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Abstrakt    

Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste 

vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet 

granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi 

måste ta hänsyn till. 

 

Syftet med min studie är att med semiotiska och retoriska verktyg analysera Elle, Plaza 

Kvinna, GQ samt King’s omslag för att se om män och kvinnor gestaltas olika beroende 

på vilken publiken är. Samt om det finns en skillnad tidningarna emellan. Med hjälp av 

Yvonne Hirdmans genusteori, Erwing Goffmans teori om avkodningen på bilden samt 

Laura Mulveys begrepp ”the male gaze” såg jag hur omslagen med en manlig publik 

gestaltade både män och kvinnor på sina omslag. Samt att de omslagen som inriktade 

sig till kvinnlig publik endast gestaltade kvinnor. Av de fyra modemagasinen som jag 

valde att analysera så anspelade tre av dem på kända personers trovärdighet istället för 

att låta kläder eller skönhet tala. Ord som blev centrala i analysernas konnotativa del var 

bland annat självständighet, makt, elegans och fullständighet.  

 

 
Nyckelord: Manlig blick, Kvinnlig blick, Genusteorin, Etos       
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There are scientists who believe that the media are creating human’s identity, therefore 

we need to be critical to the images we see. According to Gillian Rose we must view the 

cover pictures carefully with several criteria to take into consideration.  

 

The purpose with this study is to analyze Elle, Plaza Kvinna, GQ and King’s covers to 

see if men and women are portrayed differently depending on who’s looking. With the 

help of semiotic and rhetorical tools I saw a difference to how the genders were 

portrayed. The theoretical position I have taken is gender theory by Yvonne Hirdman, 

the theory Erwing Goffman presents in his work Media Advertisement where he talks 

about the decoding of a picture and Laura Mulveys concept of” the male gaze”.  

 

In the material, I saw that a different was made between male and females. The 

magazines that had a male audience portrayed both men and woman on their covers. 

And the magazines that has a female audience portrayed woman only. Of the four-

fashion magazine three of them focused on the credibility of the model instead of letting 

the fashion speak. 

 

Keywords: Male gaze, Female Gaze, Gender Theory, Ethos  
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1. Inledning & Syfte 

 

Maria Jacobson och Anna Broman Norrby menar i boken Allt är möjligt: En handbok i mediekritik 

att medierna är med och skapar vår identitet.1 I tidigare studier som jag har skrivit har ämnen som 

reklamens gestaltning av genus, stereotypen kvinna och man, samt inriktat mig på reklamskaparen 

och deras värderingar, åsikter och tankar i skapandet av reklam behandlats. Jag ville då se hur 

stereotyper gestaltades i bilder, något som mitt empiriska material också visade att de gjorde. Sedan 

ville jag försöka förstå ur reklamskaparens perspektiv varför bilden ser ut som den gör. Där 

upptäckte jag att en medvetenhet angående stereotyper fanns och att reklamskapare i Gävleborgs 

län försökte påverka det i den mån de kunde.  

 

Likt Jacobson och Broman Norrby menar även jag att medier kan ha en stor del i skapandet av 

identiteten. Detta är något som vi redan ifrån ung ålder kan präglas av. När flickor växer upp till 

kvinnor och när pojkar växer upp till män så kliver de omedvetet in i en värld av könsnormer. 

Normer som säger att kvinnor förväntas att vara ett iögonfallande objekt, och männen förväntas att 

vara individer som agerar. Något som reklam- och modebilder gestaltar.2  

När vi promenerar i butikerna och ser tidningsomslag så måste vi bli intresserade nog för att 

inhandla numret. Därför spelar omslagen en stor roll för att locka läsaren för bör välja ett omslag 

eller en tidning som vi identifierar oss med. 

Tidigare forskning har visat att det finns material där kvinnor gestaltas som passiva och männen 

som hårdare och tuffare. Om vi ständigt ser bilder som gestaltar en viss könsstereotyp är det mycket 

möjligt att vi i publiken kan påverkas av det.3 Därför vill jag i denna studie undersöka detta, finns 

det en viss blick, manlig eller kvinnlig som tidningsomslag gestaltas ur? Eller är det tidningarnas 

vision som gestaltas för att visa ett sanningsenligt omslag för att skapa förtroende?  

 

Syftet med min studie är att undersöka om gestaltningen i målgruppsbaserade tidningar skiljer på 

gestaltningen av kvinnor och män beroende på vem som tittar på tidningen. Jag kommer granska 

tidningarna GQ, King, Elle och Plaza Kvinna för att analysera hur de väljer att framställa kvinnan 

och mannen visuellt. För att se om gestaltningen av könen skiljer sig från varandra, och om det 

                                                 
1 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna, Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; [tänk kritiskt, 

diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl., Allt är möjligt, Göteborg, 2004 s. 10 
2Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 

Studentlitteratur, Lund, 2004 
3 Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas, Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2008 s.12–13  
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skiljer sig mycket eller kanske inget alls. Det kommer göras med hjälp av semiotiska och retoriska 

analysverktyg. Jag vill med denna studie bidra med kunskaper om visuell kommunikation. 

 

Laura Mulvey myntade begreppet ”the male gaze” när hon skrev artikeln Visual pleasure and 

narrative cinema där hon menar att det finns bakomliggande tankar när vi skapar bilder, hon talar 

om rörliga bilder men jag anser att vi kan tillämpa detta begrepp även på stillbilder. Hon menar 

kortfattat att rörliga bilder, alltså filmen skapas ur en manlig blick. Genom kamerans lins får vi följa 

hur mannen ser på kvinnan. Den manliga blicken skulle i min studie alltså betyda att omslagsbilder 

där kvinnor objektifieras är menad att åskådas av en man och gestaltas ur ett manligt perspektiv, 

”the male gaze”. Är vi som publik inpräntade att försöka efterlikna det vi ser? Det är något jag i min 

undersökning vill reflektera över, jag vill även att se om Mulveys definition av kvinnan som ”to-be-

looked-at-ness”4 har en stadig grund i de manliga och kvinnliga modemagasinen. 

 

De tidningar som jag valt att analysera är valda utifrån kriteriet att två av tidningarna ska vara 

modemagasin för män och de andra två tidningarna ska vara modemagasin inriktade till kvinnor. 

GQ och Elle ges ut i Storbritannien och King och Plaza Kvinna ges ut i Sverige, ett val som gör att 

jag får en större bredd på omslagen. Plaza Kvinnas omslag gestaltar under år 2016 endast kvinnor 

och Kings omslag endast gestaltar män. Omslagen på de brittiska tidningarna ser annorlunda ut där 

Elle använder sig till största del av kvinnor på sina omslag medan GQ har under 2016 70% män och 

30% kvinnor på omslagen. Se bild ett, två och tre under rubriken bilagor för att se tre av GQ’s 

omslag.  

 

1.1 Frågeställningar 

• Skiljer sig gestaltningen av kvinnan och mannen åt i tidningarna GQ, King, Elle och Plaza 

Kvinna?  

• Skiljer sig gestaltningen åt tidningarna emellan?  

 

1.2 Urval och material  

Det empiriska underlag som jag har valt till denna D-uppsats är fyra olika tidningar vid namn GQ, 

King, Elle och Plaza Kvinna. Här nedan kommer en beskrivning av de olika tidningarna.  

                                                 
4 https://www.amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20Pleasure.pdf s.808 

(hämtad den 18/1–2017)  
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GQ är det ledande herrmagasinet i Europa och har växt sig stora i Sverige under de senaste åren. 

GQ’s målgrupp är män mellan 21–55 år. Om tidningen skriver Tidningskungen.se: 

”GQ är med sin suveräna journalistik en av Europas största tidningar för män. Den tar upp 

affärer, politik, humor, sport, sex och mode. The most stylish mens magazine around.”5 

Om sig själva säger King att ”de är den enda renodlade modetidningen i Sverige som riktar sig till 

män.” Tidningen tillhandahåller sina läsare om stilsäkra modetips, användbara råd om hudvård och 

skönhet. Allt för det välvårdade yttre. Män mellan 20–40 år är King’s målgrupp.6    

Sveriges mest internationella modemagasin, det anser Plaza Kvinna sig vara. Läser du Plaza 

Kvinna blir du uppdaterad med de senaste trenderna och de smarta skönhetstipsen. Tidningen 

”boostar dig med inspirerande porträtt och karriärsberättelser.” Plaza Kvinna inriktar sig till kvinnor 

mellan 25–45 års åldern.7 

Elle är världens största modemagasin och det mest säljande modemagasin enligt distributören 

Tidningskungen.8 Elle UK menar att tidningen skapas för kvinnor som älskar mode - av kvinnor 

som älskar mode. Elle inriktar sig till målgruppen kvinnor mellan 20–50 år.  

Av de nummer som de fyra tidningarna givit ut, har jag valt tre från samma säsong för att få ett 

urval av liknande karaktär, i detta fall mellan februari och juni 2016. Detta var ett strategiskt urval 

av mitt material. Genom att välja omslag som liknar varandra i gestaltningen kommer materialet 

kunna jämföras med varandra och ge studien möjlighet till att i slutet bli trovärdigt. Om jag istället 

valt omslag fördelat på hela året finns det en hypotes om att omslag från månaderna oktober-

december är mer påklädda till skillnad från omslag ifrån mars-juni som borde vara mer avklädda. 

Detta baserar jag på att tidningarna säger sig vara ledande inom mode och bör därför också visa 

modet för säsongen.  

Jag kommer analysera omslagen på dessa tidningar för att studera om skillnader eller likheter finns 

över hur kvinnan och mannen gestaltas. Skillnader utifrån vilken målgrupp som tidningarna har 

samt om en och samma tidning skiljer på kvinnor och män. Det primära i mina analyser kommer 

vara det visuella och inte det textuella. Om det textuella skulle påverka hur jag läst av det visuella 

kommer detta synas i analysen.  

                                                 
5 https://www.tidningskungen.se/man/gq-uk-edition- (hämtad den 22/12–2016) 
6 https://www.tidningskungen.se/man/king (hämtad den 22/12–2016) 
7 http://www.tidningskungen.se/kvinna/plaza-kvinna (hämtad den 22/12–2016) 
8 https://www.tidningskungen.se/mode/elle-(english-edition)-a4-format (hämtad den 22/12–2016) 
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Hur mitt specifika urval av tidningarna gjorts är baserat på tidningarnas målgrupper. Två tidningar 

är inriktad till män och de två andra tidningarna ska vara inriktad till kvinnor. I min teoridel nedan 

så kommer jag gå in närmre på ”the male gaze”, enligt dessa fyra tidningars beskrivningar så kan 

jag urskilja olika blickar som omslagen borde rikta sig till. Elle och Plaza Kvinna borde gestalta 

deras omslag så de blir trovärdiga för en kvinnlig blick. GQ och King talar däremot för 

gestaltningen ur en manlig blick. 
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2. Teori
 

Under denna rubrik kommer jag att presentera de teorier jag finner relevant för min studie. Jag har 

valt att göra underrubriker för att förenkla förklaringen av de olika inriktningarna jag har valt i mina 

teorier.  

