
	

	
	

	
	

	
	

 
Urban skönhet med skinn på näsan 

 
En analys ur ett genusperspektiv av  

framställningen av kvinnan 
 i modetidskriften Styleby  

 
 
 
 
 

Ellinor Lerman 
 

Kandidatuppsats i 
Medie- och kommunikationsvetenskap  

Höstterminen 2015 
JMK, Stockholms Universitet 

 
Handledare: Kajsa Klein 

 
 

 
 



 2 

Sammanfattning 
Nyckelord: Semiotik, modemagasin, Styleby, genusperspektiv, kvinnoideal, stereotyper 

 

Idén om att vår bild av verkligheten konstrueras till stor del utifrån medierna är i min mening 

mycket intressant, men är bilderna vi dagligen matas med verklighetsförankrade? Att påstå att 

det finns ett korrekt och ett felaktigt sätt att framställa kön på vore att föra sig med osanning 

men att stereotypera könsrollerna borde kunna undvikas, kan tyckas. Min fråga var hur det 

förhåller sig i ett av Sveriges största modemagasin för kvinnor. 

   I den här uppsatsen undersöker jag hur det svenska modemagasinet Styleby, med 

modeprofilen och entreprenören Elin Kling i spetsen, framställer kvinnan. Undersökningen är 

gjord ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Delarna som analyserats är ledarsidan eftersom 

den i min mening sätter prägeln för magasinet samt modereportagen eftersom det är där mest 

resurser används. Semiotiken i Barthes version, där begreppen denotation och konnotation 

står i centrum, användes som huvudsaklig metod. I Barthes semiotiska modell analyseras 

bilden i två steg där det första steget, denotationen, är läsarens omedelbara förståelse och den 

andra nivån, konnotationen, är det samspel som uppstår då bildens tecken möter läsarens 

förkunskaper och kulturella förståelse. Vid analyserna av ledarsidan förstärktes semiotiken 

med en textanalytisk metod som kan säga något mer om tilltalet. 

   Enligt min analys porträtterar Styleby i sina modereportage kvinnan som ung och smal 

vilket inte skiljer sig från hur modemagasin traditionellt framställer kvinnan. Det finns en 

ambition till en etnisk variation men som enligt min åsikt skulle kunna förbättras ytterligare. 

Magasinet tenderar att emellanåt framställa kvinnan som underordnad och ett sexuellt objekt 

men det är något mindre tydligt i de senare numren är i de tidiga. Kvinnorna porträtteras 

aldrig uttryckligen i en arbetssituation eller ett officiellt sammanhang vilket kan tolkas som att 

myten om att kvinnan är mindre viktig än mannen på en samhällelig nivå upprätthålls.  

   På ledarsidan porträtteras kvinnan som en förebild: ambitiös, och självständig men 

medveten om vilka förmåner ett fördelaktigt yttre kan ha. 
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1. Inledning	
I detta inledande kapitel introduceras läsaren i avsnitt 1.1 för forskningsproblemet, i avsnitt 

1.2 för studiens syfte och frågeställningar, i avsnitt 1.3 för undersökningens avgränsningar 

och i avsnitt 1.4 för arbetets disposition. 

1.1 Introduktion 
Mode och media är båda viktiga faktorer för definierandet av kön, konstruerandet av 

kvinnlighet och manlighet (Kleberg 2006, Wilson 2007). Bilden av kvinnan i modemagasin är 

ett återkommande forskningsobjekt, antagligen för att magasinen bjuder in till en värld som 

många anser vara lockande. Modetidningar har enligt tidigare studier ofta framställt kvinnor 

som unga, smala och attraktiva och främst i ett dekorativt syfte (se exempelvis Millard & 

Grant, 2006).  

   Frågor kring media och kön blir extra aktuella med jämna mellanrum, nu senast i samband 

med att antologin ”Mediers känsla för kön” tidigare i år (2015) gavs ut med Anja Hirdman 

och Madeleine Kleberg som redaktörer. Ett återkommande tema i antologin är det fokus på 

kroppen som finns i vårt samhälle och det är något som märks av inte minst i modevärlden.  

   Modebranschen har fått kritik för att idealet blivit smalare, enligt vissa ska modellerna blivit 

10 kg lättare de senaste 10 åren (Mellin, 2011). Det verkar dock som att det nått sin gräns och 

fler och fler länder instiftar nu en nedre BMI-gräns (Body Mass Index - ett mått av 

kroppsmassan) för modeller som arbetar i landet. Till och med i vad som kan klassas som 

modets hemland, Frankrike, lagstiftade nationalförsamlingen under våren 2015 mot 

användandet av för smala modeller, något som bland annat Israel, Italien och Spanien redan 

tidigare gjort. I Sverige finns ännu ingen sådan lag (TT-AFP, 2015).  

 

Avsikten med den här uppsatsen är att undersöka hur kvinnan framställs i det svenska 

modemagasinet Styleby som av den egna redaktionen beskrivs som ett modemagasin för 

moderna kvinnor (Siljendal, 2012). Det råder i min mening en uppfattning att modet idag är 

mer personligt och inte likriktat som det varit tidigare vilket rimligtvis även borde avspegla 

sig i valet av modeller i en modern modetidning. Trendsiaren Li Edelkoort förklarade vid en 

konferens i februari 2015 att hennes intresse för mode har ersatts av ett intresse för kläder 

eftersom modeskaparna förlorat känslan för vad som händer i världen och vad folk vill ha 

(Fairs, 2015).  

   Det har skett en hel del förändringar i modemagasinens sätt att kommunicera med sina 

läsare på senare år. I oktober 2013 uppmanade världens största magasin för kvinnor, 
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amerikanska Glamour, sina läsare att kalla sig för feminister. Detta spred sig till flera andra 

publikationer och att idag som känd amerikan kalla sig för feminist är inte längre något 

kontroversiellt utan snarare ett publikfrieri, vilket det absolut inte varit tidigare, enligt 

modejournalisten Sofia Hedström (2014).  

 

Utifrån min vetskap har det inte gjorts vetenskapliga analyser av Stylebys innehåll tidigare 

och anledningen till detta kan vara flera. Möjligtvis för att magasinet inte funnits särskilt 

länge men snarare för att modemagasin som empiriskt material får mycket lite utrymme i 

svensk forskning, vilket är en av anledningarna till att jag finner ämnet undersökningsvärt.  

   I en artikel från 2014 konstaterar skribenten Valerie Kyeyune Backström efter att ha 

studerat omslagen och modereportagen i några av de största svenska modetidningarna, 

däribland Styleby, att de är dåliga på att representera olika etnisk bakgrund samt att det råder 

ett ”Elin Kling-ideal”. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att undersöka vilken bild av kvinnan som förmedlas i 

modemagasinet Styleby, i avseende att synliggöra om stereotypa föreställningar om kvinnan 

figurerar. Med en semiotisk analysmodell, i kombination med en textanalytisk modell i 

analyserna av ledarsidan, kommer betydelsen i bilderna och texterna som valts ut för att 

representera magasinet att analyseras ur ett genusperspektiv.  

 

Två frågeställningar och en underfråga sattes upp: 

 

1. Hur porträtteras kvinnan i modemagasinet Stylebys modereportage?  

2. Hur gestaltas kvinnan på Stylebys ledarsida? 

Underfråga: Går det att märka skillnad i hur bilden av kvinnan förmedlas i de tidiga 

numren jämfört med i de senast utkomna, och i så fall på vilket sätt? 

 

1.3 Avgränsning 
För att undersökningen bäst skulle uppfylla sitt syfte ansåg jag det mest lämpligt att använda 

en kvalitativ metod och undersöka ett mindre material på djupet. Till skillnad från många 

tidigare undersökningar av framställningen av kvinnan i modemagasin där reklambilder 

använts som empiriskt material valde jag att undersöka redaktionellt material eftersom det 



 6 

enligt min bedömning har ett större inflytande över läsarnas attityd. Ett modereportage samt 

ledarsidan ur två nummer, #1 och #36, av Styleby undersöktes med hjälp av Barthes 

semiotiska modell där bilden undersöks i två steg för att finna dolda betydelser. Inledningsvis 

gjordes en förundersökning av ett större antal modereportage ur upplagor från magasinets 

första verksamhetsår samt från det senaste året för att framförallt få en övergripande 

uppfattning om hur framställningen av kvinnan ser ut och har förändrats sett från uppstarten 

fram till hösten 2015.  

   Anledningen till att jag sedan valde att analysera ledarsidan och ett modereportage på djupet 

var för att de delarna i min mening sätter prägeln på ett modemagasin men även för att de är 

delar som finns med i många modemagasin och alltså är ett format som de flesta känner till. I 

de flesta numren av Styleby finns två modereportage, ofta ett som är fotograferat på plats i en 

naturlig miljö och ett som är fotograferat i studio. Reportagen som valdes för analyserna var 

fotograferade i en naturlig miljö. 

 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 presenteras det empiriska materialet vilket inkluderar allmänna fakta om 

modemagasinet Styleby, magasinets koppling till modebloggar samt till Elin Kling. I kapitel 3 

presenteras tidigare forskning inom området genusframställning i mediabilder. Fyra olika 

studier presenteras som relaterar till undersökningen i den här uppsatsen. I kapitel 4 

introduceras de teoretiska utgångspunkterna och en förklaring ges till valet av 

genusperspektivet som vetenskapligt perspektiv. De teorier som redovisas utöver 

genusvetenskapen rör mediers påverkan på publiken, kopplingen mellan mode och kön samt 

tidskrifter. Kapitel 5 är ett metodkapitel där metodvalet diskuteras, metoderna som använts för 

att genomföra analyserna presenteras samt undersökningens avgränsningar förklaras mer 

ingående. De metoder som använts är semiotik samt en textanalysmetod som förstärker 

analyserna av ledarsidan. I kapitel 6 presenteras resultaten av förundersökningen och 

analyserna. I kapitel 7 återfinnes slutdiskussionen och i kapitel 8, presenteras källorna och 

litteraturen. Sist i dokumentet ligger bilagorna. 
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2. Magasinet Styleby, Elin Kling och modebloggen 
I det här kapitlet presenteras bakgrundsfakta om magasinet Styleby samt kopplingen till Elin 

Kling och till modebloggvärlden. 

 

Det empiriska materialet i den här uppsatsen är det svenska modemagasinet Styleby som 

startades våren 2011 av Elin Kling och Jonna Bergh. Anledningen till att Styleby valdes är för 

att jag hade tillgång till de flesta upplagorna av magasinet samt att jag ansåg det intressant att 

undersöka ett relativt nystartat magasin som till skillnad från konkurrenter som ELLE och 

Damernas Värld inte har en gedigen historia och värdegrund att luta sig tillbaka på. Styleby 

ges ut av Bonnier Tidskrifter och utkommer med åtta nummer per år. I bilaga 1.1 finns mer 

information om magasinets innehåll, upplaga, räckvidd, etc. 

   Modepersonligheten Elin Kling är creative director och var under magasinets första tre år 

också modechef. Chefredaktör och ansvarig utgivare är modejournalisten Jonna Bergh 

(styleby.nu). Styleby beskrivs av den egna redaktionen som ett modemagasin fyllt av ”mode, 

trender, skönhet och stil” för moderna kvinnor (Siljendal, 2012). Styleby har bland annat 

mottagit utmärkelsen ”Sveriges bästa nya tidskrift” år 2011 av Resumé och Elin Kling fick 

vid Tidskriftsgalan år 2012 pris för sitt arbete med tidningen. Magasinets layout fick i 

samband med 3-årsjubileumet (2014) en uppdatering (Byttner, 2014) vilket kan bidra till vissa 

skillnader mellan de olika numren som analyserats.  

   Styleby gör en del samarbeten med olika modemärken, i #36 finns exempelvis ett modejobb 

som gjorts i samarbete med Gant. Samarbetet är presenterat precis som ett modereportage och 

det enda som får läsaren att förstå att det är reklam är en diskret text uppe i högra hörnet på 

varje uppslag i reportaget. 

 

Stylebys koncept är utvecklat efter vad som beskrivs som en inom modesegmentet unik idé 

där magasinet helt och hållet är uppbyggt kring ett personligt varumärke: Elin Kling och 

hennes blogg Style by Kling (Byttner, 2014). Vid uppstarten var det i min mening mycket 

tydligt att Kling var magasinets dragplåster, men med tiden anser jag att Klings roll i Styleby 

verkar ha avtagit. I en intervju på dagensmedia.se (Wisterberg, 2010) svarar Jonna Bergh 

innan tidningen lanserats att Stylebys stora konkurrent är nätet och att det är därifrån hon tror 

att de flesta av läsarna kommer att komma. I bilaga 1 finns mer information om magasinets 

innehåll samt kopplingen till modebloggar och till Elin Kling. 
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3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras fyra tidigare studier som har relevans för undersökningen. 

