillsammans visar kvinnor som flirtar och 

skrattar och män som dricker whisky, röker cigarr och är kontrollerade, till skillnad från 

kvinnorna. Även här ses stereotypiserade könsroller och det blir den här gången extra tydligt 

då bilderna ligger bredvid varandra. Fortfarande känns kvinnorna instängda. 

 

I analysen av just det här modereportaget och den här bildserien blir det naturligtvis viktigt att 

väva in att det speglar en tid då könsrollerna såg väldigt annorlunda ut än de gör idag. 

Bilderna är tidsenliga och relationen mellan mannen och kvinnan lika så. Även hänvisningen 

till Tv-serien Man Men spelar in i framställningen av de som porträtteras. Intressant att fråga 

sig här blir då varför har ELLE valt att framställa och tolka 60-talet och Mad Men på just det 

här sättet? TV-seriens ena karaktär som nämns i bildserien, Joan är i och för sig en stor 

sexsymbol på grund av sina kroppsliga kurvor men hon är också en kvinna med relativt stor 

ansvar och en person som männen på byrån ändå ser upp till. Varför har man inte valt att visa 

sen relationen mellan den starka kvinnan och mannen istället för den undertryckta kvinnan 

som servar mannen? 
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9.4 April 2011 (se bilaga sid 31-42) 

 Första bilden i bildserien pryds av reportaget titel som är ”EXTRA ALLT” med tillhörande 

beskrivning ”Ny säsong betyder nya trender och här sammanfattar vi de viktigaste. Låt dig 

inspireras av bilderna och välj vilka delar du vill göra till dina egna”. Reportaget använder 

sig av en modell genom hela bildserien och alla bilder är fotograferade i en studio. Då 

modellen är stylad i väldigt många lager av kläder och accessoarer kommer jag inte gå in på i 

detalj exakt vad hon är klädd i på den denotativa nivån. Jag kommer istället hålla mig till 

sammanfattande begrepp då det är i stort sätt omöjligt att se varje plagg i detalj. Det jag 

fokuserat på är istället vad kläderna gör för siluetten och känslan i bilden. Bildserien skiljer 

sig från de tidigare på det sätt att det är ett mer konstnärligt. De tidigare bildserierna är 

fotograferade i miljöer där de kläderna som modellerna bär passar väl in i kontexten. Här är 

omgivningen bytt mot en studio med enfärgad bakgrund och kläderna är inte stylade för att 

passa en viss kontext som till exempel det modereportage som porträtterar kvinnan i bikini på 

en strand. Detta får betydelse för läsningen av bilderna då omgivningen inte säger något 

vidare om det vi ser, som till exempel bildserien från september 2010 där skogen får betydelse 

för hur kvinnan på bilden framställs. Kläderna på bilderna är genomgående extravaganta och 

det är mycket lager på lager av både tyg och smycken. Den korta beskrivningen ”Ny säsong 

betyder nya trender och här sammanfattar vi de viktigaste. Låt dig inspireras av bilderna och 

välj vilka delar du vill göra till dina egna” indikerar att läsaren inte ska ta till sig hela 

konceptet utan plocka ut delar från varje kreation.   

 

Reportaget porträtterar en och samma modell genom hela bildserien och det är en till synes 

ung, vit kvinna. Hon är smal med blont hår och ett speciellt utseende. Hennes stora ögon, lilla 

mun och något utåt stående öron ger ett nästan älvlikt utseende. Känslan som är genomgående 

för hela bildserien är att personen som porträtteras på bilden inte är en vanlig människa utan 

snarare just en älva eller ett väsen. Hon är klädd i klädkombinationer som inte är något som 

en annan skulle bära till vardags, hennes hår är kammat rakt uppåt och huvudet pryds vid flera 

tillfällen av olika föremål så som stora kedjor, fjädrar och växter (se bilaga bild 4:1, 4:2, 4:3, 

