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Abstract 

I denna studie kommer vi undersöka hur maskuliniteter framställs i utvalda exempel från 

tidningen King of Sweden. Vi vill besvara våra frågeställningar kring hur maskuliniteter uttrycks 

i de utvalda bild- och textexemplen från King och vilka uttryck och egenskaper som kan uttolkas 

tillhöra dessa. Vidare undrar vi om någon av dessa maskuliniteter kan tolkas som en föredragen 

och dominerande maskulinitetstyp tack vare de egenskaper och värden den representerar. 

Slutligen vill vi se till tidningens presenterade stadgar om förutbestämt uttryck och innehåll för 

att undersöka hur väl dessa stämmer in i de text- och bildexempel som väljs ut. 

För att försöka besvara frågeställningarna söker vi efter mönster i bild och text ur ett flertal 

nummer av tidningen. Dessa mönster tolkar vi som exempel på uttryck av tidningens sätt att 

framställa maskulinitet, där vi ser om samma typ av egenskaper eller uttryck återkommer i 

flertalet nummer. Genom denna sökprocess finner vi ett antal repetitiva egenskaper och uttryck 

som vi i analysen delar in i tematiska exempel på maskuliniteter. I analysen appliceras de utvalda 

texterna utifrån kritisk diskursanalys av Norman Fairclough och de utvalda bilderna utifrån 

Roland Barthes metod och verktyg för semiotisk analys. För att ge ytterligare djup till 

undersökningen applicerar vi slutligen utvalda teorier som berör maskulinitet, diskurs, hegemoni 

samt genus och hur det framställs i media för att kunna dra slutsatser från analysen. Resultatet av 

analysen är att tidningen, sett till dessa exempel av bild och text, presenterar flera exempel på 

maskulinitetstyper som står för olika värden och egenskaper. Inför analysen tematiseras dessa i 

maskulinitetstyper som benämns utifrån de uttryck som de sänder ut. Den första framställs som 

framgångsrik och representerar status, makt och välfärd, medan den andra är mer pojkaktig och 

uttrycker en femininitet, känslighet och vilja att bli sedd. Den tredje framstår som lite tuffare och 

står för revolt mot moderna konventioner, individualitet och uttrycker en grabbigare ton än de 

andra. Den maskulinitet som vi kallar den framgångsrika  är den som vi kan utläsa som 

hegemonisk inom King eftersom den framställs efter normer och indirekta krav som tidningens 

läsare förväntas eftersträva och leva upp till. Vidare beskrivs den i samtliga av våra exempel som 

i besittande av  makt, status samt andra egenskaper som kan klassas som eftersträvansvärda och 

ideala i den kontext som maskuliniteten befinner sig. Sett till analysen av de utvalda text - och 

bildexemplen visar det sig att tidningens bestämda stadgar visar sig passa in i några av fallen 

men vi finner också exempel på uttryck och egenskaper som går emot sättet som King beskriver 

sig som tidning.  
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1. Inledning  

I en modern medievärld som vår syns olika typer av människor som uttrycker olika sorters 

femininitet och maskulinitet samt blandningar och skiljelinjer däremellan. Vissa av dessa 

versioner förekommer oftare i medier och syns på så sätt tydligare än de andra. De typer av 

femininitet och maskulinitet som får mest utrymme i medier i bild och text blir till repetitiva 

mönster i vårt medvetande och till slut en kollektiv norm för hur vi förväntas bete oss och se ut. 

En kritisk diskussion kring hur kvinnor framställs i medier i allmänhet och modeindustrin och 

modetidningar i synnerhet har de senaste åren fått mer utrymme i medier.  

Vår nyfikenhet väcktes kring hur tidningar som inriktat sig på mode framställer olika typer av 

maskuliniteter efter att vi fått syn på tidningen King of Sweden, hädanefter refererat till som 

King, som säger sig ha en modeprofilering och dess egenskrivna manifest där de definierar sitt 

eget syfte, uttryckssätt och målgrupp. Deras snäva och tydligt avgränsade riktning till läsare och 

definition av sin tidning väckte flera tankar hos oss. Enligt tidningens egen syftesbeskrivning vill 

de skriva för sina läsare på “ett underhållande och manligt sätt som varken är feminint eller 

grabbigt”. När de definierar sitt uttryckssätt genom vissa bestämda egenskaper inkluderar och 

exkluderar de genom sin riktning vissa typer av maskuliniteter i tidningens tänkta sfär. Syns 

detta sagda uttrycksätt i tidningens text och bild och påverkar det i så fall hur maskulinitet 

framställs? 

När våra utvalda exempel ur tidningen senare analyseras efter uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och metoder vill vi få svar hur maskuliniteter framställs i dessa exempel och om 

denna framställning är i enlighet med eller motsäger den riktning och uttryck som tidningen 

utger sig för att vilja presentera.  

 

1. 1 Syfte 

Kings självutnämnda riktning är att presentera underhållande läsning på ett sätt som tidningen 

beskriver som manligt, men samtidigt varken feminint eller grabbigt. Vi vill undersöka hur 

maskuliniteter framställs i de utvalda exemplen av text och bild, och om dessa exempel passar in 

i deras egen beskrivning av hur de själva presenterar sitt innehåll. Med utgångspunkt i tidningens 
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stadgar vill vi undersöka om vi kan finna vilka egenskaper och uttryck som kan placera sig 

mellan dessa två ytterligheter och om och hur de framställs i tidningen i form av olika 

maskuliniteter. Vidare vill vi se om någon eller några av dessa kan tolkas som föredragna och på 

så sätt dominerande över andra maskuliniteter, sett till Kings egna stadgar om sitt eget uttryck, 

innehåll och målgrupp.  

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka typer av maskuliniteter uttrycks i de utvalda bild- och textexemplen från King och vilka 

värden och egenskaper går att utläsa ur dessa?  

Kan någon av maskuliniteterna och dess tillhörande egenskaper och värden tolkas som en 

föredragen maskulinitet för tidningen och dess läsare? 

Hur väl stämmer tidningens uttryckta stadgar in i dess texutella och visuella uttryck sett till 

exemplen? 

 

1.3 Material och urvalsprocess  

Uppsatsens material består av innehåll från tre nummer av tidningen King. För att få en så pass 

sammanhängande bild av materialet som möjligt har vi valt att se till utvalda bilder och texter var 

för sig i analysen, för att applicera båda på våra utvalda teorier. 

De tidningsnummer som vi valt ut till studien är nummer 7 från juli 2011, nummer 2 från 

februari 2012 och nummer 3 från mars 2012. Att det är ett ojämnt antal tidningsnummer och 

ojämnt antal texter och bilder från dessa beror på att vi ville hämta så mycket och likartat 

material från varje nummer som möjligt för att få en mer sammanhängande än spridd uppfattning 

av hur tidningen uttrycker sig i text och bild. Innan vi valde just dessa nummer läste vi igenom 

ett tiotal nummer av King. Syftet med denna sökprocess var att finna ett rimligt antal tidningar 

där vi kunde hitta återkommande uttryck och egenskaper i bild och text som visar hur tidningen 

framställer maskuliniteter. När vi funnit flera olika exempel på uttryck och egenskaper som 

återkom i bilderna från olika nummer avgränsade vi oss till tre av dessa som blev exempel 

utifrån de egenskaper som vi kunde uttolka kunde representera en maskulinitetstyp. Dessa 

exempel är representerade i två bildexempel var från varsitt sammanhängande modereportage 

eller intervjuartikel, innehållande ungefär tio bilder totalt. Vi har avgränsat oss till just en bild ur 

varje bildserie på grund av platsbrist och att vi anser att en bild ur en serie med nio andra 
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liknande bilder var tillräckligt för en analys av uttrycket ur just den serien. I och med att de flesta 

texterna i King ser likadana ut så anser vi att det räcker med fyra stycken exempel på de vanligast 

förekommande texterna för att kunna avgränsa det annars för stora mängden material. Att 

textframställningen i tidningen tycks följa en viss struktur gjorde att de utvalda bilderna fick 

avgöra vilka tidningsnummer vi valde. Det är anledningen till att de nummer som vi valde ut 

innehåller tre bilder och två texter i ett av numren, fyra bilder och två texter från ett nummer 

samt en bild från ett nummer.  

 

1. 4 Urvalskritik 

Vi är medvetna om att materialet utgör ett ojämnt antal sett till hur mycket bild och text som är 

hämtat från respektive nummer men anledningen till just detta urval var att se till kvaliteten i hur 

mycket uttryck som bilderna ger sett till att kunna utgöra maskuliniteter och inte kvantitet av ett 

jämnt antal valda bilder från varje nummer. Vår prioritet vid urvalet var att bilderna som vi valde 

ut skulle kunna ge en så pass sammanhängande bild av framställandet av maskuliniteter i 

tidningen som möjligt, varav det blev en till antalet ojämn avgränsning men en sammanhängande 

och enligt oss rättvis bild sett till totalt innehåll. Vi ville kunna styrka varje antal av eventuell 

maskulinitetstyp med flera exempel i både text och bild snarare än att ge många exempel på 

maskuliniteter som vi inte skulle kunna exemplifiera med tillräckligt mycket material. 

Ungefär 50 procent av tidningens innehåll består av bilder och därför har vi valt att avgränsa oss 

till fyra stycken texter och åtta stycken bilder för att kunna ge en så pass rättvis bild av Kings 

uttryck som möjligt. Dessa bilder och texter är hämtade från två av de vanligaste 

artikelgrupperna i tidningen som är intervjuer och modereportage. Dessa typer av artiklar 

förekommer minst två gånger i varje nummer och vi har valt att analysera exempel från just 

dessa sorters texter och bilder eftersom vi anser att på grund utav sitt återkommande inslag i 

tidningen representerar dess innehåll på ett riktigt sätt. 

Den resterande delen av innehållet består av reklambilder, recensioner av film, musik och 

litteratur samt kortare notiser för modenyheter och liknande som är skrivna som något liknande 

produktplacering eller av frilansjournalister. Dessa delar har vi valt bort av två anledningar, en av 

dem är att vi har valt att avgränsa oss till det redaktionella materialet. Att vi valt bort 

annonsmaterialet i tidningen beror till stor del på platsbrist och ett annars för stort material att 

analysera, samt dels på att vi anser att de eventuella värderingar och budskap som de bilderna 
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eventuellt uttrycker inte är helt enliga med Kings egna uttryck i bild och text och hur de 

framställer olika typer av maskuliniteter eftersom det inte är tidningens egna medarbetare som 

står bakom produktionen. Vidare anser vi att det som skulle kunna tolkas ur dessa annonser till 

vår uppsats säger mer om det varumärke som bilden gör reklam för och hur det vill framställa 

maskuliniteter än hur King som medium gör detsamma. Den andra anledningen som gäller de 

textuella mindre notiser som behandlar modenyheter och dylikt är att vi till syftade till att välja ut 

exempel på längre texter och kortare artiklar för att kunna få ut en så pass givande analys som 

möjligt, varav dessa mindre texter på endast några meningar valdes bort till förmån för längre 

texter i en förhoppning att dessa skulle kunna ge en något djupare mening i analysen.  

 

1.5 Ämnesbakgrund  

     Tidningen King of Sweden lanserades år 2005 och utkommer med tolv nummer per år. 

Chefredaktör är Per Nilsson och deras redaktion består av nio anställda personer varav åtta av 

dessa är män. På Kings hemsida finns några uttryckta stadgar för tidningen där de skapar sin 

egen nisch i den moderna tidningsvärlden genom att bestämma dess syfte och läsarkrets. 