 

2.1 Den visuella gestaltningen  

I mina tidigare undersökningar så har jag varit fascinerad av Erwing Goffman och hans studie 

Media Advertisment där Goffman studerat den visuella bildens mönster. Han inriktade sin studie på 

män och kvinnors framställning på bilder. Goffman menar att vi kan urskilja olika kategorier som 

kvinnan och mannen gestaltas utifrån på bilden. Detta är kategorier som förklarar hur män och 

kvinnor framställs olika i den visuella kodningen. Goffman lyfter fram sex olika teman där 

skillnaden mellan manliga och kvinnliga kodningen synliggörs. 

 

Det första temat som Goffman tar upp är konstruktionen av ”relative size”9 där han menar att bilder 

visar de sociala hierarkierna. Där mannen framställs med en fördel. ”The feminine touch”10 är ett 

sätt att skilja hur mannen och kvinnan använder sina händer på bilden genom det sättet de placerar 

händerna. Enligt Goffman så ska kvinnan gestaltas smekande, både hur hon rör vid sig själv samt 

hur hon rör vid andra ting. Mannens handrörelser ser hårdare ut, de greppar eller håller i saker på 

bilden. I tema tre ”function ranking”11 ligger fokus på hur mannen gestaltas i de utförande och 

instruerande rollerna på en bild. Där diskuterar Goffman om bilden av mannen och kvinnan 

tillsammans, att mannen gestaltas som den som instruerar kvinnan. Undantaget som Goffman talar 

om är köket, där kvinnan har sin givna plats. ”The family”12 är den bild där det visas symboliskt 

vilka positioner som bildens medlemmar har, exempelvis inom familjen. Barn och kvinnor ses ofta 

liggandes på bilden, antingen i en säng, på golvet eller liknade. Något som Goffman menar påvisar 

kvinnans låga status. De blir de sociala mönster där mannen, kvinnan eller barnen visas i stereotypa 

roller på bilden. ”The ritualization of subordination”13 handlar om hur män och kvinnor gestaltas 

genom olika ansiktsuttryck, blickar, kropps- och huvudpositioner, placeringar till varandra och i 

rummet. Även i detta temat så visas de sociala positionerna. Det sista temat är ”licenced 

withdrawal”14 som pekar på hur kvinnan i större utsträckning kan målas upp som hjälplös i olika 

                                                 
9 Goffman, Erving. Gender Advertisements. Macmillan: London. 1979 s. 28  
10 Ibid. s.29  
11 Ibid. s.32   
12 Ibid. s.37  
13 Ibid. s.40 
14 Ibid. s.57 
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former av situationer. Kvinnans uttryck kan visas som förskräckt, häpet, bortvänt eller ha en 

drömmande blick. Alla dessa framställningar kan stå som stöd i den underordningen och 

objektivisering som görs av kvinnan i bilder.15 

 

En annan författare vars tankar jag vill använda mig av är Gillian Rose som har skrivit boken Visual 

Methodologies: an introduction to researching with visual materials.16 Där menar hon att för att 

studera bilder måste vi titta väldigt noggrant för alla bilder har sin egen påverkan på oss. De 

effekter som bilder har på oss kommer utifrån vår sociala praxis, alltså vår sociala kultur.  

Rose menar att det finns många sätt för oss att se och prata om bilder. Det sättet jag valt att tillämpa 

är ”compositonal interpretation”, som på svenska skulle kunna översättas till ”tolkningen av bildens 

konstruktion”. Att göra en analys utifrån det begreppet betyder att olika visuella element ska 

beskrivas och tolkas.17 Om Goffman talar om relationerna och förhållandet mellan kvinnan och 

mannen i det visuella talar Rose om innehåll och känslan i bilden. Enligt Rose spelar olika faktorer 

in för hur vi ser på bilden, exempelvis färger. Vilka färger som används på bilden spelar in i hur vi 

ser bilden kontra vår egna verklighet. Rose menar att beskrivningen av en färg kan göras på tre sätt, 

genom tonen på färgen, färgens mättnad och färgen i sig självt. Färgen kan används för att fästa 

uppmärksamhet på vissa delar samt att skildra människor eller händelser. Mättnaden i bilden kan 

beskrivas genom att den är ”levande” eller om färgen ”tvättas ut”. Hög mättnad gör färgen levande 

medan låg får färgen att tvättas ut.18 

 

Hon talar även om avståndet mellan objekten på bilden och den så kallade rytmen i bilden.19 Det 

benämner Rose som ”spatial organisation” 20, den sista delen i teorin är ”expressive content”21 och 

Rose förklarar den innebörden av den som ”the combined effect of subject matter and visual form”. 

Hon talar om en helhet, där vi måste förklara med våra egna personliga associationer vad vi ser. 

Lite likt vad jag här nedan i metod-delen förklarar som konnotation.  

 

                                                 
15 Ibid.  
16 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 3. ed., Sage, 

London, 2012  
17 Ibid.  
18 Ibid s.60ff 
19 Ibid s.60 
20 Ibid. s.42 
21 Ibid. s.48  
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Jag valde Goffman och Rose för att de kompletterar varandra. Goffmans teman kommer hjälpa mig 

att se om det finns en stereotyp på omslagen jag ska studera. Rose kommer hjälpa mig förstå 

logiken i bilden utifrån de termer som jag förklarat lite om ovan.   

 

Anja Hirdman22 undersökte i sin avhandling Tilltalande bilder hur tidningarna Fib Aktuellt och 

Veckorevyn konstruerade kvinnor/femininet och män/maskulinitet och relationen mellan dem. Fib 

Aktuellt och Veckorevyn skiljer sig på samma sätt som mitt urval skiljer sig, genom publiken. En av 

tidningarna är för män och den andra är för kvinnor. Hirdmans syfte var att fördjupa sig i hur 

gestaltningen av genus framställdes, hon såg att tidningarna gestaltade kvinnor och män genom att 

visa normer om vad kvinnligt och manligt är, alltså gestaltade tidningarna stereotyper.  

I damtidningen Veckorevyn lärde sig kvinnorna hur de skulle klä sig, vilka sminkprodukter som 

skulle användas och hur de användes. Tidningen lärde kvinnorna att vara kvinnliga och gav dem 

tips på hur de skulle föryngra sig själva. Hirdman menade även att kvinnorna omedvetet fick lära 

sig att självförtroende kom genom männen via de reportage och artiklar som fanns i tidningen.  

Herrtidningen Fib Aktuellt skiljde sig ifrån Veckorevyn, i den tidningen så gestaltades kvinnan mer 

sexuellt samt hade artiklar och reportage där fokuset var på kvinnor som berättade om sig själva 

som självsäkra och sexuella. Hirdman menar att kvinnan gestaltas i Fib Aktuellt för att väcka 

betraktarens lust medan texterna förmedlade hennes mer medvetna röst.  

 

När vi ska studera bilden menar Hirdman att hur bilden är tagen spelar roll. Att analysera avståndet 

är viktigt för hur vi uppfattar bilden, bilder kan fotas i långdistans, medeldistans, närbild och i 

extrem närbild. Beroende på hur bilden är tagen ger den oss en känsla av närhet eller distans till 

objektet. Även den vinkel som bilden är tagen ur ska spela en stor roll menar Hirdman.23 Att ta en 

bild underifrån gör objektet stort, något som kan ge en känslan av makt. Att ta en bild ovanifrån gör 

att objektet istället förminskas, något som kan få betraktaren att känna ett symboliskt övertag. Att ta 

bilden rakt framifrån får oss att känna samhörighet, att vi är på samma nivå. Likt Goffman så menar 

Hirdman även hon att kroppsretoriken spelar stor roll på bilden. Alltså att kroppsspråk, gester och 

poser förmedlar ett budskap.24 

 

                                                 
22 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, Atlas, 

Diss. Stockholm: Univ., 2002, Stockholm, 2001 
23 Ibid. s.48 
24 Ibid. s. 49–50   
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2.2 Genusperspektiv  

En annan del av min teori kommer inrikta sig på genus och hur det konstrueras, därför kommer 

Yvonne Hirdman och Anja Hirdman båda till tals. Anja Hirdman har jag nämnt ovan och som jag 

skrev där så gör jag en liknade studie som henne. Det som skiljer min studie ifrån Anja Hirdmans är 

metoden, hon väljer att se på tidningarna och tidningarnas bilder utifrån ett den visuella retoriken 

medan jag väljer att använda mig av semiotiska och retoriska verktyg i analysen. Jag vill att min 

studie ska ses som en förlängning av hennes och föra hennes idé framåt ur ett annat perspektiv, 

därför är hennes studie ett tankeplank för min studie. Här nedan kommer jag presentera en annan 

Hirdman, i detta kapitel kommer genussystemet och genuskontraktet förklaras.    

 

Yvonne Hirdman25 introducerade begreppet genus i Sverige tillsammans med andra kvinnoforskare 

under 1980-talet. I boken Genus: om det stabilas föränderliga former presenterar Hirdman en teori 

som hon kallar för genussystemet. Systemet som är en mall berättar hur kvinnor och män skiljer sig 

ifrån varandra som motsatser. Ur systemet kommer två logiker, där den ena logiken syftar på att 

skilja manligt ifrån kvinnligt. Den logiken kallar hon för genuskontraktet. Genussystemet andra 

logik talar för mannen som norm, han är ”prototypen av människan”.26  Där får olika formler 

förklara hur kvinnan kan jämföras med mannen i olika sammanhang.  

 

I den första formeln förklaras mannen och kvinnan som A- Icke A. I den beskrivs kvinnan som 

icke-A och mannen som A. I formeln ses kvinnan som formlös och icke-existerande. Eftersom 

kvinnan inte ansågs existera finns det inget mer att ställa motsatt till mannen. 

 

I den andra formeln börjar kvinnan ta form, till skillnad ifrån första formeln där hon knappt var värd 

att nämnas. A - a är formel där kvinnan jämförs med mannen som ”den lilla mannen”. Kvinnan 

uppfattas här som den sämre mannen och Hirdman väljer att förklara det genom att säga att ”a är en 

ofullgången man. a är inte färdigbakad. a är ett måndagsexemplar. (…) Det fattas något.” 27 

Hirdman menar att det finns ett system i samhället som anser att kvinnan är en defekt varelse som 

inte är värd att benämns som kvinna utan benämns som en inte fullt utvecklad man.  

 

Den sista formeln som Hirdman väljer att presentera är A-B, det är också den formeln som är mest 

normativ. I den står mannen och kvinnan som två skilda individer istället för som i de andra 

                                                 
25 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003 s. 202 
26 Ibid. s. 202 
27 Ibid. s.29 
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formlerna där kvinnan endast finns i jämförelse till mannen. Det är också i denna formel där 

mannen och kvinnan paras ihop med olika synonymer av Hirdman. Mannen är synonymt med ord 

som ”Liv, ljus, kraft, ande och ren.” Kvinnan är synonymt med ”död, mörker, svaghet, materia och 

oren.”28 Kvinnan har alltså i denna formel fått egenskaper som inte mannen har. 

