
 

 

 

 

Kvinnan är vacker men mannen är tuff 

EN SEMIOTISK STUDIE OM DAMERNAS VÄRLDS REPRESENTATION OCH TILLTAL AV 

KVINNAN OCH KVINNLIGHET SAMT KING OF SWEDENS REPRESENTATION OCH TILLTAL 

AV MANNEN OCH MANLIGHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

Sociologiska Institutionen  

Kandidatuppsats VT 2014 

Lovisa Biwall Sandberg & Handan Gül 

Handledare: Fredrik Palm 

Examinator: Susanne Urban 

 

 



 

 

Sammanfattning  

I studien undersöks genom semiotisk analys hur livsstilsmagasin representerar och tilltalar 

kön. Vidare undersöker vi hur livsstilsmagasinet Damernas Värld representerar och tilltalar 

kvinnan och kvinnligheten samt hur livsstilsmagasinet King of Sweden representerar och 

tilltalar mannen och manligheten. För att genomföra vår studie har vi använt oss av 

frågeställningen: Hur representerar och tilltalar Damernas Värld kvinnan och kvinnlighet samt 

hur representerar och tilltalar King of Sweden mannen och manlighet? Vilka skillnader och 

likheter kan man se i Damernas Världs representation och tilltal av kvinnan och kvinnligheten 

och King of Swedens representation och tilltal av mannen och manligheten? Kan studien 

genom att synliggöra kvinnan och kvinnlighetens representation och tilltal i Damernas Värld 

samt mannen manlighetens representation och tilltal i King of Sweden, belysa huruvida könen 

konstrueras i dessa livsstilsmagasin och i så fall hur? 

Nyckelord 

Semiotik, Kön, Livsstilsmagasin, Representation, Tilltal 

Abstract 

Our thesis is a semiotic study of how lifestyle magazines represents and appeals gender. We 

will investigate how the lifestyle magazine Damernas Värld represents and appeals the 

woman and the womanhood and how the lifestyle magazine King of Sweden represents and 

appeals the man and the manhood. To be able to go through with our study we have had some 

help from the following questions: How does Damernas Värld represent and appeal the 

woman and the womanhood and also how does King of Sweden represent and appeal the man 

and the manhood? What differences and similarities exist in the representation and the appeal 

of the woman and the womanhood in Damernas Värld and in the representation and the 

appeal of the man and manhood in King of Sweden? Can one through the representation and 

the appeal of the woman and the womanhood in Damernas Värld and the representation and 

the appeal of the man and the manhood in King of Sweden, illuminate whether the genders 

are constructed in these lifestyle magazines ,and if that is the case, how? 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Idag lever vi i ett samhälle där risken för att stöta på olika intryck av och information kring 

hur vi bör leva våra liv är relativt stor. Medier, t.ex. i form av livsstilsmagasin, vänder sig till 

kvinnor och män bl. a. i syfte av att ge skenbar expertrådgivning i hur de olika könen ska 

vara, bete sig och tänka. 

Livsstilsmagasin kan ses som en bidragande faktor till att kvinnor och män får lära sig vilken 

kvinnlighet och manlighet som ska levas upp till samt hur detta ska gå till. Med andra ord får 

kvinnor och män veta vilka roller de har och hur de ska konstruera samt upprätthålla denna 

konstruktion av livsstilsmagasinens påstådda sanna kvinnlighet och manlighet (Hirdman 

2002: 8). 

Bilder i livsstilsmagasin talar om för kvinnan hur hon ska leva upp till detta livsstilsmagasins 

krav på kvinnligheten, att kvinnan fortfarande har en lång väg kvar till denna kvinnlighet och 

att den hela tiden är i behov av att reproduveras och upprätthållas. Livsstilsmagasin riktade 

mot mannen har istället hävdats ge sken av att, till skillnad från kvinnan, finnas till för honom. 

Att livsstilsmagasinet genom redan konstruerade manliga intressen finns till för mannens 

fritid och avkoppling (Hirdman 2002: 227). 

Studien bygger på en vilja att visa på betydelsen livsstilsmagasin har för kvinnor och män och 

på vilka sätt kön konstrueras i livsstilsmagasin. Genom användandet av livsstilsmagasin av 

relativt allmän art finns ett intresse att synliggöra livsstilsmagasins budskap i representation 

och tilltal av kvinnor och män. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Genom att titta närmare på hur livsstilsmagasin representerar och tilltalar kvinnan och 

kvinnlighet samt mannen och manlighet, syftar studien till att få en bild av hur kvinnor 

respektive män konstrueras genom reklamannonser och reportagebilder. Studien ämnar alltså 

undersöka om det finns uppenbara likheter respektive skillnader i representationen och tilltalet  

av könen samt huruvida könen konstrueras genom representation och tilltal i 

livsstilsmagasinen Damernas Värld och King of Sweden. 

 Hur representerar och tilltalar Damernas Värld kvinnan och kvinnlighet samt hur 

representerar och tilltalar King of Sweden mannen och manlighet? 
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 Vilka skillnader respektive likheter kan man se i Damernas Världs representation och 

tilltal av kvinnan och kvinnlighet och King of Swedens representation och tilltal av 

mannen och manlighet? 

 Kan studien genom att synliggöra kvinnan och kvinnlighetens representation och tilltal 

i Damernas Värld samt mannen och manlighetens representation och tilltal i King of 

Sweden, belysa huruvida könen konstrueras i dessa livsstilsmagasin och i så fall hur? 

 

1.3 Disposition 

Till en början består uppsatsen av ett avsnitt kring tidigare forskning vi har fokuserat på 

livsstilsmagasins syn på och framställande av kvinnor och män. Vidare följer ett teoriavsnitt 

där vi tar upp uppsatsens teoretiska ansats. Det metodologiska avsnittet tar upp 

tillvägagångssätt, analysverktyg samt val och insamling av empiri. Sedan följer resultat och 

analys där frågeställningarna ska besvaras genom redogörelse för insamlad empiri samt analys 

av denna utifrån uppsatsen teoretiska ansats. I diskussionsavsnittet kommer tidigare forskning 

och teori kopplas samman med analys och resultat i syfte av att knyta ihop säcken. 

 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt ska vi redogöra för vald tidigare forskning. Fokus ligger på kvinnans och 

kvinnlighetens representation och tilltal samt mannens och manlighetens representation och 

tilltal i media. Studien tar här upp tidigare forskning utifrån valda teman, organiserade utifrån 

ämne och sorterade utifrån gemensamma beröringspunkter.   

De teman vi tagit fasta på i den forskningen som bedrivits på området är (1) Medias 

representation och konstruktion av sociala kön, (2) Kvinnan som homogen grupp och mannen 

som heterogen grupp och (3) Kvinnligheten som naturliggörande och betydelsefull uppgift. 

 

2.1 Medias representation och konstruktion av sociala kön  
I Madeleine Klebergs artikel Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap 

belyses medieforskningen med fokus på genusperspektivet (Kleberg 2006). Viktiga frågor 

inom denna forskning rör hur kvinnor och män framställs i media och vilka roller de har, 

rådande förhållanden och maktrelationer inom och mellan könen samt hur kvinnlighet 
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respektive manlighet konstrueras (Kleberg 2006). Journalisterna brukar ge svaret att de 

speglar verkligheten i hur kvinnan framställs, enligt Kleberg, och betonar vidare att mediernas 

normer och värderingar spelar en given roll i hur kvinnor och män skildras. Här ställer sig 

Kleberg frågan om varför läsaren oftare möter leende kvinnor på bild än män (Kleberg 2006). 

Läsaren möter leende kvinnliga politiker, glada kvinnliga konsumenter, vänligare 

ansiktsuttryck på kvinnliga nyhetsuppläsare men allvarligare uppsyn hos manliga kollegor 

(Kleberg 2006). Även Rosalind Gills tar i sin bok Gender and the Media upp det sociala 

könets representation inom media (Gill 2007). Hon fokuserar på den media som cirkulerar 

omkring i västvärlden idag och mer specifikt tittar hon närmare på de teoretiska koncept man 

använder sig av för att undersöka medias konstruktion av femininitet, maskulinitet och 

relationer förknippade med det sociala könet (Gill 2007: 1). 

  Medierna idag består till stor del av magasin vilka har ett sådan ämnesbredd att de följer med 

oss ända från födseln (Gill 2007). I de magasin för tjejer i tonåren samt för vuxna kvinnor 

visar Gill på att femininiteten framställs som betingad. I och med konstant vaksamhet 

uppmanas tjejer och kvinnor till en mängd olika beteenden alltifrån bry sig mycket om hur 

man ser ut till hur man producerar sig själv till att vara en god vän och anställd enligt dessa 

magasin (Gill 2007).  

    I avhandlingen Genus & Genrer, presenterar Engström fram genusdiskurser i 

journalistikens representationer av forskning om kön och genus (Engström 2008). Författaren 

synliggör hur tidningarna Aftonbladet och DN lyfter fram könen och tidningarnas fokus. 

Kvinnor och män presenteras som enhetliga kategorier och tidningarna belyser problematiken 

kring livsvillkoren för könen (Engström 2008). I likhet med Engström synliggör Anja 

Hirdman i sin avhandling Tilltalande bilder hur magasin skapar olika sätt att se på könen, här 

genom magasinens användande av bilder, hur kvinnor och män presenteras för sina respektive 

kön och vilka förväntningar vi har på oss själva och på varandra (Hirdman 2002: 8).  

 

 

 

2.2 Kvinnan som homogen grupp och mannen som heterogen grupp 
Kleberg utvecklar resonemanget kring befintliga föreställningar i samhället om kvinnors och 

mäns värden samt fördelningen av hur könens uppgifter i arbetsliv och i privatliv påverkar 

presentationen kring dessa (Kleberg 2006). Författaren påtalar svårigheten med att förmedla 

en enhetlig mediabild av kvinnan, vilket kan ses som ett framsteg. Kleberg förtydligar att med 
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ett sådant framsteg motverkas en förenklad bild av kvinnan och att det är orimligt att det 

endast skulle finnas en betydelse av kvinnlig respektive manlig könsidentitet (Kleberg 2006).     