Tidningen beskriver sig som ”Sveriges enda renodlade modemagasin riktat till män” 1 där inslag 

om dofter, hudvård, modenyheter och matrecept samsas i varje nummer, ämnen som tidigare 

bara dykt upp i tidningar riktade till kvinnor. Vidare kan man på tidningens hemsida läsa 

ytterligare en beskrivning:  

”I King of Swedens värld är mode en samling aktuella uttryckssätt och konsten att behärska 

dem. Ämnen som dofter, hudvård, inredning och digitala accessoarer är därför lika självklara i 

innehållet som de senaste bilderna från catwalken och bilder på vinnande outfits för viktiga 

situationer som kundmöten, dejter eller en skön lördagskväll med polarna.” 2 

     Sett till innehåll och uttryck har tidningen brutit mark i de förväntningar och intressen som unga 

män kan antas ha och vilja läsa om i Sverige. Det uttalade syftet är att ”inspirera och informera 

på ett underhållande och manligt sätt som varken är feminint eller grabbigt.”3 Tidningen riktar 

sig till ”alla storstadsorienterade män i den mentala åldern 20–35 år som vill ha bättre koll på 

vad som gäller men inte vet var de ska leta.” 4 

                                                
1
 King of Swedens webbsida > Magasinet > Redaktionen [2012-04-14]. 

2
 King of Swedens webbsida > Magasinet > Redaktionen [2012-04-.14] 

3
 King of Swedens webbsida > Magasinet > Redaktionen [2012-04-14]. 

4
 King of Swedens webbsida > Magasinet > Redaktionen [2012-04-14]. 
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2. Tidigare forskning  

    Anja Hirdman 

Anja Hirdman (2008) har i sin bok ” Den ensamma fallosen” undersökt våra föreställningar om 

manlig heterosexualitet och dominerande maskuliniteter i bilder. Hirdman ser bilden och dess 

betydelse som central i skapandet av ett kön. Vi är ständigt omgivna av bilder som vill berätta för 

oss hur vi ska vara och se ut och det är via dessa bilder som mycket information, värderingar och 

attityder förmedlas. I dagens moderna och medierade västvärld är dessa bilder i form av 

symboliska representationer av ideal betydelsefulla och viktiga för vår uppfattning av omvärlden 

och oss själva, bilden är verklighetens perfekta och tillputsade avbild. Vidare skriver Hirdman att 

när något uttalas genom en bild innebär det att det uttrycks på ett annat sätt än i skrift eftersom 

bilden har ett unikt sätt att tala direkt till betraktaren och väcka känslor och minnen till liv. I 

synnerhet när det kommer till repetitiva bilder där liknande motiv och mönster upprepas blir dess 

budskap extra påtagligt för betraktaren och dess motiv blir omedvetet till en norm eller ett ideal 

att utgå ifrån.5  Dessa tankar om bilder och dess betydelse för maskuliniteter är relevanta för vår 

uppsats och i synnerhet den del av vår analys som behandlar utvalda bilder i King genom 

semiotik. 

Hirdman tar upp flera exempel på komplexitet och motsättningar som fyller den heterosexuella 

maskulina normen där hon nämner längtan efter och föraktet för det feminina.6 Hirdman 

beskriver begreppet maskulinitet som maskuliniteter, det vill säga att det inte finns en enda 

maskulinitet utan att det finns flera som består av olika sorters teman på sättet att vara maskulin 

ryms inom ett och samma begrepp. Hon menar att detta är ett tecken på att maskulinitet som 

begrepp är elastiskt, som går att tänja i oändlighet. Klart står dock att det alltid är en 

dominerande tematisk maskulinitet som är den ledande versionen av manlighet vid olika 

tidpunkter och i olika samhällen som dominerar bilden av män, en såkallad hegemonisk 

maskulinitet vilket är ett begrepp vars mer ingående beteckning vi ska återkomma till senare. 

Hirdman skriver att denna överordnade maskulinitet kan omformas och förändras men alltid på 

ett sätt som gör att den blir dominerande framför andra typer av maskuliniteter. Hirdman menar 

att få vanliga män lever upp till den heroiska och framgångsrika mallen för den ideala mannen 

                                                
5
 Hirdman, Anja (2008) Den ensamma fallosen. Stockholm: Atlas, s. 15 

6
 Hirdman, Anja, (2008), s. 18 
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men att denna enligt Hirdman överordnade maskulinitet trots detta är dominerande över andra 

typer av maskuliniteter som möjligen är mer realistiska och förekommande i det verkliga livet, 

eftersom den visas upp i representationer och bilder där de syns för allmänheten.7 

Hirdman anser att för att kunna studera och förstå maskuliniteter räcker det inte med att bara 

lyfta fram olika typer av maskuliniteter vid olika tidpunkter utan man behöver också se till de 

föreställningar och förväntningar som bygger den hegemoniska maskuliniteten, den som 

dominerar och förutsätter de andra typerna av maskuliniteter trots att de flesta vanliga män inte 

uppfyller den mallen.8  

 

3. Teoretiskt ramverk 

Under denna del ämnar vi beskriva delar av teorier med tillhörande begrepp som vi funnit 

relevanta för vår studie med dess syfte och frågeställningar. Vi har valt att introducera varje teori 

och teoretiker tematiskt under indelningar av mindre teman som tillsammans utgör ämnet till 

uppsatsen. 

 

3.1 Genus 

Genus kan beskrivas som en reglerande social apparat som hela tiden refererar till kroppar och 

det kroppar gör. Genus formar skilda grupperingar av män och kvinnor, som kan ses som olika 

fack i samhället som utgörs av olika sätt att vara maskulin respektive feminin. Både maskulinitet 

och femininitet kan enligt R. W. Connell ses som sammanställningar av någonting som hon 

kallar genuspraktiker eller genusordningar, dessa kan förklaras som organiseringar av olika delar 

i samhället som sker efter mänsklighetens sociala arrangemang för vad som placerar de två 

könen i facken för maskulinitet respektive femininitet.
9
  

Genus är med andra ord en identitet vi anammar eller skapar inom samhället. Samhället får 

mänskligheten att välja att antingen utöva manlighet eller kvinnlighet, vi kan inte välja att inte ha 

något kön alls utan placeras som automatiskt i ett visst fack. Genus organiserar social praktik till 

fack av strukturer och processer som formar olika maskuliniteter och femininiteter.
10

 Connell 

menar att genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala som tillhör ett kön. 

                                                
7
 Hirdman, Anja (2008)  Den ensamma fallosen, Stockholm: Atlas  s. 20 

8
 Hirdman, Anja (2008) ,s. 21 

9
 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos, s. 95-97 

10
 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, s. 98 
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Genusmotsättningar skapas socialt, så som olika typer av maskulinitet, dessa blir till 

motsättningar just genom att de uppfattas som oförenliga handlingsvägar.
11

 

 

 

3.2 Maskulinitet 

Adjektivet maskulin beskrivs enligt egenskaper som många människor anser karaktäristiska för 

män. Maskulinitet bestäms inte biologiskt som något man föds med menar Connell, utan istället 

att maskulinitet skapas socialt och kulturellt. Likt Hirdman visar Connell på att det inte bara 

finns en form av maskulinitet, utan flera olika maskuliniteter. En del former av maskulinitet 

anses ha mer makt i samhället än andra former, dessa kallas då hegemonisk maskulinitet.
12

 

Begreppet maskulinitet ska enligt Connell inte ses som ett isolerat ämne, utan som en del av en 

större struktur. För att förstå betydelsen av maskulinitet måste man granska den större struktur 

som maskuliniteten är en del av samt hur den är placerad inom denna.
13

  

För att göra en analys av maskulinitet menar Connell att man likt beskrivningen av genus ovan 

hela tiden måste utgå från att samhället är strukturerat utifrån genusvillkor som utgör skillnaden 

mellan maskulinitet och femininitet men även skiljer olika typer av maskuliniteter åt.
14

  

 

Beynon (2002) tar sig an begreppet maskulinitet likt den utveckling som Connell presenterar, 

som att det i själva verket består av flera sorters maskuliniteter, ett flertal olika former och 

uttryckssätt av att vara eller uppfattas som maskulin. Maskulinitet och sättet vi uppfattar 

maskulinitet på är även enligt Beynon beroende av sin kulturella, historiska och geografiska 

kontext. Beynon menar att i stället för att se maskulinitet som en fixerad mall eller norm som 

män naturlig bör falla inom kan begreppet ses utifrån den komplicerade sammansättningen av 

olika och mångsidiga variationer av maskulinitet som ryms inom termen.
15

 

 

 

 

                                                
11

 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, s. 35 
12

 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, s. 57 
13

 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, s. 95 
14

 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, s. 96 
15

 Beynon, John (2002) Masculinities and culture, Buckingham: Open University Press, 94 

https://docs.google.com/document/d/1ebXzy69WukgyVS3tWUVR1Us_v3iIKKT-B0lVCCRKPT8/edit?pli=1#_ftn1
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3.3 Hegemonisk maskulinitet 

En del former av maskulinitet äger mer samhällelig makt än andra och kallas då hegemonisk 

maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet beskriver hur vissa sätt att vara man värderas högre än 

andra. Till exempel anses heterosexuella män ha högre status än homosexuella män i vår tids 

europeisk-amerikanska samhälle.
16

 

Hegemoni beskrivs enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) som det som dominerar, med 

andra ord en slags överlägsenhet som en individ, en institution eller ett land kan besitta i relation 

till andra. De beskriver hegemoni likt en gruppering av element som kan bilda en viss form av 

exempelvis maskulinitet. Som exempel kan maskuliniteten utgöras av mer tuffa element, 

finansiella eller maktinfluerade element, de element som knyts samman och bildar hegemoni 

hade likväl kunnat knytas samman på ett annorlunda sätt, till en annorlunda form av 

överlägsenhet. Hegemoni kan beskrivas som en ledande klass inom specifika delar av samhället, 

exempelvis en ledande typ av maskulinitet, en typ som får upp ögonen hos andra individer som i 

sin tur anammar ett visst beteende eller utseende som den hegemoniska klassen visar upp eller 

står för.17 

Rosalind Gill (2007) beskriver hegemonisk maskulinitet och menar att det är en av de viktigaste 

föreställningarna inom maskulinitetsstudier. Här förtydligas att det inte finns en enskild 

maskulinitet utan flera, någonting hon beskriver som multipla maskuliniteter. Hegemonisk 

maskulinitet finns beskrivet av Gill till för att fånga känslan av att alla maskuliniteter inte ser 

likadana ut, vissa är mer dominanta och har mer makt än andra. Betydelsen hos en hegemonisk 

maskulinitet ligger inte i att vara den vanligaste eller mest representerade formen utan i att vara 

högt värderad socialt och kulturellt sett i sin kontext. 18 

 

 

3.4 Maskulinitet och medier 

Liesbet van Zoonen (1994) utgår främst från feministisk vetenskaplig utgångspunkt där kvinnor i 

medier är i fokus, men i några av hennes diskussioner lyfter hon även perspektivet sett till hur det 

samma gäller maskuliniteter vilket gör hennes teori relevant för vår uppsats. Utifrån Liesbet van 

                                                
16

 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, s.102  
17

 Winther, Jørgensen, Marianne & Phillips,Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur, s. 56 
18

 Gill, Rosalind (2007) Gender and the media, London: Polity press, s. 30-31  



12 

Zoonen presenteras diskussionen om genus, dess reception och hur dessa kan uttolkas i medier 

där hon tar upp frågan om kvinnor och män konstrueras på samma sätt i deras typer av 

könsrelaterade medier. Hon menar på att bilden av män konstrueras i till exempel sportprogram 

och krigsfilmer vilket i många fall är skapade i huvudsak för en manlig publik.19 van Zoonen 

frågar sig hur män använder dessa olika sorters medier för att konstruera en genusidentitet och 

förklara och hävda sig själva. Diskussionen tar även upp frågan om var gränsen går mellan vad 

som är mäns medier och kvinnors medier och hur mäns feminina aktiviteter, så som att läsa 

modetidningar eller titta på såpoperor, relaterar till deras dominerande konstruktion av 

maskulinitet 20. Denna diskussion är särskilt relevant för vår uppsats där vår frågeställning 

handlar om hur ett medium som en modetidning, som enligt van Zoonen är ett medium som är 

typiskt relaterat för kvinnor, framställer maskulinitet. 

Den“manliga blicken” används som term för att beskriva hur män generellt betraktar och kvinnor 

blir betraktade när det kommer till bilder främst inom konst men också i  media. Inom modern 

konst och populärkultur beskriver hon det som ovanligt att se män framställas på samma sätt som 

kvinnor, de är sällan avklädda och objektifierade i syfte att bli betraktade.21 Vidare beskriver hon 

att maskulinitet definieras som stark, aktiv och i besittning av en blick medans femininitet i dess 

motsats är förenat svaghet, passivitet samt att bli betraktad. Avsaknaden av bildexempel där män 

framställs som objekt för betraktarens blick beror enligt van Zoonen på att övergången från dessa 

enligt samhället maskulina egenskaper till de feminina blir problematisk om inte omöjlig då det 

innebär ett övergivande av maskuliniteten.22 Hur personen på bilden möter betraktarens blick kan 

enligt van Zoonen också kopplas till det som anses vara maskulina och feminina egenskaper. 