 

Ur genussystemet som presenterats ovan skapades ett genuskontrakt där Hirdman menar att det 

finns ett stereotypt kontrakt som förklarar hur mannen och kvinnan interagerar med och mot 

varandra enligt ett ideal i samhället. Kvinnan ses som mannens ägo, hon ska ta hand om hemmet, 

föda mannens barn och vara mannens hjälpreda. Ett kontrakt är något som två parter skriver på och 

är överens om, i genuskontraktet är det inte så. I denna tysta överenskommelse är kvinnan mannens 

egendom och ska därför göra det som de förväntas av henne och beslut om vad hon får och inte får 

göra tar mannen.29 

 

 

2.3 ”Den manliga blicken”  

Laura Mulvey skrev en artikel vid namn Visual pleasure and narrative cinema år 1975, den har 

blivit något av en milstolpe i undersökningar om gestaltning.30 När artikeln först kom ut etablerades 

begreppet ”the male gaze”, som fick ett betydande namn i forskningen inom det visuella. ”Den 

manliga objektifierade blicken” som male gaze översatts till på svenska innebär att kvinnor 

framställs på ett visst sätt utifrån en manlig subjektsposition. Mulvey riktar i sin artikel in sig på 

filmen, dock har många forskare tillämpat hennes tankar på den visuella bilden. Något som visar att 

den är brukbar även för mig i denna studien. I jämförelse med Mulveys tankar så menar Liesbet 

Van Zoonen att pornografin är den genre där det syns allra tydligast vad male gaze innebär, där är 

kvinnorna blott objekt inför den manliga blicken, de är objektifierade. Dock poängterar Van Zoonen 

att det även sker i den vardagliga reklamen, tv-spel och modefotografier.31  

För att konkretisera vad jag vill belysa med begreppet ”the male gaze” vill jag citera Van Zoonen  

 

Men act and woman appear. Men look at Woman. Woman watch themselves being looked at. This 

determines not only most relations between men and woman but also the relation of woman to 

themselves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female. Thus, she turns herself 

into an object - and most particularly an object of vision: a sight.32 

                                                 
28 Ibid. s.35 
29 Ibid. s.85-92 
30 Zoonen, Liesbet van, Feminist mediastudies, Sage, London, 1994 s.88 
31 Ibid. s.87 
32 Ibid. s.87 



 

  14 av 45 

 

I både populär- och finkultur har kvinnor gestaltas som objekt med männen som betraktare. Även 

kvinnor sågs som betraktare, däremot så verkade inte kvinnan se sig själv genom ett perspektiv 

tilltalande för kvinnan utan kvinnor såg sig själva genom samhällets ögon. Något som fått kvinnan 

att uppträda enligt uttrycket ”to-be-looked-at-ness” menar Van Zoonen.33  

 

Utförandet av male gaze på bilden handlar om olika kameravinklar, vart fokus på bilden hamnar, 

men främst om att bilder på kvinnor gestaltas utifrån ett manligt perspektiv. Kvinnan blir ett objekt 

genom bildens karaktär och genom den manliga publiken. Som jag nämnde ovan menade Van 

Zoonen att kvinnor såg sig själva genom samhällets ögon. Liknade så menar även författarna 

Eriksson och Göthlund att kvinnan ser kvinnor genom männens blick.34 Reklamen och mediernas 

bilder blir en ”guide” över hur kvinnor ska agera och se ut för att få den manliga blickens 

uppskattning. På det sättet blir meddelandet till kvinnan som en kvinnlig betraktare att hon får sitt 

värde genom bekräftelsen av den manliga blicken.35  

 

I sökandet efter en kvinnlig blick som motsats till den manliga blicken så funderade jag på om en 

sådan ens existerar. Kan vi bara byta roller inför den andres blick, genom att byta könsperspektiv? 

Van Zoonen menar att det finns en kvinnlig blick men att vi genom den endast ser oss själva via den 

manliga blicken. Van Zoonen är kritisk till fenomenet ”manlig blick” då hon anser att den begränsar 

kvinnans sätt att se på konst, film och bilder.36 Om så är fallet kommer omslagen oavsett om 

tidningen riktar in sig på kvinnor eller män gestaltas för en manlig blick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ibid. s.87 
34 Eriksson & Göthlund, 2004 s.164 
35 Ibid. s.165 
36 Van Zoonen 1994, s. 94–96 
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3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer en överblick av den forskning som tidigare gjorts på den manliga och 

kvinnliga gestaltningen. Infallsvinklarna är olika men det primära fokuset har jag lagt på den 

visuella gestaltningen i olika medier.  

 

Den tidigare studie som jag först vill presentera är en av äldre karaktär och har redan nämnts som 

en teori, Goffman illustrerade i sitt material Gender Advertisment hur män och kvinnor framställs 

olika beroende på hur den visuella gestaltningen framställts i reklambilder. Goffman lyfter sex 

teman där skillnaden mellan den manliga och kvinnliga kodningen synliggörs. Dessa sex teman 

mynnar i viss mån ut i att kvinnan är underordnad mannen. I det material som Goffman presenterar 

menar han att vi kan se hierarkin på bilderna. Där mannen framställs som ”störst, bäst och 

vackrast”. Kvinnor och barn är under mannen i hierarkin och det syns på bilderna. 37 Materialet i 

denna studien är ifrån 1979, dock anser jag att den fortfarande är aktuell till min studie. Under 2016 

gjordes en studie av mig där Goffmans teman var brukbara på reklambilder i nutid. Jag tror däremot 

att gestaltningen i bilden moderniserats, och att de som Goffman såg under sin studie kan behöva 

uppdateras. Därför har jag nedan presenterat fler studier utifrån samma perspektiv för att det ska 

kunna tillämpas på verkligheten idag. 

   

Den första är en studie utifrån Karin Lövgrens bok Att konstruera en kvinna. Där har Johanna 

Sjöberg skrivit ett kapitel om hur fyra tidningar använder sig av flickor som en produkt. Där de 

konstruerat en värld där flickorna ska skapa sig själva samt att de ska få ta del av de normer som 

pekar på hur det är att ”vara” en flicka. I min studie vill jag studera omslag och annonser, Sjöberg 

menar att omslagen är talande för hur tidningens jargong kommer att vara. Vilket säger att omslaget 

är viktigt för läsaren. Hon har undersökt tidningarna Barbie, Prinsessan, Pets och Julia som alla 

inriktar sig till flickor i de yngre åldrarna.38 I Tyskland har författarna Nicola Döring och Sandra 

Pöschl gjort en studie om bilder i tidningar skiljer gestaltningen på män och kvinnor åt. Genom en 

innehållsanalys såg de att bilderna var stereotypa. Det gjorde de med hjälp av Goffmans sex teman 

som teori.39  

 

                                                 
37 Goffman, 1979  
38 Lövgren, Karin (red.), Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter, Nordic 

Academic Press, Lund, 2016 
39 Döring, Nicola. & Pöschl, Sandra. Sex Roles, 55 : 173. 2006 doi:10.1007/s11199-006-9071-6 (hämtad den 

10/11-2016)  
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Åsa Kroon Lundell är en professor vid Örebros universitet och verksam i mediaforskningen, hon 

gjorde kvalitativ medieanalys över hur media gestaltar kvinnor som är entreprenörer. I den studien 

identifierade hon två återkommande arketyper i sitt material. Den ena beskrivs som ”den 

välsminkade superhjältinnan” och den andra typen är ”den leende lagomföretagaren”.40 Båda 

typerna utgår ifrån att kvinnan som entreprenör är en udda kvinna i den mening att kvinnor inte 

brukar ha den positionen i arbetslivet. Kvinnan ska enligt Kroon Lundell och hennes arketyper vara 

vacker, ung, fotomodell, graciös och kompetent. På bilden fanns skillnader mellan mannen och 

kvinnan. Kvinnan poserar oftare på bild än vad mannen gör, kvinnan är passiv, ler ofta och 

behandlas som ett objekt. Något som också blir väldigt stereotypt. I gestaltningen ansåg Kroon 

Lundell att medierna ändå bryter mot konventionella könsmönster eftersom de framställer kvinnan 

som den ”udda” kvinnan. I hennes diskussion så menar hon att det är journalisterna och 

fotograferna som skapar dessa roller och att dessa instanser är de första som behöver förändras för 

att kvinnan inte ska fortsätta att försättas i en normativ stereotypi.41 

 

Laura Hurd Clarke, Erica V Bennet och Chris Liu 42 har skrivit om hur äldre män framställts i 

tidningar. Studiens syfte var att undersöka den textuella och visuella representationen av äldre män i 

tidningsannonser i Kanada, studien publicerades 2014. De använde sig av sex mansinriktade 

tidningar där de genom en innehållsanalys och visuell textanalys undersökte hur äldre män gestaltas 

på bild och i tillhörande texter. När författarna valde sitt urval hade de kriterierna att tidningarnas 

målgrupp skulle vara män ifrån 35–40 års åldern och uppåt samt att tidningarna skulle vara de mest 

lästa i Nordamerika. I analysmaterialet kunde se att det en identifikation av mäns ålder gjordes via 

symboler på åldrande. Exempelvis grått år, rynkor och kroppsform. Ur analyserna kunde författarna 

se att gestaltningen äldre män fick mindre plats i annonserna än vad yngre män fick. När äldre män 

väl gestaltades så var de i samband med kvinnor i olika åldrar. 

 

En av tidningarna hade målgruppen 60+, där var det 71% av annonserna som gestaltade äldre män. 

I de andra fem tidningarna så låg procenten på 15 %, vilket pekar på en stor skillnad tidningarna 

emellan. Författarna påpekar att de inte kan fastställa någon ålder på materialet som analyserats 

men att de utgått ifrån deras utseende samt uppträdande på bilderna. Författarna anser att deras 

forskning bidrar till intressanta iakttagelser i tidningarna. Då de kunde se att äldre män gestaltades 

                                                 
40 Kroon Lundell, Åsa, Sminkad superhjältinna eller leende lagomföretagare? Tillväxtverket, 2012  
41 Ibid. s.37 
42 Hurd Clarke, Laura, V. Bennett, Erica, Liu, Chris, Aging and masculinity: Portrayals in men's magazines 

Journal of Aging Studies, Volume 31, Issue null, Pages 26-33,  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2014.08.002 (Hämtad 10/11-2016) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2014.08.002
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för att bidra i föryngrandet-annonser mot en åldrande manlighet, något som tyder indirekt på att den 

åldersgruppen används av och med konsumtionsmål.  
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4. Metod 

I detta kapitel kommer jag förklara semiotik och ett retoriskt begrepp jag valt att använda mig av. 

Jag kommer förklara hur min analysmodell ser ut samt förklara ingående hur jag kommer att tänka i 

det empiriska materialet.  