Modereportage, reklambilder och träningsbloggar har i de olika studierna undersökts för att 

ta reda på om stereotyperande av könsroller förekommer. Två av studierna är gjorda i en 

utländsk kontext vilket kan bidra till att resultaten inte går att direkt översätta till en svensk 

kontext men detta har tagits i beaktande. Goffmans studie (3.2) är från 1979 då samhället såg 

annorlunda ut än idag men jag har valt att ta med den eftersom hans arbete anses vara 

normbildande. Anderssons (3.3) empiriska material, träningsbloggar, skiljer sig från mitt 

men jag anser att hennes studie är intressant att presentera eftersom Styleby är ett magasin 

som enligt chefredaktören konkurrerar med bloggar om sina läsare och för att den 

kroppsfokus som Andersson finner att det finns i bloggarna även är mycket synlig i 

modemagasinen. 

 

3. 1 Stereotypa porträtt av kvinnan i modemagasin 
I en artikel av Jennifer E. Millard och Peter R. Grant (2006) fastställs att bilder i 

modemagasin i många årtionden varit objekt för forskares intresse. De menar att forskare varit 

intresserade dels av att undersöka om magasinen reproducerar stereotypa bilder av könen och 

dels av om magasinen förespråkar ideal som potentiellt kan vara hälsofarliga för läsarna. Det 

konstateras att reklambilderna i många fall har varit av större intresse än de redaktionella 

bilderna vilket diskuteras som något märkligt eftersom det är rimligt att förmoda att det 

redaktionella materialet har större inverkan på läsarna än vad reklamen har, även om 

reklamannonserna fyller ett syfte i moderna modemagasin.  

   Millard och Grants artikel grundar sig på två olika studier där huvudsyftet i den första är att 

jämföra hur mörkhyade och ljushyade modeller framställs och porträtteras utifrån typiska 

föreställningar om kön och etnicitet i magasinens mode- och reklambilder och i den andra hur 

läsarna uppfattar dessa skillnader. Det är främst studie 1, där de replikerar studien ”The 

portrayal of women’s images in magazine advertisements: Goffman’s gender analysis 

revisited” av M-E Kang från 1997, som är intressant för min uppsats. I artikeln nämns 

Goffman som en pionjär inom fältet genusanalys av reklambilder och delar av hans 

kategoriindelning (presenteras i avsnittet här nedanför) har legat till grund för Millards och 

Grants artikel såväl som för analysen i den här uppsatsen.  

   De kom i studien fram till att mörkhyade modeller är underrepresenterade på helsidesbilder 

både i modereportagen och i reklambilderna samt att återgivandet av stereotypa 
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framställningar av könsroller är utbredd. En klar majoritet av modellerna fotograferades 

dekorativt utan någon sysselsättning eller engagerade i glamorösa eller lediga aktiviteter, så 

som på fest eller på shoppingtur. I en övervägande del av bilderna fann de att modellen givits 

en underordnad position. Resultatet från Millards och Grants studie skilde sig knappt 

märkbart från resultaten i Kangs studie från 1997.  

 

3.2 Sex stereotypa sätt att framställa könen på i reklambilder 
Erving Goffman publicerade 1979 sin undersökning Gender Advertisments där han studerat 

drygt 500 reklamannonser och kommit fram till att både män och kvinnor ofta visas upp på ett 

rituellt sätt i reklambilder. Han fann även att könen ofta framställs utifrån stereotypa 

föreställningar, där kvinnan får inta rollen som undergiven och i beroendeställning medan 

männen framstår som dominanta och kompetenta. Skillnaden mellan reklambilden och 

verkligheten är att i bilden suddas alla distraktioner och bekymmer ut och endast det 

essentiella och roliga blir kvar – en typ av hyperrealitet som Goffman beskriver det.  

   Han satte upp sex rubriker för att mäta stereotypa framställningar av kvinnor i reklambilder 

(egen översättning): (1) Relativ storlek, den längsta personen i bilden är den med högst social 

status; (2) Feminin beröring, lätt beröring vid något som om det vore mycket delikata och 

dyrbart; (3) Befattningsrangordning, vem som har kommandot vid interaktion; (4) Familjen, 

kvinnans roll i fotografier föreställande familjesituationer; (5) Ritualisering av underordnad 

ställning, där någon i bilden visas i en underlägsen position jämfört med de andra eller 

betraktaren; samt (6) Tillbakaträdande, att en person inte verkar vara mentalt närvarande i 

bilden eller verka gömma sig (Goffman, 1979). För mer ingående beskrivningar av 

kategorierna se bilaga 2. För min undersökning är rubrikerna feminin beröring, ritualisering 

av underordnad ställning (i förhållande till betraktaren eller fotografen) samt tillbakaträdande 

mest relevanta eftersom de andra rubrikerna framförallt berör bilder där flera personer av 

olika rang ingår. 

 

3.3 Nya kroppsideal i träningsbloggarna 
Yvonne Andersson (2015) har undersökt hur kön skapas i träningsbloggar, med betoning på 

de som är skrivna av icke professionella kvinnliga bloggare, en disciplin som växt sig stark de 

senaste åren. Andersson skriver att idealen har förändrats och att ”strong is the new skinny”. 

Hon menar dock att det finns en motsättning för kvinnor som tränar mycket eftersom det av 

omgivningen kan uppfattas som en provokation eftersom muskler traditionellt sett är ett 
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manligt attribut. Gränsen är hårfin mellan att en kropp uppfattas som snyggt definierad och 

som okvinnlig. Andersson tar exempelvis upp bodybuilding där kvinnorna som tävlar är 

extremt muskulösa och har minimalt med underhudsfett vilket i många fall bidrar till att de 

kvinnliga formerna försvinner. De kompenserar då med att använda typiskt feminina attribut 

som löshår, konstgjorda naglar, mycket smink och minimala bikinis för att ändå uppfattas 

som kvinnliga och inte riskera att utmana könskategorierna. Att bygga muskler kan också ha 

till syfte att frammana en mer manlig framtoning vilket skulle kunna ge tillgång till manliga 

privilegier, vilket Andersson dock konstaterar verkar mer sällsynt än att syftet med träningen 

är att förstärka de kvinnliga dragen. Andersson (2015) skriver att kvinnor är mer benägna att 

tänja på de normativa gränserna och sträva efter ideal som anses typiskt manliga, medan hon 

inte sett några tecken på att det skulle finnas någon liknande ansats från manligt håll.  

   Träningstrenden har märkts av på bred front under 2015 och det är i min mening intressant 

att undersöka om det nya, vältränade idealet även letat sig in i de trendkänsliga 

modemagasinen. 

 

3.4 Tilltalande bilder 
Anja Hirdman (2001) undersöker i sin avhandling hur kvinnor och män och relationen mellan 

dem framställs i två veckotidningar: Veckorevyn och Fib aktuellt, med syftet är att fördjupa 

problematiken kring hur föreställningar om genus produceras och förmedlas beroende på 

publikriktning. Det är inte den faktiska publiken som Hirdman undersöker utan de positioner 

som erbjuds publiken, där innehållet och tilltalet utformas efter vad publiken förväntas vilja 

ha. Gemensamt för de båda tidningarna, skriver hon, är att de inte riktar sig till personer med 

specifika intressen utan till personer i egenskap av kvinna respektive man. Hirdman 

undersöker de båda tidningarna år 1965, 1970, 1975 och 1995 för att sedan jämföra deras 

respektive tilltal och syn på sin publik (Hirdman 2001:9).  

   Hirdman skriver att bilder ofta uppfattas som mer sanna än vad text gör (Hirdman 2001:48). 

Hon tar upp att det finns många sätt att få fram olika känslor och attityder i bilder. Genom att 

exempelvis använda olika kameraperspektiv där närbilder skapar en personlig känsla medan 

bilder tagna på långt avstånd framstår som mer opersonliga. Kroppsspråk och poser har också 

stor inverkan på bildens budskap, blicken bortvänd kan uppfattas som att personen är 

upptagen och ett leende ger bilden en varm känsla som påminner om familjebilder (ibid.).  

   Resultatet från undersökningen av Veckorevyn 1995 är mest intressant för min undersökning 

eftersom både Styleby och Veckorevyn riktar sig till kvinnor. Hirdman kommer fram till att 
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Veckorevyn tar på sig en vägledande, och ibland nästan undervisande, roll som visar hur man 

blir och är en kvinna, vilket framstår som ett livslångt projekt (Hirdman 2001:294). Hirdman 

diskuterar att blicken, ”the gaze”, har stor betydelse för upprätthållandet av könsordningar i 

visuellt material (Hirdman 2001:299).  

 

4. Teori 
I kapitel 4 presenteras undersökningens teoretiska ram. I avsnitt 4.1 motiveras valet att ta 

utgångspunkt i genusvetenskapen, i avsnitt 4.2 presenteras hur genusperspektivet kan 

appliceras på medie- och kommunikationsfältet och en del av den kritik som finns mot 

vetenskapen. I avsnitt 4.3 presenteras teorier som rör mediers påverkan på publiken. Avsnitt 

4.4 tar upp teorier om kvinnligt mode och könsstereotyper, både historiskt sett och idag och i 

avsnitt 4.5 presenteras teorier om tidskrifter. Jag avslutar kapitlet med att i avsnitt 4.6 

presentera fem aspekter som jag anser är avgörande för hur kvinnan uppfattas i en bild och 

som jag därför använt som utgångspunkt i bildanalyserna. 

 

4.1 Motivering av teoretisk ansats 
Valet att låta uppsatsen utgå från ett genusperspektiv kändes lämpligt eftersom syftet är att 

undersöka hur framställningen av kvinnan ser ut samt hur genus skapas vilket är områden som 

är centrala för genusforskningen (Kleberg 2006). Begreppet genus syftar till att beskriva hur 

män och kvinnor vid en viss historisk tid karaktäriseras och utvecklades och används för att 

nå en djupare förståelse av maktförhållandena mellan män och kvinnor (Hirdman 2001:13). 

Teorier kring mediernas påverkan på publiken kändes viktiga att ta med eftersom de kan 

hjälpa till att förklara varför medieutbudet bör granskas. Teorierna kring kvinnligt mode och 

könsstereotyper anknyter till genusperspektivet men förklarar också det kvinnliga klädmodets 

problematik historiskt sett. Jag har också valt att ta med teorier som rör tidskrifter för att få en 

teoretisk utgångspunkt i det empiriska materialet.  

 

4.2 Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap 
I 1960-talets Sverige växte kritiken mot kvinnoidealet som presenteras i medierna, dels 

kritiserades synen på kvinnokroppen och dels förmedlandet av traditionella könsroller 

(Kleberg 2006:13). Många frågor som var aktuella på 60-talet är i min mening än idag 
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aktuella, som exempel att mannen ses som normen samt den stereotyperande och 

nedvärderande förminskning av kvinnan som sker i medierna (Kleberg 2006:16).  

   Syftet inom genusforskningen liksom inom medieforskningen är att söka förklaringar till 

hur våra uppfattningar om verkligheten skapas. Genusforskningen syftar mer specifikt till att 

undersöka hur kön skapas, hur medierna framställer kvinnlighet respektive manlighet samt 

hur maktrelationer och förhållanden mellan könen skildras (Kleberg, 2006). Kleberg menar 

att kön skapas och definieras till stor del i medierna vilket i min mening är ett sannolikt 

antagande eftersom medier idag har en stor plats i många människors liv, kanske framförallt 

de ungas som antagligen är mest mottagliga för påverkan. Hirdman menar att för att förstå hur 

genus formas måste manlighet och kvinnlighet ställas i förhållande till varandra (Hirdman 

2001:13). 

 

4.2.1 Kritik mot genusforskningen 

Genusforskningen har anklagats för att förstärka stereotyper och uppfinna dem snarare än att 

motarbeta dem (Alvesson och Sköldberg 2008:360) vilket är en åsikt som i min mening är 

mycket problematisk och avslöjar att det finns en motvilja bland vissa mot att synliggöra 

problem i samhället.  

   Den tidiga feministiska forskningens utgångspunkt var att mediebilden av kvinnan var falsk 

men det skulle innebära att det fanns en sann bild av kvinnan, vilket är svårt för att inte säga 

omöjligt att bevisa (Hirdman 2001:14).  

 

4.3 Teorier om mediernas påverkan på publiken 
Kultivationsteorin presenterades av George Gerbner år 1970 och går ut på att medierna odlar 

vissa föreställningar om verkligheten hos publiken. Medierna har en central roll i vårt 

vardagsliv och vår världsbild påverkas av vad vi ser där (Balnaves et. al. 2009:72f, Fiske 

1990:143). Idag finns en mängd olika medier att ta del av på ett snabbt och lättillgängligt sätt 

men förr var inte utbudet lika generöst och många baserade sin verklighetsuppfattning på ett 

enda medium, speciellt då Tv:n slog igenom. Tv ger en systematiskt snedvriden bild av 

verkligheten, exempelvis i fråga om förekomsten av män och kvinnor, olika åldersgrupper 

och antalet våldsbrott (ibid.). Kultivationsteorin är enligt min åsikt applicerbar på 

undersökningen av modemagasin för även om läsarna antagligen tar del av fler medier så 

bidrar återkommande representationer i magasinen till att publiken uppfattar dem som 
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verkliga. En förstärkande faktor är att de som står bakom magasinen ofta fungerar som 

opinionsledare. 