Kvinnor möter generellt inte betraktarens blick och uttrycker ödmjukhet i sin underkastelse i att 

tillåta sig att bli betraktade, medan män tenderar att se upp mot kameran och istället signalera 

medvetenhet i ett bemötande av betraktarens blick.23 

Tolkandet av bilder och dess mening genom en semiotisk metod är enligt van Zoonen användbart 

vid en analys av hur ett fotografi framställer en kvinna respektive man eftersom bilder på ett 

annat sätt än en text kan skapa associationer, känslor och minnen hos betraktaren. Samtidigt 

                                                
19

 van Zoonen, Liesbet (1994) Feminist media studies, London: Sage,  s. 67  
20

 van, Zoonen, Liesbet (1994) , s. 67 
21

 van Zoonen, Liesbet (1994) , s. 97 
22

 van Zoonen, Liesbet (1994), s. 98 
23

 van Zoonen, Liesbet (1994) Feminist media studies, London: Sage , s. 101  
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understryker van Zoonen att semiotik inte kan antas kunna förse en definitiv och fullständig 

mening. Detta menar hon eftersom de koder och symboler som genom en bild sänder ut de 

associationer, känslor och minnen som de väcker hos betraktaren är kulturellt betingade och kan 

därför aldrig tolkas helt entydigt.24 

 

3.5 Diskurs som begrepp  

För att ge en inblick inför presentationen av till studien valda metoder är en beskrivning av 

diskurs som begrepp nödvändig. Begreppet diskurs inrymmer idén om att språket struktureras på 

olika sätt och att människan bygger sina påståenden efter dessa strukturer när de agerar inom 

olika sociala områden. Med andra ord, ett specifikt sätt att tala om och förstå världen.25 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att en mer tydlig definition av begreppet diskurs 

ges om man vänder sig till de mer utvecklade teorierna och metoderna i diskursanalysen.26 Nedan 

ges en ingående förklaring av kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs tredimensionella modell. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips är det svårt att enas inför vad diskursbegreppet egentligen 

betyder eftersom diskursanalysen har flera olika ansatser och  diskurs som begrepp på så sätt kan 

användas på många olika sätt. De typer av diskursanalyser som presenteras av just Winther 

Jørgensen & Phillips delar förvisso utgångspunkten; “att våra sätt att tala på inte neutralt 

avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet 

och förändringen av dem”. 

Peter Berglez (2010) talar även han om att diskurs är någonting som rymmer flera betydelser. 

Han förklarar de två viktigaste definitionerna för just kritisk diskursanalys vilket är väsentligt för 

vår studie. Den mest grundläggande betydelsen förklarar diskurs som språkuttryck och samtal. 

Med andra ord att diskurs sker och produceras inom ramen för att två eller flera personer 

kommunicerar med varandra. Syftet med diskurs i denna form är att språket skapar relationer 

mellan människor och specifika sfärer i samhället, även kallat social interaktion. Berglez ger en 

förenklad förklaring av situationen genom en beskrivning av hur samtal ser olika ut. Akademiker 

talar vanligtvis inte som arbetare och språket i hemmet är vanligtvis annorlunda än i 

                                                
24

 van Zoonen, Liesbet (1994) , s. 79 
25

 Winther, Jørgensen,Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur s. 7 
26

 Winther, Jørgensen & Phillips (2000), s. 7 
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umgängeskretsen. Med andra ord så påverkas vad som sägs och hur det sägs av situationen man 

befinner sig i och ens sociala bakgrund.27 

Den andra definitionen av diskurs som Berglez lägger fram beskrivs som institutionell 

kunskapsproduktion, här beskriver han olika institutioner som erhåller viss typ av kunskap och 

därav kan kallas experter inom vissa typer av områden. Kunskapen har tillkommit genom vissa 

typer av regler och rutiner som beskriver vad man gör inom institutionen och hur man gör det. 

Diskursen är så att säga allt som sägs, skrivs och görs inom den specifika institutionen.28  

 

4. Metod  

Med hjälp av semiotisk metod vill vi kunna utröna exempel på hur King framställer 

maskuliniteter och hur detta kan tolkas av egenskaper och uttryck i bilderna. Den synvinkel av 

semiotisk analys som vi kommer använda oss av är Roland Barthes (2010)  med metodens 

tillhörande analysverktyg. Barthes mest lämpade verktyg för vår analys är denotation och 

konnotation, myter, symboler, samt metonymer eftersom dessa möjliggör chansen att finna 

representation av maskuliniteter samt värderingar och uttryckssätt som dessa kan associeras till.  

 

Nästa steg i analysen går ut på att med hjälp av kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs 

(1995) tredimensionella modell analysera den text producerad av King själva som vi valt ut. Den 

kommunikativa händelsen beskriver respektive text som vi valt, denna analyseras härefter utifrån 

tre dimensioner; text, diskursiv praktik samt social praktik. Vi kommer även se till Faircloughs 

verktyg om representation, identitet och relation i texten och dess aktörer. 

Med hjälp av denna metod vill vi genom att identifiera de utvalda texternas innehåll och mening 

försöka finna vilka typer av maskulinitetsdiskurser som förekommer i tidningen och hur dessa 

presenteras. Vi vill använda de olika analysverktygen för att kunna ge en sammanfattad bild av 

hur tidningens presenterade riktning i mellanlandet mellan grabbigt och feminint ger dess 

framställning av maskuliniteter. 

 

 

                                                
27Berglez, Peter i Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (red) (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, 

Studenlitteratur,  s.271 
28Berglez, Peter i Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (red) (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, 

Studenlitteratur, s.272 

https://docs.google.com/document/d/1ebXzy69WukgyVS3tWUVR1Us_v3iIKKT-B0lVCCRKPT8/edit?pli=1#_ftn4
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4.1 Semiotik 

För att kunna göra en tolkning av tidningens bilder har vi valt att använda oss av Roland Barthes 

(2010) metod för semiotisk analys med dess tillhörande utvalda verktyg. Tecken och studiet av 

dessa är i fokus inom semiotikens synsätt. Ett tecken kan beskrivas som någonting fysiskt som 

betecknar något annat än sig självt. Själva tecknet, vad tecknet hänvisar till samt tecknets 

användare är tre grundläggande element och inslag att ta hänsyn till i en semtiotisk studie.
29

 

Alla delar av de bilder vi ska analysera kan beskrivas som och tolkas en sammansättning av 

tecken som står för något annat, men i vår analys kommer dessa att benämnas efter de verktyg 

som vi valt att använda för att med hjälp av dessa kunna analysera bilderna utifrån vår valda 

semiotiska metod. 

Vi har valt att avgränsa oss till de delar av metoden handlar om denotation och konnotation, 

myter, symboler, samt metonymer eftersom dessa är de som är mest givande av Barthes verktyg 

för vår analys av bilder i King. 30 Barthes talar om betydelsen av en bild i första och andra 

ordningen. Den första ordningen som kallas denotation visar bildens uppenbara betydelse och 

vad som egentligen är avbildat. En bild på en stol denoterar just en stol, precis som ordet stol 

denoterar en bild av en möbel formad på ett visst sätt. Andra ordningens analys av bilden som 

kallas konnotation beskriver mötet mellan bild och betraktare, där betraktaren tolkar bilden 

utifrån hur personen själv upplever vad bilden signalerar eller symboliserar utifrån sina egna 

erfarenheter. Ett annat begrepp som enligt Barthes används vid beteckning är symboler, som är 

detsamma som saker som genom konvention och användning får en betydelse som står för något 

annat än själva tecknet som är symbolen. Olika objekt eller motiv har olika betydelse och 

symbolik, hade stolen i förra exemplet varit en barnstol hade den symboliserat familj och hem 

medan en solstol hade signalerat andra betydelser.31 Metonymer beskrivs av Barthes som en sorts 

skildrad verklighet som en scenografi av en gata i en film som fungerar som en association till en 

verklig gata. Samtidigt är en metonym en del av det som den står för, ofta ett större sammanhang 

som till exempelvis en gata kan vara en metonym för storstadsliv och urbanism.32. Det sista 

verktyget som vi kommer använda oss av är det som Barthes kallar för myter. Med det menar 

han inte den moderna användningen av ordet som i en osanning, utan som myter i de antika 

                                                
29

 Fiske, John  (2010) Kommunikationsteorier - en introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand, ss 61-62 
30

 Fiske, John  (2010) Kommunikationsteorier - en introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand, ss. 121-125 
31

 Fiske, John  (2010), Kommunikationsteorier - en introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand s.125 
32

 Fiske, John (2010), s 130 
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kulturerna som var berättelser om gudar eller historiska händelser. Barthes beskriver en myt 

inom semiotiken som kulturens sätt att tänka om och förklara någonting med hjälp av begrepp, så 

som myten om Paris som stad är förknippad med romantik.33 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är en väl prövad metod som prövats och kritiserats av ett flertal 

teoretiker. Själva utgångspunkten är att ställa upp teorier och metoder för att på ett teoretiskt sätt 

kunna problematisera och empiriskt undersöka relationen mellan en så kallad diskursiv praktik 

och social och kulturell utveckling i olika sammanhang.34  

Kritisk diskursanalys kan utföras på alla typer av diskurser, texter och medier men det viktiga är 

att fördjupa sig i det valda områdets karaktär, i vårt fall identitet/maskulinitet (diskurs), 

modereportage (text) och modemagasin för män (medier). 

När vi läser olika typer av texter, så som ett reportage i King, gör vi det som individer med olika 

erfarenheter, bakgrunder och förförståelse vilket påverkar vår egen tolkning av det vi läser. På 

samma sätt har redaktörer och journalister som producerar tidningen olika bakgrund och 

förhållningssätt som påverkar innehållet. Meningsskapandet mellan konsument och producent 

bygger på sociokognition och kultur som gemensamma förståelser om hur verkligheten ska 

tolkas och förstås.35 Den kritiska diskursanalysen har i syfte att ifrågasätta och vara kritisk till det 

som produceras och varför en text är skriven som den är. Analysen går ut på att analysera 

förekomsten av dolda meningar, opinioner och värderingar. Den kritiska diskursanalysen tillåter 

betraktaren att dels försöka ställa sig utanför sin egen kultur och se det som produceras med 

oberoende ögon och dels försöka utnyttja sin egen position i det samhälle där den sociokultur 

som diskursen producerats i är.36 

Norman Faircloughs (2000) metod möjliggör att i vår studie analysera Kings förhållningssätt till 

vad som produceras på en textuell nivå för att på så sätt kunna uttolka element som bidrar till  

tidningens framställning av maskulinitet. I sig är diskursanalysen inte tillräcklig för att ge 

förståelse för själva diskursen. För att denna förståelse ska kunna ges, menar Fairclough att en 

                                                
33

 Fiske, John  (2010), s.121 
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 Winther, Jørgensen & Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s.66  
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 Berglez, Peter i Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (red) (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, 

Studenlitteratur, s.274 
36

 Berglez, Peter i Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (red) (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, 
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sammankoppling måste ske med en social analys. Den kommunikativa händelsen beskriver inom 

den kritiska diskursanalysen ett specifikt språkbruk. Den kommunikativa händelsen som 

konkreta fall av språkbruk är i vår studie de utvalda artiklarna från de olika tidningsnumren av 

King.37 Varje fall av kommunikativ händelse ska enligt Fairclough analyseras utifrån tre 

dimensioner för att förståelse av diskursen ska kunna ges. Den första dimensionen angriper text, 

här kan man genom olika verktyg analysera den specifika textens egenskaper för att se hur 

diskurser förverkligas textuellt. Detta ger för vidare analys möjligheten att underbygga sin 

tolkning av materialet. Inom denna första dimension är det möjligt att se till mer ingående 

grammatisk struktur samt uppbyggnad av texten. I vår analys kommer vi fokusera mer kring 

innehållet och betydelsen av texten genom att se till, några av för vår studie relevanta verktyg. 