 

4.1 Semiotik  

Gunilla Jarlbro som är professor inom medie- och kommunikationsvetenskap menar att människor 

beroende på den inlärda eller sociala kulturen som man växt upp i påverkar människors tolkning 

och därför uppfattar människor saker olika. En människas normer och värderingar är däremot något 

som skapas med tiden, vilket formar nya tankar hos människor menar Jarlbro.43 Jag vill i min studie 

använda mig av semiotiken och en semiotisk bildanalys. Semiotik är läran om tecken och 

begreppet, ”bildanalys” är enligt National Encyklopedin det metodiska stadium där vi karakteriserar 

och tolkar bilder.44 Därför är det en lämplig metod för min studie som grundar sig i just tolkningen 

av bilder. 

 

Jag vill med hjälp av semiotiska och retoriska verktyg analysera omslag ifrån fyra tidningar med 

olika målgrupper. Som Jarlbro menar påverkas människan genom kulturen och då ställde jag mig 

frågande om hur människor påverkas av bilder, specifikt de bilderna som vi ser i tidningsställen i 

mataffärerna. I tidigare studier har jag sett att det finns skillnader mellan hur reklambilder gestaltar 

kvinnor och män, i denna studie vill jag se om förlagen gör skillnad på gestaltningen av kvinnor och 

män utifrån vilken publiken är. Det ska jag göra med en analysmodell byggd utifrån semiotikens 

denotation och konnotation samt retorikens etos. En mer ingående begreppsförklaring om dessa 

kommer nedan.     

 

Marie Gillespie och Jason Toynbee skriver i sin bok Analysing Media Text 45 att vi först identifierar 

världen för att sedan koppla ihop den med andra händelser som vi redan erfarit i våra liv. Något 

som semiotiken och bildanalysen förklarar som denotation och konnotation. Roland Barthes är en 

fransk litteraturvetare, kulturkritiker och personen som publicerade den första bildanalysen i 

tidskriften Communications som enligt författarna Eriksson och Göthlund var starten av 

bildsemiotikens historia.46 Barthes förklarade skillnaden mellan de två semiotiska begreppen men 

                                                 
43 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.63–65 
44 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semiotik  
45 Gillespie, Marie and Toynbee Jason, Analysing Media Texts. Storbritannien: Open University Press, 2006 
46 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 35  
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var inte den som grundade dessa, det gjorde en dansk lingvist vid namn Louis Hjelmslev. Barthes 

ville med begreppen föra fram en allmän semiologi. Hjelmslev skapade två begrepp som skulle vara 

till hjälp för analysen oavsett vilken tid vi befann oss i. Det gjorde han för att något som är positivt 

betingat idag kan ses som negativt om något år, och den konnotativa betydelsen utgörs av individen 

som analyserar, tid eller plats.47   

 

Att analysera ur denotation innebär att tolka den omedelbara betydelsen, vilket i praktiken menas att 

förklara vad en bild föreställer. På den denotativa nivån är det viktigt att vi inte lägger in några av 

våra egna värderingar eller associationer utan bara ser och analyserar bilden för vad det är på ytlig 

nivå. Här ska vi förklara vad vi ser på bilden.  

Att istället analysera konnotationen menas att vi till skillnad ifrån denotationen ska analysera de 

underliggande betydelserna i bilden. Vi ska i konnotationen avkoda de uttryck och innehållet som 

bilden har. När vi analyserar kommer associationerna i bilden ligga nära de uttryck som vi redan 

vet, det som kommer ifrån den kulturen, kunskapen eller historien. Det är därför noga att vi i 

analysen på ett djupare plan förklarar vad vi ser så publiken förstår bilden utifrån det som har ett 

kulturellt eller en personlig betydelse.48 

 

Ett exempel på hur denotation och konnotation fungerar är att vi på en bild ser en kvinna sittandes i 

en Range Rover. I denotationen så ser vi endast en kvinna som kör en bil. Tittar vi på samma bild ur 

en konnotativ nivå ser vi en kvinna med uppsatt hår i färgen mellanblont, bärandes kavaj och bilen 

av märket Range Rover. Eftersom kvinnan kör en Range Rover associerar jag det med en person 

som har bra ekonomi då bilmärket är dyrt och att köra en dyr bil kan kopplas ihop med att vara 

framgångsrik.  

 

4.2 Retorikens etos  

Utöver användningen av denotation och konnotation i mina analyser så kommer jag även ta hjälp av 

retorikens etos. Detta för att se i vilken utsträckning omslagen är trovärdiga.   

 

Retoriken betyder ”konsten att övertyga” och i när vi är på affären och tittar på ett tidningsomslag 

så räcker det möjligen inte bara med rubriker för att locka läsaren att köpa tidningen. Tidningen 

måset motivera och övertyga publiken genom bilder på personer eller andra motiv på omslaget.49 

                                                 
47 Gillespie, Marie and Toynbee Jason, 2006. s.16–18  
48 Fiske, John, Kommunikationsteorier. En introduktion, Wahlström & Widstrand, 1997 s.177  
49 Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 64–65 
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För att övertyga publiken genom retoriken framhåller Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt50 att 

det finns tre centrala begrepp: etos, logos och patos. Jag kommer i min analys använda mig av 

begreppet etos som handlar om ett övertygande med hjälp av karaktären. I denna studie tror jag att 

karaktären på omslaget spelar en stor roll om vi köper tidningen eller inte. Logos handlar om 

förnuft och patos om känslor. Även de två viktiga aspekter, men i min analys kommer jag endast 

använda mig av etos. 

 

Etos handlar om karaktären, på omslaget ska personen kunna övertyga publiken genom sin 

personlighet eller karaktär för att vi ska finna honom eller henne trovärdig. Trovärdigheten är viktig 

för vår tillit, utan trovärdighet så kommer vi inte tro på budskapet som tidningen vill förmedla. Att 

förmedla ett starkt etos kan handla om att ”passa” in i publikens förväntningar. Många tidningar 

väljer att ha kända personer på sina omslag, det kan vara politiker, skådespelare, högt uppsatta 

chefer i näringslivet eller kända artister. Detta kan göra så publiken känner en ”vi-känsla” genom att 

de känner en samhörighet via värderingar eller den livsstilen som personen på omslaget har. Oavsett 

om personen ifråga är en person som vi känner igen eller inte så kommer olika karaktärsdrag vara 

avgörande i trovärdigheten. Kläder och utseende spelar in om personen ifråga har ett trovärdigt 

etos. Hur personen klär sig kan övertyga om oss smak, stil och berätta för oss vilken samhällsgrupp 

personen kommer ifrån. Slips, kostym, dräkt eller högklackat är klädesplagg som passar in på 

personer som exempelvis jobbar på kontor och vissa uniformer som poliser eller brandmän har ger 

oss en viss trovärdighet utan att vi behöver veta mer om personens karaktär.51 

 

4.3 Analysmodell  

Gillespie och Toynbee skriver i sin bok Analysing Media Text52 att vi först identifierar världen och 

sen kopplar ihop den med andra viktiga händelser som vi redan identifierat i vårt liv. De två 

författarna tillsammans med Roland Barthes kommer att stå som inspiration vid min analys utifrån 

denotation och konnotation. I analysdelens tredje aspekt och begrepp så är det etos utifrån 

medieretoriken som kommer användas. 

 

Såhär kommer min analysmodell se ut:  

1. Denotation:  

-Vad ser jag på bilderna?   

                                                 
50 Ibid.  
51 Ibid. s. 74 
52 Gillespie, Marie and Toynbee Jason, 2006 
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-Är bilden tagen ovanifrån eller underifrån? (Översiktsbild, helbild eller närbild.)  

-Vart är fokus i bilden? (ex. Ljus.) 

 

2. Konnotation 

- Finns det några tydliga symboler eller gester som man/en kan tyda? 

- Finns det några tecken som stärker någon form av stereotyp enligt Goffmans teman eller ett 

genusperspektiv? 

-Vilka associationer ser man/en på bilden?  

 

3. Etos 

- Finns det uttryck i bilden som anspelar eller inte anspelar på ett visuellt etos? (Här menar jag 

ett etos där personen på omslaget gör sig trovärdig genom ex. Ansiktsuttryck eller kläder.)  

 

4.4 Metoddiskussion   

I detta kapitel kommer jag diskutera metodens svagheter och hur jag kommer hantera dessa.  

 

I utförandet av en bildanalys måste jag ha i åtanke att inte alla personer tolkar bilder på det sätt som 

jag gör. Något jag nämnde i metod-kapitlet var att vi tolkar bilder ur vår inlärda eller sociala kultur, 

vilket betyder att jag i konnotation- och etosdel kan associera bildernas framställning ur min sociala 

kultur. Vilket kan betyda att en annan individ har svårt att relatera till det jag ser. Metoden innebär 

alltså ett visst godtycke då analysen vilar på mina tolkningar.  

 

Trots analysernas tolkningsfråga kommer jag i mitt empiriska material försöka skriva vad jag ser på 

ett detaljerat och öppet sätt. Allt för att försöka lösa tolkningsproblemet. Avslutande vill jag ändå 

konstatera att andra tolkningar än mina kan finnas.   
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5. Bildanalys 

Under denna rubrik kommer jag göra analyser utifrån tolv omslag, jag kommer använda mig av den 

analysmodellen som finns förklarad ovan under rubriken metod.  

 

5.1 Bild 1  

Denotation:   

På bilden ser vi en man som bär en kavaj och en skjorta. I skjortans hals sitter en slips. Färgerna 

som bilden går i är blå. Kläderna som mannen har på sig är också av färgen blå i olika nyanser. I 

mannens bröstficka på höger sida så sticker något fram. Mannens läppar nuddar vid varandra och 

ögonen är små. Mannen är placerad i mitten av bilden.  

 

Miljön bakom mannen är ljus. Framför en del av mannens ansikte så står bokstäverna ”GQ” också 

de i färgen blå. På mannens högra sida så står det olika textrutor. Även på mannens vänstra sida är 

det text-rutort, dessa textrutor är placerade framför mannen. Bilden är tagen rakt framifrån och är en 

närbild, ljuset ser ut att komma ovanifrån. 

 

Konnotation:  

Mannens kläder är en kavaj, skjorta och slips. Något som kan vara en kostym. En association som 

kan komma utifrån mannens val av kläder är att han har högre status i samhället. Kavajen är i en 

mörkare blå medan skjortan är ljusblå. Slipsen är i samma nyans som kavajen. I bröstfickan är en 

blå mönstrad näsduk. Mannen på bilden är Eddie Redmayne, en skådespelare. 