   Personal Influence, på svenska översatt till tvåstegshypotesen, presenterades av Katz och 

Lazarsfeld 1955. Hypotesen går ut på att mediernas budskap plockas upp av betydande 

personer som sedan fungerar som opinionsledare och ger budskapet validitet och sprider det 

till övriga delar av publiken. PR utgår ofta från tvåstegshypotesen som också har haft stor 

inverkan på sättet att se på målgrupper. Hypotesen tillkom i en tid då man insett att mediers 

effekter är begränsade och inte direkta (Windahl, et. al. 2009:69-76). Styleby är uppbyggt 

kring Elin Kling och hennes personliga varumärke och hon är en opinionsledare vilket gör att 

också magasinet fungerar som det. 

 

4.4 Kvinnligt mode och könsstereotyper 
Dagens mode kan på många sätt uppfattas som betydligt mer androgynt än vad det gjort 

historiskt sett men det är enligt Joanne Entwistle (2015:140) endast ett bevis på den besatthet 

av kön som råder i modevärlden. Även Elisabeth Wilson uppmärksammar det faktum att 

modet har en stor del i att definiera och omdefiniera vår uppfattning om kön (Wilson 

2007:117). I de tidiga civilisationerna var klädernas främsta funktion att visa vilken 

samhällsklass en person tillhörde inte vilket kön, och män och kvinnor kläder skilde sig lite åt 

(ibid.) Idag är kläderna ofta det som gör att vi vid ett hastigt ögonkast kan avgöra könet på en 

person. Kvinnor förväntas klä sig ”kvinnligt” och män ”manligt” och det börjas tidigt, 

nyfödda flickor kläs i rosa och pojkar i blått.  

   Entwistle skriver att när vi möter en person så tror vi att vi kan se personens kön men det vi 

egentligen ser är ett utseende kopplat till ett visst kön som vi antar är en korrekt indikation. 

Kläderna är en av de mest effektiva och omedelbara sätten att uttrycka könstillhörighet på. 

Kläder artikulerar idéer om kön och konstruerar kvinnlighet och manlighet men relationen är 

arbiträr och skiljer sig mellan kulturer och kan förändras över tid (Entwistle 2015:141).  

 

Under medeltiden i och med kristendomens intågande i Europa förändrades klädmodet 

drastiskt. Män och kvinnors kläder som varit snarlika började istället kontrastera varandra. Då 

kyrkan på 1500-talet förbjöd kvinnor att visa benen och kjolarna därför blev längre och vidare 

så blev männens byxor tajtare och mer avslöjande. Det svängde sedan fram och tillbaka för att 

på 1700-talet gå åt det rakt motsatta hållet då både män och kvinnor använde pudrade peruker, 
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smink, spetsar och broderier. Efter franska revolutionen blev modet betydligt mer jämlikt 

mellan både könen och samhällsklasserna (Entwistle 2015:141ff).  

   Efrat Tseëlon (1998) skriver att kyrkan genom historien ansett det vara av stor betydelse att 

klä sig passande för sitt kön, sin ålder och sin status och att bryta mot dessa normer kunde ge 

allvarliga konsekvenser. Både män och kvinnor har likväl genom tiderna brutit mot 

klädesnormerna men kvinnorna har alltid bestraffats hårdare. I de perioder det manliga modet 

uppvisat feminiserande drag, och varit minst lika förföriskt som det kvinnliga, har det 

förlöjligats av kyrkan och setts som tecken på moraliskt förfall. Kritiken mot den kvinnliga 

klädseln har dock genomgående varit av det hårdare slaget och Tseëlon skriver att ”Kvinnan 

tycktes aldrig kunna få det hela rätt. Vad hon än hade på sig, blev detta synonymt med något 

negativt.” och ”Om feminina kläder på en man väckte löje, gav en kvinna i manlig klädsel 

upphov till närmast hysteriska reaktioner.” (Tseëlon, 1998:24). Kvinnan har ansetts ägna för 

mycket tid åt sin klädsel och vara fåfäng men har under de perioder då ett naturligare mode 

med mjukare former förespråkats beskyllts för att ha en slapp moral (Tseëlon, 1998:24). 

 

4.5 Teorier om tidskrifter 

4.5.1 Modejournalistik och bristen på oberoende 

Kawamura skriver att modeskribenter är modets väktare och att de kan delas in i två 

kategorier, journalister och redaktörer (Kawamura 2007:127-130). Modeskribenterna gör ett 

urval av vad de tycker är värt att satsa på varje säsong för att sedan sprida det vidare (ibid.). 

Modetidningarna har ett nära samarbete med modeskaparna och tjänar enligt Kawamura deras 

intressen, exempelvis sprider de idéer till konsumenterna som stimulerar försäljningen av det 

senaste modet (ibid.). Modetidningen uppstod i början av 1900-talet och 

modefotograferingarna under 1920-talet. I takt med den fotografiska teknikens utveckling har 

fotografiet blivit ett av modets viktigaste propagandaredskap (Kawamura 2007:128). 

Kawamura menar att modejournalister sällan intar en kritisk roll, utan endast agerar reportrar 

till skillnad från andra typer av kulturjournalister. Hon resonerar om att modets flyktighet gör 

det svårt för en jämförande standard att etableras vilket är anledningen till att klimatet i 

modevärlden skiljer sig från exempelvis litteratur- eller konstvärldens (ibid.). Hon tar också 

upp vad hon beskriver som den mest kontroversiella frågan i sammanhanget: var gränsen 

mellan reklam och redaktionellt material går, och menar att det är svårt för journalister inom 

massmedia att rapportera modenyheter på ett objektivt sätt eftersom annonsörerna står för den 
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största delen av tidningarnas finansiering och är direkt avgörande för dess överlevnad 

(Kawamura 2007:129).  

   Moderedaktörernas roll idag är enligt Kawamura en sammansmältning av stylist, 

produktlanserare och ett ansikte utåt mot konsumenter och mot detaljhandlare. 

Moderedaktörens två maktredskap är tystnad och utrymme: de kollektioner som anses vara 

bra får helsidor och reportage i tidningen medan de kollektioner som anses sämre tystas ner 

och glöms bort. Återigen spelar dock annonsörernas krav in (Kawamura 2007:130). 

 

4.5.2 Journalistikens försök att spegla verkligheten? 

Den eviga frågan: Ger medierna en objektiv bild av verkligheten? Linda Fagerström 

diskuterar även hon mediernas brist på oberoende och skriver att trenden sedan 1980-talet 

varit att avreglera mediemarknaden för att undvika censur men att detta istället lett till en 

stark ägarkoncentration och att medieutbudet nu utformas efter de köpstarka grupperna i 

samhället (Fagerström 2008:126). Fagerström tar upp en studie som gjordes världen över 

2005 där det konstateras att fördelningen mellan män och kvinnor i nyhetsrapporteringen i 

Sverige är 70/30, vilket går att jämföra med 79/21 i hela världen. Representationen av kvinnor 

i nyhetsrapporteringen i Sverige är alltså något bättre än världsgenomsnittet, vilket är 

glädjande, men Fagerström skriver att kvinnorna är överrepresenterade inom vissa områden, 

exempelvis som brottsoffer och ”vanliga människor”, och underrepresenterade på andra, 

exempelvis som näringslivsrepresentanter och politiker (Fagerström 2008:119,122). Enligt 

Fagerström menar många journalister i Sverige att det är hopplöst att försöka skildra vissa 

delar av samhället som exempelvis näringslivet på ett jämställt sätt, eftersom det de facto inte 

är jämställt (Fagerström 2008:120).  

 

Den amerikanske mediekritikern Noam Chomsky presenterade i slutet av 1980-talet 

tillsammans med kollegan Edward Herman en propagandamodell för massmedier som 

föreslog att mediernas yttersta uppgift är att stödja ägarnas värderingar och intressen (Herman 

& Chomsky 1988 i Fagerström 2008:121). Andra har kommit med liknande kritik men då 

snarare betonat nyheternas sociala organisation, som journalisternas nära relation till sina 

källor vars ideologiska värderingar och perspektiv lätt färgar av sig på nyheternas innehåll 

(Fagerström 2008:122).  

   Medierna har enligt Fagerström en tendens att överrepresentera samhällets elit i sin 

rapportering och de människor som avviker från normen representeras av medierna på ett 
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endimensionellt sätt, som stereotyper, vilket ofta leder till objektifiering (Fagerström 

2008:25). Hon tar som exempel upp massmedieforskaren Maria Edströms studie av 

mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv där hon kommer fram till att medierna 

skapar nidbilder och stereotyperar kvinnor på maktpositioner. Anledningen till detta är flera, 

menar Edström, dels präglas företagsvärlden av manlig gemenskap och dels stämmer inte 

föreställningarna om femininitet med föreställningarna om hur det är att vara chef – makt 

uppfattas som något manligt (Edström i Fagerström 2008:127).  

 

Sättet kvinnorna framställs på i modetidningarna skapar alltså vårt samhälles uppfattning om 

vad femininitet är, om vi utgår från att mode och medier sätter ramen för hur genus uppfattas, 

vilket i förlängningen leder till att bestämma hur kvinnor i andra sammanhang kommer att 

framställas för att genusordningen ska upprätthållas. 

 

5. Metod 
I metodkapitlet diskuteras inledningsvis i avsnitt 5.1 valet av metod och i avsnitt 5.2 

förutsättningarna för den förundersökningen av modereportagen som gjordes. I avsnitt 5.3 

presenteras semiotikens historia samt de begrepp som används i analysen, i avsnitt 5.4 

presenteras kort den textanalytiska metod som förstärker analysen av ledarsidorna och 

avslutningsvis presenteras i avsnitt 5.5 analysens avgränsningar. 

5.1 Val av metod  
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur kvinnan framställs i Styleby och det 

åstadkoms i min mening bäst genom användandet av en kvalitativ metod, där en mindre 

mängd material undersökt på djupet. Avsikten var inte varit att undersöka hur de faktiska 

läsarna uppfattar framställningen, då hade kvalitativa intervjuer eller en enkätundersökning 

passat bättre som metod. Syftet var inte heller att undersöka vad som är avsändarens avsikt 

eller vilken position läsarna erbjuds, även om de perspektiven också skulle vara intressanta att 

undersöka. En semiotisk modell framstod som det mest lämpliga valet eftersom den kan 

undersöka betydelsen som skapas hos läsaren utifrån associationer och förkunskaper snarare 

än vad som är tanken att mottagaren ska uppfatta.  

  Inom medievetenskapen är begreppet innehållsanalys (eller textanalys) ett samlingsnamn för 

studier av texter och innebär att forskaren har en ”dialog” med texten. Det finns många 

traditioner och ett antal metoder för att tolka eller läsa texter och den som kommit att 
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användas nästan uteslutande på senare år är den symtomatiska läsarten där texten antas 

manifestera uttryck för underliggande eller dolda budskap. Under 1970-talet utvecklades den 

symtomala läsningen och delades in i tre delar: psykoanalys, marxism och strukturalism där 

den sistnämnda inom medieforskningen kommit att gå under benämningen semiotik (Östbye 

et. al., 2003:62-66).  

 

5.2 Förundersökning av modereportagen 
Inledningsvis i analysarbetet gjordes en förundersökning där 16 modereportage från åren 

2011/2012 och lika många från åren 2014/2015 studerades. Förundersökningen hade flera 

syften, dels att ge en övergripande bild av hur framställningen av kvinnan ser ut i magasinet 

under de olika tidsperioderna för att sedan kunna studera likheter och skillnader, dels att 

fastställa vilka aspekter som ansågs mest essentiella i bilderna samt för att välja vilka två 

reportage som skulle studeras djupare.  

   Fem rubriker konstruerades utifrån vad bilderna på ett omedelbart sätt förmedlade, med den 

tidigare forskningen som grund. De fem aspekterna, som presenteras här nedan, var i min 

mening avgörande för hur kvinnan upplevdes i bilderna och är återkommande inslag i tidigare 

studier av modebilder.  

 

Miljö: Är modellen porträtterad i en arbetsrelaterad situation/i ett officiellt sammanhang, på 

sin fritid eller är det inte tydligt (fotograferat i en onaturlig miljö, så som en studio)?  

Etnicitet: Har modellen ett västerländskt utseende (ljus hy) eller annat ursprung? 

Kroppsform: Är modellen smal eller kurvig?  

Objektifiering: Framställs kvinnan på ett sexuellt sätt (naken, avslöjande kläder) eller 

neutralt? 

Attityd: Är modellen porträtterad som dominant eller underordnad? 

 

Inom rubriken ”Miljö” studerades i vilken situation kvinnan porträtterats i bilderna. Millard 

och Grant konstaterade i sin studie från 2006 att kvinnan ofta framställs i en dekorativt eller 

ledigt tillstånd. 

   Under rubriken ”Etnicitet” finns kategorierna ”Västerländsk” och ”Annan” där kvinnornas 

utseendemässiga ursprung fastställdes för att avgöra om Styleby likt den västerländska 

modebranschen i stort tenderar att överrepresentera den vita kvinnan. Även fördelningen 

mellan blonda och brunhåriga modeller noterades. 
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   Rubriken ”Kroppsform” studerades om det smala idealet som råder i modebranschen 

upprätthålls i Styleby. Även aspekten ungdom, som också är ett ideal i modebranschen, 

noterades i bilderna liksom antalet muskulösa modeller för att fastställa om det nya starka 

idealet som Andersson (2015) funnit märks av i magasinet.  