Den andra dimensionen är diskursiv praktik som beskriver konsumtion och 

produktionsförhållandena till de utvalda texterna. Kopplat till vår tidigare nämnda bakgrund ges 

här vikten av vad för slags tidning King är, vem de riktar sig till med mera. Diskursen formas 

inom en  viss genre och kan bero på en viss genre, härav är det viktigt att se till tidningen i sig, 

vad denna bygger på för värderingar kopplat till maskulinitet som diskurs. 38  

Den tredje och slutliga delen därtill är social praktik. Möjlighet ges här att sätta text och 

diskursiv praktik i förhållande till den bredare sociala praktik som de är en del av. 

 Som vi nämner ovan talas det inom samhället om sociokulturella traditioner, det vill säga 

traditioner för hur verkligheten kan tolkas och förstås. Den kritiska diskursanalysen strävar efter 

att lyfta upp de sociokulturellt omedvetna processerna till ett medvetande plan39. I steget för 

social praktik ska textens betydelse kopplas till sociala normer och strukturer samt relevanta 

teorier.40 Möjlighet ges genom dimensionen för social praktik att se om den diskursiva praktiken 

förstärker eller döljer vissa ojämnlika maktförhållanden i samhället eller om den sätter upp 

maktpositioner genom att framställa verkligheten och sociala relationer på ett nytt sätt.41        

Enligt Fairclough kan man genom analys av medietexter klargöra följande frågeställningar om 

medieutbudet;  hur är världen representerad?, vilka identiteter målas upp för de inblandade 

aktörerna i texten och vilka relationer mellan dessa samt mellan aktörerna och dess publik? 
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Dessa frågor kan besvara vilken eller vilka representationer, identiteter och relationer som texten 

innehåller och även vilka som inte finns med, vilket är minst lika viktigt i en analys. Enligt 

Fairclough är det ett praktiskt antagande vid en analys att delar av en text precis som hela texten i 

sig simultant representerar samt sätter upp identiteter och relationer i dess innehåll.
42

 

 

5. Analys 

Med hjälp av semiotik och kritisk diskursanalys som metoder ska vi göra en analys av utvalda 

exempel av Kings egenproducerade material. Till att börja med kommer vi utföra en semiotisk 

analys med hjälp av Roland Barthes (2010) begrepp denotation och konnotation, myt, metonym 

och symbol vill vi genom själva anblicken av bilderna och dess möjliga tolkningar och 

associationer se hur olika sorters maskulinitet presenteras. Vi kommer bygga upp analysen och 

dess tillhörande delar i kapitel, efter de teman vi identifierat i tidningens text och bild. Med hjälp 

av Norman Faircloughs (2000) tredimensionella modell vill vi kunna utläsa hur texten i sig kan 

förstås utifrån ett större sammanhang, kopplat till en bredare social praktik. För en djupare 

förståelse av texten ser vi även till Faircloughs verktyg om representation, identitet och relat ion. 

Slutligen kommer vi applicera våra valda teorier på analysen för att med dess hjälp se hur King 

framställer maskuliniteter och om dessa kan tolkas på ett visst sätt. 

 

5.1 Semiotik 

Eftersom King är ett modemagasin med syfte att underhålla och informera sina läsare om det 

aktuella så varierar bilderna och dess utseende och uttryck beroende på säsong eller om en 

person är aktuell vid en viss tidpunkt. Vi har läst igenom tio olika nummer av King för att se om 

några specifika uttryck av maskulinitet var återkommande i bilderna i tidningen. Av de exempel 

som vi fann har vi gjort en avgränsning till sex stycken bilder från tre olika nummer som visar 

exempel på tre uttryck av maskulinitet i tidningen, det vill säga två exempel av varje. Vi har valt 

att kategorisera dessa exempel efter följande tre stycken teman som delats in beroende av vilka 

värderingar och attityder som vi uppfattar att de står för.  
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5.2 Framgång och status 

Dessa bildexempel är hämtade från en intervju med Johan Elmander från King nummer 3 år 

2012 och den andra med Jens Lapidus i King nummer 7 år 2011. Bilderna skiljer sig mot de 

andra exemplen som vi senare ska analysera på så sätt att de tillhör textreportage som i intervjun  

beskriver mötet  med en offentlig person som här porträtteras i bilder som komplement till texten 

i intervjun.  

Intervjun med Johan Elmander som har rubriken ”Den svenske fotbollssultanen” har en 

tillhörande bild som denoterar en man i svarta kläder och mörka skor som sitter bakåtlutad med 

det ena benet över det andra mot en stor turkos fåtöljmöbel med mörka träkarmar. Omgivningen 

utgörs av en stor mönstrad matta på golvet, väggmålningar och en kristallkrona i taget. På 

väggarna hänger stora guldspeglar på varsin sida av en öppen spis i ett material som liknar 

marmor.  

Bilden konnoterar lyx med dess omgivande exklusiva inredning samtidigt som mannen i bilden 

är elegant men enkelt klädd i jämförelse med de överdådiga inslagen av guld och mönster som 

finns runt omkring honom. Dessa delar i inredningen kan tolkas som symboler för lyx och 

välstånd som i sin tur kan associeras till Barthes verktyg om myter om hur kungligheter eller en 

överklass i stora palats  porträtteras i en exotisk kultur. Samma omgivning kan också tolkas som 

en metonym, en sorts skildrad verklighet likt en scenografi av Elmanders livsstil som enligt 

bilden är lyxig och flärdfull. Omgivningen kan tolkas som en metonym för ett större 

sammanhang än platsen där själva bilden är tagen och är kanske tänkt att skildra hans “sultan”-

lika vardagsliv i Istanbul som här framställs på ett visst sätt. Inredningen i rummet med material i 

guld och kristall kan ses som symboler för rikedom och Elmanders styling med klassisk mörk 

kostym för enligt verktygen om myter och symboler tankarna till begrepp som makt, elegans och 

status.  

 

I artikeln där den andra bilden är hämtad från intervjuas Jens Lapidus och har rubriken J L 

Konfidentiellt. Bilden denoterar en bild som är svartvit med vit bakgrund som kontrasterar mot 

en man i mörk kostym. Att bilden är svartvit konnoterar tidlöshet och klassiska gamla 

fotografier, vilket kan föra vidare associationer kring att mannen på bilden är en sorts ikon eller 

filmstjärna. Bilden denoterar en välklädd medelålders man som står rakryggad med händerna i 

fickorna och möter betraktarens blick. Mannen är ensam på bilden och klädd i klassisk kostym 
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med slips och bröstnäsduk i ytterfickan. Lapidus konnoterar ett självsäkert uttryck, läsaren möter 

en intensiv blick samtidigt som hans pose är avslappnad med båda händerna placerade i 

byxfickorna. Bilden konnoterar att Lapidus tycks viktig i sammanhanget eftersom allt fokus är på 

honom utan ytterligare detaljer i bilden. Liknande bilden på Elmander är Lapidus klädsel i mörk 

kostym en symbol och välstånd, makt och officiella sammanhang och kan tolkas in i myten om 

en hårt arbetande man i ett viktigt arbete, möjligtvis som chef. Eftersom bilden är svartvit och 

tom på andra motiv än just Lapidus kan det i sig ses som att bilden antagligen är tagen i en 

fotostudio, vilket som metonym sett kan associera till en tillgjordhet och oäkthet men också 

glamour och status.43  

 

5.3 Pojkaktighet och känslighet 

Bildexemplen på den andra tematiska maskulinitetstypen har vi tagit från två stycken 

modereportage som heter” Kings stora stilguide 2012” från King nummer 3 2012 och det andra 

reportaget som heter ”Bekänn färg” från King nummer 7 2011. 

Bild nummer ett är från det som tidningen kallar den stora stilguiden och denoterar en bild tagen 

mot vit bakgrund där en man med ljust lockigt hår med blicken vänd nedåt mot sin högra axel 

står centrerad i bilden. Han bär en vit skjorta och ett par gammelrosa byxor. Han håller den ena 

handen i sin vänstra byxficka medan den andra håller en turkos stickad tröja, slängd över den 

högra axeln. Runt den högra handleden bär han ett armband av bruna träpärlor. Bilden denoterar 

en ung man med yttre attribut som lockigt, ofixerat hår och en omuskelös kroppsbyggnad. 

Ungdomlighet, blyghet samt otillgjordhet är begrepp och egenskaper som bilden konnoterar som 

kan associeras till myten om den unge, oskyldige pojken likt de i sagor för barn. Den vita 

bakgrunden konnoterar en typisk modellbild tagen i en fotostudio vilket kan ses som en 

metonym för ett större sammanhang som modebranschen och media i stort, med dess 

förväntningar och fördomar som kan tolkas på olika sätt beroende på betraktarens associationer 

till dessa domäner. De ljusa färgerna rosa, vitt och turkos kan tolkas som visuella metaforer som 

vår, ungdomlighet och även femininitet och romantik. Att modellen har blicken nedslagen gör att 

han kan uppfattas som fundersam eller nedstämd, med tankarna på något avlägset än situationen 

i bilden. Att visa känslor öppet är en egenskap som inte är kopplad till myten om en maskulin 

man utan kan snarare associeras femininitet och attityder som uppfattas som feminina, vilket gör 
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att sett till denna konnotation kan modellen och bilden uppfattas som feminin snarare än 

maskulin.  

 

I det andra reportaget denoteras en ung och solbränd man på en strand. Han lutar sig mot ett 

räcke iklädd färgglada mönstrade badbyxor och mintgröna sneakers. Hans hår är vattenkammat 

bakåt och överhåret är sprejat med en lila färg. Modellen har blicken nedslagen i den vita sanden 

och låter sig på så sätt bli betraktad av tittaren. Hans sätt att luta sig denoterar att han vilar 

samtidigt som hans pose ser förställd ut vilket kan konnoteras att han sitter stilla på ett särskilt 

sätt för att bli betraktad. Starka färger och mönster gör att modellen syns och står ut i hans 

omgivning. Att vilja synas och bli betraktad genom utsmyckning i form av färgat hår samt 

mönstrade och färgstarka kläder är inte vanligtvis associerat med maskulin klädstil utan kan 

generellt tolkas som mer feminin enligt västerländska mått mätt. Miljön som är en vit sandstrand 

kan ses som en metonym för sommar, värme och till viss del exotism för vissa delar av världen 

som exempelvis Sverige. Vidare är bilden arrangerad mot en blank vägg på ett hus med ett 

turkost räcke på en strand utan några yttre inslag eller motiv vilket kan associeras till en tomhet 

likt en blank canvas eller semesterledighet och resor till andra länder, en sorts verklighetsflykt 

från vardagen.44 

 

5.4 Tuffhet och individualism 

De slutliga bildexemplen är hämtade från två olika modereportage, det ena heter ”Kostymbyxans 

frammarsch” från King nummer 2 år 2012 och det andra heter ”Lethal Leather” och finns i Kings 

nummer 3 år 2012.  

 

I det första reportaget denoterar bilden som vi valt till analysen en man med långt hår uppsatt i 

hästsvans och vildvuxet skägg vandrandes längs en gata i en till synes stor stad, där träden längs 

gatan blommar. Han är iklädd svart med en svartvit kavaj, mörka solglasögon, halskedjor och 

fingervantar. Bilden konnoterar ett självsäkert intryck från mannen där han går rak i ryggen med 

armarna avslappnat längs sidorna och med blicken som möter tittaren, förvisso bakom 

solglasögonen.  
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Vidare kan han tolkas som en något stöddig man som är fullt påklädd i helsvart och vantar trots 

att det ser ut att vara sommar runt omkring honom, hans klädval i den miljön signalerar en 

självständighet och obryddhet kring yttre omständigheter. Hans ovårdade yttre skapar en kontrast 

till den klassiska och uppklädda kavajen. Modellens utseende och styling med svarta kläder, 

tjocka halskedjor och solglasögon kan tolkas som symboler som för tankarna till 

motorcykelklubbar och rockmusik samt en grabbig och lite farlig attityd. Trots att solen ser ut att 

ha gått i moln bär mannen solglasögon trots att de inte längre tycks behövas för att skydda 

ögonen. Här ger de istället intrycket av att bäras för att bryta mot just denna konvention och 

istället bär mannen dem som han själv vill och gör ett mindre uppror mot de förväntningar om 

solig väderlek som vi oftast har när vi bär solglasögon. Omgivningen kring modellen är en 

storstadsgata som kantas av trafik och människor och kan ses som en metonym för individualitet, 

en mix av kulturer men också ensamhet och självständighet. Storstadsmiljön kan vidare 

associeras till modellens individuella klädstil och förhållningssätt som tycks bryta normer och 

regler.45  

 

Nästa bild som vi valt ut denoterar en man i en svartvit bild där omgivningens mörka partier 

delvis består av små rökmoln. Mannen bär mörka solglasögon som skymmer ögonen med 

huvudet lutandes nickande nedåt och munnen är något öppen. Han bär en ljus skinnjacka och t-

shirt nedstoppad i ett par jeans. Runt halsen skymtar en tjock silverkedja och runt handleden ett 

silverarmband. Mannen håller sin vänstra arm runt magen medan den högra hålls utsträckt med 

en tänd cigarett i handen. Bilden konnoterar en tuff och självsäker attityd som förstärks av 

mannens nonchalanta kroppshållning. Modellens kläder i sig kan konnotera maskulinitet 

beroende på vilka associationer som plagg som skinnjacka ger betraktaren. Sett till dess 

symbolik i moderna västvärlden kan plagget som kan associeras med tuffhet och eventuellt fara 

kopplas till myten om hårda män med motorcykel eller musiker i rockband.  