 

Hans ansiktsuttryck är sammanbitet. Han kisar med ögonen när han tittar in i kameran, man skulle 

kunna säga att han har ett sug i blicken. Goffman talar i ett av sina teman om kroppsspråk och 

gester. Jag skulle säga att denna mannen gestaltar en form av ”power". Utifrån att hans raka 

hållning, blick och kläder så utstrålar han makt och stryka.  Enligt Yvonne Hirdmans så kunde 

orden ”man” vara synonymt med olika ord. I detta fall kan jag se tre av de orden i bilden. Det är 

ljus, ren och kraft. Färgerna som används runt om kring mannen är ljusa, den blå färgen som är i 

centrum på bild är ljusblå. Nästan så jag skulle säga att Redmayner ingår i formeln A-icke A53 på 

denna bild. Där endast mannen fanns och kvinnan definierades som icke man, i den formeln såg 

mannen som den fullständiga människan och det gör Redmayne på denna bild. Även formeln A-B 

kan beskriva bilden i min mening, dessa två skilda formler kan vara talande för bilden beror på att 

                                                 
53 Hirdman, 2003 s. 28 
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kvinnan inte står som jämförelse. Redmayner är mannen som norm samtidigt som han är talande för 

de synonymer Hirdman talar om i A-B.54  

 

Etos:  

I en av textrutorna står det ”the best dressed man in the world” så associationen blir direkt att 

mannen på bilden är den bäst klädda mannen i världen. Övrig text är i bakgrunden av mannen, men 

den meningen är den enda som placerats på mannen. Tack vare mannens kläder och blick så anser 

jag hans etos vara trovärdigt. Här gör kostymen mannen så att säga, Redmayner försvinner i bilden 

så hans personliga etos försvinner och kostymen får tala.  

 

5.2 Bild 2 

Denotation:  

Det genomgående temat på denna bild är rött. På bilden finns en kvinna. De kläder som hon har på 

sig är svarta och täcker en liten del av ryggen och täcker rumpan. Hennes ögon är öppna och 

svartmålade. Läpparna är målade i rött och öppna i den mån att jag ser lite av hennes tänder. 

Hennes ena hand är placerad på väggen bakom henne som är röd. Hennes naglar är även de röda. 

Den andra handen är placerad i midjehöjd. På bilden är det text placerad både på höger och vänster-

sida om kvinnan. Texten är i vitt och blått. Över hennes hår på vänstersida så står bokstäverna 

”GQ”. Över hennes armbåge och mage är det vit text. Bilden är tagen framifrån och är halvkropps-

bild. 

 

Konnotation:  

Kvinnans kläder definierar jag som en axellös tröja eller klänning. Den sitter tajt på kvinnans kropp 

och täcker inte axlar eller skuldror men täcker en liten del av ryggen där kvinnor brukar ha sin bh 

samt täcker kvinnans rumpparti. Där emellan är det ett runt hål. Kvinnans ögon är sminkade i svart 

och läpparna målade i rött. Kindbenen är markerade med rouge. Hennes ansiktsuttryck ger ett sken 

av rädsla eller är ett försök att se sammanbiten ut. Enligt Goffmans tema "licenced 

withdrawal” talar om hur kvinnan gestaltas som hjälplös. I denna bild tycker jag temat spelar upp 

sig på ett sätt där kvinnan visas som förskräckt.55 Enligt Goffman påvisar detta temat ett stöd i den 

underordning och objektifiering som görs av kvinnan på bilden. Hon har ytterst lite kläder och det 

som är i fokus på bilden är sidan av hennes nakna ryggparti. Enligt Hirdman så är framvisande av 

den kvinnliga kroppen ett sätt för betraktaren att känna en personlig närhet.56 Färgen röd för mig 
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gör bilden lite orolig. Den påvisar inget lugn utan är lite stressande. ”Amy Adams” står det i höjd 

med ryggen på kvinnan. Amy Adams är en amerikansk skådespelare, hon har haft roller i 

barnfilmer bland annat.  

 

På denna bild blir male gaze även talande, Van Zoonen talar om att pornografi är den genren där 

male gaze är tydligast. På denna bild så är Adams inte naken i syfte att vara pornografi men med 

rödmålade läppar, positionen som kvinnan har och blicken som kvinnan har så är bilden talande för 

en manlig blick.  

 

Etos:  

På omslaget Adams besitter ingen trovärdighet för tidningen eller för sin egna persona. En 

association med Adams har varit rollen som prinsessa, eller någon av de andra rollerna hon spelat i 

filmer. Denna bild på Adams inte talar för en skådespelare som brukar spela prinsessor i barnfilmer. 

Trots att Adams trovärdighet är låg då hon persona inte är trovärdig. Dock är omslagets 

trovärdighet hög för det är skapat för den manliga blicken, vilket är tidningen och omslagets mål.   

 

5.3 Bild 3 

Denotation:  

På bilden syns en kvinna, kvinnan har ljust hår. Hon bär en mörk tröja och ett par högklackade skor 

på bilden och ligger på en stol med benen upp i luften. Det ser ut som kvinnans ena for står emot 

någonting. Kvinnans ena hand är placerad längre ned ifrån kroppen. Färgen på bakgrunden bakom 

kvinnan är vit. Kvinnans blick är riktat in i kameran och munnen är öppen så lite vitt syns. En rund 

textruta är placerad på kvinnans kropp, resterande text är placerad runt om kring henne. Färgerna på 

textrutorna är röd, beige och svart. Hela kvinnans kropp syns på bilden och ljuset kommer rakt från 

ifrån.  

 

Konnotation: 

Kvinnan på bilden klär sig i en kavaj och ett par pumps. Dessa pumps har en röd sula vilket 

associeras med Christian Louboutin, en lyxdesigner som är känd för att göra pumps med just denna 

röda sula. Kvinnan på bilden är Charlize Theron, en skådespelerska. Den film som jag associerar 

Theron med är Mad Max. Hennes ögon är målade diskret och läpparna har en rosa nyans, alltså är 

hon till skillnad ifrån bild 2 lättare sminkad. Hennes ansiktsuttryck med lätt kisande ögon och 

kroppplaceringen ger känslan av trötthet, som att hon är sömnig. Blicken riktas in i kameran. Enligt 
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temat ”the family”57 så är en liggande kvinna symboliskt för de sociala mönster som visar 

stereotypen ”kvinna”. Det talar enligt Goffman för den hierarkin som finns mellan mannen och 

kvinnan. Ljuset och fokuset på bilden läggs på hennes nakna ben. Bakgrunden som är vit gör att det 

enda vi lägger blicken på är Theron. På denna bild så läggs tidningens logga ”GQ” bakom 

personen, till skillnad ifrån de tidigare två omslagen där personerna dolts av loggan.  

 

Etos: 

GQ’s logga är placerad bakom Theron något som får mig att tänka på varför de medvetet väljer att 

dölja det. Tidningen vill kanske använda sig av Therons trovärdighet, då hon är en ärad 

skådespelare. I detta fall nämns orden ”warrior” och ”queen” i samband med bilden på henne. Det 

är ord som ses ur en positiv benämning. Bilden av Theron är likväl som bild nr 2 av Adams 

lättklädd, denna bild anspelar ändå på lite mer attityd än lättkläddheten i bild 2. Därför har omslaget 

och Theron ett trovärdigt etos. 

 

5.4 Bild 4  

Denotation:  

På bilden syns en kvinna med mörkt hår. På huvudet bär hon en huvudbonad. På kroppen bär hon 

en svart tröja med ett brett skärp i midjan i färgen silver. På benen bär kvinnan strumpbyxor. 

Handen är placerad i midjan med knuten hand. Läpparna är målade i färgen rött. Blicken är riktad in 

i kameran. Bakgrunden på bilden är i färgen grå och texten på bilden är svart och vit. Texten är 

placerad bakom kvinnan. Ljuset på bilden kommer snett bakifrån och bilden är tagen så vi ser lite 

mer än hälften av kvinnans kropp.  

 

Konnotation:  

Kvinnan på bilden bär en basker på huvudet med metalldetaljer, hon står med handen i midjan. Det 

får henne att se bestämd ut. På benen har hon något transparent i svart, strumpbyxor i nylon antar 

jag att det är. På överdelen bär kvinnan en body, den nakna hud som syns är den på armen och i 

ansiktet. Till skillnad ifrån de tidigare bilderna där kvinnor har gestaltats på omslaget så är känns 

denna kvinna ”påklädd”. På en av texterna som är på bild så står det ”Bella Hadid, super family, 

super boyfriend, super model”. Bella Hadid är en supermodell, hennes syskon är modeller och 

hennes mamma har varit modell samt att hon har en pojkvän som är sångare. Att Hadid har sin hand 

knuten bryter emot de tema där Goffman menar att kvinnor och män gestaltas med skilda 
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handgester. Enligt de temat som ska kvinnan gestaltas med smekande handrörelser och mannen 

med knutna nävar. Så i detta fallet så har Elle lyckats bryta emot den stereotypen.  

 

Etos: 

Trovärdigheten på omslaget är hög, Hadid ser sofistikerad och ”hipp” ut exakt som det yrke hon har 

som supermodell. Att Hadid’s har en familj som även de har framgång inom showbusiness kan 

bygga på hennes egna etos något som Elle tar till vara på i detta omslag. Då kläderna inte är i fokus 

så blir det Hadid’s skönhet som talar. Elle som är ett modemagasin visar verkligen upp en stilfull 

kvinna, trots sin avkläddhet får Hadids etos lysa genom på GQ’s omslag.     

 

5.5 Bild 5  

Denotation:  

Denna bild består av en kvinna. På bilden bär hon ljusa kläder, en tröja och ett linne. Runt hennes 

hand är ett svart band lindat med vit text på. Kvinnans huvud är lutat och blicken är riktad in i 

kameran. Håret är brunt och vågigt. Ljuset på bilden är riktat rakt fram ifrån, lika så är bilden tagen 

så att kvinnan syns ifrån bröstkorgen och uppåt. Bakgrunden på bilden är ljus. Den text som syns på 

bilden är placerad runt om hennes ansikte och på bröstkorg och axel. Ansiktet är i fokus.  

 

Konnotation: 

På bilden syns en kvinna. Hon har en halvt knuten hand med ett svart band runt omkring. Den 

associerar med den positionen som boxare har i en boxningsring. På bilden står texten ”Feel the 

power of Beyoncé”, ordet ”power” är i större text än de övriga orden i meningen, medan ”Beyoncé” 

är i fetstil. Detta tolkar jag som att det är Beyoncé Knowles på bilden och att Elle vill att ordet 

power ska framhävas. Beyoncé som bland annat är en världskänd artist, skådespelare och inspiratör 

anses ha mycket power. Hon är definitionen av en så kallad ”powerwoman”.  I övrigt ser Beyoncé 

väldigt lugn och sansad ut. Hon har huvudet på sne. Håret är uppsatt och hennes lockar ser ut att 

blåsa i vinden. En annan text på bilden som framhävs är ordet ”fashion”. Resterande text är inte alls 

lika utstickande. Färgerna säger också mycket om bilden. Beyoncé bär färgen vit på sin jacka, 

bakgrunden är vit men texten är svart. De färgerna är varandras motsatser. Samtidigt som Beyoncé 

med sin bruna hudton sticker ut. I denna bild tycker jag att det är tydligt att i detta fall Beyoncé 

framställs som en stark kvinna. I detta omslag känns det inte alls som något genuskontrakt lyser 

igenom. Inte alls som på bild 2 där det märkes att den manliga blicken tittade. Formeln A-B är den 
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mest normativa formen enligt Yvonne Hirdman, och på denna bild ses Beyoncé som självständig, 

kraftfull och ren. Ord som annars är synonymt med mannen enligt Hirdman.58  

 

Etos: 

Att omslaget kan stå utanför Goffmans teman och att Hirdmans formel är jämförbar med Beyoncé 

får både Elle och Beyoncé att bli trovärdiga. Rent visuellt så är det enda som står ut Beyoncé. 