4:4, 4:6). Fjädrarna och växterna är placerade så de ger ett intryck av att vara en del av 

modellens hår, de smälter in i den uppåtkammade frisyren (se bilaga bild 4:2, 4:6). Även detta 

ger en känsla av att kvinnan vi ser på bilden inte är en människa, hon tillhör antagligen 

naturen mer än mänskligheten. Vid flera tillfällen ser hon rädd ut och ser även ut att vilja 
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gömma sig och fly från betraktaren, hon ser absolut inte hemma ut i den miljö som hon 

porträtteras i. Hon står vid två bilder (se bilaga bild 4:2, 4:7) med ihop kurade axlar och har en 

ängslig och sammanbiten blick, hon ser skrämd ut och detta stärker känslan av att hon inte hör 

hemma där. Hon fotograferas vid flera gånger under rörelse (se bilaga bild 4:1, 4:4, 4:8) och 

bildens färglager och ljus skapar en suddig bild och även sträck av ljus, detta ger känslan av 

att hon är i hastig rörelse och att vi lyckats fånga henne mitt i ett ögonblick. Ljus sträcken och 

den suddiga skärpan förstärker känslan av att hon inte riktigt fastnar på bild och att bilden är 

hastigt tagen utan någon vidare förberedelse. Den kvinna som porträtteras i bilden går att 

koppla till flera av de dualistiska förhållandena och de egenskaper som kvinnan tillskrivs. 

Känsla – hon ser ängslig ut och uttrycker mycket genom sitt kroppsspråk, djur – hon ser inte 

mänsklig ut med sitt älvliknande utseende tillsammans med de kläder hon bär, naturen – hon 

ser förvildad ut och de fjädrar och kvistar hon har i håret förstärker kopplingen till naturen, 

objekt – hon är i en studio för att dokumenteras, passiv – hon står vid flera tillfällen passiv 

med en förvånad min och ängslig uppsyn.  

 

 

10. Avslutande diskussion  
För att återknyta till varför jag anser att det här är ett viktigt ämne att belysa och en viktig 

diskussion att föra. Även om svenska ELLE inte står för den största delen av bilder i den här 

genren som cirkulerar är det en tidning som återfinns i många hem runt om i landet. I dag 

säljer svenska ELLE 75 500 tidningar i månaden och varje nummer har 269 000 läsare 

(september, 2010) (elle.se). Detta representerar personer i alla åldrar och målgrupper och 

bilderna sprider sig långt utanför den modeintresserade, inre kretsen. Vad är det då för bild av 

kvinnan som ELLE sprider, vem är ELLE kvinnan?  

 

Jag är medveten om att det resultat jag kommit fram till är färgat av de förutfattade 

meningarna jag har och de idéer jag hade innan jag startade det här arbetet. Vad jag var 

intresserad av att leta efter var just om ELLE’s modereportage följde något speciellt mönster 

eller använde sig av någon speciell bild av kvinnan. Anledningen till att jag började fundera 

på det var just att jag misstänkte att så var fallet. Jag är också medveten om svårigheten i att 

vara objektiv vid en tolkande analys, som vid en bildanalys som denna. För att komma så nära 

en objektiv bild som möjligt analyserade jag varje bild var för sig och satte sedan ihop en 

helhet av varje bildreportage utifrån bilderna. Det intressanta med att använda sig av just 
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Barthes analysmodell för semiotisk bildanalys har varit att just kunna läsa bilden i två steg. 