Att modellen håller i en cigarett kan symbolisera olika värden för olika personer, men det är 

antagligen tänkt att rökning i det här fallet ska symbolisera en sorts revolt mot moderna 

konventioner, att mannen ska uppfattas som häftig. Att mannen röker kan ses som en association 

till en sort kollektiv norm av en bild av någonting som är farligt, någonting som man egentligen 

inte bör göra. Stylingen med skinnjacka, tunga smycken och en rykande cigarett blir 
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sammantaget en liknelse för fara och frigörelse från samhällets konventioner i jämförelse med 

om modellen hade burit till exempel en kostym och en portfölj. Bildens miljö med en mörk 

gränd som bakgrund kan ses som en metonym då den ska skapa associationer till en gata i en 

klassisk svartvit gangsterfilm, en för betraktaren ogästvänlig och något skrämmande plats vilket 

förstärker helhetsintrycket av bildens associationer till tuffhet och eventuell fara. 

 

5.5 Diskursanalys  

Nedan kommer vi utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell analysera fyra stycken 

texter från de utvalda numren av King. Vi har valt två stycken intervjuer och två guide-artiklar 

eftersom dessa typer av texter är återkommande i varje nummer av tidningen och vi anser därför 

att de texter vi har valt ut är representativa för Kings textuella uttryck. Artiklarna presenteras i 

var sin del där dess innehåll presenteras och sedan analyseras efter Faircloughs dimensioner. 

Vidare kommer artiklarna inledningsvis beskrivas utifrån den kommunikativa händelse den är, i 

det här fallet antingen en intervju eller en artikel utformad som en guide med tips för läsaren. 

Analysen av texten sätts sedan i sammanhang med de produktions och konsumtionsförhållanden 

inom vilka texten verkar enligt den diskursiva praktiken. I denna dimension kommer vi att 

genomgående utgå från Kings egna stadgar där de beskriver sitt syfte, tilltalssätt samt målgrupp 

som vi tidigare beskrivit i ämnesbakgrunden. Eftersom alla texterna är liknande kommunikativa 

händelser som är skrivna av skribenter på tidningen och riktar sig till samma publik vilket är 

deras läsare skrivs detta inte ut i början av varje del för att undvika upprepning. 

Som slutgiltigt steg, utifrån det vi funnit inom respektive text kommer vi göra en större koppling 

till dimensionen social praktik inom vilken diskursen verkar. En sammanvägning av textens 

faktiska innehåll och den diskursiva praktiken inom vilken texten verkar, kopplas och analyseras 

utifrån kringliggande teorier, normer och tankar. Dimensionen för social praktik är densamma 

för alla utvalda texter eftersom de alla är en del av tidningen King och på så sätt verkar inom 

ramen för samma kontext. Härav har vi valt att göra denna analys separat som en 

sammankoppling av alla utvalda texter. 
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5.6 Text 1- ”Den svenske fotbollssultanen” 

Den första texten vi kommer att analysera är en intervju med fotbollsspelaren Johan Elmander, 

med vars tillhörande bild vi tidigare har gjort en semiotisk analys. 

Rubriken “Den svenske fotbollssultanen” syftar till Johan Elmander som spelar i fotbollslaget 

Galatasaray i Turkiet. Ingressen fortsätter med att berätta att King besöker “fotbollsstjärnan” i 

Istanbul för en intervju kring Elmanders nya liv i Turkiet samt hans och landslagskollegernas roll 

och uppladdning inför aktuella fotbolls EM. Genom att se texten genom Faircloughs första 

dimension om det textuella märks ordvalen om Elmander som en “sultan” och “stjärna.” Dessa 

adjektiv får läsaren att associera Elmander till makt, status och välfärd i den kontext som 

intervjun kretsar kring. Elmander framställs i dessa ordalag som en person som på grund av sin 

framgång inom fotbollskarriären anses beundransvärd med en livsstil att eftersträva för Kings 

läsare. Elmander och hans frus nystartade företag Skönhetsfabriken behandlas genom frågorna: 

“är det egna pengar som är satsade, eller har ni externa finansiärer? och “kommer du att ha någon 

speciell titel?”. Genom dessa ordval och dess intressefokus kan finanser och vikten av status 

genom en viss titel i ett företag tolkas som angelägna för Kings skribent när han väljer att ställa 

just dessa frågor. Kings skribent beskriver för läsaren hur Elmander är klädd och många av 

frågorna handlar om hur hans konsumtion av kläder och accessoarer ser ut, ett exempel är 

meningen som lyder: “runt vänstra handleden sitter en Louis Vuitton Tambour LV Cup Regatta i 

brunt som skvallrar om både ett klockintresse och en inkomstnivå som är något utöver det 

vanliga.” Att denna typ av mening finns med i texten betyder att tidningens läsare förutsätts ha 

ett intresse för hur Elmander klär sig och hans “inkomstnivå”. Dessa attribut är exempel på vad 

Kings läsarkrets förväntas vilja läsa om och eventuellt eftersträva om man ser till hur Elmander 

beskrivs i intervjun. Många av frågorna kretsar kring aktuella EM i fotboll med spekulationer 

kring laguppställningen och Sveriges chanser i evenemanget. Ämnet fotboll i synnerhet och sport 

i allmänhet kan klassas generellt sett som typiskt manliga intressen och passar på så sätt in i den 

diskursiva dimensionen för King som är en tidning som i huvudsak är skriven av män och för 

män. Vidare beskriver sig King som “Sveriges enda renodlade modemagasin för män” och 

tidningens fokus med utgångspunkt i just detta påverkar produktionsförhållandet med dess 

innehåll men också konsumtionsförhållandet i det att King riktar sig till modeintresserade män 

som förutsätts vilja läsa om de ämnen som kretsar kring det. Detta fokus märks tydligt i intervjun 

med frågorna kring och påpekandet av Elmanders klädstil och intresse för exklusiva klockor. Ett 



25 

citat från Elmander i intervjun lyder “jag lägger mest pengar på må bra-grejer. Och det är klart 

att man  mår bra om man ser bra ut.” Sett till Faircloughs verktyg identitet, representation och 

relation kan man se att världen och Elmander representeras utifrån de ämnen som reporten tar 

upp i intervjun. Baserat på hur Elmander framställs  i intervjun så representeras han till läsaren 

som att hans utseende och yta är en viktig del av hans självförtroende, en inställning som är i 

enlighet med Kings diskursiva praktik som kretsar kring just konsumtion och utseende för män.
46

 

Elmander beskrivs som en ”svensk fotbollsultan” i textens rubrik vilket ger honom en viss 

identitet, läsaren får möjlighet att tolka honom som en som en sultan, en person med en viss 

makt eller status, i det här fallet inom fotbollen som är hans yrke. Läsarna av texten ges också en 

viss indirekt identitet i det att de förväntas vilja läsa om Elmander och de ämnen som tas upp 

som klädkonsumtion, fotboll och så vidare. 

Relationen mellan reporter och intervjuobjekt är kanske tänkt att verka något personlig sett till de 

ganska personliga frågor som ställs kring hans inkomst, detaljer kring framtidsplaner och 

skvaller om då aktuella fotbolls EM. Relationen mellan läsare om och Elmander kan tolkas som 

att den förväntas vara något beundrande sett till tonen och ämnena i texten, att han beskrivs som 

en fotbollssultan  med ”ett klockintresse och en inkomstnivå utöver det vanliga”. Sett till Kings 

diskursiva praktik är detta ämnen som återkommer i tidningen och därför kan ses som viktiga för 

tidningen, som skriver mycket om mode och karriär. 

 

5.7 Text 2 – ”J L Konfidentiellt” 

Texten är en intervju med Jens Lapidus av Kings redaktör Niklas Natt och Dag med rubriken ”J 

L Konfidentiellt”. Dimensionen för analys av text ger läsaren en inblick i en persons liv som 

King i ingressen framställer som “en hårt arbetande försvarsadvokat som föredrar ett liv bortom 

offentligheten.” Siffran av exemplar som debutboken Snabba Cash har sålts i beskrivs som 

“ofattbar” och har “filmatiserats med stor framgång”. Dessa ordval reflekterar en beundran från 

Kings skribent för Lapidus åstadkommanden som författare och han framställs som en lyckosam 

och eftersträvansvärd person. Intervjun består av en berättande bakgrund till Lapidus liv, 

intervjufrågor och svar. Fokus genom hela texten från Kings sida ligger på frågor om pengar och 

framgång kopplat till Lapidus som författare och beslutet att ha detta som en hobby vid sidan av. 

Intervjufrågorna ser genomgående ut likt dessa: “vad får du som timersättning som offentlig 
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försvarare?”, en fråga som rör djupet i någonting som för många är väldigt personligt. Vidare 

ställer skribenten frågor som “hur resonerade du när du bytte inriktning på din juridiska karriär”, 

med följdfrågan eller snarare påståendet: “trots löneminskning?”. Att Kings skribent ställer 

denna typ av frågor där fokus ligger på pengar och karriärmöjligheter gör att texten konstruerar 

Lapidus identitet som att den i huvudsak präglas av ekonomisk inkomst och framgång i hans 

yrke. Detta blir än mer tydligt i de kommande frågorna “är pengar ointressanta för dig?” samt 

något som mer liknar ett påstående: “är du en idealist? uppenbarligen har du idag möjligheten att 

strunta i att arbeta alls.” Nästa fråga ifrågasätter Lapidus karriärsval genom att ställa ett 

påstående snarare än en fråga: “du skulle kunnat mjölka ditt kändisskap till fördel för din 

advokatbana, vilket du inte gjort - blivit en högprofilerad kändisförsvarare”. Tidningens skribent 

undrar varför Lapidus som framgångsrik författare inte utnyttjar sitt kändisskap i hans yrke, 

vilket kan tolkas som att det enligt King är en fördel att vara en offentlig person, en fördel som 

med deras ordval går att “mjölka” på möjligheter. Lapidus representeras i texten utifrån sitt yrke 

som advokat och författare med framgången med Snabba Cash-triologin och läsaren lär känna 

Lapidus utifrån reportens frågor  som främst handlar om hans yrkesval och tankar kring dessa. 