   Rubrikerna ”Objektifiering” och ”Attityd” grundades på Goffmans (1979) rubriker feminin 

beröring, ritualisering av underordnad ställning (i förhållande till betraktaren eller fotografen) 

samt tillbakaträdande som presenteras närmare i bilaga 2. 

 

5.3 Semiotik - betydelsebärande tecken 
”Semiotik är kort sagt läran om hur vi skapar betydelse i världen genom att se allt som 

tecken” skriver Orla Vigsö (2008:235). Ett meddelande består av tecken och för att 

mottagaren ska uppfatta den tänkta betydelsen i ett meddelande gäller det att hon använder sig 

av samma koder som avsändaren (Fiske 1990:61). Betydelsen i ett meddelande är inte absolut 

utan kan förändras över tid. Fiske menar att ordet ”negociering” är det kanske mest 

användbara för att beskriva den semiotiska analysen ”eftersom det antyder en växelverkan, ett 

givande och tagande mellan människa och meddelande.” (Fiske 1990:69). Det är av den 

anledningen jag valt att använda semiotiken i mina analyser, för att studera betydelsen i 

texterna. Det stora problemet med semiotiken är svårigheten för forskaren att behålla ett 

objektiv synsätt. 

 

5.3.1 Ett utvidgat textbegrepp 

Den semiotiska metoden används inte sällan vid analyser av texter inom medievetenskapen 

och utgår från den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure arbete. Den franska 

semiologen och konstforskaren Roland Barthes vidareutvecklade senare Saussures teorier. 

Semiotik har blivit ett samlingsnamn för olika typer av teckenlära och beteckningen semiotik 

kommer ursprungligen från den amerikanska filosofen Charles S. Pierce. Saussure och Pierce 

utvecklade sina respektive teckenläror parallellt men utan någon påverkan av varandra 

(Östbye et. al., 2003:66, Gripsrud 2002:148).  

   Saussure arbetade främst med tal- och skriftspråk, verbala språk, men ett av semiotikens 

främsta bidrag är att den har utvidgat textbegreppet så att alla uttrycksformer, även stillbilder, 

rörliga bilder, ljud och musik kan förstås och tolkas som texter (Östbye et. al., 2003:67). Det 

som skiljer verbala språk från bilder är att de är arbiträra vilket innebär att förhållandet mellan 

uttryck och innehåll är godtyckligt och bygger på en social överenskommelse, de är symboler, 
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till skillnad från bilder där förhållandet mellan bild och verklighet är tydligt motiverat eller 

ikoniskt. Denna uppdelning kommer från Pierce där det också finns en tredje typ av tecken, 

det indexikala, som är ett spår på något, till exempel rök som indikerar att det brinner 

någonstans (Östbye et. al, 2003:68, Gripsrud 2002:150f).  

  

5.3.2 Arvet efter Roland Barthes – denotation, konnotation och myt 

Roland Barthes, Saussures efterföljare, konstruerade en systematisk modell för den 

negocierande betydelsen där kärnan är två ordningar av beteckning. Den första ordningens 

beteckning, denotation, avser tecknets uppenbara, direkta betydelse. Den andra ordningens 

beteckning, konnotation, är den indirekta betydelsen eller ordagrant medbetydelsen. Fiske 

skriver att konnotationen ”beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens 

uppfattningar eller känslor och de värderingar som gäller i kulturen” (Fiske 1990:117f). Fiske 

skriver att Barthes hävdade att distinktionen mellan denotationen och konnotation är klar i 

fotografier, ”Denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur det fotograferas.” (Fiske 

1990:119). Barthes semiotiska analysmodell, där bilden studeras i två nivåer, är den metod 

som framförallt använts för att analysera bilderna i min undersökning. 

   Barthes använde sig av ett andra semiologiskt system, myten, där tecknet i det första 

systemet blir det betecknande i det andra. Myten är, enligt Barthes, ett yttrande och ett sätt att 

ge förståelse till något, som ett kommunikationssystem. Det finns det betecknande, det 

betecknade och tecknet som är den fullständiga förbindelsen mellan de två första termerna. 

Korrelationen mellan dem är myten (Barthes 2007).  

   Myter syftar på berättelser som finns i en kultur eller ett samhälle och som förklarar en 

aspekt av verkligheten (Fiske 1990:121). Barthes menade att myten inte definieras av vad 

meddelandet innehåller utan av hur det uttrycks. Myten förses godtyckligt med betydelse 

beroende av läsaren (Barthes 2007).  

   Barthes föreslog ytterligare ett sätt på vilket beteckning av andra graden kan ske, det 

symboliska, där föremål genom konventioner ges en symbolisk betydelse. Fiske skriver dock 

att detta begrepp inte utvecklats i samma grad som konnotation- och mytbegreppet och att det 

därför kan vara kan vara bättre att använda Pierces termer ikon, index och symbol (i Pierces 

mening) istället för att ge betydelse till beståndsdelar i exempelvis en bild (Fiske 1990:122).  
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5.4 Textanalytisk metod 
Vi förhåller oss till och interagerar med texter mer eller mindre konstant, skriver Ledin & 

Moberg (2008). De menar att vi lär oss om samhället och om oss själva genom att studera och 

tolka texter. Texter består av olika system av tecken, som vi lärt oss från semiotiken, och 

texten är därför en representation av något (Ledin & Moberg 2008:153). Textanalysen som 

presenteras av Ledin & Moberg tar sin utgångspunkt i en konstruktivistisk tradition och är en 

kvalitativ, deskriptiv analysmetod. För att hitta underliggande motiv i en text föreslår 

författarna att metoden kombineras med exempelvis en semiotisk analysmetod vilket är vad 

jag gjort. Metoden studerar textens beståndsdelar och syftar till att sätta in den i en kontext 

utifrån våra förkunskaper om texter. Tanken är att skribenten och läsaren kommunicerar 

(Ledin och Moberg 2008:155). Jag har kompletterat den semiotiska analysmetoden med den 

textanalytiska metoden vid analyserna av ledartexterna för att kunna undersöka tilltalet i dem. 

 

5.5 Avgränsning 
Inledningsvis gjordes en förundersökning av 32 modereportage vilken hade flera syften som 

specificeras i avsnitt 5.2. Vidare gjordes fyra mer djupgående analyser på de delar av 

tidningen som i min uppfattning är mest betydelsefulla för magasinets framtoning för att nå en 

djupare förståelse av Stylebys sätt att framställa kvinnan på. Eftersom det första numret var ett 

vårnummer och det senast utkomna ett höstnummer var jag medveten om att vissa skillnader 

dem emellan kunde bero på det. Att magasinets layout uppdaterats samt att den ordinarie 

creative directorn Elin Kling var tjänstledig i #36 har också tagits i beaktande i analyserna. 

 

5.5.1 Förundersökning av modereportagen 

För att få en inledande idé över vilka resultat som kunde väntas av bildmaterialet i Styleby 

studerades alla modereportage (två reportage i varje tidning) i åtta tidningar från det första 

året (#1-8,) samt från det senaste året (#27-29 samt #33-37). Anledningen till att tidningarna 

inte togs i nummerordning från det senaste året var att jag dessvärre inte hade tillgång till alla 

nummer. I denna förundersökning studerades bilderna utifrån aspekterna miljö, etnicitet, 

kroppsform, objektifiering och attityd. Anledningar till att dessa upplagor valdes till 

förundersökningen var för att få möjligheten att jämföra resultateten dem emellan och där 

med ge ett tillräckligt stort material för att studiens jämförande underfråga ska kunna 

besvaras. 
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5.5.2 Djupgående analyser 

Delarna som analyserades på djupet var ett modereportage, samt ledarsidan i två olika 

nummer av modemagasinet Styleby. Upplagorna som materialet för analyserna valdes ur var 

den allra första (#1, vår 2011) samt den vid uppsatsarbetets uppstart senast utkomna (#36, 

höst 2015) med anledning att ha möjligheten att fördjupa de jämförande resultat som 

framkommit från förundersökningen.  

   #36 var det senast utkomna numret då uppsatsarbetet startade. Under uppsatsarbetets gång 

publicerades också #37 och det har inkluderats i förundersökningen. I # 36 är Elin Kling 

föräldraledig vilket är anledningen till att Bergh hälsar läsarna välkomna i det numret. 

 

5.5.2.1 Modereportagen 

I stort sätt alla upplagor består av två bildserier av typen som valts för analyserna och i det 

ena är det ofta omslagsmodellen som är modell och i det andra en annan modell (eller flera 

modeller). Den här typen av modereportage är ett inslag som återfinns i så gott som alla 

modemagasin. I #1 har bildserien som kommer först i tidningen kronologiskt sett analyserats 

och i #36 har bildserien som kommer som nummer två analyserats med anledning att de är 

fotograferade på plats i en naturlig miljö och inte i en studio som det andra reportaget i 

respektive tidning med anledning att det i förundersökningen framkom att miljön var en 

essentiell aspekt i en bild. Modereportage som är fotograferade i en naturlig miljö är enligt 

min vetskap också mer påkostade och ofta mer genomarbetade är de som är fotograferade i en 

studio vilket verkade stämma även i dessa fall. Fokus låg på bilderna men även den text som 

hör till respektive bildserie inbegreps i analyserna. I #1 heter reportaget ”Suits You” och 

består av fem uppslag (10 sidor) där två modeller är porträtterade i hel- eller halvkropp på alla 

uppslag i kostymer med olika styling. Alla bilder tillhörande reportaget återfinnes i bilaga 3. 

   I #36 heter reportaget ”Better in tune with the infinite” och. Bildreportaget består av elva 

bilder uppdelade på 14 sidor där tre av bilderna upptar hela uppslaget och resterande (åtta 

stycken) upptar en sida. Fyra av bilderna är halvkroppsbilder, två är helkroppsbilder, två är 

kroppsbilder där huvudet inte syns, två är porträttbilder och en är en landskapsbild. Bilderna 

finns återgivna i bilaga 4. 

 

5.5.2.2 Ledarsidan 

En ledarsida är även den ett återkommande inslag i de flesta modetidningarna och jag ansåg 

den därför vara intressant att analysera. Ledarsidan sätter i min mening prägel på magasinet 
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och att det därför är intressant att undersöka hur ledaren representerar sig själv och andra 

kvinnor. Ledarsidan i #1 har Elin Kling som avsändare och inbegriper en bild på henne själv, 

en ledartext där läsaren välkomnas till Styleby, en spalt med information om 

omslagsfotograferingen samt information om när nästa nummer utkommer och att Styleby 

även finns att köpa till läsplatta. Sidan finns i sin helhet i bilaga 5. 

   I #36 är det chefredaktören Jonna Bergh som hälsar läsarna välkomna till det nya numret. 

Här är sidan betydligt mer avskalad: en bild på Jonna själv, en rubrik i form av ett citat och en 

signerad ledartext med referenser till uppslag i tidningen. Se bilaga 6. 
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6. Analys och resultat 
I det här kapitlet redovisas inledningsvis, i avsnitt 6.1, resultatet av förundersökningen där 

sexton modereportage från åtta nummer av Styleby utkomna åren 2011/2012 och lika många 

utkomna åren 2014/2015 studerats utifrån fem aspekter för att ge en inledande idé om hur 

Styleby representerar kvinnan i sina modereportage. Därefter, i avsnitt 6.2 och 6.3, har två 

modereportage, ett från #1 (2011) och ett från #36 (2015), analyserats på djupet med hjälp av 

en semiotisk modell för att hitta underliggande betydelser. I avsnitt 6.4 och 6.5 har ledarsidan 

i #1 och #36 analyserats med samma semiotiska modell men i kombination med en 

textanalytisk metod. I slutet av kapitlet, avsnitt 6.6, sammanfattas kortfattat resultateten från 

analyserna och presenteras tillsammans med några reflektioner. 

 

6.1 Resultat av förundersökningen av modereportagen 
Längst upp i tabellen återges de fem aspekterna som studerades i bilderna, där varje bild föll 

in under någon av kategorierna som presenteras precis under. Längst till vänster i tabellen 

redovisas vilka nummer av tidningen som avses och siffrorna ”1” och ”2” hänvisar till vilket 

modereportage i kronologisk ordning i tidningen som åsyftas. 