Engström påtalar att sjukdomstillstånd, hälsofrågor eller beteenden kategoriseras utifrån kön, 

jämförelser görs mellan könen och i återkommande texter blir det en förstärkning av det 

enhetliga könet (Engström 2008). Könen anges enligt Engström som biologi, där det i texter 

som handlar om hälsa, sjukdomar och behandling är kvinnorna som är representerade i 

majoritet. Kvinnokroppen framställs som mer problematisk och sjuklig. Män står som norm 

och kvinnor blir den avvikande kategorin (Engström 2008).  Kvinnor får genom media lära 

sig om kvinnlighet och att kvinnlighetens betydelse är i relation till andra. Hirdman har här 

tittat närmare på kvinnomagasinet Veckorevyn och mansmagasinet Fib. Aktuellt i 

årsintervallet 1965-1995 för att semiotiskt undersöka dessa magasins genus, sexualitet och 

publiksyn. Hur dessa magasin tilltalar och interpellerar kvinnliga respektive manliga 

betraktare (Hirdman 2002: 11). Vidare valde Hirdman att undersöka sextio- och sjuttiotalen, 

en radikal tid med samhälleliga förändringar och nya tankegångar och jämföra dessa år med 

1995 för att se hur den sexuella frigörelsen och könsrollsdebatten har påverkat magasinen 

(Hirdman 2002: 11-13). Samtidigt redogör författaren för hur man i mansmagasin konsumerar 

kvinnokroppen, mansmagasin har också en mer ironisk ton till skillnad från tonårstjej- och 

kvinnomagasin där talet om den eftertraktade femininiteten är mycket seriöst (Gill 2007). 

 

2.3 Bilders representation och interaktionen av kvinnan respektive 

mannen 
Hirdman fick här fram två mönster rörande sexualiteten, för det första att det sexuella 

innehållet och tilltalet skiljer sig beroende på vilken publik man riktar sig till och för det andra 

att sexualiteten på samma gång används som en metod för att allmänt locka publik. Därmed 

interpellerar och tilltalar magasinen olika grupper och subjekt (Hirdman 2002: 226). 

Resultatet av den tydliga könsskillnad som påvisas är att den kvinnliga publiken lust-väcks 

med bilder via ett spegelseende, inbjudande och instruerande och resultatet för den manliga 

publiken är egenlust-väckandet med inbjudande blickar från kvinnor som utlovar 

tillfredsställelse och bekräftelse (Hirdman 2002: 277).   

I analyserandet av genus i mediala texter menar Gill att man främst använder sig av 

diskursanalys och postmodernism (Gill 2007). Gill menar att dessa perspektiv inte behöver 

vara de självklara valen, olika kunskap kommer från olika perspektiv och det är upp till 

läsaren att själv ta sig an det mest relevanta perspektivet för sitt kunskapsområde (Gill 2007: 

72). Gill menar vidare att även om inte alla läsare håller med om den existerande 
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objektifieringen så är det tydligt att objektifieringen skapats för att naturalisera skillnader 

mellan könen samt den manliga makten (Gill 2007: 217). I tanken om sig själv fokuserar 

kvinnan i första hand på sin kropp och i andra hand på mannen som begär kvinnan och hennes 

kropp (Björk 1996: 32). 

 

2.4 Kvinnligheten som naturliggörande och betydelsefull uppgift 
 

Första budet i kvinnlighetens skapelseberättelse lyder: kvinnlighet 

är medfött. En kvinnas första uppgift är att vara kvinnlig. Budet 

och uppgiften rymmer en motsättning: den medfödda kvinnligheten 

måste läras in. Det är på profiten av den osäkerhet som 

motsättningen skapar inom kvinnor som damtidningarna lever 

(Björk 1996: 18). 

 

Genom att titta på hur modemagasinet Elle representerar kvinnan visar Nina Björk i boken 

Under det rosa täcket på att kvinnors huvudsakliga uppgift är att bli traditionellt kvinnliga 

(Björk 1996: 18). Den kvinnliga identiteten har sin grund i den äkta förklädnaden som 

kännetecknar kvinnopressen, mode- och sminkvärlden och den traditionella kvinnligheten 

som huvudsakligen påmålad (Björk 1996: 18). Enligt Björk personifierar Elle kvinnan som 

maskerad, för att bli kvinna och visa på att kvinnligheten är en egenskap man bär på behöver 

man måla på sig kvinnligheten med smink. Paradoxalt nog visar Björk hur talet om 

kvinnligheten i Elle samtidigt bygger på antagandet om att kvinnligheten är något som finns 

naturligt inom kvinnan (Björk 1996: 18-19). Till exempel redogör Björk för Elles 

framställning av kvinnokroppen, för att anatomiskt bli kvinna behöver man vara sin kropp 

(Björk 1996: 19). Här uppstår en motsättning då Elle redogör för ett ständigt stylande av 

kroppen samtidigt som man mellan raderna förknippar kvinnliga kläder och kvinnliga 

egenskaper med varandra (Björk 1996: 22).  Författaren ställer sig i detta sammanhang frågan 

om varför vi vill vara kvinnliga och skapa vår identitet genom att sätta på oss en mask. Björks 

kritik av den sköna kvinnan grundar sig i en kritik mot kvinnobilden som reducerad. I och 

med kvinnoidealet i form av skönhet avgränsas bilden av kvinnan till sexighet, skönhet och 

kropp (Björk 1996: 24).  
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2.5 Slutsats 
Den tidigare forskning som lyfts fram har i första hand syftet att ge en tydlig bild, av det redan 

utforskade ämnet på hur kön generellt representeras i media. Här syftar vi på den tidigare 

forskningen som finns under rubriken ”Medias representation och konstruktion av sociala 

kön”. Här redogörs för Klebergs befintliga föreställningar av respektive köns representation i 

media ur ett samhällsperspektiv. Gill tar upp den rådande könsrepresentationen i västvärlden 

och Engström redogör för genusdiskurser inom journalistikens könsrepresentation. Hirdman 

och Björk har valts då de ger en mer specifik bild av hur en djupare analys av 

livsstilsmagasins representation av kvinnan och mannen kan se ut. Detta ger relevans och 

bakgrund till studien i och med en tydligare syn på kvinnlighet och manlighet. Under rubriken 

”Kvinnan som homogen grupp och mannen som homogen grupp” uppmärksammas hur 

kvinnor representeras som likasinnade medan männen representeras mer som individer. 

Under rubriken ”Bilders representation och interaktion av kvinnan respektive mannen” 

redogörs för Hirdmans avhandling där hon redogör för kvinnlighetens representation som 

lust-väckande och manlighetens representation som egenlust-väckande. Sedan tar studien upp 

Björks tal om modemagasinets Elles naturliggörande samt essentialiserande av kvinnan.  

      I studien binds den rådande könsrepresentationen, synen på kvinnlighet och manlighet, 

bilden av den naturliga kvinnan samt den auktoritära mannen. Det finns forskning kring 

könsrepresentationen i livsstilsmagasin, dock är de inriktade på t. ex. omslagsbilder inom ett 

längre årsintervall eller en ren diskursanalys av en viss tidning. Man kan alltså se ett behov av 

att undersöka specifika livsstilsmagasins reklamannonser och reportagebilder samt båda 

könens representation och tilltal i media.  

 

3. Teoretisk ansats  
I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ansats som utgörs av Gunther Kress och Theo 

van Leeuwens teori kring bilders representation och interaktion via kommunikation mellan 

bilders producenter, representerade deltagare och betraktare. Vi redogör här för: (1) Bilders 

representation och interaktion, (2) Bilders interaktiva- och representerade deltagare, (3) 

Bilders representerade deltagares och bilders betraktares relation i befallande bilder,  

(4) Bilders representerade deltagares och bilders betraktares relation i erbjudande bilder samt 

(5) Betydelsen av bilders vinkel. Studiens teoretiska ansats utgörs även av Judith Butlers teori 
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kring hur kön görs. Butlers könsbegrepp redogörs för under (6) Heteronormativitet och (7) 

Feminitet och maskulinitet. Slutligen redogörs användandet av teori under (8) Teorins 

användningsområde.  

 

3.1 Bilders representation och interaktion  
I boken Reading images: A grammar of visual designs menar Gunther Kress och Theo van 

Leeuwen att framställda bilder innehåller en interaktion mellan respektive bilds producent, 

och bildens betraktare (Kress & van Leeuwen 2006: 114).  

 

3.1.1 Interaktiva- och representerade deltagare 

Enligt Gunther Kress och Theo van Leeuwen innehåller bilden två typer av deltagare: 

representerade och interaktiva deltagare. De representerade deltagarna kännetecknas av de 

människor, ting och platser som finns i en bild medan de interaktiva deltagarna kännetecknas 

av bildens producent och bildens betraktare, alltså de människor som genom bilden 

kommunicerar med varandra (Kress & van Leeuwen 2006: 114). De representerade och 

interaktiva deltagarna kan följaktligen ingå tre olika sorters relationer; (1) relationen mellan 

de representerade deltagarna, (2) relationen mellan representerade och interaktiva deltagarna 

samt (3) relationen mellan de interaktiva deltagarna (Kress & van Leeuwen 2006: 114).  

    Kress och van Leeuwen menar alltså att de interaktiva deltagarna är bildens producent samt 

bildens betraktare. Detta utvecklas i förklaringen att det är riktiga människor som i indirekt 

och direkt interaktion ger bilden mening genom att sätta den i en social institutionell kontext. 

När man sätter bilden i en social institutionell kontext vill man reglera (1) vad man vill säga 

med bilden, (2) hur man bör säga det samt (3) hur det bör tolkas (Kress & van Leeuwen 2006: 

114). Bildens producent och bildens betraktare kan involveras i en s.k. face-to-face - 

interaktion men i de flesta fall är interaktionen av indirekt slag. Ett exempel på en sådan 

indirekt interaktion är den som sker genom bilder i tidningar, där bildens producent och 

bildens betraktare är frånvarande för varandra. Bildens betraktare har endast bilden framför 

sig och ingen aning om hur bilden kommit till. Bildens producent har däremot kännedom om 

arbetet kring och bakom bilden samt meningen med bilden. Dock får inte bildens producent ta 

del av bildens betraktares reaktion på bilden (Kress & van Leeuwen 2006: 114). 
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3.2. Bilders representerade deltagare och bildens betraktares relation i 

befallande bilder  

I och med en befallande bild förs det en naturlig kommunikation mellan bildens 

representerade deltagare och bildens betraktare. Genom den befallande bilden befaller bildens 

representerade deltagare något från bildens betraktare vilket innebär att bildens representerade 

deltagare tillsammans med bildens betraktare vill ingå en imaginär relation och alltså skapa ett 

pseudosocialt band (Kress & van Leeuwen 2006: 118). När ett pseudosocialt band skapas 

mellan bildens representerade deltagare och bildens betraktare skapas en befallande bild 

(Kress & van Leeuwen 2006: 120). Bildens betraktare får ett direkt bemötande från bildens 

representerade deltagare genom ett visuellt "du". Jaget är istället frånvarande i bilden eller så 

gömmer sig jaget objektifierat bakom hon/han/dem vilket leder till att ett visuellt "du" inte 

kan matchas med ett visuellt "jag". Detta kan kännas igen via språket som används i reklam 

och instruktioner där visuella "du" är bundna och där visuella "jag" är ovanliga (Kress & van 

Leeuwen 2006: 122). En befallande bild kan således kännetecknas via bildens representerade 

deltagare positionerad med ett pekande finger och ett strängt uttryck eller med en vinkande 

hand och ett leende uttryck (Kress & van Leeuwen 2006: 123).   