Identiteten och rollen som tillskrivs Lapidus i texten är som King beskriver ”en hårt arbetande 

försvarsadvokat som föredrar ett liv bortom offentligheten”. Läsaren möter inte en särskilt privat 

och personlig bild av Lapidus och det påverkar möjligen i sig relationen mellan läsare och 

intervjuobjekt, Lapidus blir till något slags framgångsexempel på en eftersträvansvärd livsstil 

snarare än en verklig och mänsklig person. Till dimensionen om den diskursiva praktiken som 

texten kan kopplas till hör det tidigare nämnda syftet som King själva uttryckt och som är ett 

genomgående tema i i dess produktion och konsumtionsförhållande. Tidningen som vi tidigare 

nämnt skriver på ett bestämt sätt inom ramen av ämnen av de förväntningar och intressen som 

unga män kan antas ha och vilja läsa om. Att de flesta av frågorna i intervjun med Lapidus 

kretsar kring hans inkomst, hans syn på sin egen ekonomi och karriärsval kan på så sätt tolkas 

som att hans framgång och välfärd är av intresse för tidningens läsare. Mellan raderna kan vi 

utläsa att en person som likt Lapidus uppnått framgång i sitt yrke, eller just i hans fall 

fritidsintresse, samt har hög status och syns offentligt har en eftersträvansvärd livsstil. Dessa 

egenskaper tycks vara viktiga för King och indirekt även deras läsare eftersom tidningens 

skribent förmodligen ställer frågorna som läsarna förväntas vilja veta svaren till.47 
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5.8 Text 3 – ”Så blir du vardagens superman” 

Artikeln är skriven av tidningens skribenten Joel Ågren med rubriken ”Så blir du vardagens 

superman.” Ingressen till artikeln beskriver innehållet med att King “hjälper dig effektivisera 

tiden och bli vardagslivets Clark Kent”.  Tidningen kan utläsas som en självutnämnd hjälpande 

hand i relation till dess läsare som med Kings hjälp ska kunna förbättra och effektivisera sig 

själv, denne är nästan i beroendeställning till tidningen då läsaren behöver dess råd och tips.  

Texten består av 20 stycken korta och koncisa tips som ska hjälpa läsaren att i Kings ordalag bli 

en “superman” som hanterar vardagen på bästa sätt. Ordval som “superman” och “Clark Kent” 

ger associationer till eftersträvansvärda och idoliserade egenskaper som styrka, mod och 

övernaturliga förmågor att kunna flyga och rädda världen. Oövervinnlighet och en förmåga att 

hantera alla vardagens hinder och stressmoment är egenskaper hos en identitet som läsaren 

förväntas vilja vara och bli med hjälp av tidningens guide. Genom att applicera den första 

dimensionen av Fairclough märks en uppmanande ton som King har till sina läsare. Sett till språk 

och uttryck liknar tipsen mer befallningar som måste uppfyllas av läsaren, vilket i varierande 

grad är en genomgående röd tråd språkmässigt i tidningen. Exempel ur artikeln är rubriker som 

“Tänk stort”, “Intensifiera”, “Kvalitet för kvantitet” och “Sätt mål”. Eventuellt försöker Kings 

redaktion med tanke på deras uttalade uttryckssätt efterlikna tanken om den typiska manliga 

rösten och dess tonläge som mörk och barsk. Sett till textens innehåll kan det uttolkas en 

förutsatt sorts  identitet hos läsaren som med av tidningen förutsatt fokus på karriär försöker  

balansera denna med andra livsval som familj och en aktiv livsstil. Ett utdrag ur texten liknar 

mer ett påstående från Kings sida än ett konkret tips till läsaren: “en effektiv och modern man 

kan jonglera med både bebis och nappflaskor”. Med denna mening märks ordvalet jonglera som 

kan associeras till talesättet om att ha många bollar i luften, det beskriver här en situation där 

man har många sysselsättningar, projekt eller tankar i huvudet samtidigt. Vi utgår från att 

mannen de beskriver är ett exempel på deras läsare som tidningen benämnt som 

”storstadsorienterade män i den mentala åldern 20-35” vilket tycks vara en passande beskrivning 

av en person som behöver råd att strukturera ett hektiskt vardagsliv. Sett till dessa antaganden 

från Kings sida representeras tidningens läsare och dess omvärld indirekt genom förutsättningen 

att de har stressiga vardagsliv med ett behov att av att strukturera och organisera sig själva. Kings 

läsare ingår i de konsumtionsförhållanden som man ser till inom den diskursiva dimensionen av 
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analys för text. Hur dessa läsares liv ser ut påverkar deras intressen och konsumtion, vilket leder 

till att samma faktorer påverkar innehållet och uttrycket i King som ska rikta sig till denna 

målgrupp. Vidare sett till den diskursiva dimensionen är artikeln med dess innehåll ett exempel 

på till vilken typ av läsare King tänker sig att de riktar sig. Artikeln handlar om hur läsaren kan 

effektivisera och intensifiera sitt vardagsliv på olika sätt. Tidningen förutsätter att dess läsare har 

ett stressigt vardagsliv och både familj, arbete och ett träningsintresse. Därav blir en artikel-guide 

av den här sorten med tips på hur dessa problem kan lösas relevant för den tänkte läsaren av 

King.
48

 

 

5.9 Text 4 –”50 saker du måste göra i sommar” 

Texten i artikeln är skriven och sammanställd av hela redaktionen på King och är uppdelad i 50 

tips till läsaren om upplevelser för den aktuella sommaren, med rubriken ”50 saker du måste göra 

i sommar.” Genom Faircloughs första dimension för analys av text kan den uppmanande tonen 

med ordvalet “måste” i rubriken och i ingressen där texten beskrivs som en present från King 

redaktionen till läsaren, som framställs som ofrivilligt ovetandes inför hur denne ska spendera 

sommaren: “varsågod - Kingredaktionens samlade semestermåsten för en fulländad ledighet”. 

Sett till Faircloughs verktyg om relationer är denna liksom den förra hjälpande mellan tidningen 

och dess läsare som är i stort behov att råd. Sett till den första dimensionen består texten av 

uppmaningar som samtliga uppfordrar läsaren att konsumera materiella saker eller resa, samtliga 

upplevelser och prylar som tidningen tipsar om har ett pris. “Finta polarna”, “köp en Ipad” och 

“gå på festernas fest” är utdrag från rubrikerna på de tips som King tycker att läsaren ska satsa på 

inför den kommande sommaren. Ordvalen och även innehållet i artikeln har en genomgående 

grabbig ton i det att det handlar om att hävda sig själv inför andra människor genom saker och 

aktiviteter som generellt sätt klassas som manliga. Här kan även uttolkas en relation mellan 

läsare och tidning som förutom är hjälpande också kan tyckas nära och kompis-aktig i och med 

den inofficiella tonen i språket, som en vän som ger tips till en annan vän. Sett till innehållet i 

texten målas en identitet upp av  läsaren,  genom  tipsen som denne förutsätts vilja ta del av ges 

en bild av en person som är aktiv, ungdomlig och äventyrslysten med mycket frihet sett till 

ekonomi och ledig tid.  “Kolla in ett F1-lopp”, “Bestig Sveriges tak”, “Cykla ner för Åre-skutan” 

är ytterligare exempel som förstärker denna bild av den tänkta läsaren.  
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Den andra dimensionens analysverktyg med diskursiv praktik placerar King som med dess 

produktions- och konsumtionsförhållanden vill finnas till för läsaren med ett specifikt 

uttryckssätt. Sett till den dimensionen syns en tydlig koppling till vad tidningen anser vara 

exempel på underhållande och typiskt manliga saker och aktiviteter, relaterat till tidningens 

stadgar. Sett till den diskursiva dimensionen om tidningens produktion och 

konsumtionsförhållanden kan texten kopplas till tidningens nämnda stadgar med dess antagande 

att tidningens läsare ”vill veta vad som gäller.” I texten guidar King sina läsare genom tips för 

konsumtion av materiella ting och vägvisning till platser där de enligt tidningen bör befinna sig 

för att få en “fulländad sommar”. Att det som gäller enligt tidningen i den här texten är att veta 

om och inhandla den senaste klockmodellen från ett visst märke eller resa till en specifik plats, 

kan tolkas som att tidningens läsare och eventuellt även skribenter söker efter materiella ting och 

upplevelser som skänker en viss status och bekräftelse. Det är utifrån dessa värden och ämnen 

som läsaren, tidningen och dess omvärld representeras och den världen  kretsar kring 

konsumtion, karriär, hur vardagslivet hanteras och hur materiell lycka kan köpas på bästa sätt. 

Att allt det andra som världen innehåller utesluts ur tidningens innehåll representerar samma 

innehåll på ett sätt förstärker intrycket av de ämnen som tas upp som viktiga för läsaren att 

veta.
49

 

Ser man till Faircloughs tredje dimension för social praktik kan tidningen King ses som en 

kontext som är kopplad till yttre domäner och diskursmönster som medier, modevärlden och 

västvärldens konsumtionssamhälle där tidsanda och kollektiva normer och förväntningar 

påverkar tidningens innehåll och uttryck. Dessa domäner kan antas påverka uttrycket i King 

eftersom den en modetidning, vilket är ett medium som produceras och konsumeras i ett land i  

västvärlden.  

Genomgående i texterna som har analyserats kan återkommande symboler uttolkas för status, 

som en större social kontext beskriver som rätt såsom materiella ting eller en viss inkomstnivå 

eller yrkesframgång. Den sociala praktiken för alla texter som har analyserats kan kopplas till 

teorin om den hegemoniska maskuliniteten då tidningens läsare förväntas uppfylla olika krav, 

efterfölja tips och råd och indirekt efterlängta en särskild livsstil som målas upp i intervjuerna, 

vilket kan tolkas som en enligt King högaktad form av maskulinitet. Ett liv som tycks präglas av 

framgång samt dess indirekt innefattade delar som en viss status och inkomstnivå. De 
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förutsättningar som tidningen kan uttolkas ha på sina läsare i artikel-guiderna är bland annat att 

de har familj, heltidsarbete och ett stort träningsintresse men samtidigt mycket fritid, i vilket fall 

över sommaren, samt en relativt hög inkomstnivå sett till priset på de saker och upplevelser som 

de uppmanas att betala för. Utöver detta kan det uttolkas en förväntan på läsaren att denne ska 

uppleva och köpa vissa saker som King tipsar om samt hantera sin vardag likt en superhjälte för 

att få den att gå ihop. Genom att vidare se till dimensionen om social praktik ges insynen i 

frågorna som King ställer till Lapidus och Elmander en bild av en uppmålad önskad maktposition 

hos de båda i form av status och ekonomisk framgång. Bilden av Elmander och Lapidus som 

King tycks vilja måla upp inför sina läsare förstärker vissa ojämnlika maktförhållanden i 

samhället, genom att framställa en verklighet och sociala relationer utifrån makt, status och 

pengar. 

Möjlighet ges i dimensionen för social praktik att se om den diskursiva praktiken återger den 

diskursordning inom vilken tidningen verkar eller om den hjälper till att förändra 

diskursordningen så att det skapas social förändring?  Texterna i King och tidningen sett som 

kontext skapar inte sociala förändringar utan kan snarare ses som att de förstärker de redan 

existerande och bidrar till en sorts ideal bild av hur läsaren förväntas leva och vilja leva. 

Konsekvenserna av detta kan antas vara att ojämnlika förhållanden och orealistiska förväntningar 

reproduceras och förstärks genom King som medium. 

 

5.11 Vidare teoretisk koppling 

För att inom den sociala praktiken anknyta till andra teorier än just diskurs kan King och dess 

riktning passande anknytas till teorin om hegemoni och förekomsten av en likhet med 

hegemoniska maskuliniteter. Hegemoni beskrivs enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips (2000) som en slags dominans eller överlägsenhet vilket kan kopplas till den diskursiva 

praktiken i tidningen King, utifrån hur de framställt de analyserade texterna med ord som 

“måste” och deras bestämning av en “effektiv och modern man” och den genomgående 

uppmanande och deklarerande tonen i de artiklarna som är utformade som guider.
50

 Genom 

Kings framställning av de olika maskuliniteter som vi presenterat ovan kan det tolkas som att de 

tycks vilja sätta standarden för hur läsaren ska vara och se ut med hjälp av riktlinjer som läsaren 
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av King förväntas vilja anamma. Detta efter faktorer som innefattas i någonting som kan 

uppfattas som element som ingår i en hegemonisk maskulinitet. Enligt bilden som tidningen 

målar upp av Johan Elmander och Jens Lapidus med ordval och frågor som rör vissa specifika 

och återkommande ämnen kan dessa tolkas som exempel på en eller flera maskuliniteter som 

läsaren enligt King bör “följa” och se som eftersträvansvärda. Betydelsen hos en hegemonisk 

maskulinitet ligger som tidigare nämnt i att vara högt värderad socialt och kulturellt sett i sin 

kontext, en beskrivning som kan uttolkas ur framställningen av den maskulinitet som vi har 

beskrivit som framgångsrik och med hög status. De resterande artiklarna kan tolkas som skrivna 

för att hjälpa läsaren att genom att “effektivisera” sitt liv och få “en fulländad” sommar bli likt 

gestalten som målas upp i de större textreportagen. Detta kan vidare tolkas som en indirekt 

eftersträvan från läsaren att likna en sorts idoliserad maskulinitet. 51 genom Michael Kimmels 

(2001) teori om en hegemonisk maskulinitet kan tolkas som den som sätter en sorts standard 

eller ribba för andra sorters maskuliniteter.
52

 

 

Modellerna i det andra temat av bilder ger exempel på egenskaper som enligt van Zoonen (1994) 

kan tolkas som typiskt feminina i bildspråk såsom passivitet i sina poser och nedslagna blickar. 