 

Resultat från 2011/2012 

  Miljö Etnicitet Kroppsform Objektifiering Attityd 
  Studio Fritid Arbete Annan Västerländsk Kurvig Smal Neutral Sexuellt Dominant Underlägsen 

Nummer                       
#1 1 2     12   12 1 2 1 2 
                        
#2 2 1   1 2   12 2 1 2 1 
                        
#3   12     12   12 2 1 2 1 
                        
#4 1 2     12   12 2 1   12 
                        
#5 12       12   12 12   12   
                        
#6 1 2     12   12 1 2 1 2 
                        
#7 1 2   1 2   12 1 2 1 2 
                        
#8 1 2     12   12 1 2 1 2 
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Resultat från 2014/2015 

  Miljö Etnicitet Kroppsform Objektifiering Attityd 
  Studio Fritid Arbete Annan Västerländsk Kurvig Smal Neutral Sexuellt Dominant Underlägsen 

Nummer                       
#27 1 2    1 2   12 12 

 
12 

                         
#28 12 

   
12   12 1 2 1 2 

                        
#29   12     12   12 12 

 
12 

                         
#33 2 1     12   12 2 1              2 1 
                        
#34 2       1     12   12 2            1 2  1 
                        
#35 12 

 
    12   12 2 1 2 1 

                        
#36 1 2   

 
12   12 1 2 1 2 

                        
#37 1 2     12   12 12 

 
1 2 

                        
 

Utifrån miljöaspekten framkom att kvinnan varken i reportagen från 2011/2012 eller 

2014/2015 någon gång porträtteras i en tydligt arbetsrelaterad miljö. I reportagen från 

2011/2012 är fördelningen mellan bilder fotograferade i studio och på plats i en miljö som 

framstår som ledig precis lika och i utgåvorna från 2014/2015 är fördelningen 9 av 16 i studio 

och resterande i ett ledigt sammanhang. På bilderna som kategoriserats som studio går det inte 

att avgöra om plaggen och framtoningen är tänkt för arbete eller fritid men i de reportage som 

kategoriserats som fritid framställs modellen i en typiskt ledig situation, som exempelvis på 

fest, på semester, vid landstället eller ute i naturen 

   Den klart övervägande delen av de modeller som Styleby använder i sina modereportage har 

ett västerländskt utseende, både i numren från åren 2011/2012 och 2014/2015. I reportagen 

från 2011/2012 var de blonda modellerna i klar majoritet till skillnad från 2014/2015 där 

föredelningen mellan blondiner och brunetter var mer jämn. Alla modeller som använts i 

modereportagen är unga, smala och attraktiva. Ingen av modellerna uppfattades som mager. 

En modell hade tydligt definierade muskler. 

 I de flesta bildserierna kombinerar modellen/modellerna en dominant attityd med en 

underlägsen i de olika bilderna och kategorisering har då gjorts utifrån den övergripande 

känslan reportaget förmedlat. I många av upplagorna hade den ena bildserien en mer 

dominant attityd och det andra en mer underlägsen. Attityden speglar i många fall om 

modellen framställs på ett objektifierat sätt eller inte. I de flesta bilderna där modellen 
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uppfattades ha en dominant attityd uppfattas hon inte som ett sexuellt objekt och i de flesta 

fall där modellen hade en underlägsen attityd objektifierades hon på ett sexuellt sätt, även om 

det fanns undantag. Det som avgjorde hur kvinnans attityd uppfattades var exempelvis hennes 

kroppshållning, blick och position sett i förhållande till betraktaren. Om hon tolkades på ett 

objektifierat sätt eller inte avgjordes exempelvis utifrån om klädseln var avslöjande och om 

hennes kroppsställning eller ansiktsuttryck signalerade sex. 

 

6.2 Analys av modereportaget ”Suits You” i Styleby #1 
På första uppslaget (bild 3.1) finns en text som förklarar kontexten för reportaget: ”STYLEBY 

följde med modellerna Flo och Katharina ut i Paris för att testa vårens bästa uniform: 

kostymen. Din personlighet plockar du fram genom modell, färgnyans, och genom att matcha 

med dina favoritplagg under.”. Fotograf är Blaise Reuterswärd och stylist Simon Rasmussen.  

   Modellerna, två stycken, är i 20-årsåldern och den ena har långt blont hår och den andra 

axellångt brunt hår, båda i naturlig nyans och styling. Sminkningen är naturlig med betoning 

på att förstärka de personliga dragen. Båda är smala och har ett västerländskt utseende. 

Utifrån de plagg modellerna har på sig skulle det kunna tolkas som att de är på väg till jobbet 

men eftersom reportaget är fotograferat i ett mörkt Paris uppfattas det dock som att kostymen, 

som reportaget kretsar kring, är ett plagg som passar bäst för kvällsbruk i en storstad. Utifrån 

texten som tillhör reportaget kan det uppfattas som att det är lätt att försvinna och bli 

identitetslös i en kostym eftersom läsarna uppmanas plocka fram sin personlighet genom 

stylingen. Entwistles (2015) och Wilsons (2007) teorier om att kvinnor förväntas klä sig för 

att förstärka sin könstillhörighet är intressanta för reportaget eftersom kläderna till viss del 

utmanar könsgränserna men stylingen gör att könsöverskridandet tonas ned. Den besatthet av 

kön inom modet som Entwistle (2015) skriver om anser jag är tydlig i reportaget. Det 

förlöjligande av kvinnor i manlig klädsel som Tseëlon (1998) diskuterar anser jag däremot 

inte märks av i reportaget. 

 

Den första bilden föreställer på en denotativ nivå båda modellerna sittandes ner i avslappnade 

poser iklädda beige jacka eller lång kavaj, beige byxa, en svart topp med polokrage och svarta 

sandaletter i skinn. Den blonda modellen (Katharina) har också ett svart bälte med guldspänne 

och den brunhåriga (Flo) två stycken tunna guldringar. Att skriva ut modellernas namn är 

enligt min mening ett grepp modemagasin tar till i reportage när fler än en modell figurerar 

som antagligen syftar till att skapa en närhet till läsaren genom att verka mer personlig i 
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motsats till att skriva exempelvis ”modell 1” och ”modell 2”. Båda modellerna sitter med 

benen brett särade och tittar rakt in i kameran vilket konnoterar sexuellt begär. Att sitta med 

benen brett isär kan också konnotera manlig överlägsenhet och att inte vara rädd för att ta 

plats vilket kan anspela på att modellerna bär det klassiskt manliga plagget kostym och att det 

ger dem självsäkerhet. Katharina har händerna i byxfickorna och en hårslinga har åkt ner över 

hennes ena öga vilket konnoterar nonchalans.  

 

På uppslag nummer två (bild 3.2) visas modellerna på en denotativ nivå i halvkropp och i 

fokus är deras ansikten vilket enligt Hirdman (2001) är ett sätt för fotografen att skapa en 

närhet med betraktaren. Flo har på sig genomgående vita kläder vilket skapar en skarp 

kontrast till Katharinas kläder som går helt i bordeuxrött och skapar en dramatik i bilden som 

annars är vanlig i reklambilder vilket påminner om Kawamuras (2007) och Fagerströms 

(2008) teorier om att det finns en nära relation mellan modebilder och reklambilder. 

Modellernas kläder gör att de uppfattas stå i motsats till varandra, där det vita konnoterar 

ungdom och oskuldsfullhet medan det röda konnoterar mognad, självsäkerhet och styrka. 

Katharina har på sig en kavaj i ett glansigt material vilket krockar med kavajens detaljer som 

bröstfickan med lock, axelklassarna samt tryckknapparna som snarare hör hemma i syntagmet 

för plagg i militärstil. Hårstylingen och sminkningen är densamma som på uppslaget innan 

förutom att Katharina har rött läppstift. Flo tittar inte in i kameran utan snett åt sidan, vilket 

enligt Hirdman (2001) kan tolkas som att hon är upptagen, och hennes hår ser ut att vara i 

rörelse vilket denoterar att hon är på väg någonstans. Goffman (1979) tolkade en kvinna som 

tittar bort som att hon inte är närvarande och i behov av en mans beskydd men här kan det 

snarare tolkas som att hon tagit sikte på något. Goffman skriver också under rubriken 

”Tillbakaträdande” att en bortvänd blick tar bort fokusen och minskar intensiteten i aktiviteten 

som pågår i bilden vilket jag anser stämmer. Det skapas ett avstånd till skillnad från 

närbilderna. Stilen på hatten som Katharina bär i reportaget ses oftast ackompanjerad av en 

strikt dräkt och utgör därför i detta sammanhang ett stilbrott som bryter mot den allmänna 

koden.  

 

Det tredje uppslaget (bild 3.3) föreställer på en denotativ nivå modellerna ståendes på en 

balkong i barockstil med en mörk bakgrund där stadens ljus och ett pariserhjul kan anas på 

avstånd. Båda modellerna håller händerna i byxfickorna, lutar sig lätt mot räcket bakom sig 

och tittar rakt in i kameran. Båda har på sig trenchcoat och kostym med blus under. Skorna 

syns inte på bilden. Fotografen har tagit bilden något nedifrån vilket förstorar och gör att 



 27 

modellernas blickar känns lätt överlägsna och nonchalanta. Den nonchalanta känslan förstärks 

av att de har händerna i fickorna. På bilden, som på flera andra i reportaget, har Katharina 

ryggen krökt och Flo huvudet på sned vilket enligt Goffman (1979) kan innebära att de 

accepterar en lägre ställning, visar undergivenhet eller försöker vara insmickrande. 

Kameravinkeln gör dock att modellerna inte uppfattas som underlägsna. 

 

På det fjärde uppslaget (bild 3.4) står modellerna lutade mot en marmorstaty och tittar in i 

kameran. Flo har på sig en kritvit kostym i klassiskt snitt med en kritvit plisserad skjorta 

under. Hon har även en beige filthatt med svart band på sig. Katharina har på sig en gråbeige 

kavaj i avantgardiskt snitt och en stor ring. Hon står vänd med sidan mot kameran som att hon 

precis skulle ge sig iväg någonstans men att kameramannen ropade att hon skulle titta in i 

kameran. Kroppshållning och ansiktsuttryck är desamma som på tidigare bilder.  

 

På det femte och sista uppslaget (bild 3.5 ) är Eiffeltornet på avstånd bildens mitt men inte 

fokuserat. Till vänster på uppslaget står modellerna och lutar sig mot en stenskulptur vid 

toppen av en trappa och det är de som är i kameralinsens fokus. Båda är klädda i helsvart 

kostym, vilket idag konnoterar modemedvetenhet och allvar. Båda bär kavaj, byxa, kofta eller 

klänning, en iögonenfallande ring och öppna sandaler med hög klack. Känslan som förmedlas 

på detta uppslag är mer kvinnligt än på flera av de tidigare med smalare byxor och kvinnligare 

poser som att Katharina stryker en hårslinga ur ansiktet med ena handen och Flo står med 

händerna avslappnat utmed sidan istället för att ha dem i byxfickorna. 

 

Modereportaget i sin helhet denoterar två unga välklädda kvinnor som är på väg någonstans. 

Konnotationerna är franskhet, nonchalans och självständighet. Entwistles (2015) teorier om 

att dagens androgyna mode endast bidrar till att förstärka könsrollerna kan uppfattas i sättet på 

vilket kvinnorna som bär klassiskt maskulina plagg utsmyckas med typiskt kvinnliga 

accessoarer för att, som det står i inledningstexten plocka fram sin personlighet, vilket jag 

anser kan tolkas som en omskrivning för ”inte tappa bort sin kvinnlighet”. Båda modellerna 

ser genomgående mycket allvarliga ut, för att inte säga irriterade, och det framstår inte särskilt 

roade av situationen, vilket bryter mot den trend som Hirdman (2001:48) fann i Veckorevyn 

där kvinnorna ofta porträtterades leende. 
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6.3 Analys av modereportaget ”better in tune with the infinite” i Styleby #36 
I inledningstexten står det att ”Irlands sagolika landskap ger rätt känsla då hösttrender som 

tweed, rutigt, salt- och pepparstickningar, och kappor som nästan liknar täcken – stor trend i 

höst – får en modern touch av sportiga detaljer. Lika rätt i en urban miljö som i Wicklows 

fantastiska nationalpark.” Fotograf här är Benjamin Vnuk och stylist Columbine Smille. 

   Modellen i reportaget är ung och naturligt smal, har ljus hy, mellanbrunt hår och brungröna 

ögon. Bilderna är tagna i en nationalpark på Irland och miljön indikerar vildmarkssemester. 

Bild nummer sju (4.7) i serien är en ren landskapsbild men även i flera av de andra bilderna är 

miljön i fokus. Modellen har ett androgynt, för att inte säga maskulint, utseende som 

förstärkts av stylingen. Håret som är axellångt och naturligt lockigt verkar vara otvättat och 

har kammats i mittbena och det enda sminket som verkar ha använts är ögonbrynsgelé för att 

hålla stråna på plats och kanske ett puder för att jämna ut hudtonen. Ögonbrynen är oplockade 

och ansiktsdragen, som käklinje och kindben, tydliga. Bild nummer åtta (4.8) är en närbild, på 

modellens ansikte där dessa detaljer tydligt kan skådas. Som tidigare nämnts bidrar den här 

typen av bilder till att skapa en personlig känsla, enligt Hirdman (2001:48). 

 

På det första uppslaget (bild 4.1) ses modellen på en denotativ nivå sitta på knä med armarna i 

kors och med blicken nedslagen. På sig har hon en polotröja med dragkedja i halsen samt en 

kappa, båda småmönstrade. Modellen sitter halvt nedkrupen i en sovsäck bland ormbunkar 

och snår. I bakgrunden syns en vacker dal med en sjö. Bilden konnoterar nedstämdhet och 

ensamhet. Att hennes blick är nedslagen kan enligt Goffman (1979) tyda på inåtvändhet men 

jag uppfattar det också som ett tecken på skam och armarna i kors som ett tecken på köld och 

mina tankar förs till en hemlös person. Tröjan och kappan tycks inte passa ihop särskilt väl 

och avsaknaden av både smink och accessoarer gör att hon inte uppfattas särskilt brydd över 

sitt yttre. På nästa bild (4.2) har modellen samma kläder på sig som på bilden innan men här 

har kameran zoomat in på modellen och det går nu att se att tröjan hon har på sig är gjord i ett 

glittrigt material vilket gör att den framstår mer som ett moderiktigt val än något som skänkts 

till personen. Här tittar modellen rakt in i kameran med blick som kan uppfattas som oroad 

eller fundersam. 