 

3.3 Bilders representerade deltagare och bilders betraktares relation i 

erbjudande bilder 
Till skillnad från den befallande bilden ingår den erbjudande bildens representerade deltagare 

i en indirekt relation med bildens betraktare. Bildens representerade deltagares och bildens 

betraktares indirekta relation förefaller därför fungera som ett föremål för information till för 

bildens betraktare (Kress & van Leeuwen 2006: 199). En erbjudande bild föredras även när 

bildens representerade deltagare och bildens betraktare har skapat en känsla av obundenhet 

mellan varandra. I denna känsla av obundenhet har betraktaren behov av en illusion där 

bildens representerade deltagare är ovetandes kring om hen är iakttagen eller inte (Kress & 

van Leeuwen 2006: 120).  

 

3.4 Betydelsen av bildens vinkel 
Här skiljer man mellan betydelsen av tre olika sorters vinklar; den indirekta vinkeln, den 

horisontala vinkeln och den frontala vinkeln. I den indirekta vinkeln står inte fotografen 

tillsammans med subjektet utan iakttar det från sidan. Den horisontala vinkeln är en funktion 
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av relationerna mellan frontalplanet av bildens producent och frontalplanet av bildens 

representerade deltagare (Kress & van Leeuwen 2006: 136).  

Frontalvinkeln har istället bara en gränspunkt vilken ligger inom bildens vertikala gränser. 

Frontalplanet av bildens subjekt skapar en vinkel om 90 grader (Kress & van Leeuwen 2006: 

135). Skillnaden mellan den indirekta vinkeln och den frontala vinkeln är icke-engagemang 

och engagemang. Den horisontala vinkeln visar huruvida bildens producent är engagerad eller 

inte (Kress & van Leeuwen 2006: 134). Fortsättningsvis tar Kress och van Leeuwen upp 

beroendet av vinkelns läge i bilden. Om en bilds representerade deltagare ses från en hög 

vinkel är relationen mellan bildens interaktiva deltagare och bildens representerade deltagare 

skildrad som om bildens representerade deltagare är sedd från ett maktperspektiv där bildens 

interaktiva deltagare sitter på makten. Om bildens representerade deltagare istället är sedd 

från en låg vinkel är relationen mellan bildens interaktiva deltagare och bildens representerade 

deltagare skildrad som en relation i vilken bildens representerade deltagare har makt över 

bildens interaktiva deltagare. Om bilden är i ögonhöjd är synens punkt jämlik och ingen 

maktskillnad existerar (Kress & van Leeuwen 2006: 140). Bildens representerade deltagare 

kan beroende på vinkel sända ut dubbeltydiga meddelanden. Genom att ha kroppen vinklad 

bort från bildens betraktare medan blicken fortfarande är vinklad mot bildens betraktare talar 

bildens representerade deltagare till bildens betraktare. Bildens representerade deltagare 

sänder dels ut meddelandet ”även om jag inte är en del av din värld, tar jag hur som helst 

kontakt med dig, från min egna, annorlunda värld” men också ”även om den här personen är 

en del av vår värld, någon som dig och mig, erbjuder vi hur som helst vår bild till dig som ett 

objekt för en icke passionerad reflektion” (Kress & van Leeuwen 2006: 138). 

 

3.5 Butlers könsbegrepp 
I sin bok Genustrubbel talar Judith Butler om kvinnans representation i form av ett subjekt. 

Representationen syftar till att ge kvinnor synlighet och legitimitet men kan enligt Butler även 

ses som ett representerande av den sanna kategorin kvinnor då man använder sig av ett 

normativt språk. Via representationens normativa språk förvanskas eller uppenbaras bilden av 

den sanna kvinnan (Butler 2005: 49).  
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3.5.1 Heteronormativitet 

Butlers tal om den sanna kvinnans representation genom det normativa språket skulle kunna 

härledas till hennes tal om heteronormativiteten, den sanna sexuella ordningen enligt det 

normativa språket. Butler menar att heteronormativiteten är antagandet om den heterosexuella 

livsstilen som den enda naturliga vilken alla samhällsinvånare ska vara en del av (Butler 

2005: 11). Heteronormativiteten kan vidare förstås som skaparen av den normbundna och 

binära könsuppfattningen: kvinna och man. Denna normbundna och binära könsuppfattning 

skapas genom tydliga genus och reproduceras och upprätthålls av hela samhällskollektivet 

(Butler 2005: 11). För att närmare redogöra heteronormativiteten med sin binära 

könsuppfattning har Butler kommit fram med den heterosexuella matrisen. Den 

heterosexuella matrisen är en modell grundad på genustydlighet vars fokus ligger på två 

identifierbara kön i begripliga kroppar i form av en kvinna och en man. Tillsammans med 

kulturen arbetar den heterosexuella matrisen med att skapa, reproducera och upprätthålla 

dessa identifierbara kön med begripliga kroppar, alltså den binära könsuppfattningen kvinna 

och man (Butler 2005: 10). 

  

3.5.2 Femininitet och maskulinitet 

Den kollektiva heterosexualiteten Butler redogör för är uppbyggd av kvinnans feminitet och 

mannens maskulinitet (Butler 2005: 11). Den övergripande logiken i kvinnans feminitet och 

mannens maskulinitet är att feminitet tillsammans med kvinnlighet skapar en kvinna och att 

maskulinitet tillsammans med manligheten skapar en man (Butler 2005: 10). Kvinnans 

feminitet och mannens maskulinitet hör bara till den enligt normen skapade 

heteronormativiteten med en binär könsuppfattning. Butler menar att kön inte är något som 

finns redan från födseln utan kön är något som görs och detta görande av kön är det som 

bygger upp Butlers performativitetsbegrepp (Butler 2005: 9). I sitt performativitetsbegrepp 

menar Butler alltså att kvinnan som feminin och mannen som maskulin är en samhällelig 

konstruktion som hela tiden reproduceras och upprätthålls genom upprepade samhälleliga 

konventioner (Butler 2005: 181). 

 

3.8 Teorins användningsområde 
Den ovan redogjorda teoretiska ansatsen skapar en möjlighet till att genom analys svara på 

studiens frågeställningar. Genomgången av bilders representation och tilltal visar att en 
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tillämpning av denna teoretiska ansats kan hjälpa analysen till relevans och trovärdighet. 

Kress och van Leeuwen menar att skapare av bilder genom bilders representerade deltagare, 

människor som ting, interagerar med bilders betraktare och visar därmed att bilder i 

livsstilsmagasin kan ha en del i samhällets konstruktion av både kvinnor och män (Kress & 

van Leeuwen 2006). Butlers teori fungerar som ett hjälpmedel för att få en förståelse för hur 

kön görs (Butler 2005).  

 

 

4. Metod 
Genom studiens inriktning på undersökandet av livsstilsmagasin och dess bilder förefaller 

studien vara kvalitativt inriktad. I metodavsnittet nedan går vi igenom (1) Urval och material, 

(2) Tillvägagångssätt, (3) Analysverktyg, (4) Etiska överväganden samt (5) Validitet och 

Reliabilitet. Metodavsnittet inleds med en redogörelse för hur insamling av material har gått 

till, vilka sökord som använts i sökandet efter relevant tidigare forskning samt valet att 

använda livsstilsmagasin. Sedan följer en genomgång i hur skapandet av teman har gått till 

och hur dessa bygger upp studiens resultat- och analysavsnitt. Fortsättningsvis gås valet av 

studiens teoretiska ansats genom och varför den anses relevant för studien. Efter det kommer 

redogörelse för etiska överväganden och motiverande av dessa. Slutligen kommer ett avsnitt 

gällande studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Urval och material 
Till en början söktes tidigare forskning på DIVA - portal för att få en överblick av vad som 

har forskats kring relaterat till studiens ämne. Sökorden som använts i syfte av att fånga in 

ämnet var kön, kön i media, genus, media, kvinnlighet, manlighet, tidningar, semiotik och 

diskursanalys i svensk sökning. Den internationella sökningen gjordes med sökorden gender, 

men, women, semiotics, discourseanalysis, men and media och women and media. Tidigare 

forskning som är relevant för studien, den tidigare forskning som kom upp i sökandet i DIVA 

– portal, är främst mediainriktade studier. De är alltså först och främst inriktade på media i 

generell bemärkelse: TV, radio, magasin m.m. Dock ökar relevansen i den tidigare 

forskningen för studien om de undersöker könens roll i media. Det som skiljer denna studie 

från tidigare forskning är fokuset på livsstilsmagasins representation och tilltal av både 

kvinnor och män, medan man i mycket av den tidigare forskningen undersöker könens roll i 
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media genom att antingen titta närmare på endast kvinnans roll i media eller endast mannens 

roll i media.  

    Valet i användandet av Damernas Värld 14/2013 och King of Sweden 12/2013 har gjorts 

genom kontroll av respektive livsstilsmagasins hemsida där information kring respektive 

livsstilsmagasins läsekrets har samlats in. Informationsinsamlingarna har resulterat i 

antagandena att Damernas Värld riktar sig till en bred kvinnlig läsekrets medan King of 

Sweden riktar sig till en bred manlig läsekrets. 

    Urvalet i studien innefattar främst visuellt material i form av 18 st. reklamannonser och 9 

st. bilder från reportage eller artiklar. Studien har inget uppenbart textuellt fokus i kodandet av 

reklamannonser och bilder, dock förekommer ett fokus på text emellanåt.  

Studien grundar sig till stor del i kodandet av reklamannonser då både Damernas Värld Nr 

14/2013 och King of Sweden Nr 12/2013 övergripande består av just reklamannonser. Bilder 

från reportage och artiklar har fått ta mindre plats i studien då det inte funnits tillräckligt 

mycket av just reportage och artiklar i livsstilsmagasinen. Det ska betonas att 

reklamannonserna inte kan förknippas med Damernas Världs respektive King of Swedens 

redaktioner. Dock utgörs respektive livsstilsmagasin nästan uteslutande av reklamannonser 

istället för reportage och artiklar vilket kan ses som livsstilsmagasinets representation av och 

tilltal gentemot kvinnliga och manliga betraktare. 

    Efter genomgång av de valda livsstilsmagasinen har bedömningen gjorts att 

reklamannonserna och bilderna i respektive livsstilsmagasin är tillräckliga för att genom 

kodande av dessa ha möjlighet att kunna svara på studiens frågeställningar.    