Att de till skillnad från de övriga männen i bildexemplen inte möter läsarens blick utan låter sig 

bli betraktade kan kopplas till begreppet som van Zoonen benämner som “den  manliga blicken”. 

Att underkasta sig utomstående blickar och låta sig bli betraktad som objekt anser hon vara en 

typisk feminin egenskap i bildspråk i konst och populärkultur. De andra modellerna i 

modereportagen och intervjuobjekten i de tillhörande bilderna till intervjuerna kan antas som att 

de antagligen är medvetna om att de blir fotograferade och på så sätt betraktade, men de möter 

alla betraktarens blick och underkastar sig inte den på samma sätt som modellerna i exemplen 

som vi har tolkat som pojkaktiga eller feminina än de andra.
53

 Att dessa bilder förekommer i 

bilder i ett medium som van Zoonen räknar som ett feminint medium, en modetidning, bidrar 

kanske till möjliggörandet av denna okonventionella blandning av det som enligt van Zoonen 

klassas som feminint och maskulint skapa ett mellanting med en manlig modell i en sorts 
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objektifierade bild där han ska bli betraktad.
54

 Vidare anser hon samtidigt att de koder och 

associationer som en bild genom en semiotisk analys sänder ut och som kan uttolkas inte kan 

förses med en definitiv mening eftersom tolkningsprocessen är beroende av dess kulturella 

kontext. Att vi uppfattar egenskaper som passivitet, känslighet och underkastelse som feminina 

beror på vår kulturella kontext som har sin egen kollektiva norm av vad som ses som feminint 

respektive maskulint, samt även att vi söker efter egenskaper som kan tematiseras efter 

maskuliniteter.
55

  

 

Hirdman (2008) tar upp flera exempel på komplexitet och motsättningar som fyller den 

heterosexuella maskulina normen där hon nämner längtan efter och föraktet för det feminina, en 

motsägelse som vi kan tolka in i vår analys genom att se till uttryckssättet som King beskrivit 

som “manligt” samtidigt som det är varken “feminint” eller “grabbigt”.
56

 I denna analys av text 

och bild kan vi uttolka uttryck, egenskaper och ordval som vi kunnat utläsa en feminin ton i de 

tidigare nämnda bildexemplen men också funnit exempel på en mer tuff och utpräglat manlig 

betoning. I en av texterna och två av bildexemplen från två modereportage målas en tuff 

maskulinitet upp där attribut och egenskaper som generellt klassas som manliga som helskägg 

och mörk kavaj och egenskaper som inte definitivt hör till ett kön men här förstärker den 

grabbiga och hårda attityden som att utsätta sig för fara, konkurrera med andra män om status 

samt bryta konventioner och normer. Enligt Hirdman kan bilder ses som verklighetens perfekta 

avbild som kan ses som en blandning av symboliska världen och det som är konkret och verkligt 

vilket i det här sambandet är en passande beskrivning av de bilder som vi har analyserat. 

Hirdman beskriver bildens betydelse som central i skapandet av ett kön genom den information, 

de värderingar och attityder som förmedlas genom bilden. De egenskaper och attityder som 

förmedlas genom de bilder vi analyserar sänder enligt Hirdman ut symboliska representationer 

av hur läsaren av tidningen King förväntas vara och se ut, ett ideal som denne förväntas 

eftersträva. Detta gäller enligt Hirdman i synnerhet återkommande mönster av bilder med 

liknande motiv som när de upprepas i media förstärker dess budskap som omedvetet blir till en 

norm att utgå ifrån när vi uppfattar vår omvärld och oss själva. De återkommande teman som vi 

har funnit i exemplen ur King och dess framställning av maskuliniteter kan appliceras på 
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Hirdmans tanke kring dessa repetitiva motiv i bilder vars attityder förstärks hos läsaren när de 

återkommer i tidningens modereportage men också i bilder till intervjuer. De kan med koppling 

till Hirdman uttolkas som en omedveten sorts mall att eftersträva för läsare, likt ett av King 

skapat ideal av en maskulinitet.
57

 Hirdman understryker vikten av att se till de föreställningar och 

förväntningar som finns bakom och som bygger upp den hegemoniska maskuliniteten. Tidigare i 

analysen har vi tagit upp olika indirekta krav eller förväntningar som vi uttolkar att King har på 

sina läsare som förväntas leva upp till vad vi tolkar som en utmålad föredragen maskulinitet. I de 

artiklar som vi har analyserat utgår tidningen från att läsaren har en viss livsstil med familj och 

arbete, intressen för bestämda saker och aktiviteter samt en viss inkomstnivå, eller att läsaren 

förväntas eftersträva denna livsstil. Att tidningen ställer dessa krav på läsaren utläste vi ur 

textens ordval och den uppmanande tonen om måsten som läsaren behöver ta del av och 

efterfölja. I intervjuerna beskrivs intervjuobjekten utifrån ämnen och egenskaper som ekonomisk 

inkomst, status och konsumtion. Att dessa ämnen har huvudfokus i båda intervjutexterna som vi 

har valt ut kan tolkas som att de är viktiga för King att ta reda på och skriva om, information som 

de vill förmedla till sina läsare. Det kan också tolkas som ytterligare en förväntan på tidningens 

läsare, att de ska vara intresserade av att vilja läsa om dessa detaljer i Elmander och Lapidus 

livsstil och vad som lett dem dit de är idag. Ytterligare en tolkning av det kan vara att de 

förväntas eftersträva denna livsstil då Elmander och Lapidus på ett liknande sätt är framställda på 

ett sätt som skildrar deras liv som åtråvärt. Elmander och Lapidus beskrivs i både text och bild på 

ett sätt som möjliggör en tolkning av den maskulinitet som de representerar som den föredragna 

maskuliniteten i tidningen, i det att de beskrivs i ordalag och visuellt uttryck som i besittning av 

egenskaper som makt och status. Dessa egenskaper klassificeras enligt Hirdman som exempel på 

egenskaper hos en hegemonisk maskulinitet samt att den syns i återkommande bilder på ett sätt 

som gör den synlig för allmänheten, vilket i det här fallet innebär att den likt Elmander och 

Lapidus representeras i bild och text i en stor modetidning för män.
58

 

 

Utifrån själva förklaringen av maskulinitet som begrepp har vi kunnat urskilja olika 

maskuliniteter i King. Efter de premisser som Connell (1995) beskriver för att både maskulinitet 

och femininitet kan ses som sammanställningar av olika genuspraktiker, som kan förklaras som 
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en organisering av olika delar i samhället efter mänsklighetens sociala arrangemang och 

föreställningar för vad som tillhör maskulinitet respektive femininitet.59 Att vi på så sätt kunnat 

urskilja olika maskuliniteter likt teman utifrån bild och text har att göra med vissa sociala 

bestämmelser, likt organiseringsmönster för vad som inom vårt samhälle anses vara en mer tuff 

eller en mer feminin maskulinitet. Connell ger en förstålig grund till detta med hans beskrivning 

av att maskulinitet och femininitet är sammanställningar av genuspraktiker, likväl som att olika 

villkor skiljer dessa åt kan man även skilja olika maskuliniteter från varandra.60 Tematiseringen 

av de olika maskuliniteterna som kunnat identifieras i de utvalda exemplen ur King har gjorts så 

efter vad som för oss, inom vår västerländska kultur, kan ses som framträdande egenskaper för 

någonting som antingen är mer maskulint eller mer feminint och vad som är bestämt som 

symboler för makt och status. 

 

Genom att se till de teoretiska utgångspunkterna och diskurs som begrepp kan King likt Berglez 

(2010) beskrivning av institutioner ses som en institution med viss expertis, de är trovärdiga i sitt 

presenterade innehåll och att de kan ge råd och tips till sina läsare på ett trovärdigt sätt, detta har 

sin grund i att tidningen är en del av livsstils/mode/skönhetsdiskursen. Tidningen har med andra 

ord legitimitet i dess beskrivningar om hur man ska klä sig i sommar eller vilken som är 

festernas fest. Kunskapen kommer till likt Berglez beskrivning utifrån vissa regler och rutiner, 

som beskriver vad man gör inom den specifika institutionen och hur man gör det.61 

 

Utifrån vår analys kan en av de maskuliniteter som vi har delat in i teman tolkas som ledmotivet i 

och med Kings framställning, enligt Gills beskrivning av att alla maskuliniteter inte ser likadana 

ut och att vissa är mer dominanta och har mer makt än andra.62 Till skillnad från de andra 

reportagen och de uttryck av maskulinitet som vi utläst i dessa har intervjutextena om Elmander 

och Lapidus med dess tillhörande bilder en redan etablerad karriär kopplad till attribut så som 

makt, status, välskräddade kostymer och praktfull inredning i miljöerna där de fotograferas. 

Detta kan utifrån beskrivningen i de analyserade texterna tolkas som eftersträvansvärd livsstil för 
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läsaren. Elmander och Lapidus framställs i dessa texter likt idoler, maskuliniteten som läsaren 

blir guidad till att efterlikna med tips genom konsumtion och aktiviteter i artiklar som uttalat är 

skrivna för att få läsaren att förbättra sig själv på olika sätt. Lapidus och Elmander räknas in i den 

framställning av maskulinitet som kan uttolkas som hegemonisk eftersom den kan tolkas 

representera en ledande klass av maskulinitet inom tidningen som kontext. Denna hegemoniska 

maskulinitet beskrivs enligt Winther Jørgensen och Phillips som att den har förmågan att få upp 

ögonen hos läsaren och uppmanar denne till att anamma ett visst beteende och livsstil och att den 

indirekt bör eftersträvas av läsaren.63 

Elmanders klädsel och omgivning i bilden som vi analyserar associeras till en hegemonisk 

maskulinitet som vi har nämnt kan definieras utifrån ett dominerande övertag i form av makt och 

status. Lapidus associeras på ett liknande sätt som Elmander till en denna dominerande 

maskulinitet när han i tidningen beskrivs efter sin yrkesframgång som enligt King skänker en 

viss status och ekonomisk inkomstnivå, egenskaper som framställs som betydelsefulla och 

eftersträvansvärda. Dessa egenskaper är enligt Winther Jørgensen och Phillips en beskrivning av 

flera element som knyts samman och bildar hegemoni som kan skapa överlägsenhet inom en del 

av samhället. Likväl hade elementen kunnat knytas samman på ett annorlunda sätt till en 

annorlunda form av överlägsenhet, men just i King som är en tidning vars fokus är mode och 

livsstil är det dessa som kan ämnen och egenskaper som tolkas som eftersträvansvärda. 64
 Den 

tydliga koppling som kan utläsas mellan de två reportagen sätter standarden för tidningens läsare, 

en beskrivning en maskulinitet som King som tidning vill framställa som sin egen mall eller 

norm att efterfölja. Genom de presenterade egenskaperna och reportagens framställning sätter 

King agendan för de resterande delarna av tidningens innehåll. De andra texterna utöver 

intervjuerna har en textuell ton som uppmanar läsaren att jobba på sitt yttre, sin karriär och sina 

vardagsbestyr, kopplat till hur  Elmander och Lapidus beskrivs av tidningen kan detta ses som ett 

steg på vägen för att läsarna själva ska kunna bli en del av någonting som vi har tolkat som en 

hegemonisk maskulinitet framställd av King. 
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6. Diskussion och slutsatser  