Eftersom kläder och bakgrund är i samma färg så lägger jag inget fokus på det när jag tittar på 

bilden. Att Elle’s fokus är på mode och skönhet är inget som det läggs märke av på detta omslag, så 

här har Elle endast spelat på Beyoncés etos.  

 

5.6 Bild 6  

Denotation: 

På bilden ser vi en kvinna med mörkt hår. På sitt huvud har hon en hatt. Hon bär en tröja i färgen 

lila. Hennes hand är placerad under hennes haka. Bakgrunden är i en blå/grön/grå nyans. Texten på 

bilden är placerad framför kvinnan. Både på hennes hatt, vid hennes axel på den högra sidan och 

vid hennes ansikte på vänstra sidan. Kameran tar bilden lite underifrån, ljuset ser ut att komma lite 

snett ifrån vänster sida då halsen är skuggad av handen.  

 

Konnotation: 

På bilden syns en kvinna med brunt hår. På en text på omslaget står namnet ”Jourdan Dunn”, något 

uppfattar som kvinnans namn. Dunn’s hand är placerad under hakan något som konnoterar att hon 

lutar sig på sin arm. Intrycket jag får är att hon sitter lite framåtlutad med handen som stöd för 

huvudet. På sitt huvud har hon en filthatt i färgen ljusblå. På kroppen har Dunn en lila rutig blus 

med volanger från axlarna ner emot bröstet. Hon är sminkad med röd/orange läppstift. Dunn’s 

ansiktsuttryck är likt det ansiktsuttrycket som även Beyoncé hade på bild 5. Hon ser dock mer 

drömmande ut än Beyoncé. På handryggen har Dunn en tatuering, en svår tolkad tatuering då den 

ser ut att ha bleknat. På denna bild så finns det ingen text som står ut, därför går mitt fokus direkt på 

Dunn och hennes ansikte. Att handen är placerad i ansiktet är något som Goffman pratar om, han 

menar i ett av sina teman att kvinnor ofta gestaltas med händerna placerade i ansiktet. Där talar han 

om hur kvinnor tar sig i ansiktet för att påvisa att de är ett känsligt ting.59 I detta fall är också bilden 

tagen lite underifrån något som Anja Hirdman menar kan påvisa makt, då personen som tittar 

uppfattar objektet som större än vad det är.  
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Etos: 

Även på denna bild tycker jag tidningen och personen på omslaget besitter trovärdighet, det baserat 

utifrån kamerans vinkel samt att fokus ligger på Dunn. Det finns inget i bilden som heller stör 

fokuset vi får på Dunn, varken val av färger eller utmanade kläder.    

 

5.7 Bild 7  

Denotation:  

På bilden ser jag en man, han har mörkt hår och skägg. Bakgrunden är mörk. Mannen håller sin ena 

hand med handryggen framåt och den andra handen greppande om armen. På den armen finns det 

en tatuering. Mannen bär mörka kläder med motiv av stjärnor på. En text på bilden är placerad 

bakom mannen ansikte och är i en mörkare färg än bakgrunden. Det finns text placerad på 

omslagets vänstra sida i vitt och ljusbrunt. Framför mannens mage är det även text i färgerna. 

Bilden är tagen så mannens överkropp syns, ljuset kommer snett ifrån högersida.  

 

Konnotation:  

På omslaget ser jag en medelålders man med svart hår i en tofs eller backslick. I ansiktet har 

mannen skägg och mustasch. På den största och synligaste texten på bilden står det ”Steve Angello” 

på. Så mannen på bilden är den svenska dj:en Steve Angello. För mig blev han känd när han var en 

av killarna i Swedish House Mafia. Angello håller upp sin arm på ett sätt där de antas att han vill 

visa upp något, och det som fokuset då hamnar på är en tatuering. Något som ser ut att vara en häst, 

närmare bestämt en dalahäst. Jag undrar då om King vill att tatueringen ska stå som en association 

till dalarna och Sverige eller om de vill spela på den känslan som Angello ger av att vara en ”bad 

boy”. Angello har även en stjärna tatuerad på samma hand och de är de två tillsammans med 

ansiktet som står i fokus på omslaget. De kläder som Angello har på sig sticker inte ut på något sätt, 

tröjan är svart med silvriga stjärnor på, bakgrunden är mörk grå och ”King” loggan ligger i 

bakgrunden av Angello i svart. Om vi ser till bild 5 och 6 så har både de kvinnorna sina händer i 

bilden, båda knutna. I Angellos fall är handen mer i fokus, då ljuset kommer ifrån hans högra sida 

så landa ljuset direkt på den handen och Angellos ena ansiktshalva. Ljuset på bild 5 och 6 kommer 

rakt framifrån och fokuset blir inte på samma sätt på deras händer. Ansiktsuttrycket på Angello är 

en stirrig men kraftfull blick. Höjda ögonbryn och stängd mun. För att förklara hans ögon skulle jag 

säga att de suger tag i mig som publik. Jag fastnar på dem. Jag skulle säga att Angello är ”den 

fullständiga mannen” som Hirdman talar om, normen man.60 Detta pågrund av att han själv står 
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starkt i fokus utan att ha någon bakgrund, kläder eller annat som sticker ut. Han är kraftfull, han är 

liv och han är ljus. De som Hirdman även talar om i hennes genussystem.  

 

Etos: 

På omslaget finns det inga utstickande färger, inga kläder som fokuset hamnar på Angello. Därför 

får Angellos persona stå som trovärdighet för tidningens omslag.  

 

5.8 Bild 8  

Denotation:  

På omslaget ser jag en man, hans hår är mörkt. Mannens ansikte är svartvitt och därför kan jag inte 

se någon färg på mannens skjorta. Det jag kan se är att den ser ut att ha små runda ringar på 

skjortkragen. Mannen har sin hand vid ansiktet och två fingrar placerade över och under ögat. 

Mannens läppar är stängda och lite lätt putande. Hans ögon är vidöppna och pannan är rynkad. 

Texten på omslaget är i färgerna gul och svart och är placerad både bakom och framför mannen på 

höger och vänstersida. Bakgrunden på bilden är grå. Bilden är tagen i en närbild.  

 

Konnotation:  

På bilden syns en man, på en text under mannens ansikte står det ”Ben Stiller, supermodell är 

tillbaka”. Stiller är alltså mannen som visas på omslaget, han är bland annat en skådespelare och 

komiker.  

Stillers hand är placerad vid hans öga som ett peace/victory- tecken. Hans ansiktsuttryck säger mig 

att han är oseriös. Han putar med läpparna och rynkar pannan, därav intrycket. Bilden är svartvit så 

jag ser inga färger på omslaget förutom texten som är i färgen gul. Något jag tänkte på i färgskalan 

är att tidningsomslaget är likt Zlatan Ibrahimovics bok, som är en bästsäljande bok. Något som kan 

påverka igenkänningsfaktorn. I övrigt så skiljer sig detta omslag ifrån bild 7 där den enda likheten 

är att fokus lagts på personens händer. Om de andra bilderna anspelar på någon sorts trovärdighet så 

anspelar denna på komiken vilket även är Stillers genre inom filmen. Med texten ”Ben Stiller, 

supermodellen är tillbaka” och Stillers komiska ansiktsuttryck i bilden så får omslaget otydlig 

förmedling. Det är dock ett omslag som man stannar upp för att titta på för att sedan små le lite. Så 

komiken kommer fram mer än en supermodell som exempelvis på bild 4 med Hadid.  

 

Etos: 

Fokuset i denna bild ligger på posering och ansiktsuttrycket som Stiller gör något som King tar 

tillvara på genom att anspela på hans komiska etos. Trots att omslaget inte alls har med manligt 

mode eller skönhet att göra ger omslaget en känsla av hög trovärdighet.  
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5.9 Bild 9  

Denotation:  

På detta omslag ser vi en sittande man. Han bär en mörk tröja, en mörk jacka och mörka byxor. Han 

sitter på en stol. Mannens ögon är kisande och munnen är stängd. Mannens vänstra hand är placerad 

i den vänstra höften med en lätt stängd hand och den högra ligger lutande emot hans vänstra ben. 

Bakgrunden på bilden är i en blå/grå nyans. Texten på bilden är i vit, svart och röd. Den största 

texten är placerad bakom mannens huvud. På sidorna så ligger texten framför mannen. Den texten 

är placerad i höjd med mannens arm och ben på både vänster och höger sida. Bilden är tagen så 

mannen syns till 75%, halva vaderna och uppåt syns. Ljuset kommer rakt framifrån.  

 

Konnotation: 

Kings logga är placerad bakom mannens huvud och ligger därför inte i fokus. Det blir ansiktet som 

är i fokus då ljuset ser ut att komma framifrån. De kläder som mannen har är helt svarta och läggs 

knappt märke till. På den vänstra sidan står det ”bli cool i kostym” i rött. Det är den texten som syns 

bäst pga. färgen. Men mannen på bilden bär ingen kostym utan en pullover med en svart skjorta 

under. Det som är över det ser ut att vara en rock då den är lång. Bakom mannens huvud står det 

”Jag har aldrig trivts i Hollywood” och sedan under står det ”Stella.. karsgård” två bokstäver döljs 

av mannens huvud. Jag vet att mannen på bilden är Stellan Skarsgård, en skådespelare. Skarsgård är 

även han som i bild 8, mannen som ”norm”, det Hirdman talar om i hennes teori om genus. Alltså 

blir han formeln A-B.61 Han blir A- B för att Skarsgård är synonymt med ljus, ren, kraft och liv på 

detta omslaget.  

 

Etos:  

Omslagets trovärdighet ligger i att Skarsgård utstrålar manlighet, specifik i sättet han sitter där han 

gör ett så kallat ”manspread”. Hans ansiktsuttryck utstrålar pondus och självsäkerhet, ovan skrev 

jag att Skarsgård kan jämföras med formeln A-B och får genom det en hög trovärdighet. Omslaget 

fokus är inte på de kläder han har på sig utan på hans persona och därav får omslaget trovärdighet 

genom honom. 

 

5.10 Bild 10 

Denotation:  

På bilden syns en kvinna. Kvinnan ligger ned och håller sin hand emot ansiktet så handen skuggas i 
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ansiktet. Det tyder på att ljuset kommer snett ifrån vänster sida. Bakgrunden är mörk medan 

kvinnan bär vitt. Hennes ansiktsuttryck är spänt, ögonen öppna och munnen lite lätt öppen. Texten 

på bilden ligger ovanpå kvinna, det enda som inte är skymt av text är kvinnans ansikte och hand. 