 

4.2 Tillvägagångssätt 
För att få en bra överblick har noga genomgång av valda livsstilsmagasinen Damernas Värld 

Nr 14/2013 och King of Sweden Nr 12 december 2013 utförts. Analyserandet av bilder har 

gått systematiskt fram genom användandet av relevanta frågor (som presenteras i avsnitt 4.3 

nedan) vilka hjälper till att besvara studiens frågeställningar. Vidare har skapandet av teman 

konstruerats utifrån iattagna mönster när undersökning av valda livsstilsmagasin genomförts.         

    Livsstilsmagasinen har valts genom två s.k. nedslag då årgångarna ser likadana ut och att 

valda och använda nummer ger en bra helhetsbild av dessa livsstilsmagasin. De teman som 

tagits fram i undersökningen av Damernas Värld och King of Sweden är följande: (1) 

Kvinnligheten som naturlig skönhetskonstruktion, (2) Damernas värld som kvinnans bästa 
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vän, (3) Den onda ålderdomen och den fläckfria kvinnan, (4) Den självförverkligande och 

oberoende kvinnan, (5) Den omsorgsfulla kvinnan, (6) Den djärva machomannen, (7) Den 

distanserade mannen, (8) Mannen och tekniken, (9) Den sportintresserade mannen samt (10) 

Alkohol och mannen. Urvalet innefattar X bilder som finns i livsstilsmagasinen och som 

anses relevanta för varje tema 

 

Temana bygger tillsammans upp resultat- och analysavsnittet och under varje tema redogörs 

för de exempel som anses relevanta för respektive tema. Temaexemplen följs av delanalyser 

där de analyseras utifrån Kress & van Leeuwens teori (2006) som sedan följs av en 

argumentation utifrån temats relevans genom användande av Butlers könsbegrepp. 

Tematiseringen grundar sig i möjligheten att mer ingående studera utifrån temans relevanta 

bilder och de eventuellt bakomliggande budskapen.  

Utifrån bilderna redogörs skriftligt för vad som kan urskiljas från dessa utifrån ett visuellt 

perspektiv. Analysdelens syfte är att ge en övergripande bild av vad man kan se i respektive 

bild, hur man anser att bilderna är relevanta i respektive tema och hur varje vald bild från 

Damernas Värld representerar och tilltalar kvinnor samt hur varje vald bild från King of 

Sweden representerar och tilltalar män.  

 

 

4.3 Analysverktyg 
För att besvara studiens frågeställningar har, förutom användande av Damernas Värld Nr 

14/2013 och King of Sweden Nr 12/2013, Gunther Kress och Theo van Leeuwens teori kring 

bilders representation och interaktion använts. Studien har även haft användande av  Judith 

Butlers teori kring görandet av kön med fokus på begreppen heteronormativitet och 

performativitet. Genom kodandet av bilder från Damernas Värld och King of Sweden utifrån 

Kress & van Leeuwen får man kunskap kring hur sociala relationer och interaktioner skapas. I 

kodandet av bilder tar man hänsyn till bildrutans storlek och hur nära eller långt bort bildens 

representerade deltagare och bildens betraktare ska vara i förhållande till varandra. 

Bildproducentens val av avstånd mellan bildens representerade deltagare och bildens 

betraktare kan kopplas till avståndet människor håller beroende på deras sociala relation till 

varandra. I skapandet av bilden behöver bildens producent besluta om bildens representerade 

deltagare ska rikta sig mot eller från bildens betraktare samt vilket objekt som ska 

representeras i bilden, alltså bildens representerade deltagare. För att på ett mer detaljerat sätt 
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koda valda bilder utifrån vår frågeställning har följande frågor utvecklats: (1) Vad visar 

bilden? (2) Hur är bildens representerade deltagare positionerad? (3) Är bilden befallande 

eller erbjudande? (4) Hur ser interaktionen mellan bildens representerade deltagare och 

bildens betraktare ut? (5) Vilken vinkel är bildens representerade deltagare representerad 

utifrån? samt (6) Existerar det något maktförhållande mellan bildens representerade deltagare 

och bildens betraktare? 

Butlers teori tillämpas i syfte av en ökad förståelse i hur livsstilsmagasinens representation 

och tilltal är med i processen kring görandet av kön. Mer specifikt hur och/eller vilka 

könsattribut som genom livsstilsmagasinens representation och tilltal tillskrivs kvinnan 

respektive mannen.  

     

4.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2012) forskningskrav handlar om att säkerställa och utveckla kunskap ur 

samhällelig utveckling. Studien uttalar sig inte om enskilda personer utan ämnar synliggöra 

existerande normer och mönster i valda livsstilsmagasin.  Konfidentialitetskravet följs genom 

att respondenterna är anonyma och inga namn presenteras. I analysen av en bild där person 

men namn tillkommer har personen redan medgivit till att informationen sprids rikstäckande. 

Därför ses inget krav på att hemlighålla namnet i studien§.  

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas de bildexempel från valda livsstilsmagasin i studiens 

elektriska utgåva.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten i en kvalitativ studie handlar om att forskaren mäter det hen förmedlat (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 1999: 38-40). Informerandet kring studiens undersökande av 

representation och tilltal av kön i livsstilsmagasin strävar efter att fullfölja uppgiften. Här är 

både forskarna och det undersökta materialet ett verktyg. I studiens kvalitativa undersökning 

analyseras avbildade personer och ting, alltså bilders representerade deltagare.  Med aktuellt 

material finns tillförlitligheten i undersökningen på så sätt att man har undersökt studiens 

frågeställningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999: 38-40). Reliabilitet inom forskning gör 

gällande att undersökningen ska mynna ut i samma resultat oavsett forskare (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 1999: 38-40). Studien innefattar en semiotisk diskursanalys av bilder, där 

forskarnas egna betraktelser och analys med sig själv som ett verktyg kommer att bidra till en 

tolkning av resultatet.  Här kan därför reliabiliteten variera om en liknande forskning skulle 
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bedrivas av andra forskare. Generellt anses att det inte går att tillämpa en generaliserbarhet i 

studien till att användas i studier av liknande livsstilsmagasin, i syfte att erhålla samma 

resultat. Detta är på grund av att livsstilsmagasin är vitt skilda i både innehåll och läsekrets. 

Det skulle dock vara möjligt att erhålla liknande resultat ur jämförelsevis lika sort 

livsstilsmagasin (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999: 38-40).    

 

 

5. Resultat och analys  
Studiens resultat- och analysavsnitt syftar till att redogöra för synliggjorda teman och mönster 

utifrån kvinnans och kvinnlighetens representation och tilltal i Damernas Värld Nr 14/2013 

samt mannens och manlighetens representation och tilltal i King of Sweden Nr 12/2013. 

Under varje tema belyser vi exempel i form av reklamannonser och reportagebilder som följs 

av analyser utifrån Kress och van Leeuwens teori (2006) som sedan avslutas i 

argumentationer för varje temas relevans utifrån Butlers könsbegrepp (2005).  

 

5.1 Damernas Värld  
Damernas Värld är ett livsstilsmagasin som ges ut en gång per månad och är rikstäckande 

samt vänder sig till en bred kvinnlig läsekrets. Vidare är Damernas Värld Sveriges största 

mode- och skönhetsmagasin med 235 000 läsare samt en upplaga på 83 000 exemplar år 2012 

(Damernas Värld, Martina Bonnier: 131230). 

    Nedan följer studiens resultat- och analysavsnitt som bygger på reklamannonser och 

reportagebilder från Damernas Värld Nr 14/2013. Utifrån genomgången har mönster i kodade 

reklamannonser och bilder uppmärksammats som resulterat i följande teman:  

(1) Kvinnligheten som naturlig skönhetskonstruktion, (2) Damernas Värld som kvinnans bästa 

vän, (3)  Den onda ålderdomen och den fläckfria kvinnan, (4) Den självförverkligande och 

oberoende kvinnan samt (5) Den omsorgsfulla kvinnan. Efter redogörelser av valda exempel 

utifrån reklamannonser och reportagebilder under respektive tema, kommer delanalyser 

utifrån Kress och van Leeuwens teoretiska ansats (2006) att äga rum.   

Varje temas delanalyser följs av en argumentation i syfte att visa på respektive temas relevans 

utifrån studiens analyserade reklamannonser och bilder. 
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5.1.1 Kvinnligheten som naturlig skönhetskonstruktion  

 

Naturlig skönhet tar minst två timmar att  

få till framför spegeln (Pamela Anderson, 

Esquire: Jan 2005). 

 

Ett tydligt exempel på skönhetsprodukters skapande av den "naturliga" kvinnligheten är 

reklamannons 1 för brun-utan-sol av märket St. Tropez. Reklamannonsen visar en kvinna i 

baddräkt med ryggen och blicken riktade mot iakttagaren. Ansiktuttrycket består av en 

förförisk blick och plutande läppar. Kvinnan är uppenbart sminkad samt solbränd och frasen 

"A natural looking streak-free glow for one night only [författarnas kursivering]" är placerad i 

ena hörnet bredvid en bild på tuben med brun-utan-sol (Damernas Värld Nr 14/2013: 81).  

    I reklamannons 2 för märket "Toni&Guy" och deras nya hårproduktskollektion            

"Casual collection" ser man ännu en kvinna. Denna gång står hon rakt upp och ned, 

avslappnat lutad mot en vägg. Hon är klädd i sportiga vardagskläder och ansiktsuttrycket är 

seriöst, blicken är ännu en gång förförisk (Damernas Värld Nr 14/2013: 74). Reklamens 

ledord, skrivna med versaler och storlek större, lyder: "UNDO YOUR LOOK FROM THE 

HEAD DOWN". Med en lite mindre text står det under föregående mening: "WITH 

TONI&GUY CASUAL COLLECTION" och under i en ännu mindre storlek: "TEASE AND 

TEXTURISE FOR A NATURAL UNDONE LOOK WITH WORN-IN DENIM". Återigen kan man se hur 

användandet av skönhetsprodukter nämns i förhållande till kvinnlighetens "naturliga" 

skönhetskonstruktion.  

    Ständigt återkommande i Damernas Värld är att man genom uppmaningar nämner vikten 

av att använda skönhetsprodukter. De blir som underliggande meddelanden i de utåt glada och 

välmenade uppmaningarna.  

 

Fåfänga försvinner inte. Kunderna vill 

(författarnas understrykning) ha vackra, 

fungerande produkter i badrumsskåpet 

(Damernas Värld Nr 14/2013: 95).  
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Här framförs att man som kund, och kvinna, verkligen vill ha dessa skönhetsprodukter. Det 

blir ett extra förtydligande genom att ordet vill är understruket (Damernas Värld Nr 14/2013: 

95).     