 

På bild nummer tre (4.3), som är svartvit med skarpa kontraster, står modellen upp bredvid ett 

nedfallet träd. Bilden är tagen nedifrån, snett bakifrån och modellen tittar inte in i kameran 

utan intensivt på något långt borta, bakom fotografen som hon också pekar med ett finger 

mot. Vinkeln ur vilken motivet är fotograferat ger betraktaren en underordnad position i 
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förhållande till modellen. Kläderna modellen har på sig består i en kviltad vadlång täckkappa, 

under det en stickad tröja, bara ben och på fötterna ett par sneakers som ett par 

bomullsstrumpor sticker upp ur. Kappan passar inte in i koden för kläder som är brukliga att 

använda i vildmarken och utgör därför ett kodbrott. En funktionsjacka av det sportigare slaget 

hade varit det naturliga valet. Kodbrott av det slaget förekommer på flera ställen i reportaget, 

exempelvis på bild fem där modellen bär ett par vita skinnstövlar samt på bild nio där 

modellen är barfota. Bilden konnoterar en ogästvänlig miljö där en den unga kvinnan verkar 

bortkommen och rädd eller åtminstone oroad. På nästa bild (4.4), som breder ut sig över ett 

helt uppslag, har modellen på sig samma kläder som i bilden innan men här är fotografiet i 

färg och modellen ligger nu ner i gräset med huvudet lutat på ena armen. Ett citat är infogat i 

bilden och förstärker den harmoniska stämningen som finns i bilden:  

”If you could keep voices like flowers 
There’d be shamrock all over the world 

If you could drink dreams like Irish streams 
Then the world would be high as the 
mountain of morn” - John Lennon 

 
Modellens tittar rakt in i kameran med en blick som är allvarlig men inte oroad som den var 

på bilden innan. 

 

Bild nummer fem (4.5) är svartvit och föreställer modellen stående med ryggen krökt och i 

armarna hållandes, på ett onaturligt sätt, ett föremål av obestämbar sort, kanske en del av ett 

gammalt element eller fronten på en bil som blir en symbol för skrot och nedsmutsning. Hon 

tittar in i kameran men hennes blick är frånvarande och hennes rynkade panna konnoterar oro 

eller tankspriddhet. Omgivningen består på en denotativ nivå av avbrutna kvistar och fällda 

trädstammar och det tillsammans med skrotföremålet som modellen håller i armarna, hennes 

kroppshållning och ansiktsuttryck blir en konnotation för den dåliga inverkan vi människor 

har på miljön.  

   På bild nummer sex (4.6) har modellen fotograferats bakifrån, nedifrån och hon porträtteras 

i akt med att ta av sig sin tröja. Bilden är svartvit och i bakgrunden syns den vita himlen och i 

nederkanten ett par grässtrån som sticker upp. Under tröjan verkar modellen inte ha någonting 

mer på sig och det framstår som att hon inte är medveten om att någon betraktar henne. Att ta 

av sig sin tröja för att bli barbröstad indikerar att hon ska tvätta sig alternativt engagera sig i 

sexuell aktivitet men inget av alternativen framstår logiskt i sammanhanget.  

   Bild nummer sju och åtta (4.7 och 4.8) kommenterades i inledningen av det här avsnittet 

och kommer inte att analyseras djupare. 



 30 

   Bild nummer nio (4.9) breder ut sig över ett helt uppslag och påminner stilmässigt om bild 

nummer sex då den är svartvit och modellens ansikte återigen inte är synligt, här dock på 

grund av att det klipps bort vid redigeringen. Att klippa bort huvudet ur en bild påminner om 

”Dagens outfit”-bilderna i de tidiga modebloggarna där avsändaren ville vara anonym och 

kläderna var det som skulle stå i fokus. Modellen ligger på bilden ner i onaturlig position med 

benen brett särade så att fokusen blir på hennes skrev på ett objektifierat sätt.  

   Bild nummer tio (4.10) föreställer modellen liggandes ner i en sovsäck med huvudet lutat i 

handen. Bilden är svartvit. Bild nummer elva (4.11) föreställer modellen iklädd en orange 

stickad jacka, under den en collegetröja med luva och under den ytterligare en stickad tröja. 

Nedtill har hon på sig ett par byxor som ser ut att vara av fleece. I famnen håller hon i en blå 

plastpåse innehållandes Coca-cola-burkar och påsen passar inte alls in i miljön utan 

konnoterar stad och snabbköp. 

    

Konnotationen i modereportaget blir en modeintresserad kvinna på vildmarkssemester som 

släppt på de vanliga skönhetsrutinerna men fortfarande vill behålla en hög modegrad i fråga 

om kläder. Hon framställs i en bild som en självsäker ung kvinna med skinn på näsan för att i 

en annan porträtteras som ett spektakel tillgänglig för åskådning.  

 

6.4 Ledarsidan ”ELIN” i Styleby #1 
I premiärnumret av Styleby är det magasinets creative director och ansikte utåt, Elin Kling, 

som är avsändare på ledarsidan (sidan finns återgiven i sin helhet i bilaga 5). Övre delen av 

sidan upptas av en bild i färg på Kling iklädd en lös vit t-shirt, kort svart skinnkjol med bara 

ben och svarta lackpumps. Fokusen på hennes långa, bara ben är tydlig i bilden, vilket 

anspelar på det fokus på kroppen som Fagerström menar ofta präglar bilder av kvinnor. Hon 

halvsitter i en avslappnad pose på ett skrivbord i ett kontor där modetidningar, modeböcker, 

doftljus och prydnadssaker trängs med typiska kontorsartiklar som en dator, post-it-lappar och 

Tippex. På golvet ligger en matta med orientaliskt mönster, ett par sneakers och en 

weekendväska. Elin tittar in i kameran med ett neutralt ansiktsuttryck. Hon har håret löst 

uppsatt och ett par hårslingor har åkt fram i ansiktet och täcker hennes ena öga. Hennes 

ansiktsuttryck är neutralt. Hon är sotad kring ögonen men är i övrigt naturligt sminkad. 

Bakom henne finns ett fönster som är helt mörkt. Känslan är att fotograferingen inte var 

planerad och att Kling inte var särskilt förberedd på att bilden skulle tas och att den därför 

verkligen föreställer Klings autentiska arbetsmiljö.  
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   Bilden denoterar en ung karriärkvinna med ett stort modeintresse och en tydlig egen stil. 

Konnotationen blir att hårt arbete lönar sig. Den modeintresserade kan se att skorna hon har 

på sig är ett par exklusiva designskor och att weekendväskan även den är av ett dyrt märke.  

De bekväma skorna som ligger avslängda under skrivbordet tyder på att hon inte är rädd för 

att själv hugga i och springa ärenden när behövs och då fungerar det inte att springa runt i ett 

par tolvcentimetersklackar. Väskan som är av modell större kan ses som ett tecken på att hon 

direkt efter jobbet ska åka iväg någonstans alternativt att hon klämmer in ett träningspass på 

lunchen eller innan jobbet. Vi vet att det inte är lätt att lyckas starta upp ett nytt företag, eller 

en ny tidning i det här fallet, och att det krävs hårt arbete för att lyckas men den som är 

enträgen kan lyckas och till och med få tid och pengar över att köpa fina saker och ta hand om 

sig själv. Elin Kling framställs i denna bild som en förebild för unga kvinnor som vill lyckas i 

modevärlden.  

   Med utgångspunkt i de fem teoretiska aspekterna jag använde för att analysera 

modereportagen går det att konstatera att ledarsidan i första numret av Styleby porträtterar 

kvinnan som ambitiös och hårt arbetande men väl medveten om vilka fördelar det kan ha att 

utnyttja sina kvinnliga förutsättningar. Utseendemässigt är hon är smal, västerländsk med 

blont hår och blåa ögon och klär sig för att förstärka fokusen på kroppen och framförallt 

benen.   

 

   Till höger om bilden finns ett ”PSST!” med frågan ”Du vet väl att du kan köpa STYLEBY 

till din surfplatta?”. Frågan förutsätter att den här informationen är något som läsaren redan 

känner till och fungerar därför som en påminnelse. Frågan förutsätter dessutom att läsaren är 

ägare av en läsplatta. Eftersom detta är det allra första numret av tidningen är det inte alls 

säkert att läsarna känner till att den finns i en digital upplaga och den förutsättande 

formuleringen kan därför uppfattas som märklig. Att ta upp detta är dock så gott som ett 

måste i tidningsvärlden numera, enligt min erfarenhet, eftersom det är betydlig mer 

vinsteffektivt att distribuera ett magasin digitalt jämfört med på papper. Ett P.S. vid sidan om 

det vanliga texten är ett vanligt inslag på en ledarsida och indikerar oftast inte att avsändaren 

glömt något som det kan verka, utan snarare att det som skrivs där är något de vill framhäva 

extra tydligt men som nödvändigtvis inte relaterar till resten av texten på sidan.  

 

Under bilden är sidan uppdelad i två delar: till vänster en klassisk ledartext som har rubriken 

”Välkommen till STYLEBY #1!” och till höger en spalt med information om 
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omslagsfotograferingen och även omslagsbilden i miniatyr som föreställer sex ihopklippta 

bilder på Elin Kling i olika svarta och vita utstyrslar. 

   I texten inleder Kling med att berätta om hur idén till tidningen uppkom, om den krokiga 

vägen fram till lanseringen och om varför hon tyckte att det var rätt läge att starta ett nytt 

modemagasin. Hon fortsätter med att förklara vad som skiljer Styleby från andra 

modemagasin, berätta om ett reportage i tidningen som hon är mycket stolt över om Marie 

Fredriksson och hennes garderob samt avslutar med att tipsa läsarna om att kika in på 

hemsidan för att få ”bakom kulisserna”-information om processen bakom skapandet av 

magasinet. Slutfrasen i ledaren är ”Enjoy!” vilket kan uppfattas som Klings signaturslogan 

eftersom det inte finns någon signatur med i slutet av texten vilket annars är ett vanligt inslag 

på en ledarsida. 

   I spalten till höger om texten finns information om omslagsfotograferingen. Den är skriven 

på ett personligt sätt där Kling delar med sig av sina känslor och tankar kring fotograferingen. 

Hon skriver exempelvis under rubriken ”Sämst” att ”Det var vidrigt kallt i kylan i tunna 

sommarklänningar.” och under rubriken Tid att ”Det tog fem kalla timmar.”. På det här sättet 

framstår det som att Kling närmar sig läsaren och skapar en förtrogen känsla genom att hon 

förkastar myten om att det skulle vara glamoröst att arbeta som modell.  

 

Ledarsidan i Styleby #1 levererar, i min åsikt, ett budskap om att det går att lyckas som ung 

kvinna men att det krävs en stark övertygelse och en hel del hårt arbete för att komma dit man 

önskar. Jag uppfattar också att det anses att man som kvinna bör vara mån om att se bra ut och 

inte ha något emot att använda sina naturliga tillgångar. Elin Kling dominerar ledarsidan totalt 

och de enda andra personerna som omnämns är chefredaktören Jonna Bergh och artisten 

Marie Fredriksson där Kling verkar ta Bergh för given medan hon verkar se upp till 

Fredriksson och se det som en ynnest att hon medverkar i magasinet. 

   Det är en driven och självständig kvinna som inte har något emot att visa upp sin kropp som 

gestaltar kvinnan på ledarsidan i premiärnumret av Styleby.  

 

6.5 Ledarsidan ”välkommen” i Styleby #36 
På ledarsidan i #36 (kan ses i sin helhet i bilaga 6) hälsar chefredaktören Jonna Bergh läsarna 

välkomna till det nya numret. I texten uppmärksammar hon några utvalda reportage, 

antagligen de som är mest påkostade, genomarbetade och framstår som mest prestigefulla: 

Fyra streetstylestjärnor som tipsar om hotspots i modestäderna; ett samtal med Georigia May 
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Jagger om den odödliga klassikern skinnjackan; en text som populärkulturexperten Anders 

Lokko skrivit om Grace Jones; höstens klassiska accessoarer; samt ett modereportage som 

hon omnämner som ”höststil och reseinspiration i sin bästa form”.  

  

På bilden, som är placerad längst upp i mitten på sidan, är Bergh porträtterad i svartvitt. 

Bilden här i #36 på Bergh är knappt en tredjedel så stor som den i #1 på Kling. Bakgrunden i 

bilden är grå och den påminner stilmässigt om en klassisk porträttbild från förr. Hon ler vilket 

skapar en inbjudande och varm känsla för läsaren men hon har armarna i kors och bilden är 

svartvit konnotationen blir också återhållsamhet. Hon ser modern och naturlig ut med utsläppt 

hår, sparsamt med smink, en grå collegetröja och svart lackkjol. Bilden är skuren i höjd med 

hennes höfter. En bild av det här slaget ackompanjerar ofta texten på den här typen av 

redaktionella sidor. 