Därför lägger jag mitt fokus direkt där. Färgen på texten är svart, vit och i en rosa nyans. Bilden är 

tagen så att kvinnans ansikte och bröstkorg är i bild.  

 

Konnotation:  

Kvinnan ligger ned med solen eller ljuset i ansiktet och har därför placerat handen framför ansiktet 

för att slippa få ljuset i ögonen. Eftersom nästan all text är placerad så den täcker kvinnan och 

kvinnans kläder så antar jag att det som tidningen vill att läsaren ska lägga fokus på är kvinnans 

ansikte. Kvinnan är liggande och enligt Goffmans ena tema så gestaltas kvinnan ofta som liggande 

för att påvisa vilken social status hon har. Något som Goffman menar är lägre än vad mannens 

status är.62 Kvinnans blick är rakt in i kameran. Att bakgrunden är mörk gör att kvinnan ljusa kläder 

kommer fram. 

 

Etos:  

Trovärdigheten för detta omslag är relativ låg, Plaza Kvinna ska vara ett ledande modemagasin i 

Sverige och på denna bilden ligger fokuset inte på att visa upp varken mode eller kläder. Omslaget 

har inte heller en känd persons trovärdighet att förlita sig på, något som de andra tidningarna gjort.  

 

5.11 Bild 11 

Denotation:   

På bilden är det en kvinna med ljust hår. Kvinnans blick är rakt in i kameran. Kvinnan bär en jacka i 

olika färger med hög krage. Kvinnans hår är kammat bakåt. På detta omslag så ligger texten framför 

kvinnans bröst och mage, på hennes vänstra och högra axel samt bakom hennes huvud. Bakgrunden 

är i en rosa nyans. Texten på omslaget är i färgen vit och en ljus nyans av beige. Bilden är tagen så 

kvinnans ansikte och bröstkorg är i bild. Ljuset kommer ifrån vänstersida.   

 

Konnotation:  

Kvinnan på bilden bär en röd, brandröd och silvrig jacka. Jackan ser ut att vara av mocka och skinn. 

Kvinnans mun är öppen så du ser tänderna och ögonen är vidöppna. Ljuset kommer ifrån 

vänstersida och skuggar kvinnans högra sida. Till skillnad från bild 5, där trovärdigheten kommer 

utifrån personen så talar detta omslag för att Plaza Kvinna fokuserar på kläderna. Ansiktsuttrycket 
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talar för att kvinnan är drömmande, eller att hon är korkad. Likt de uttryck som Goffman talar om i 

”licensed withdrawal”. 63Blicken som tittar rakt in i kameran är död, samt att munnen lite lätt öppen 

likt att hon undrar vad som händer.  

 

Etos: 

På detta omslaget hamnar mitt direkta fokus kvinnans jacka, vilket tyder på att Plaza Kvinna på 

detta omslag lyckas förmedla sin vision. Därför blir omslaget trovärdigt.  

 

5.12 Bild 12  

Denotation:  

Bilden visar en kvinna, kvinnan bär en vit tröja och en mönstrad bh. Kvinnans hår är utsläppt och 

ligger i ansiktet, därför syns bara ett av kvinnans ögon. Kvinnans mun är öppen och hon visar 

tänderna. Bakgrunden är ljus. Texten på bilden är i färgen vit och i en rosa nyans. Ljuset kommer 

bakifrån kvinnan.  

 

Konnotation:  

Kvinnan på bilden bär en ljus blus, under den bär hon en bikiniöverdel. Den ljusa blusen som 

kvinnan har ser ut att vara en strandtunika. I bakgrunden syns något i färgen beige, jag associerar 

bikiniöverdelen och bakgrunden som sand. Bakom kvinnans huvud är det bara en ljus färg. Kvinnan 

ser lättklädd ut. Dock är det skillnad på denna kvinnan och kvinnan på bild 2 som också uppfattas 

som lättklädd. Denna kvinnans ansiktsuttryck är glatt, hon ler med stora och vidöppna ögon. Hon 

ser inte ut att vara uppsminkad samt att håret ser lite lätt lockigt ut. Ungefär som att hon har så 

kallade beach waves. Jag associerar kvinnan och bilden som att hon har varit och badat.  

 

Etos: 

Trovärdigheten för Plaza Kvinna tycker jag inte lyser igenom i denna bild, kvinnan som knappt har 

några kläder vilket inte ger mig någon trovärdighet för tidningen. Dock tänker jag att trovärdighet 

för individen på bilden är högre då hon ser lycklig ut, men för mig är de inte tillräckligt för att ge 

tidningens omslag ett högt etos. Kvinnan kan inte heller associeras till någon av mina teorier på 

grund av den lyckliga känslan hon ger omslaget. Ingen av mina teorier menar att kvinnan är en 

lycklig individ. 

 

 

                                                 
63 Ibid. s. 57 
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6. Diskussion   

Under denna rubrik kommer jag att diskutera de resultat jag fick utifrån analyserna. Jag kommer 

även att diskutera hur de kan kopplas till mina teorier.  

  

Efter genomförandet av mina analyser blev det tydligt att ansiktsuttryck och kroppsuttryck är något 

som tidningarnas omslag framhåller. Nästan alla omslag som analyserats ovan är tagna så 

överkroppen syns. Vilket gör det enkelt att urskilja uttrycken som personerna på omslagen har. 

Goffman talar mycket om hur ansikts- och kroppsuttryck kan skilja mellan kvinnor och män. Att 

kvinnor är mjukare i deras uttryck i ansiktet medan mannen agerar hårdare. Kvinnans händer spelar 

även de en viktig roll i gestaltningen. Deras händer har mjuka rörelsemönster, som att de smeker. 

Männen däremot är hårdare i sina rörelser, ser ofta ut som de ska greppa eller ta tag i saker med 

deras händer. Några av omslag skiljer sig ifrån Goffmans tema ”The ritualization of subordination” 

64. På bild 4, 5 och 6 har alla kvinnor en greppande hand, men ansiktsuttrycken är mjuka. Männen 

omslag nummer 1, 7, 8 och 9 har alla ett ansiktsuttryck som konnoterar självsäkerhet. Något som 

både kan kopplas till Goffmans teman och Hirdmans genussystem. Männen som normen menar 

Hirdman.65 Det kopplar jag till den självsäkra persona och det etos som de omslagen med män 

bidrar med genom deras uttryck. 

 

I beskrivningen som respektive tidning har gjort var det huvudsakliga målet att visa upp det senaste 

inom mode och skönhet. Så deras trovärdighet/etos borde ligga i att låta kläderna eller skönheten 

vara talande. I GQ’s fall så är det endast bild 1 som kläderna verkligen visas upp. Det är också den 

enda mannen som får visas upp på omslaget. På omslagen på bild 2 och 3 blir ”male gaze” talande, 

då kvinnorna har kläder och uttryck som kan uppfattas som vulgär mer än vad kvinnorna på 

resterande omslag gör. På bild 2 är det extra tydligt då kvinnan på omslaget har blicken rakt in i 

kameran, en blick som gör att ansiktsuttrycket konnoteras som sensuellt. Jämförande med mannen 

på bild 1 som även han har blicken rakt i kameran, men inte utstrålar samma vulgära känsla. Något 

som kan bero på mannens utstrålning och kläder. Hirdman talar om det som ett sätt att etablera en 

illusion av intimitet.66 För att göra en jämförelse till bild 4, där kvinnan också har mindre mängd 

kläder på sig ger inte det omslaget samma vulgära och nakna känsla som bild 2 eller 3. 

Kroppspositionen på bild 2 och bild 4 påminner om varandra med axeln emot hakan, samt att båda 

har rött läppstift. Men rytmen och känslan i bilderna skiljer sig, på bild 4 är det kvinnan och 

kläderna som är i fokus. Ingen text stör, Hadid får stå för sig själv som en väldigt elegant kvinna.  

                                                 
64 Goffman, 1979 
65 Hirdman, 2003 
66 Hirdman, 2001. s. 52 
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Jämför vi bild 1 med bild 7,8 och 9 så uppfattas männen som självsäkra. Skillnaden bilderna 

emellan är det som Rose talar om, färgen. Bild 1 ger ett ljust intryck med ljusa färger på både kläder 

och bakgrund, på bild 7, 8 och 9 har männen mörka kläder på sig. På bild 7 och 8 har också 

mörkare bakgrund vilket gör att det ljusa på bilden, alltså det som blir kontrasten till den mörka 

bakgrunden är männens nakna hud. På bild 1 tillåts inte mannens hud att synas då ljuset skuggar 

hans hud, både på hals och ansikte. Där fick jag stanna upp och att kolla en extra gång för att med 

förstärkning av texten förstå vem mannen var. Att bild 7 och 8 har mörkare bakgrunder gör att 

personen istället framhävs av ljuset. Alltså spelar ljuset en stor roll över uppfattningen på bilderna. 

Det argumentet förstärks av hur kvinnor och män får synas pga. ljuset. Kvinnornas nakna hud syns 

mer för att ljuset framhäver de delar, männens nakna hud syns inte alls då ljuset faller så den 

skuggas. För att förklara hur jag menar vill jag jämföra bild 2 där vi ser tydligt ljuset riktas emot 

kvinnans nakna rygg, handen i bakgrunden är skuggad så pass mycket att jag inte lägger märket till 

den först. På männen på bild 1, 7 och 8 har däremot den nakna huden skuggats i den mån att endast 

ansikte är vad ljuset hamnar på. 

 

Färgerna på bilderna varierar sig, därför kan jag inte se något mönster i manliga tidningar kontra 

kvinnliga tidningar. Däremot tenderar omslagen från Elle och Plaza Kvinna att ha ljusare färger. 