 

5.1.1.1 Analys 

I reklamannons 1 gör den representerade deltagaren, människan eller modellen, reklam för en 

brun-utan-sol från märket SAN TROPEZ (Damernas Värld Nr 14/2013: 81). Om man utgår 

från Kress och van Leeuwens teori (2006) kring representation och interaktion kan man säga 

att reklamannonsens representerade deltagare har ett dubbeltydigt kroppsspråk då ryggtavlan 

är vänd mot reklamannonsens betraktare samtidigt som blicken ser rakt på reklamannonsens 

betraktare. Reklamannonsens representerade deltagare förmedlar därför ett dubbeltydigt 

meddelande till reklamannonsens betraktare som kan sammanfattas i att "jag tar kontakt med 

dig trots att vi inte kommer från samma värld" eller "reklamannonsens representerade 

deltagare kommer från samma värld som mig men reklamannonsens producent, indirekta 

deltagare, framställer hen som ett objekt vilket jag, reklamannonsens betraktare, också ska 

komma att se utifrån min reflektion" (Damernas Värld Nr14/2013: 81). Då reklamannonsens 

representerade deltagare tittar rakt på reklamannonsens betraktare med ett allvarligt och något 

förföriskt ansiktsuttryck och med blicken i samma ögonhöjd som reklamannonsens betraktare 

kan man utifrån Kress och van Leeuwen (2006) säga att det inte existerar något 

maktförhållande mellan reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens 

betraktare. Dock analyseras reklamannonsen som en befallande reklamannons i och med den 

allvarliga och förföriska blicken och ansiktsuttrycket, vilket betyder att reklamannonsens 

representerade deltagare befaller något från reklamannonsens betraktare. Reklamannonsens 

representerade deltagare vill därmed ingå en imaginär relation med reklamannonsens 

betraktare som blir mött med ett visuellt "du" (Damernas Värld Nr 14/2013: 81). 

    I reklamannons 2 framställs den representerade deltagaren för reklamannonsens betraktare 

med ett strängt ansiktsuttryck med både blicken och kroppens framsida riktade mot 

reklamannonsens betraktare. Även reklamannons 2 kan tolkas som en befallande bild där 

reklamannonsens representerade deltagare vill ha något från reklamannonsens betraktare. 

Reklamannonsens representerade deltagare kallar återigen på reklamannonsens betraktare 

genom ett visuellt "du" med en önskan om att skapa ett imaginärt band dem emellan. Då 

reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens betraktare är i samma 

ögonhöjd sker inget maktövertag, utan det är ett jämlikt imaginärt band, och bilden är tagen 
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från frontalvinkeln då reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens 

betraktare är imaginärt engagerade i varandra (Damernas Värld Nr 14/2013: 74).  

     

Hur kan vi då se att de representerade deltagarna i reklamannons 1 respektive 2 från 

Damernas Värld representerar och tilltalar kvinnan som en naturlig skönhetskonstruktion 

inför reklamannonsernas betraktare? Genom att båda reklamannonserna kategoriseras som 

befallande bilder tilltalar reklamannonsernas betraktare via ett visuellt "du". 

Reklamannonsernas betraktare blir direkt bemött av reklamannonsernas representerade 

deltagare genom hens s.k. meddelanden i form av förmodligen noga utvalda rubriker och/eller 

påståenden som reklamannonsernas producenter placerat i reklamannonserna. 

Reklamannonsernas representerade deltagare tilltalar reklamannonsernas betraktare direkt via 

reklamannonsens rubriker och/eller påståenden; "A natural looking streak-free glow for one 

night only" [Reklamannons 1] och "Undo your look from the head down", "Tease and 

texturise for a natural undone look with worn-in denim" [Reklamannons 2] (Damernas Värld 

Nr 14/2013: 74, 81). Kvinnan representeras således i Damernas Värld som sökande och 

strävande efter en naturlig skönhet. Reklamannonsens betraktare får alltså veta att kvinnan 

genom Damernas Värld är en naturlig skönhetskonstruktion, även om det är 

skönhetsprodukter som marknadsförs och inte en kvinna som vaknar upp, klär på sig, och går 

hemifrån. Man ska som kvinna utifrån Damernas Värld skapa sig en naturlig skönhet genom 

t.ex. ST TROPEZ nya brun-utan-sol eller Toni&Guy's nya hårvårdproduktskollektion för att 

räknas till den naturliga skönhetskonstruktionen (Damernas Värld Nr 14/2013: 74, 81).   

Kvinnan görs alltså till en naturlig skönhetskonstruktion genom livsstilsmagasinets ständiga 

återupprepning av denna representation vilket skapar en konvention som kvinnan ständigt 

känner att hon bör leva upp till. Detta blir på ett sätt ett kretslopp där Damernas Världs 

ständiga representation och tilltal av kvinnan som en naturlig skönhetskonstruktion 

tillsammans med kvinnans strävan efter att leva upp till detta ideal för det aktuella 

livsstilsmagasinet och skapar, reproducerar och upprätthåller detta till en konvention 

(Damernas Värld Nr 14/2013: 74, 81).  

 

 

5.1.2 Damernas Värld som kvinnans bästa vän 

I Damernas Världs reklam och reportage ses ofta framställningen av en kvinna med ett 

försiktigt leende och snälla ögon fyllda av omtänksamhet och tacksamhet. I reklamannons 3 
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för hudvårdsmärket Eucerin, med sin slogan "SKIN SCIENCE THAT SHOWS", promotar 

livsstilsmagasinet den nya ansiktsvårdsserien "EVEN BRIGHTER CLINICAL". Förutom en 

liten text i nedre vänstra hörnet om hur effektiv denna är och en bild på produkterna i det 

nedre högra hörnet, består bilden av en kvinnas ansikte. Kvinnans ansikte porträtteras 

framifrån, hon är uppenbart sminkad och hon ler både med munnen och med ögonen. Hon ger 

ett tacksamt intryck och det hon känner tacksamhet inför eller ska känna tacksamhet inför, är 

krämen som "Reducerar pigmentering för en jämnare och mer strålande hudton" (Damernas 

Värld Nr 14/2013: 56). 

    I reklamannons 4, som pryder ett helt uppslag, är det H&M som vill promota en del av sin 

julkollektion. Reklamen består av tre kvinnliga modeller, varav två halvsittandes i en soffa 

medan en tredje, förutom att stödja sig mot en trumma, halvligger på mattan nedanför. 

Samtliga modeller är helt klädda i rött, med några svarta detaljer och ser mycket lyckliga ut. 

Modellerna ser tacksamma ut i sina röda kläder och i varandras sällskap. Hela bilden lyser av 

julstämning med konfettin som finns jämnt fördelad över hela bilden samt discokulan i nedre 

högra hörnet bakom H&M:s logotyp. Bilden kan förknippas med nyårsfesten som alla tre 

kvinnor ser fram emot (Damernas Värld Nr 14/2013: 114-115).   

    Plåsterföretaget Compeed "Be unstoppable" gör i reklamannons 5 reklam för sina Invisible 

munsårsplåster som ska ge "Upp till 12 timmar av frihet från ditt munsår". Förutom en bild på 

produktens förpackning i nedre vänstra hörnet och en redogörelse för produktens 

användningsområden i det nedre högra hörnet, visar reklamen en bild på en kvinna. Kvinnan 

står sidledes och har huvudet och blicken vända mot reklamens iakttagare. Hon visar ett stort 

leende och en leende blick. I handen håller hon en mobiltelefon som på skärmen visar 

"PÅMINNELSE: GLÖM INTE MUNSÅRSKRÄM" och längst ner har hon en "IGNORERA" 

- knapp som kvinnan tänker trycka på. Precis som i de reklambilder som nämnts tidigare i 

detta avsnitt ser vi kvinnan på bilden som lycklig och tacksam, samtidigt ger modellen ett 

vänt och försiktigt intryck (Damernas Värld Nr 14/2013: 198).  
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(Reklamannons 5, Damernas Värld Nr 14/2013: 198) 

 

 

5. 1.2.1 Analys 

Det man slås av vid första anblicken av reklamannons 3 är att det är en klart befallande 

reklamannons (Damernas Värld Nr 14/2013: 56). Att reklamannons 3 är befallande 

kännetecknas via reklamannonsens representerade deltagares direkta tilltal med 

reklamannonsens betraktare. Den befallande reklamannonsen kan således kännetecknas via 

reklamannonsens representerade deltagares blick som ser rakt på betraktaren och närbilden 

som bevisar ett nära engagemang reklamannonsens representerade deltagare och 

reklamannonsens betraktare emellan (Damernas Värld Nr 14/2013: 56). Ett jämlikt 

förhållande mellan reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens 

betraktare kan urskiljas i och med ögonhöjden som är lika för båda parter. Argumenten ovan 

tillsammans med faktumet att reklamannonsens representerade deltagare är positionerad i en 

frontalvinkel skapar för reklamannonsens betraktare trovärdighet och tillit (Damernas Värld 

Nr 14/2013: 56). När reklamannonsens representerade deltagare kallar på reklamannonsens 

betraktare med ett visuellt "du" får reklamannonsens representerade deltagare 

reklamannonsens betraktare att känna sig speciellt utvald och talad till. Genom känslan av 

tillit reklamannonsens representerade deltagare sänder ut till reklamannonsen betraktare 

skapas det mellan dessa ett starkt och imaginärt förhållande (Damernas Värld Nr14/2013: 56). 

    Av de tre representerade deltagarna som framställs i reklamannons 4 är det två som har 

blicken vänd mot reklamannonsens betraktare medan den tredje (längst till vänster i 

reklamannons 4) har blicken vänd snett nedåt. Man skulle alltså kunna säga att två tredjedelar 

av reklamannonsen är befallande medan en tredjedel är erbjudande. De två representerade 

deltagarna som i reklamannonsen faller inom ramarna för den befallande reklamannonsen har 

tillsammans med reklamannonsens betraktare en direkt relation och även ett jämlikt 
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förhållande (Damernas Värld Nr 14/2013: 114-115). Den tredje representerade deltagaren 

som faller inom ramen för den erbjudande reklamannonsen i och med reklamannonsens 

representerade deltagares indirekta relation med reklamannonsens betraktare. Genom den 

tredje representerade deltagarens bortvända blick och nedplacerade position förefaller 

reklamannonsens betraktare försättas i en makthavande position över reklamannonsens tredje 

representerade deltagare (Damernas Värld Nr 14/2013: 114-115). Då reklamannons 4 kan 

betraktas som befallande och samtidigt erbjudande skulle man kunna se detta som ett 

utsändande av ett dubbeltydigt meddelande i stil med ”H&M bryr sig om din lycka och ditt 

välmående och vägleder dig därför till dessa attribut endast för din egen skull" eller ”H&M 

bryr sig egentligen inte om du mår bra eller är lycklig, huvudsaken är din konsumtion av deras 

kläder som i alla fall kan ge dig lycka i form av en skenartad karaktär" (Damernas Värld Nr 

14/2013: 114-115). 