Vår analys visar att i våra utvalda bild- och textexempel ur King kan det uttolkas flera olika typer 

av maskuliniteter och att vissa av de egenskaper och värden som tillhör en viss maskulinitet var 

mer i fokus än andra och tolkas därför av oss som mer intressanta, viktiga och åtråvärda enligt 

tidningen. Dessa handlar om och hör till ämnen som mode, konsumtion, status och karriär och 

stämmer på så sätt  överens med tidningens uttryckta stadgar och beskrivning. Att vi fann 

exempel på egenskaper och uttryck som generellt kan klassas som feminina och grabbiga fann vi 

intressant när Kings uttryck enligt dem själva vill utesluta just dessa motpoler. Kanske menar 

tidningen i denna del av deras stadgar att de egentligen inte tar aktivt avstånd från en varken 

feminin eller grabbig ton, men att de snarare syftar till att lägga vikt vid att skapa balans mellan 

uttryckssätten och att det ena inte utesluter det andra. Som tidigare nämnt av Hirdman (2008) är 

maskuliniteter och de sätt som begreppet kan ta sig uttryck på inte definitivt utan elastiskt och 

tänjbart där många olika egenskaper och sätt att vara maskulin ryms.
65

 Vi tror att det kanske 

behövs inslag av femininitet och grabbighet för att kunna uppnå en typiskt maskulin ton och för 

att kunna balansera ut tidningens innehåll, trots att tidningen enligt dem själva inte uttrycker sig 

på just det sättet.  

van Zoonen har som tidigare nämnt diskuterat bildens betydelse för tolkning genom de 

associationer, känslor och minnen som de har förmågan att väcka hos betraktaren. Vi har med 

valda analysverktyg tolkat bilderna ur tidningen samtidigt som dessa tolkningar också är 

influerade av våra personliga erfarenheter och associationer till vad som kan anses grabbigt, 

maskulint och feminint. Eftersom dessa indirekta tolkningar enligt van Zoonen är kulturellt 

betingade kan de inte ses som en definitiv mening av bilden, utan den kan alltid tolkas olika 

beroende av betraktaren. Hade några andra personer gjort en liknande studie eller hade tidningen 

blivit läst i en annan del av världen hade tolkningen enligt van Zoonens tankar alltså kunnat se 

annorlunda ut.
66

 

Innan vi började med denna studie hade vi båda läst några nummer av tidningen utan att ha läst 

deras bestämda stadgar. Då uppfattade vi tidningen som att den lutade åt en viss typ av målgrupp 

men att det fanns exempel på flera olika maskuliniteter = ta bort?  och att det inte fanns någon 
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direkt skiljelinje eller avståndstagande från det ”grabbiga” och det ”feminina”. Som vi har sett av 

vårt resultat av analysen finns det flera exempel på maskuliniteter som framställs i de utvalda 

exemplen ur King och några av dem på ett sådant sätt att de kan tolkas som just feminina eller 

grabbiga. Att vi tolkar in egenskaper och uttryck i tidningens text och bild på det sättet kan 

vidare diskuteras sett till genuspraktiker där genus skapas genom rutiner och andra omedvetna 

men invanda aktiviteter i vår vardag. Som vi nämner ovan menar Connell (1995) att förståelsens 

grund för maskulinitet ligger i begreppet genus som beskrivs som en reglerande social apparat 

som formar skilda grupperingar av män och kvinnor, grupperingar som likt fack utgörs av olika 

sätt att vara maskulin respektive feminin på. ett sätt att organisera social praktik i form av 

strukturer och processer som formar till exempel maskuliniteter. Genus definieras i relation till 

vad som enligt Connell kallar en reproduktiv arena som beskrivs som historiska processer som 

aldrig står helt fast utan som alltid kan ifrågasättas och förändras. Genusrelationer så som 

maskulinitet organiseras varierat efter vad mänsklighetens sociala arrangemang anser passa inom 

ramen för maskulinitet respektive femininitet.
67

 Maskuliniteter i King framställs enligt oss med 

grund i att de historiska processerna kring vad som definierar och formar maskulinitet respektive 

femininitet har förändrats. Strukturer som tidigare ansetts feminina är idag mer accepterade som 

maskulina och tvärtom. Då skiljelinjen mellan vad som är maskulint respektive feminint idag kan 

tyckas mer vag än vad den tidigare varit, så tror vi att associationerna till tidigare mer skarpa 

skillnader mellan relationerna finns kvar hos många läsare, att attribut som läderjackor och 

intressen som sport är sedda som mer maskulina än skönhetsprodukter och mode. Att alla dessa 

ryms inom Kings utbud av läsning kan ses som ett sorts kvitto på hur maskulinitet som begrepp 

och de attribut som förknippas med det är elastiskt och föränderligt i tid och kulturell kontext. 

 

Analyserna av artiklarna som är skrivna som guider med tips till tidningens läsare gav resultatet 

att King har en uppmanande ton som likt en storebror till läsaren berättar hur personen ska leva 

sitt liv genom att som i artiklarna effektivisera sitt liv eller få ut det mesta av sommarhalvåret. 

Denna ton och textuella uttryck  faller sig väl in i hur tidningen uttrycker att de vill kommunicera 

med sina läsare, “veta vad som gäller men inte vet var de ska leta”. Detta förutsätter att Kings 

redaktion likt Berglez (2010) beskrivning av diskurs erhåller viss expertis inom ett visst område 
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eller i vilket fall att de tycker sig veta mer inom vissa områden än sina läsare.  68 Till skillnad från 

dem har King en viss kunskap om vad som gäller och kan därför berätta detta för sina läsare som 

enligt dem inte vet var de annars ska hitta samma information. Genomgående i vår analys av 

texten från tidningen tycks King ha en något överlägsen och hård ton mot sina läsare, det är saker 

som de måste göra, inhandla och uppleva. Vi har tidigare endast sett liknande indirekta krav på 

läsare från tidningar som är skrivna i huvudsak för kvinnor och tjejer, där det inte är en ovanlig 

syn med “måsten” och andra liknande saker att leva upp till eller eftersträva. Sett till tidningen 

King tycks dess manliga läsare likt kvinnliga läsare av deras mode- och skönhetsmagasin ha 

vissa normer eller mallar som de förväntas rätta sig efter för att kunna vara nöjda med sig själva. 

De texter som bestod av intervjuer gav mer inblick i Kings egen utnämning som ”Sveriges enda 

renodlade modemagasin för män” och där märktes dess fokus tydligt genom skribenternas 

detaljerade beskrivning av intervjuobjektens klädstil och konsumtionsbeteende. De ämnena som 

dök upp i båda intervjuerna och som det låg mest fokus på var den intervjuade personens 

ekonomiska inkomst, konsumtionsbeteende samt karriärval och tillhörande status. Eftersom 

dessa ämnen fick så pass mycket uppmärksamhet i intervjuerna och också var i fokus i de andra 

texterna som vi analyserat tolkar vi in dessa ämnen som viktiga för King att skriva om och på så 

sätt också viktiga för tidningens läsare att läsa om. Detta har vi tolkat som ytterligare ett indirekt 

krav på hur tidningens läsare ska vara i det att de förväntas eftersträva den bild som målas upp av 

intervjuobjekten, en för läsaren eftersträvansvärd form av maskulinitet som av Winther 

Jørgensen och Phillips beskrivs som hegemonisk. 69 Vidare har vi tolkat denna maskulinitetstyp 

som dominerande i sin kontext av King, och att den tillsammans med de ämnen och egenskaper; 

en viss inkomstnivå, yrkesframgång och status, som vi tolkar som viktiga för King utgör en 

gruppering av element som tillsammans bildar tidningens hegemoniska maskulinitet.  

  

Slutsatserna som vi kan dra utifrån vår analysen är att våra valda exempel av text och bild ur 

King efter vald metod och teori i vår analys är att tidningen framställer olika sorters 

maskuliniteter med egna uttryck och egenskaper som representerar olika värden. Dessa kan 

tematiseras in i tre stycken typiska maskuliniteter som återkom i vårt utvalda material av King; 
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en pojkaktig, en framgångsrik och en tuffare maskulinitet. Dessa präglas av egenskaper och 

uttryck som att den framgångsrike representerar status, makt och välfärd, den pojkaktige 

uttrycker en femininitet, känslighet och vilja att bli sedd samt den lite tuffare som står för revolt 

mot moderna konventioner, individualitet med en grabbigare ton. 

Vidare kan vi i analysen se att tidningen i dess textuella uttryck har en genomgående 

uppmanande ton där de utifrån egna värderingar och åsikter ställer indirekta krav på sin läsare på 

hur de bör leva sitt liv och vad de förväntas eftersträva och vilja uppleva. Dessa förstärks i 

texterna i intervjuerna där vi i analysen har funnit ett genomgående fokus på yrkesframgång, 

status samt ekonomisk välfärd och konsumtion, detta efter att ha sett till Kings ställda frågor och 

beskrivning av intervjuobjekten. Sett till de beskrivningar av vad som definierar en hegemonisk 

maskulinitet har vi utläst den tematiska maskulinitetstyp som vi kallar den framgångsrika som 

den som kan tolkas som en hegemonisk maskulinitet och en sorts norm som tidningens läsare 

förväntas eftersträva och leva upp till. Makt, status samt andra egenskaper som kan klassas som 

eftersträvansvärda och ideala i den kontext som maskuliniteten befinner sig i är de som sägs 

tillhöra en typisk hegemonisk maskulinitet. Framgång inom sitt yrke och tillhörande status inom 

detta samt en viss inkomstnivå som tillåter en exklusiv konsumtion av kläder, accessoarer och 

andra livsstilspräglande aktiviteter är egenskaper som vi uttolkat som viktiga för King att skriva 

om efter hur de uttrycker sig textuellt och visuellt. Att den framgångsrike maskulinitetstypen 

besitter alla dessa egenskaper eller åtminstone framställs därefter är ännu en anledning till att 

denna typ klassificeras som en hegemonisk maskulinitet i tidningen och även en sorts mall för 

läsaren att förväntas eftersträva. Att en hegemonisk maskulinitet återkommande framställs i 

bilder där de syns för allmänheten är ännu en definition enligt Hirdman (2008) som stämmer in 

på den framgångsrike maskulinitetstyp som vi har funnit, då de likt ett mönster repetitivt syns i 

ett stort modemagasin riktat mot män.
70

 

      Utifrån vad vi kunnat utläsa och tematisera i text och bild kan vi se att tidningen kopplat till de 

presenterade stadgarna ger information på ett underhållande sätt, både genom att inspirera och 

informera. Det vi kunnat identifiera till viss del motsägelsefullt är att tidningen visuellt 

presenterar en mer feminin maskulinitet och textuellt både en mer feminin och grabbig 

maskulinitet, två tonlägen som King i deras stadgar uttrycker att de tar avstånd från. När det 

gäller tidningens målgrupp tycker vi att den uttalade storstadsorienterade riktningen och 
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presumtiva åldern hos läsaren verkar stämma, med tanke på att innehållet i de artiklar vi har 

analyserat lägger mycket fokus på hur man får balans i ett hektiskt vardagsliv, hur man samsar 

karriär med familj och hur man på sommaren måste sysselsätta sig med aktiviteter utanför stan. 

 

Efter denna studie tycker vi att det vore intressant att göra en jämförelse med ett annat 

modemagasin för män, hur de framställer olika maskuliniteter och på vilket sätt. Medan King har 

sitt uttalade syfte och sina presenterade stadgar ser antagligen ett annat modemagasin annorlunda 

ut. Vår nyfikenhet väcktes även kring hur en liknande studie kunde se ut där man analyserar ett 

annat typ av medium, med tanke på hur vi tycker och tänker kring vad som anses maskulint 

respektive feminint samt de medier som kan kopplas ihop med dessa normer håller på att luckras 

upp. Ett modemagasin för män har inte alltid varit på kartan men nu när det är verklighet undrar 

vi hur det kommer se ut i framtiden, kommer vårt synsätt på maskulinitet och femininitet se än 

mer annorlunda ut och på vilket sätt? Hegemoni i fallet av en dominerande maskulinitet är som 

tidigare nämnt föränderlig beroende av dess kulturella, sociala och tidsbetingade kontext. Därför 

anser vi att som förslag till vidare forskning i ämnet vore det intressant att se hur en hegemonisk 

maskulinitet ser ut i framtiden och hur detta tar sig uttryck i medier liknande de vi har använt i 

vår studie. 
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Tuffhet och individualism, bild nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