   De fem teoretiska aspekterna som jag undersökt i modereportagen är intressanta att studera 

även i denna bild. Bilden är fotograferad i en neutral miljö, en studio, men eftersom Bergh 

porträtteras i egenskap av chefredaktör kan läsaren uppfatta att hon framställs i en 

arbetsrelaterad situation. Jonna Bergh har ett västerländskt utseende med blont hår och är 

normalbyggd åt det smalare hållet. Hon är inte lika ung som modellerna i modereportagen 

utan gissningsvis i 35-årsåldern. Hon framställs på ett neutralt sätt, fullt påklädd i kläder som 

inte är avslöjande och hennes attityd, uttryck och kroppshållning konnoterar självsäkerhet.  

 

När mottagen läser texten kan det antas att tidningen redan är köpt och den har därför inte till 

uppgift att sälja tidningen på hyllan, det är omslagets jobb, utan ledaren ska sätta prägel på 

tidningen och locka läsaren att ta del av allt den har att erbjuda. Ledarens uppgift kan också 

vara att stärka bandet mellan magasinet och läsaren genom att addera en personlig touch 

vilket i Stylebys fall framstår som extra viktigt eftersom tidningen är uppbyggt kring Elin 

Klings person. Att Kling är magasinets dragplåster är tydligt i texten trots att det inte är hon 

som skrivit den, dels genom att Bergh ber läsarna att skicka varma kramar till Kling eftersom 

hon blivit mamma, men också genom att Berghs slutord i ledaren är ”För att citera henne: 

(Elin Kling, egen anm.) Enjoy!”. Det framstår lite som att Bergh inte agerar i egenskap av sig 

själv utan som Klings marionett.  

 

Språket är i ledaren är korrekt men modernt och det finns ett antal ord från modevärlden som 

lånats från engelskan, så som ”glamazonen” och ”hotspots”. I texten förekommer flera namn 

på personer som någon som inte är modeintresserad antagligen inte kan koppla några 
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associationer till och texten vänder sig därför uppenbarligen till personer som är intresserade 

av mode vilket framstår naturligt eftersom texten är hämtad från en modetidning. Det finns ett 

fokus på konsumtion i ledaren men även ett löfte om ”finjournalistik” i form av ett 

personporträtt skrivet av ”en expert”. Att det är kvinnor tidningen vänder sig till framgår men 

är inte övertydligt eftersom manligt och kvinnligt mode idag delar många koder och 

diskussionerna om skinnjackan om klassiska höstaccessoarer kan referera både till både herr- 

och dammode. Eftersom alla som intervjuats och som reportagen handlar om är kvinnor får 

läsaren dock en hint.  

 

Avsändaren interagerar med läsarna genom att skriva ”Tack för att du läser STYLEBY – och 

jag tycker att vi alla tillsammans skickar en varm kram till creative director Elin Kling som 

blivit mamma.”.  Kling är den som brukar skriva ledaren och det framstår därför som att det 

är på sin plats att förklara varför det istället är Bergh som skriver.  

 

På sidan finns också ett P.S. precis som på ledarsidan i #1 men här är det placerat efter texten 

på ett sådant sätt som man vanligtvis skrivet ett P.S. vilket bidrar till uppfattningen att 

Stylebys layout efter uppdateringen verkar närma sig ett mer klassiskt uttryck jämfört med 

tidigare då layouten uppfattades som mer ungdomlig och lekfull. P.S.et är skrivet i kursiv och 

i det gör Jonna reklam för Stylebys nystartade nyhetsbrev. Hon skriver även att det finns ett 

erbjudande att ta del av för den som vill bli prenumerant. Den här texten har en mycket mer 

säljande karaktär än resten av texten på sidan och den verkar inte vända sig till den som 

regelbundet läser Styleby utan till den som läser magasinet för första gången. Att kursivera 

text kan enligt min vetskap ha flera orsaker, antingen så vill man förstärka något eller så vill 

man att det ska framgå att den delen av texten inte tillhör resten, vilket verkar vara fallet här. 

Sidan i sin helhet porträtterar Styleby som ett magasin där kvinnan är självsäker och har ett 

stort modeintresse.  

 

6.6 Sammanfattning och reflektion 
I undersökningen har det framkommit att porträtteringen av kvinnan i Styleby dras med vissa 

stereotypa föreställningar om hur kvinnan bör vara men framförallt se ut. Om vår uppfattning 

av verkligheten skapas genom media, som Kleberg (2006) menar, så bidrar Styleby med en 

bild av kvinnan som en vacker, ung, smal, oftast självsäker individ som, då det behövs, inte 

drar sig för att använda sitt fördelaktiga yttre för att nå dit hon vill.  
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   Styleby porträtterar kvinnan på ett varierande sätt i sina modereportage men stereotypa 

uppfattningar om kvinnan och kvinnlighet förekommer i porträtteringen. De stereotypa 

representationerna av kvinnan som framförallt förekommer är att hon är ung, vacker och 

smal. Den stereotypa idealbilden av kvinnan som nätt och ungdomlig upprätthålls och även 

myten om att kvinnan har en mindre betydande roll än mannen på en samhällsnivå. I de allra 

flesta reportagen är det en västerländsk kvinna som är modell men det finns en viss etnisk 

variation.  

 

7. Slutlig diskussion 
I det här kapitlet besvaras frågeställningarna, resultaten från analyserna diskuteras och 

förslag till framtida forskning presenteras. 

 

För att återknyta till undersökningens syfte och frågeställningar kan jag konstatera att i 

Stylebys modereportage porträtteras en ung, smal och attraktiv kvinna med ett i de allra flesta 

fallen västerländskt utseende. Styleby använder dock inte magra modeller och kan därför inte 

anklagas för att bidra till att sprida sjukliga ideal, som Mellin (2011) kommenterade i en 

artikel att modebranschen ofta har en tendens att göra. I en knappt övervägande del av 

reportagen porträtteras hon på ett neutralt sätt men i allt för många, enligt mig, porträtteras 

hon på ett dekorativt, objektifierat och underordnat vis vilket till stor del överensstämmer med 

de resultat som Millard och Grant (2006) fick fram i sin studie. Att kvinnan ofta skildras i ett 

fritidssammanhang går att tolka som att det är i de lediga sammanhangen kvinnan hör hemma 

men det kan också tolkas som att det är där modet som visas passar bäst att bäras.  

   På ledarsidan gestaltas kvinnan som driven och hårt arbetande och inte rädd för att varken 

hugga i eller utnyttja sina naturliga tillgångar för att nå dit hon vill men hon är mån om sitt 

yttre. Det finns en viss tendens att hon objektifierar sig själv för att nå dit hon vill. På 

ledarsidan framstår kvinnan som en förebild och en opinionsledare enligt tvåstegshypotesen 

(Windahl, et. al. 2009:69-76) men magasinet tar inte på sig en vägledande roll så som 

Hirdman (2001) skriver att Veckorevyn gör utan det är upp till läsaren att tolka och inspireras 

av innehållet. 

   Generella likheter och skillnader i framställningen av kvinnan i de tidiga upplagorna av 

magasinet jämfört med de senare kunde främst utläsas utifrån resultatet från 

förundersökningen. Där framkom att det fanns vissa skillnader, främst att kvinnorna något 
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mer sällan framställdes i en underordnad position och på ett objektifierat sätt i 

modereportagen från 2014/2014 jämfört med dem från 2011/2012. Utseendemässigt 

framställdes kvinnan i stort sett likadant men fördelningen mellan blonda och brunhåriga 

modeller var något bättre i de senare upplagorna vilket i min mening tyder på att ”Elin Kling-

idealet” som Valerie Kyeyune Backström (2014) anklagade magasinet för i min mening har 

avtagit. Skillnaderna kan bero på layoutuppdateringar, att trenderna ändras eller att Styleby 

blivit mer medvetna om hur de väljer att framställa kvinnan eller som jag tror – en 

kombination av alla tre orsaker. 

   Att #1 är ett vårnummer och #36 ett höstnummer anser jag inte märktes av i djupanalyserna 

som gjordes. Det som däremot märks är att layouten uppdaterats och det senare numret liknar 

andra populärkulturella magasin mer i utformningen än vad det första gjorde. Modereportagen 

skiljer sig åt stilmässigt, det i #1 är inte lika utmanande och konstnärligt som det i #36, vilket 

kan ha och göra med att det går trender i hur modereportage utformas samt i fotografens sätt 

att jobba. Eftersom båda modereportagen som jag analyserat är producerade utomlands är det 

tänkbart att modetrender följer resetrender, att det alltså på våren 2011 var storstadsweekends 

som var hett och på hösten 2015 var det på vildmarkssemester alla trendiga människor ville 

åka.  

 

En enda modell i de 32 modereportagen som ingick i förundersökningen hade tydliga muskler 

och den träningstrend där ”strong is the new skinny” som Andersson (2015) såg i 

träningsbloggar märks således inte av i Styleby. Om modellerna tränar så är det antagligen för 

att förstärka de klassiskt kvinnliga dragen.  

 

Att modemagasinen tjänar modehusens intressen, som Kawamura (2007) hävdar, är något 

läsaren blir påmind om genom att samma estetik används i modereportage som i reklambilder. 

Att det å andra sidan förekommer reklamkampanjer som utformas som ett redaktionellt 

modereportage förstärker ytterligare den teorin. I min mening är detta nära förhållande något 

som på senare år har uppmärksammats, åtminstone i Sverige, och min känsla är att de flesta 

läsarna idag är relativt medvetna om den dolda reklamen i magasinen och kan ställa sig mer 

kritisk till avsändarens avsikter. 

   Millard och Grant (2006) diskuterar i sin artikel att reklambilder i många fall har varit av 

större intresse än redaktionella bilder i tidigare studier av modemagasin vilket i min mening är 

en mycket intressant diskussion och det förvånar mig att jag inte återfunnit den på fler ställen 
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eftersom de precis från jag antar att redaktionellt material har större inverkan på läsarna än 

vad reklamen har. 

 

Något jag reflekterade över var att män får mycket litet utrymme i det redaktionella materialet 

men används återkommande som gästskribenter, stylister och fotografer. 

 

I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka vilken funktion nakenhet fyller 

inom modevärlden Det skulle också vara intressant att jämföra sättet kvinnor framställs på 

med sättet män framställs på i modetidningar. En tanke jag hade inför arbetet var att intervjua 

en modefotograf om vad eller vem som styr hur kvinnan ska framställas, men dessvärre blev 

det inte utrymme för ett sådant inslag i den här uppsatsen. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Modemagasinet Styleby – bakgrund 

1.1 Magasinet 

Styleby har en upplaga på 28 900 och en räckvidd på 50 000 enligt bonniertidskrifter.se. 

Snittåldern på läsarna är 20-39 år (61 %), 99 % är kvinnor och majoriteten (65 %) har en 

hushållsinkomst på 480 000 kr/år (bonniertidskrifter.se).  

   En stor del av det redaktionella materialet i Styleby består av så kallade plocksidor där 

redaktionen valt ut sina modefavoriter för tillfället. Ett återkommande inslag i varje nummer 

som jag inte känner igen från något annat modemagasin är personporträtt av utländska och 

svenska kvinnor som kan vara allt från designers, inköpare och stylister till skådespelerskor, 

modeller och bloggare som blir intervjuade om sina favoriter i fråga om jeans, smycken, 

butiker, etc. 

   Vid en genomläsning av Styleby konstaterar jag att magasinet, i min mening, skiljer sig från 

övriga modemagasin på den svenska marknaden. Det finns en konstnärlig ambition, utan att 

innehållet blir pretentiöst eller otillgängligt och en personlig känsla som får läsaren att känna 

sig inkluderad.  

 

1.2 Modeblogg kontra modemagasin 

Stylebys koncept är utvecklat efter vad som beskrivs som en inom modesegmentet unik idé 

där magasinet helt och hållet är uppbyggt kring ett personligt varumärke: Elin Kling och 

hennes blogg Style by Kling (Byttner, 2014). Konceptet är inspirerat av Amelia Adamos sätt 

att arbeta med tidningen M-Magazine (Schori, 2010). I en intervju svarar Jonna Bergh innan 

tidningen lanserats att Stylebys stora konkurrent är nätet och att det är därifrån hon tror att de 

flesta av läsarna kommer att komma (Wisterberg, 2010).  

   Journalisten Maria Soxbo (2010) har undersökt fenomenet modeblogg. Hon skriver att 

bloggande internationellt sett blev ett begrepp i slutet av 1990-talet och i Sverige i början av 

2000-talet. Soxbo skriver i förordet att modebloggarna inte blir tagna på allvar trots att 

branschen 2008 omsatte drygt 75 miljarder kronor. 

   Enligt Jonna Bergh, intervjuad av Soxbo i egenskap av chefredaktör för den svenska 

editionen av Glamour, har modebloggarnas framfart påverkat modemagasinens 

förutsättningar. Bergh frågar sig om det är positivt att tempot drivits upp så markant, att 

konsumenterna kan se bilder från de stora designernas kollektioner samma dag som de visas 
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för pressen för första gången, med tanke på att kläderna inte kommer att finnas i handeln på 

flera månader så finns det en risk att de hinner tröttna på plaggen innan de ens finns att köpa 

(Soxbo 2010:90f). Snabbheten är en av bloggarnas maktfaktorer jämfört med traditionell 

modepress men enligt modebloggaren Karolina Skande är modet som är aktuellt just nu mer 

intressant för den genomsnittlige bloggläsaren än det som ligger ett drygt halvår fram i tiden 

(ibid.). En fördel med bloggarna, menar Bergh, är att de gjort mode till något folkligt och att 

de fått fler intresserade av mode, även om hon inte tillskriver dem hela äran (ibid.).  