   I reklamannons 5, i likhet med reklamannons 3, slås man direkt av reklamannonsens 

befallande karaktär (Damernas Värld Nr 14/2013: 56, 198). Återigen är det en uppenbar direkt 

imaginär relation som uppstår mellan reklamannonsens representerade deltagare och 

reklamannonsens betraktare. Dock sänder reklamannonsens representerade deltagare ut ett 

dubbeltydigt meddelande genom att ha kroppen vänd bort från reklamannonsens betraktare 

samtidigt som blicken är vänd mot reklamannonsens betraktare (Damernas Värld Nr 14/2013: 

198). Reklamannonsens representerade deltagare sänder dels ut meddelandet "Compeed 

munsårsplåster gör mig lycklig och tacksam, nu slipper jag gå runt med ett fullt synligt 

munsår" men även "Absolut väldigt skönt att slippa gå runt med ett fullt synligt munsår men 

jag blev mindre lycklig än förväntat - det måste finnas andra vägar till lycka" (Damernas 

Värld Nr 14/2013: 198). 

 

Vad är det reklamannons 3, 4 och 5 representerar som får kvinnor att känna tacksamhet 

gentemot Damernas Värld och hur kommer det sig att Damernas Värld kan ses som kvinnans 

bästa vän? Svaren på dessa frågor skulle man kunna få genom de nyss analyserade 

reklamannonserna. Reklamannonserna 3,4 och 5 framställer dess representerade deltagare 

genomgående i form av lyckliga och tacksamma kvinnor (Damernas Värld Nr 14/2013: 56, 

114-115, 198). Damernas Värld får då de framställda bildernas betraktare att tro att 

reklamannonserna 3, 4 och 5 representerar lycka och tacksamhet som kommer överföras till 

dem bara de konsumerar och använder de marknadsförda produkterna. Framställandet av 

Damernas Värld kan tolkas som ett frivilligt ansvarstagande för kvinnors lycka och 
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välmående i form av avslöjandet av hur man reproducerar och upprätthåller, enligt Damernas 

Värld, den sanna kvinnligheten. Kvinnan representeras och tilltalas som att hon blivit hjälpt 

av Damernas Värld genom att äntligen ha funnit skönhetsprodukten eller klädesplagget som 

gör hennes fortsatta skapande, reproducerande och upprätthållande av Damernas Världs sanna 

kvinnlighet möjlig. Representationen och tilltalandet här handlar alltså om att kvinnan genom 

Damernas Värld finner hjälp på sin väg mot lycka och tacksamhet. Det skapar representation 

och tilltal som när de reproduceras fortsatt upprätthålls. Därmed kan kvinnor mycket väl 

anförtro sig till Damernas Värld tillräckligt mycket för att se detta livsstilsmagasin som sin 

bästa vän som vill hjälpa till att finna den bästa möjliga lösningen (Damernas Värld Nr 

14/2013: 56, 114-115, 198). 

 

5.1.3 Den onda ålderdomen och den fläckfria kvinnan 

Ett tydligt mönster i Damernas Värld Nr 14/2013 är det som hela tiden ger en negativ bild av 

det faktum att man som människa åldras och att tecken på åldrande ständigt ska skylas och i 

stället sträva efter en fläckfrihet utan rynkor, blemmor och utan grått eller frissigt hår 

(Damernas Värld Nr 14/2013).  I en av den mängd reklamer för anti-rynkkrämer, som finns i 

det undersökta livsstilsmagasinet är det reklamannons 6; Garnier "Ta hand om dig" som är 

först ut. Reklamannonsen för deras "FÖRSKÖNANDE PRIMER MED LJUSSPRIDARE 

FÖR EN OPTISK EFFEKT" pryder ett helt uppslag. På den vänstra sidan visas en kvinna 

som med en penna har markerat halva ansiktets många brister medan den andra halvan har 

behandlats med primern "Optical Blur 5 sec". Hon ler stort med mun och ögon och håller 

pennan i högsta hugg. På uppslagets högra sida visas produktens förpackning, logotyp, 

användningsrekommendation samt fyra punkter "FÖR EN VACKER HUD MED LYSTER: 

OMEDELBAR OPTISK EFFEKT”: (1) ”Kamouflerar rynkor”, (2) ”Döljer porer”, (3) 

”Jämnar ut hudtonen”, (4) ”Gör huden matt" (Damernas Värld Nr 14/2013: 42-43). 

    Reklamannons 7 visar en kvinna tittandes ned och ett skimrande hår som faller ned med 

texten ”BORTOM VACKERT HÅR”. Texten fortsätter med ”En innovativ hårvårdsserie 

som säljs i salonger över hela världen”. Håret på bilden är ljust där man tydligt visuellt ser att 

det är ett välmående hår. Samtidigt visar bilden en perfekt porslinshy, där man har lagt ett 

tydligt ljus över ansiktet. Poseringen är i en ärmlös klänning där betraktaren ser en tydligt 

skimrande arm som signalerar att MOROCCAN OIL gör att kvinnan får ett perfekt skimrande 

hår och samtidigt en mjuk och lika skimrande hud (Damernas Värld Nr 14/2013: 86-87).  
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    Ett annat exempel är reklamannons 8 i form av en heltäckande närbild på ett kvinnoansikte, 

som med texten säger ”FÖRYNGRA DIN HUD INIFRÅN”. Det handlar om en anti-

agingkräm, det vill säga föryngrande kräm, som ska föryngra kvinnan inifrån. Detta 

visualiseras ytterligare genom att kvinnan på bilden även visas i fyra mindre bilder, 

dansandes, sovandes samt i en bild som liknar en yogaposition. Här är budskapet att krämen 

kommer att leda till en större förändring än bara hudmässigt. Budskapet förstärks genom en 

mindre text som säger ” ”NYHET HJÄLPER HUDCELLERNA ATT BETE SIG SOM NÄR 

DE VAR YNGRE” (Damernas Värld Nr 14/2013: 96). 

 

5.1.3.1 Analys 

Reklamannons 6 är uppenbart erbjudande då reklamannonsens representerade deltagare har 

blicken riktad rakt mot reklamannonsens betraktare. Reklamannonsens producent har här haft 

syftet att skapa ett direkt, dock imaginär, tilltal mellan reklamannonsens representerade 

deltagare och reklamannonsens betraktare (Damernas Värld Nr 14/2013: 42-43). 

Fortsättningsvis kan man genom reklamannonsens representerade deltagares positionerande i 

en närbild tyda ett nära engagemang med reklamannonsens betraktare. Reklamannonsen är då 

avbildad i en frontalvinkel vilket leder till att förhållandet mellan reklamannonsens 

representerade deltagare och reklamannonsens betraktare kan tolkas som ett nära engagemang 

med ett jämlikt maktförhållande. Det jämlika maktförhållandet kan således även knyta an till 

reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens betraktares lika ögonhöjd 

(Damernas Värld Nr 14/2013: 42-43).  

    I reklamannons 7 anas en dubbeltydighet då reklamannonsens representerade deltagare har 

ansiktet riktat mot reklamannonsens betraktare samtidigt som blicken är riktad nedåt. 

Kroppen är bortvänd från reklamannonsens betraktare och täcks av ena armen (Damernas 

Värld Nr 14/2013: 86-87). I och med att reklamannonsens representerade deltagare har 

blicken nedåtvänd kan det vara svårt att se ett maktförhållande. Samtidigt som 

reklamannonsens representerade deltagares ansikte är riktat mot reklamannonsens betraktare 

finns det ingen blick som möter reklamannonsens betraktare vilket skapar en dubbeltydighet 

och förvirring hos reklamannonsens betraktare. Förvirringen uppstår i och med den 

nedåtvända blicken och den nonchalant hållna högerhanden, reklamannonsen betraktare får 

känslan av att reklamannonsens representerade deltagare utger sig för att vara överlägsen 

(Damernas Värld Nr 14/2013: 86-87). Dubbeltydigheten som man ser kan förklaras genom 

"Jag är här för att behaga reklamannonsens betraktare" samtidigt som "Jag är säker i mig själv 
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och jag bryr mig inte riktigt om vad reklamannonsens betraktare tycker om mig som 

reklamannonsens representerade deltagare".  Reklamannonsens representerade deltagare 

förefaller vara säker i sig själv vilket kan vara reklamannonsens producents syfte med 

positionerandet av reklamannonsens representerade deltagare, då reklamannonsens 

representerade deltagare ska få intrycket att användandet av ”Moroccan Oil” ska göra 

användaren självsäker (Damernas Värld Nr 14/2013: 86-87).  

    

 Den befallande bilden som reklamannons 8 utgörs av visar en representerad deltagare som 

tittar rakt på och mot reklamannonsens betraktare. Det direkta tilltalet mellan 

reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens betraktare skapas först och 

främst genom den befallande och även lovande blicken (Damernas Värld Nr 14/2013: 96). 

Man kan se en viss dubbeltydighet i och med fyra mindre bilder där reklamannonsens 

representerade deltagare förslagsvis utför fyra olika aktiviteter. Aktiviteterna skulle kunna 

tolkas som en nödvändighet för att erhålla det önskvärda resultatet, alltså kan man tänka sig 

att man antingen inte ens är i behov av krämen eller att krämen hjälper till på traven men du 

måste också träna och sova bra för att krämen ska ge effekt (Damernas Värld Nr 14/2013: 96). 

Fortsättningsvis är reklamannonsen befallande då reklamannonsens representerade deltagare 

befaller något av och direkt tilltalar reklamannonsens betraktare. Reklamannonsen är skapad i 

en frontalvinkel och är en närbild vilket även är ett tecken på reklamannonsens representerade 

deltagares och reklamannonsens betraktares nära engagemang. Slutligen råder det ett jämlikt 

maktförhållande i och med reklamannonsens representerade deltagares och reklamannonsens 

betraktares lika ögonhöjd (Damernas Värld Nr 14/2013: 96). 