Plaza Kvinnas omslag som är bild 10, 11 och 12 har alla tre nyanser av rosa toner på både deras 

logga, färger på bakgrund och på den text som är runt om. Om vi jämför trovärdigheten mellan 

Plaza Kvinna och Elle så är Plaza Kvinna fokuserade på modet och skönheten. Det kan också vara 

en förklaring till att färgtonen på omslagen är liknade, för det blir deras igenkänningsfaktor. Ingen 

av de kvinnorna som var på omslaget av Plaza Kvinna är igenkända genom yrken eller liknade, 

därför kan inte tidningen påverkas av ett ”känt” etos. Elle däremot har modeller, världsartister och 

andra kända personer på omslagen. Vi kan därför anta att Elle spelar på deras etos, på det sättet 

hamnar fokus på personen och inte lika mycket på formgivningen av bakgrund som exempelvis i 

val av färger. Där skulle jag säga att bilderna 4, 5 och 6 alla är vad Hirdman kallar för A- B67. Alltså 

den formeln där kvinnan står som sig själv utan att jämföras med mannen. Självsäkra och stilsäkra 

kvinnor verkar vara det som Elle vill visa upp, det blir också där trovärdighet ligger. King har 

mörkare färgskalor på sina omslag, det är bara bild 9 som sticker ut med vit text och vit logga. Dock 

är bakgrunden fortfarande i en mörkare färgskala, nämligen blå/grå. GQ som gestaltar både män 

och kvinnor på sina omslag har inget specifikt mönster över deras färgskalor, här ser vi både färger 

som är ljusa och ger sken av lugn samt mörkare färger som gör bilden stressig. 
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I ett av Goffmans teman menar han att det finns en viss koppling mellan kvinnor och att de på 

bilder ligger ned, bild 10 är det enda omslag där vi kan se att kvinnan ligger. Han menar att kvinnor 

gestaltas liggande för att visa deras samhällsposition.68 Temat påstår att kvinnan gestaltas i ”sämre” 

lager än vad män gör kunde analysera i bara 3 av 12 bilder. Vilket var på bilderna 2, 3 och 10. Då 

har jag även räknat in temat där Goffman talar om uttryck. Två av bilderna är ifrån GQ och en är 

ifrån Plaza Kvinna, vilket betyder att två av bilderna antas ses utifrån en manlig blick och den tredje 

ska ses ur kvinnlig blick. Bild 10 som är en bild ifrån Plaza Kvinna den bör ses ur en kvinnlig blick 

men visar varken kläder eller skönhet, modellen skuggar sitt ansikte samt har en liggande position. 

Att ligga ned var som jag skrev ovan ett sätt att visa kvinnans låga status i samhället. I ett kvinnligt 

modemagasin förväntar jag mig att kvinnan ska höjas och inte tryckas ned. De två andra bilderna är 

ifrån GQ och ska ses ur en manlig blick, något omslagen gör då kvinnorna är lättklädda och poserar 

på ett sexigt sätt. Bild 2’s fokus är på den nakna ryggen, bild 3 är på de nakna benen. Dessa bilder 

har inget samband med vad GQ säger att de vill förmedla med sin tidning, däremot kan vi ställa oss 

frågan om män som identifierar sig med bild 1 ska kunna se på bild 2 och 3 som något slags 

”tillbehör” till sin image. Skulle däremot Elle välja att gestalta kvinnor på liknade sätt som GQ 

skulle inte bara trovärdigheten för tidningen försvinna utan blicken skulle ändras ifrån kvinnlig till 

manlig blick. Elle’s modeller är som jag sa ovan ”den fristående kvinnan” enligt Hirdmans formel 

A-B. Kvinnorna som gestaltas på GQ’s bilder är däremot mer som kvinnorna i Hirdmans 

genuskontrakt, där de är i mannen ägo.   

 

Skillnaden tidningarna emellan är minimal, de tidningarna som ges ut i Storbritannien är mer 

vågade samtidigt som de anspelar mer på kända människors etos. Så i trovärdighetsaspekten får 

tidningarna gratis då igenkänningsfaktorn och associationer görs utan vidare av deras publik. De 

tidningarna som är utgivna i Sverige fokuserar mer på kläder, skönhet och humor. Dock så 

använder sig King av kända människor på samma sätt som Elle och GQ. Däremot ansåg jag inte att 

det var på grund av den kända personen på omslaget som tidningen King fick sin trovärdighet likt 

det sättet som Elle fick sin trovärdighet genom exempelvis Beyoncés eller Bella Hadid. King valde 

inte bara personer som var kända inom Sverige utan även personer som är kända utomlands. Bild 9 

är en bild av Stellan Skarsgård, men på omslaget väljer de att dölja bokstäver när de skrivit 

Skarsgårds namn. Möjligen är det ett medvetet val som King gör, då Stellan Skarsgård inte är den 

enda personen Skarsgårds släkten som syns på filmduken. Även hans söner är kända i både Sverige 
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och övriga världen. Skulle det istället vara så att King känner att ett känt namn är oväsentligt för 

tidningen så skulle varken Stillers eller Angellos namn vara med på omslaget.  
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7. Resultat och slutsats  

I detta kapitlet kommer jag gå igenom det jag kom fram till i mina analyser samt föreslå vidare 

forskning.   

 

Mitt intresse för det visuella startade egentligen redan för något år sedan, under tiden jag skrev min 

första uppsats. När jag började skriva denna studie hade jag en förutfattad bild över hur 

gestaltningen på omslagen kunde se ut, där även avhandlingen Tilltalande Bilder av Anja Hirdman 

blev ett litet bollplank. Något som jag också nämnde i min teori-del. Jag har inte gjort en studie 

över tid, och har helt och hållet håll mig till nutid och valt tidningar som jag faktiskt själv läst under 

mina tonårs år. Mitt resultat har ändå fått mig att backa lite ifrån den hypotes som jag innan hade. 

Jag trodde viss del av mitt material skulle analyseras extremt kvinnoförolämpande, här menar jag 

likt bild 2 dock med en ännu mer vulgär känsla i bilden. Mina teorier som talar för att kvinnor 

avkodas på ett sätt där en låg status i både samhället och relation till mannen ska visas var en 

bidragande faktor till de tankarna. I mitt utvalda material så var majoriteten av kvinnorna 

självständiga, starka och lyser med sin höga trovärdighet, vilket är en skillnad ifrån min första 

tanke. Att göra en analys innebär att tolka ett material, något som kan vara som jag nämnde i 

metod-kapitlet kan vara kopplat till tolkarens kultur eller privata associationer, mitt syfte med att 

skriva ut analysmodellen var att ge riktlinjer till läsare som själva vill göra en analys på mitt 

material eller för den som vill bygga vidare på min studie.  

  

Även om några av tidningarnas omslag går att ifrågasätta så anser jag att alla ändå på ett eller annat 

sätt har en relevans till hur tidningarna väljer att beskriva sig själva. Där exempelvis GQ väljer att 

gestalta kvinnor på omslagen för att det kan länkas samman med den man som de vill ska läsa 

tidningen. Eller att Elle väljer att gestalta kända kvinnor som har en trovärdighet som kan stå för 

deras vision om skönhet och mode. Den enda skillnaden som jag ansåg var anmärkningsvärd mellan 

tidningarna var att GQ gör en skillnad på hur de gestaltar män och kvinnor på deras omslag. 

Mannen som på bild 1 utstrålar pondus kan inte jämföras med kvinnorna på bild 2 och 3. Där ingen 

av kvinnorna konnoterar varken pondus, makt eller självständighet. Blicken, alltså vem som ser på 

omslaget är en viktig faktor att ta hänsyn till för de som publicerar tidningarna. Som jag nämnde i 

diskussionen har GQ ändå jobbat ihop en samhörighet mellan sina omslag trots att det är kvinnor 

som gestaltas. Att göra en generalisering av dessa omslag och andra omslag i Sverige och 

Storbritannien anser jag är möjligt.  

 

Den generella uppfattningen jag har är att majoriteten av omslagen spelar på personens etos, de 

väljer att gestalta en känd person som kan stå för deras vision. På det sättet så kan de identifiera sig 



 

  38 av 45 

med den kända personen etos för att bli trovärdiga för den ”rätta” typen av publik. GQ var den enda 

där jag ansåg att kvinnor gestaltades som ”stereotypen”. På de omslagen blev inte heller den kända 

personens etos till hjälp för tidningen. Däremot anser jag att männen som GQ inriktar sig till ser 

kvinnorna på omslaget som en attiralj till männen som gestaltas på omslagen. Annars kan vi se att 

omslagen analyserats på ett sätt där tidningarna gör en korrekt gestaltning utifrån vad de beskriver 

sig som. Det gör att omslagen framställts ur respektive tidnings blick. 

 

GQ, Elle och King är de omslagen som liknar varandra mest, de har på sina omslag valt att gestalta 

kända personer. Därför blir Plaza Kvinna den enda tidningen som sticker ut eftersom de inte 

använder sig av kända människor utan anspelar bara på tidningens egna etos. Jag anser att det som 

jag nämnt i detta stycke samt i stycket besvarar mina frågeställningar. I största del så gör inte 

tidningarna en skillnad på de män och kvinnor som gestaltas, de är inte heller en markant skillnad 

var fokuset hamnat om jag jämför tidningarna med varandra. 

 

De förutfattade tankarna som jag hade om att omslag gestaltade kvinnor som objekt och män med 

pondus, likt Goffmans tema ” "licenced withdrawal” är möjligen något applicerbart på tidningar i 

andra länder, i en annan genre. Exempelvis USA som är kan vara mer extrem än Sverige. Men då 

skulle det också bli en annan studie. Skulle omslagen sluta använda kända människor etos är min 

tanke att stereotyperna ”man” och ”kvinna” enligt Hirdmans system, Goffmans teman och mer 

tydligt ur den manliga blicken enligt Mulvey kommer att synas. Detta för att efterlikna de olika 

teman som tidningarna menar att de tillför till sin publik. Plaza Kvinna har gestaltat två av tre 

omslag enligt Goffmans teman. Vilket gör att kvinnan förminskats samtidigt som kläderna får ta 

större plats på omslagen. Jag hoppas däremot att tidningarnas omslag fortsätter att använda sig av 

positiva ord synonymt med könet eller genuset likt Elle oavsett om tidningen använder med 

Beyoncé, Steve Angello eller någon annan känd människa likväl som om omslaget gestaltar en 

okänd modell. 

 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag hoppas att min studie kan ses som en förlängning av Hirdmans avhandling, att jag med min 

semiotiska och retoriska inriktning kan komplettera hennes empiriska material ur ett annat 

metodperspektiv. Jag vill även se min studie som ett nytt kapitel till Hurd Clarke, V. Bennet, Luis 

studie där fokuset låg på att se hur äldre män gestaltades i tidningar. De såg att äldre män i hög grad 
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gestaltades kommersiellt, där deras ålder hade ett syfte.69 Likt vad kändisarna på omslagen gör för 

GQ, Elle och King. 

 

Förslag till fortsatt studie skulle vara att analysera fler omslag och använda sig av fler 

publikationsländer. För att då kunna jämföra länderna emellan, för att se om någon av länderna helt 

står utanför teorierna kring genussystem och teman där män och kvinnor skiljs åt. Ett resultat som 

är önskvärt att eftersträva är att synonymen för de omslagen skulle vara ”androgyn”, på de 

omslagen bör det inte finnas ett specifikt mönster att gå efter. Fortsatt forskning skulle även kunna 

vara att göra en studie över tid för att se hur omslag har förändrats eller om gestaltningen ser 

likadan ut nu som för tio till tjugo år sedan. Att göra en studie över tid skulle kunna visa om eller 

hur ett mönster sett ut den visuella gestaltningen. Har den förändrats mycket eller har det stått stilla? 

Männens gestaltning kanske inte har ändrats alls över tid medan det sättet kvinnor gestaltas på gått 

ifrån objektet kvinna till den självständiga kvinnan. Likt Hirdmans genussystem. Den infallsvinkeln 

kanske kan ge oss ett nytt system för hur vi gestaltar kvinnor och män som skilda individer snarare 

än motsatta individer.    
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