   Soxbo konstaterar efter att ha intervjuat ett flertal chefredaktörer att de är överens om att 

pappersmagasinen ska erbjuda ett mer välarbetat material än vad bloggarna har möjlighet att 

göra. Att modemagasinen skulle konkurreras ut av bloggarna är inget Soxbo tror på, hon 

skriver att ”Vi kommer fortfarande att vilja uppleva lyxen med att sätta oss i soffan med ett 

tegelstenstungt septembernummer.” (Soxbo 2010:95).  

   Styleby gränsar i min mening till att vara en populärkulturell tidskrift mer än ett klassiskt 

modemagasin och stor fokus ligger på möten med inspirerande personer. En anmärkningsvärd 

del av magasinets framtoning är intensionen att avtäcka mystiken och den hemlighetsfulla 

aura som legat över produktionen av modemagasin sedan urminnes tider. Denna ”avtäckning” 

inom modemagasinbranschen inleddes enligt min vetskap då chefredaktörer på stora 

modemagasin börjare blogga om vad som hände ”bakom kulisserna” och det allra mest 

betydande bidraget är dokumentären ”The September Issue” från 2009 där amerikanska 

Vouges chefredaktör Anna Wintours och hennes kollegors arbete följs under skapandet av det 

viktiga septembernumret (imdb.com). 

 
1.3 Elin Klings betydelse för Styleby 
Elin Kling har hunnit med mer hitintills i sin karriär än vad många gör under ett helt liv, allt 

från stylistuppdrag till att driva modesajter till att nu agera designer för det egna 

modevarumärket Totême samt vara creative director från Styleby, och hon har sin blogg att 

tacka för mycket enligt henne själv (Soxbo 2010:65). Jonna Bergh och Elin Kling arbetade 

tillsammans redan 2009 då Bergh var chefredaktör för svenska Glamour och Kling 

intervjuade vad Bergh beskriver som ”spännande personer” för tidningen och Bergh berättar 

att det var genom hennes blogg som hon fick upp ögonen för Kling (Soxbo, 2010:64). 

   Vid uppstarten av Styleby anser jag att det var mycket tydligt att det var kring Elin Kling 

magasinet var uppbyggt, de första sju omslagen pryddes nämligen av Kling själv samt att hon 

skrev ledarsidan, var modechef och creative director, gjorde intervjuer där hon poserade 

tillsammans med intervjupersonen på bild samt agerade modell i vissa modereportage. Från 
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och med #8 har det istället oftast varit en modell på omslaget. Kling har dock återkommit som 

omslagsmodell flertalet gånger efter det. Från #27 och framåt är Kling inte längre modechef 

utan endast creative director.  

   I en intervju med Elin Kling i Dagens Media säger hon att hon och hennes varumärke var 

viktiga för profileringen av magasinet under lanseringsprocessen men att hennes roll klingat 

av i samband med att magasinet blivit etablerat (Thomsen, 2014). Vidare förklarar Kling att 

hon aldrig var orolig för att tidningen inte skulle fungera, trots att modesegmentet är trångt, 

men hon tror att det är viktigt för en nystartad tidning att ha en personlig avsändare. I 

intervjun säger hon också att en annan viktig anledning till succén tror hon är redaktörernas 

erfarenhet från både magasin och från nätet, vilket jag tror att det ligger mycket i. Min 

uppfattning är att läsarna idag inte vill vänta i veckor på att nästa nummer ska trilla ner i 

brevinkastet utan förväntar sig dagliga uppdateringar på sociala plattformar. På frågan om hon 

kallar sig för feminist svarar hon att bland 90-talisterna så är det verkligen tjejerna som sticker 

ut. Hon tycker dock den karriärhysteri som råder idag är problematisk i det avseendet att det 

måste vara tillåtet att inte tycka om att jobba eller vilja göra karriär, vilket många unga 

kvinnliga förebilder idag förespråkar. Hon säger att hon själv i framtiden vill trappa ned 

arbetet och fokusera mer på familjen (ibid.).  
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Bilaga 2. Goffmans sex rubiker 

(Goffman, Erving (1979) Gender Advertisements.  New York: Harper and Row Publishers) 

 

Relativ storlek (Relative size): Den viktigaste personen är alltid längst i bilden. Arbetare 

(kypare, skräddare, chaufförer är avbildade korta). Och även ofta kvinnor. Storleken på 

personen blir en direkt avbild av personens ”storlek” socialt sett. Om kvinnan är längre än 

mannen så är mannen i princip alltid av lägre klass.  

 

Feminin beröring (The feminine touch): Kvinnors händer och fingrar avbildas ofta hålla i 

eller snudda vid ett objekt, mer än vad män gör. Snuddar vid något, ett mjukt handlag. Som 

två motpoler. Att vidröra sig själv är också ett tecken på att kroppen är något delikat och 

dyrbar.  

 

Befattningsrangordning (Function ranking): När en man och en kvinna interagerar med 

varandra (ansikte mot ansikte) framstår det ändå ofta som att mannen har kommandot. 

Kvinnan är objekt och mannen subjekt. T.ex. pratar = mannen berättar något för kvinnan. 

Gäller även för barn. Män lär oftare kvinnor saker än tvärtom, ofta fysiskt. T.ex. spela piano. 

Kvinnor blir oftare matade. När det kommer till typiskt kvinnliga sysslor, som att städa/laga 

mat/ta hand om barnen, verkar mannen ofta sitta passiv och titta på alternativt bete sig som ett 

barn (störande/fånig). Ett annat sätt att låta mannen göra sysslan men under övervakning av 

henne som ”kan på riktigt”.  

 

Familjen (The Family). En familj måste bestå av minst en pojke och en flicka 

(standardfamilj). Starka band mellan mamma och flicka och pappa och pojke. Flickor jämförs 

med mamman i unga år medan pojkar själva får lära sig att bli män. Pappan, eller i dennes 

frånvaro äldsta sonen, står ofta bortanför resten av familjen som en beskyddare som måste 

hålla lite avstånd.  

 

Ritualisering av underordnad ställning (The ritualization of subordination): Att stå 

upprätt är ett tecken på stolthet, överordning och förakt. Klassisk försvarsmekanism är att 

sjunka ned fysiskt. Ligga på en säng eller på golvet gör att personen framstår lägre stående. 

Golvet är orent, där har man lägre stående ting som hundar, smutstvätt och skor. Mest utsatt 

på golvet, beroende av omgivningen. Kan också uppfattas som en sexuell inbjudan. Kvinnor 
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och barn oftare än män porträtterade på säng och golv. Hög fysisk plats = hög social plats. 

Kvinnor tillåts sitta om det bara finns en plats.  

Kvinnor böjer blygt på knät, kan bero på att hon är i behov av hjälp från omgivningen. 

Detsamma gäller en sned/lutande kroppshållning = accepterar en lägre ställning, 

undergivenhet, insmickrande och lugnande. Ingen skillnad mellan lutande kropp och lutande 

huvud. Huvudet kommer lägre ned än andras, inkluderat läsaren (indirekt).  

Leenden är blidkande, inga stridslystna ambitioner. Det som motparten gör accepteras och 

uppskattas. Kvinnor ler mer än män. En underordnad ler oftare än en överordnad. Att använda 

kroppen på ett komiskt sätt, barnsligt, clownlikt beteende = oseriositet, vilket kan användas 

för något som inte tas på allvar, självdistans. Ett förhållningssätt till kläderna man har på sig. 

Paradoxalt eftersom kvinnor lägger mer tid och pengar på ytan men tröttnar snabbare.  

Vuxna leker med barn, men även män med kvinnor. En ledighetskänsla.  

   Armkroken är den ultimata västerländska symbolen för beskydd, ingen sexuell laddning. 

Mannens händer är fria för vad som är kan dyka upp. Att hålla om axeln kräver att personen 

som håller är längre än den andra. Handhållning indikerar en sexuell potential och en 

exklusivitet. Relativ jämställdhet.  Mannen har dock möjlighet att dra med sig kvinnan eller 

visa vägen om så skulle behövas. Symboliserar beskydd.  

Mannen tänder kvinnans cigarett = hon behöver hjälp. 

 

Tillbakaträdande (Licensed withdrawal): Kvinnor ses oftare än män paralyserade/tappat 

kontrollen och i behov av hjälp (täcker ansiktet/munnen med händerna). Olika typer: Sorg, 

rädsla, blyghet eller skratt. Att hålla för munnen är en lättare version av att täcka ansiktet, att 

ha ett finger vid munnen en ännu lättare variant. Att bita eller suga på fingret = bekymrad, 

grubblande. Att täcka ansiktet = att se men inte bli sedd. Att pilla med fingrarna (mot 

varandra/med något/i håret) har samma effekt som finger vid mun.   

Att vända bort blicken från varandra kan bero på en förtroendestörning. Att vända bort 

blicken minskar intensiteten i aktiviteten, tar bort fokusen. Att titta ner på händerna kan tyda 

på inåtvändhet, men kan också bli ett tecken på underordning eftersom blicken slås ned och 

huvudet böjs.  

Kvinnor ses ofta försvinna bort i tanken, men inte mannen, vilket blir ett tecken på att mannen 

alltid är närvarande och redo för att rädda kvinnan om det behövs. Mannen har då ofta en 

vakande blick. Kvinnan pillar ofta med mannens kläder obemärkt. Kvinna pratar i telefon drar 

fokus från vad hon faktiskt gör, framställs ofta på ett lyxigt sätt. Kvinnor som ligger ner böjer 

ofta benen på ett onaturligt sätt vilket drar blicken bort från vad hon faktiskt gör. Kvinnor är 
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inte närvarande i situationen utan riktar ofta sin uppmärksamhet åt annat håll, inte sällan på 

grund av känslor. Lite likt ett barn som har svårt att hålla uppmärksamheten. Om både 

mannen och kvinnan i en bild är exalterade är chansen stor att kvinnan dock visar på större 

känslor än mannen och även ler, vilket vi redan tidigare konstaterat att kvinnor gör oftare 

både i verkligheten och i kommersiella bilder. Kvinnor gömmer sig bakom något när de tittar 

på något för att se men inte själva bli sedda/granskade/tilltalade. Kvinnan framstår 

svåråtkomlig, men är egentligen precis där fysiskt sett. Barn/ungar kryper upp hos sina 

föräldrar för tröst och skydd. En diande position är prototypen. När barnet växer upp avtar 

beteendet. Vanligt att kvinnor, inte män, använder ansiktet och framförallt näsan för att mysa 

med barn, män och objekt. Akten att mysa framstår som en mer fysisk är social gest, dock 

utan sexuell laddning. Kvinnor myser sällan för att föreslå sex, vilket männen har en större 

tendens att göra. Vem man myser med är inte av särskilt stor vikt, man lutar sig mot någon för 

att vila sig. Man får mysa med större del av mannens kropp än av kvinnans. Kvinnan väger 

ofta mindre än mannen och det är därför mer praktiskt att hon lutar sig mot honom, än tvärt 

om. Män kan förstärka sin verbala kommunikation genom att lägga en hand på kvinnan för att 

visa stöd, beskydd och god vilja. En underordnad får inte samma effekt. En vanlig omfamning 

både i verkliga livet och på fotografier är där någon håller om en person som sörjer. Här 

förekommer kön blandat, dock inte kvinnor som tröstar män. Att hålla någon på axeln för att 

stötta eller peppa, samma som föregående, kvinnor stöttar inte män. 

 

Slutsats Goffman menar att han i sina studier av kommersiella fotografier funnit att könen, 

och deras sätt att förhålla sig till varandra, representeras på ett idealistiskt sätt. Skillnaden på 

verkligheten och den poserade bilden är att i bilden är allt förenklat, överdrivet och förstärkt – 

en hyperrealitet, men att det bygger på verkliga konventioner.  

I bilden visas sociala ideal och naturlighet men allt som är trist i vardagen suddas bort och 

bara guldkornen visas.  
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Bilaga 3. Modereportaget ”Suits You” i Styleby #1 
 
 
Uppslag 1, bild 3.1 
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Uppslag 2, bild 3.2 
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Uppslag 3, bild 3.3 
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Uppslag 4, bild 3.4  
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Uppslag 5, bild 3.5  
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Bilaga 4. Modereportaget ”better in tune with the infinite” i Styleby #36 
 
 
Uppslag 1, bild 4.1 
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Uppslag 2, bild 4.2 och 4.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Uppslag 3. Bild 4.4 
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Uppslag 4, bild 4.5 och 4.6 
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Uppslag 5, bild 4.7 och 4.8 
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Uppslag 6, bild 4.9 
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Uppslag 7, bild 4.10 och 4.11 
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Bilaga 5. Ledarsidan ”Elin” i Styleby #1 
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Bilaga 6. Ledarsidan ”välkommen” i Styleby #36 
 

 