Här ämnar studien använda de analyserade exemplen ovan för att argumentera för hur 

Damernas Värld framställer ålderdomen som ond och vikten av att leva upp till bilden av den 

fläckfria kvinnan. Hur representeras och tilltalas kvinnan till att få en negativ bild av 

ålderdomen samtidigt som hon får veta att hon bör samt hur hon ska leva upp till en, enligt 

Damernas Värld, fläckfri kvinnlighet? Analyserandet av reklamannonserna 6, 7 och 8 ovan 

visar en stark majoritet av unga representerade deltagare som gör reklam för anti-åldrandet 

och den för Damernas Värld föredragna fläckfriheten som kvinnan ständigt ska sträva efter. 

Damernas Värld skapar genom återupprepande representation och tilltal av kvinnan som 

undvikande av ålderdomen och strävande mot fläckfriheten en konvention tillskriven 

Damernas Värld. Damernas Världs läsares ambition att leva upp till denna konvention i en 

önskan att få vara en del av den enligt Damernas Värld sanna kvinnligheten skapar ett ständigt 
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skapande reproducerande och upprätthållande av kvinnans strävande efter ungdomlighet och 

fläckfrihet (Damernas Värld Nr 14/2013). Reklamannonserna talar till kvinnan genom den 

bildtillhörande texten; "FÖRYNGRA DIN HUD INIFRÅN" eller "BORTOM VACKERT 

HÅR" är exempel på detta. Alltså kan man tolka Damernas Världs representation och tilltal 

med kvinnan som åldersförnekande och som fläckfrihetssökande (Damernas Värld Nr 

14/2013). 

 

5.1.4 Den självförverkligande och oberoende kvinnan  

Reklamannons 9 visualiserar en kvinna i rörelse och som gör reklam för varumärket 

LONGCHAMP, Paris. Hon står lutad mot en skyskrapa och med det ena benet över det andra. 

Hon sänder ut ett självsäkert intryck och både kropp och blick är snett vinklade bort från 

kameran. I handen håller hon en stor rosa handväskan märkt LONGCHAMP som är tydligt 

vinklad mot kameran (Damernas Värld Nr 14/2013: 31).  

    I reklamannons 10 från DYRBERG/KERN ser vi en kvinna avbildad från bröstet och upp 

med både blick och kropp riktade mot kameran. Hon har ett seriöst ansiktsuttryck och hennes 

hår är blött, en del av håret hänger över en del av ansiktet. Förutom en svart kavaj har kvinnan 

ett stort halssmycke runt halsen, vilken reklamannons 10 är ämnad för. Till höger om kvinnan 

ser man texten "I'm more me with you" (Damernas Värld Nr 14/2013: 45).  

 

 

 

 

 

 

(Reklamannons 9, Damernas Värld Nr 14/2013: 31) 
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5.1.4.1 Analys 

Reklamannons 9 representerade deltagare är på reklambilden förstorad i höjd med 

skyskraporna och täcker hela bildformatet. Reklamannonsens representerade deltagare är 

representerad i en frontalvinkel och skapar därför en engagerad och direkt relation med 

bildens betraktare. Enligt Kress och van Leeuwens teori (2006) är det en befallande bild som, 

förutom en direkt och engagerad relation, skapar ett ojämlikt maktförhållande då 

reklamannonsens representerade deltagare tittar ned på bildens betraktare. Den representerade 

deltagaren ger bildens betraktare känslan att hon med stor självsäkerhet och stora kliv, rör sig 

vant i en stad. Bildens betraktare ser en stad i rörelse, den representerade deltagaren är 

positionerad som en centralpunkt på reklambilden som kan tolkas som att hon är på väg 

framåt. Samtidigt bär den representerade deltagaren en väska som symboliserar rätt sorts 

attribut för att leva i en storstad. Den representerade deltagaren står som symbol för en 

förverkligad kvinna som rör sig världsvant i en storstad, kanske rentav i en stadsmetropol. 

Den representerade deltagaren kan tolkas som en symbol av möjligheten att röra sig lätt och 

avslappnat i tillvaron och förverkliga sig själv (Damernas Värld Nr 14/2013: 31). Bilden är 

även kännetecknande för en erbjudande bild då väskan av märket ”LONGCHAMP”, finns vid 

sidan av den representerade deltagaren. Det är dock först den representerade deltagaren som 

fångar bildens betraktares blickfång. Ett skäl kan vara att den representerade deltagaren är 

vinklad nerifrån upp och ger därför bildens betraktare en känsla av att den representerade 

deltagaren har större makt än bildens betraktare.  

    Reklamannons 10 är konstruerad så att reklamannonsens representerade deltagare har en 

allvarsam blick och är vinklad frontalt, i ögonhöjd med reklamannonsens betraktare och 

därigenom en befallande bild. Tolkningen som kan göras här är, vid sidan av att marknadsföra 

produkten, att på ett vis plädera för kvinnans oberoende och jämlikhet. Texten ”I’m more me 

with you” påtalar att den representerade deltagaren och därigenom reklamannonsens 

betraktare, genom att använda produkten kommer att bli komplett. Här är informationen till 

reklamannonsens betraktare att det materiella är något eftersträvansvärt och att det är 

nödvändigt för att bli mer av sig själv (Damernas Värld Nr 14/2013: 45). Reklamannonsens 

representerade deltagare och reklamannonsens betraktare blir mer sann i sig själv när hon 

använder smycket och tillhörande reklamtexttexten som säger, ”jag blir mer jag med dig”. Det 

är produkten som istället för en annan person, som ger den representerade deltagaren 

möjlighet att bli mer sig själv. Reklambildens budskap kan tolkas som att kvinnan blir sig 

själv och även förverkligad när hon bär ett lyxigt smycke av det specifika varumärket. 
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Damernas Världs görande av kvinnan och hennes kvinnlighet som självständig och oberoende 

kan man säga skapas genom en s.k. dubbelhet. I de reklamannonser man får intrycket att 

kvinnan representeras och tilltalas som självständig och oberoende i sig själv, inser man efter 

ett tag att kvinnan representeras och tilltalas som självständig och oberoende i förhållande till 

materiella ting. Alltså blir kvinnan självständig och oberoende när hon representeras med 

materiella ting, därigenom tydliggörs dubbelheten i kvinnans representation och tilltal i 

Damernas Värld. Detta kan sägas i likhet med Butler (2005) som menar att kön görs genom 

samhälleligt skapade konventioner, att den sanna självständiga och oberoende kvinnan enligt 

Damernas Värld blir till genom märkesväskan eller smycket. I reklamannons 10 blir detta 

extra tydligt genom bildtexten ”I’m more me with you” med kvinnan som bär ett stort 

halsband runt halsen. Intrycket som betraktaren får är att kvinnan är självständig och 

oberoende, men betraktaren förstår genom bildtexten att kvinnan är det i och med halsbandet 

(Damernas Värld Nr 14/2013). 

 

5.1.5 Den omsorgsfulla kvinnan 

Den givande och hjälpsamma kvinnan speglas i bild 1 genom Damernas Världs chefredaktör 

Martina Bonnier och Ebba Lugani i ett reportage som handlar om att många med henne blivit 

bedrövade när en textilfabrik rasat i Bangladesh. Sidan är ett DV Shop Special - reportage där 

magasinet tillsammans med partnern Björk & Berries tagit fram ett doftljus i syfte att stödja 

kvinnorna i Bangladesh. Läsaren kan här hjälpa till genom att köpa ljuset och samtidigt bidra 

med en tredjedel av kostnaden till att hjälpa andra kvinnor. Chefredaktören Martina Bonnier 

står bakom en sittandes Ebba Lugani och båda har kropp och blick riktade mot kameran 

(Damernas Värld 14: 104).  

I bild 2 i artikeln Glädjen i att ge ser vi entreprenören Gunilla von Platen som förmedlar 

sitt budskap: ”För mig är det jätteviktigt och en enorm glädje att kunna få ge tillbaka”. En 

ståendes Gunilla von Platen visas från midjan och uppåt och har både kropp och blick riktade 

mot kameran. Med ett självsäkert kroppsspråk tittar hon in i kameran med en bestämd blick 

och har armarna i kors över midjan. (Damernas Värld Nr 14/2013).  

Artikeln handlar om välgörenhetsarbete och att det är en ny trend att göra nytta för andra. I 

artikeln avfärdar Gunilla tesen att ”givandet skulle vara ett sätt att lyfta varumärket eller 

klättra på den sociala stegen” (Damernas Värld 14: 57).  
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(Bild 2, Damernas Värld Nr 14/2013: 57) 

 

5.1.5.1 Analys 

I bild 8 som kan ses som en kombinerad reklamannons och artikel ges bildbetraktaren 

möjlighet till att påminnas om en god värdering: ” Ett ljus som belyser – Var med oss och 

stötta kvinnorna i Bangladesh”. Bilderna med doftljuset i frontalvinkel på en bild till vänster 

och chefredaktören med ytterligare en person är de representerade deltagarna på en bild till 

höger, där de representerade deltagarna är synliga rakt framifrån och med stadiga blickar 

(Damernas Värld Nr 14/2013: 104). De representerade deltagarna har en befallande ton 

gentemot den bildens betraktare. En ytterligare mindre bild som hör till reklam- och 

artikelannonsen synliggör och behandlar kvinnliga textilarbetares arbetssituation i 

Bangladesh. Artikeln berättar om att tusentals textilarbetare, mestadels kvinnor som även de 

är de representerade deltagarna, omkom när en textilfabrik rasade. Vidare informerar texten 

om att Damernas Värld tillsammans med företaget Gina Tricot vill belysa kvinnorna och har 

med ytterligare ett tredje företag tagit fram ett doftljus för att inte bara belysa utsattheten för 

de representerade deltagarna, utan för att stödja organisationen Water Aid i deras arbete för de 

representerade deltagarna. Tillsammans med den befallande bilden att hjälpa de 

representerade deltagarna ser vi även en mindre bild i collaget, en erbjudande bild där de 

representerade deltagarna inte är medvetna om att de är iakttagna utan de tittar nedåt mot sina 

textilier och är upptagna med sina arbetsuppgifter. Bildens producent har här skapat en 

obundenhet mellan bildens representerade deltagare och bildens betraktare. Det föreligger en 

indirekt relation mellan bildens representerade deltagare och bildens betraktare i informativt 

syfte. 