Till exempel bildserien från juni 2010 som porträtterar en kvinna iförd olika badkläder på en 

strand. Vid första anblick (denotativa nivån) blir detta ett naturligt sätt att presentera just 

badkläder, på en strand eller i vattnet istället för till exempel i en studio. Kvinnan på bilden 

har en vacker och vältränad kropp med gyllenbrun och guldskimrande hy, bildserien lyckas 

med hjälp av modellen få badkläderna att se attraktiva ut. Men vad är det egentligen som gör 

att badkläderna blir attraktiva för betraktaren, är det egentligen badkläderna i sig själva eller 

är det modellen som är den lockande parten i bilden? Även om detta inte är en säljande bild i 

samma bemärkelse som en reklambild lockar det ändå betraktarens öga, den ska verka 

estetiskt tilltalande. På den andra nivån, den konnotativa kan vi där emot se att modellen är 

placerad i positioner som framhäver hennes kvinnliga former, höfter, rumpa och bröst. Stort 

fokus ligger många gånger just på kvinnans kropp istället för på just badkläderna som ändå 

borde vara fokus. Som tidigare nämnt kan kvinnans egenskaper ställas i ett dualistiskt 

förhållande till mannens. Här ser vi tydligt hur kvinnan framställs genom sin kropp. Frågan 

blir här varför man har valt att presentera badkläderna på just det här sättet och varför har man 

valt att fokusera så mycket på just kvinnans kropp?  

 

Just de dualistiska förhållandena och kvinnas del av dem är återkommande genom de 

bildserierna som jag studerat. I bildserie nummer två september 2010, det som porträtterar en 

kvinna i en skog/trädgård utgår ifrån kvinnans koppling till naturen och framställer henne 

tydligt som en del av denna. Hon är en flyktig varelse som är omgiven och nästan smälter in i 

naturens famn. Hon flyr från betraktaren och ord som känsla, intuition, djur, natur och kaos är 

alla dualistiska förhållanden tillskrivna kvinnan. När vi kommer till tredje, november 2010 

som utgår från temat hämtat från TV-serien Mad Men och 1950-60-talet kan vi knyta 

kvinnliga ”egenskaper” som känsla, kropp, objekt, beroende och passiv. Sista bildserien som 

porträtterar en älv-liknande kvinna fotograferad i en studio visar ”egenskaper” som känsla, 

djur, natur, objekt och passiv. Dessa roller är tillskrivna kvinnan och särskiljer henne från 

mannen. Fagerström skriver som tidigare nämnt att mycket av det foto som skapas inom 

modebranschen ofta är för branschen själva och att detta medför en viss ”hemma blindhet”. 

Fokus ligger så mycket på just det visuella att vad den sänder ut för andra signaler inte tas 

med i beräkningen.   

 

Laura Mulvey’s tankar kring ”the gaze”, blicken utgår ifrån att betraktaren är av det manliga 

könet och att det spelar in i hur den betraktade framställs. Utgår vi ifrån de bilder som just 
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analyserats kan vi vid flera tillfällen ses att kvinnan framställs som ett sexobjekt. Extra tydligt 

blir det vid bildserien från juni 2010 som porträtterar en kvinna i badkläder. Som tidigare 

nämnt sätts betraktaren vid flera tillfällen i ett deltagarperspektiv (Hirdman 2001:225) och 

frågan blir då här, vem är det egentligen som bilden riktar sig till. ELLE är en tidning som 

visar mode för kvinnor och bilden ska tilltala just den målgruppen, varför använder man sig 

då av ett bildspråk som snarare riktar sig till män än kvinnor? Varför väljer man att framställa 

kvinnorna på bilderna på detta sätt? Även om den målgrupp (ELLE’s läsare) som de här 

bilderna är riktade till och menade för inte gör en lika djupgående analys av bilderna och dess 

betydelse som jag gjort här är jag övertygad om att de inte bara ser de som är på den 

denotativa nivån. Även om läsningen på den konnotativa nivån inte alla gånger behöver vara 

medveten så påverkar ELLE ändå sin läsare med de bilder de sänder ut. Även om det inte är 

medvetet så hjälper de till att föra vidare de könsroller och den bild av kvinnan som de 

presenterar i sina bildreportage (och i hela tidningen). Personligen tycker jag att en tidning 

med så pass stor läsarkrets i så många olika åldrar bör ta ett ansvar för vad de sänder ut för 

bild av kvinnan.  
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