    Reportagebild 9 är en befallande bild samtidigt som den representerar en imaginär relation 

mellan bildens representerade deltagare och bildens betraktare. Den representerade deltagaren 

är i en befallande position gentemot bildens betraktare, där den representerade deltagaren i en 
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frontalvinkel, med blicken rakt mot betraktaren samt kroppshållningen med armarna i kors, 

tycks befalla bildens betraktare att påminnas samt fångas av en gemensam värdering i syfte att 

ge tillbaka till andra (Damernas Värld Nr 14/2013: 57). Bilden påvisar enligt Kress och van 

Leeuwens teori (2006) en interaktiv relation mellan bildens representerade deltagare och 

bildens betraktare. Tolkningen som kan göras här är mellan den representerade 

bildbetraktaren med sin stadiga och mjuka blick och en social mening i budskapet att hjälpa 

andra samtidigt som bilden tilltalar den representerade bildbetraktaren i budskapet. Här kan 

tolkningen göras att den omsorgsfulla, empatiska och naturligt hjälpande kvinnan förmedlar 

att hon känner förväntningar från sig själv och från andra. Poseringen med korslagda armar 

skiljer sig dock avsevärt från bilder med kvinnor som vanligtvis visualiserar ett övertydligt 

ansiktsuttryck med en mjuk och drömmande blick (Damernas Värld Nr 14/2013). En social 

relation mellan den representerade och bildbetraktaren görs synlig genom att den 

representerade är vinklad i ögonhöjd och tittar mjukt och vänligt direkt mot betraktaren. 

Bilden är även en erbjudande bild genom den representerade och betraktaren, där den 

representerade deltagaren i informationstexten erbjuder betraktaren till att dela värderingen av 

att hjälpa och ge tillbaka till andra (Damernas Värld Nr 14/2013: 57). 

Samtidigt som kvinnan ska vara självständig och oberoende, ser man i Damernas Värld en 

tydlig önskan om att kvinnan ska vara omsorgsfull. I representationen och tilltalet av kvinnan, 

ser man tydligt att Damerna Värld vill att det ska ligga i kvinnans natur att värna om 

människor som behöver hjälp och vara generös i form av välgörande ändamål. Kvinnan får i 

denna representation och tilltal veta att hon bör vara omsorgsfull för att leva upp till 

Damernas Världs sanna kvinnlighet. Hon görs alltså genom Damernas Värld till en del av den 

homogena gruppen av omsorgsfulla kvinnor som bör hjälpa utsatta kvinnor t.ex. på en 

textilfabrik i Bangladesh. 

 

5.2 King of Sweden 

King of Sweden är ett livsstilsmagasin som riktar sig till en manlig läsekrets och som 

författarna valde med antagandet att vi här skulle kunna undersöka representationen av och 

interaktionen med mannen. Magasinet utkommer månadsvis och är ett modemagasin för män 

i åldrarna 20-35 år (King of Sweden 2013).   

    I avsnittet nedan finns vårt resultat samt vår analys utifrån genomgången av King of 

Sweden, Nr 12 december 2013. Här redogör vi för exempel utifrån valt nummer. Teman har 
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skapats utifrån tydliga mönster vi gett tillkänna under processens gång och det är även dessa 

teman som detta avsnitt är uppbyggt på. Temana vi valt att presentera är följande: (1) Den 

djärva machomannen, (2) Den distanserade mannen, (3) Mannen och tekniken, (4) Den 

sportintresserade mannen samt (5) Alkohol och mannen.  

 

 

5.2.1 Den djärva machomannen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reklamannons 11, King of Sweden Nr 12/2013: 14) 

 

Var och varannan bild i detta livsstilsmagasin visar en man som tittar rakt in i kameran utan 

att ha något egentligt ansiktsuttryck och med händerna i fickorna. Mannen står rakt upp och 

ner, klädd i kostym och har en seriös blick. Han lyser av pondus samt dominans och känns 

världsvan, helt enkelt macho. Ett exempel på manligheten som en naturlig machokonstruktion 

finns i reklamannons 11 för affärskedjan MQ (King of Sweden Nr 12/2013: 14 ).   Här ser vi 

en man helt klädd i kostym ståendes rakt upp och ner, halvt lutandes mot en vägg. Han har 

korsat det ena benet med det andra, händerna i fickorna och blicken och ansiktsuttrycket 

mycket seriösa. Både kroppen och blicken är vänd mot kameran och bilden är tagen 

underifrån (King of Sweden Nr 12/2013: 14). 

    Bild 3 i reportaget Fartgalen med Formel 1 föraren Stefan ”Lill-Lövis” Johansson får 

läsaren läsa om hans liv som raceförare. Han är i bilden representerad från midjan och upp 

och har kroppen riktad mot kameran medan blicken inte riktigt är det. Blicken är i stället 

fokuserat på något snett bakom kameran. Han lutar huvudet på sina knutna nävar och är 
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stilfullt klädd i en svart kavaj. Under honom ser man texten ”För mig är djärvhet ett 

jätteviktigt element hos en racerförare, det hör till daredevil-imagen” (King of Sweden Nr 

12/2013: 121-127). 

     

I tidningens ledare där chefredaktören presenterar sig själv finns även en helkroppsbild av 

samma person.  Även han står rakt upp och ned, med vikten på ena höften och ena armen över 

bröstet som tar tag i den andra armen som förts upp mot skjortkragen han håller fast med 

handen. Mannen är klädd i kostym och tittar rakt in i kameran med ett seriöst ansiktsuttryck. 

Betraktaren behöver inte alls fundera på huruvida mannen på bilden är chefredaktör för King 

of Sweden eller inte (King of Sweden Nr 12/2013: 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 3, King of Sweden Nr 12/2013: 121) 

 

5.2.1.1 Analys 

Reklamannons 11 kännetecknar en befallande bild mellan reklamannonsens representerade 

deltagare och reklamannonsens betraktare samtidigt som det råder jämlikhet mellan dem då 

reklamannonsens representerade deltagare är i samma ögonhöjd som reklamannonsens 

betraktare. Reklamannonsens representerade deltagare signalerar en avslappnad 

kroppshållning och tilltalar representanten för reklamannonsens betraktare genom att luta sig 

mot väggen, ena foten lätt sidledes och den stadiga blicken som ser rakt mot representanten 

för reklamannonsens betraktare (King of Sweden Nr 12/2013: 14). 
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     Bild 3 är kännetecknande för en befallande bild då bildens representerade deltagare och 

bildens betraktare ingått en direkt och imaginär relation. Den befallande bilden kan fortsatt 

kännetecknas via bildens representerade deltagares blick som är riktad rakt mot bildens 

betraktare. Bildens representerade deltagares blick är i samma ögonhöjd som bildens 

betraktares vilket kan liknas vid ett jämlikt maktförhållande och kan beskrivas som ännu ett 

bevis på bildens representerade deltagares engagemang i bildens betraktare.  

Bildens producent har här haft för syfte att skapa ett personligt engagemang mellan bildens 

representerade deltagare och bildens betraktare, då bildens representerade deltagare är 

representerad i en frontalvinkel. Den representerade deltagaren visualiserar en stark 

kroppshållning och en styrka där artikeln till bilden påtalar att en racerförare bör vara djärv 

för att delta (King of Sweden 2013: 121). 

I reklamannons 11 och bild 3 ser vi dels en man med ett tydligt dominant ansikts- och 

kropputtryck samtidigt som vi ser bilden av en man med ett leende på läpparna, nästan möter 

betraktarens blick. Med bildtexten ”För mig är djärvhet ett jätteviktigt element hos en 

racerförare, det hör till daredevil-imagen”, talar Lill-Lövis till bildens betraktare. Detta 

skulle kunna leda till en växande känsla hos mannen att han bör älska äventyr, vara djärv och 

hävda sig och sin tuffhet. Mannen representeras i King of Sweden som oberoende där han 

t.ex. vill utöva sport för att fullfölja sin livsstil. Mannen tillmäts djärvhet i sin maskulinitet 

och behöver inte någon yttre faktor för att erhålla sitt oberoende, utan kostymen som mannen 

bär eller Formel 1 sporten som han har möjlighet att utöva, blir en representation och ett 

fastställande för hans sanna natur enligt King of Sweden (King of Sweden Nr 12/2013). 

 

5.2.2 Den distanserade mannen  

I reklamannons 12 för smyckesskaparen Efva Attlings manskollektion "ATTLING" ser vi en 

svartvit bild av en man med ett seriöst ansiktsuttryck och blicken snett uppåt, bort från 

kameran. Mannen är rakryggad och har båda armarna i kors över bröstkorgen där man på ena 

armen tydligt ser en klocka och ett armband tätt bredvid varandra på handleden. Bilden är 

tagen från midjan och uppåt och mannen bär en svart, enkel, stickad tröja (King of Sweden Nr 

12/2013: 32). 

    Reklamannons 13, denna gång för klädesmärket "dahlin" med sin slogan "Lead. Don't 

follow.", ser vi ännu en man som avviker med blicken. Istället för att rikta blicken in mot 
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kameran riktas den snett nedåt, blicken är dock seriös och bestämd. Bilden är tagen från 

midjan och uppåt, mannen står med sina korsade armar vilandes på ett barbord och han bär en 

paisleymönstrad skjorta som är uppkavlad över armarna och på handleden sitter en klocka 

(King of Sweden Nr 12/2013: 77).   

        

   En ytterligare reklambild på en man visad i brösthöjd och rakt framifrån iklädd en prickig 

skjorta. Mannen täcker hela sidan i livsstilsmagasinet. Det man ser som betraktare är att hans 

huvud är framåtböjt och med en lugn blick. Man anar ett lätt leende och en avslappnad attityd 

(King of Sweden Nr 12/2013: 104). 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                                     (Reklamannons 13, King of Sweden Nr 12/2013: 77) 

 

5.2.2.1 Analys 

I reklamannons 12 för Efva Attlings smyckeskollektion för män ser man en man med kropp 

och blick snett bortvänd från reklamannonsens betraktare (Damernas Värld Nr 14/2013: 32). 

Då varken kropp eller blick är riktade mot reklamannonsens betraktare får man intrycket av 

att reklamannonsens representerade deltagare inte har för syfte att befalla något från eller 

direkt tilltala reklamannonsens betraktare. Då den befallande reklamannonsen mer eller 

mindre kan uteslutas förefaller denna reklamannons vara en erbjudande reklamannons. Att 

reklamannonsen förefaller vara erbjudande betyder att reklamannonsens representerade 

deltagare och reklamannonsens betraktare ingår en indirekt relation med varandra. Då 

reklamannonsens representerade deltagare uppenbarligen har för avsikt att direkt tilltala 

reklamannonsens betraktare skapas en känsla av obundenhet mellan båda parter. 
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Reklamannonsens producent använder här reklamannonsens representerade deltagare som ett 

föremål för information vilken kännetecknas via uppvisandet av smyckeskollektionen 

"ATTLING". Reklamannonsens representerade deltagare ska alltså endast tilltala 

reklamannonsens betraktare via klockan och armbandet på dennes ena handled (King of 

Sweden Nr 12/2013: 32). Reklamannonsens betraktare behöver här ha en illusion om att 

reklamannonsens representerade deltagare inte är medveten om reklamannonsens betraktares 

iakttagelse medan reklamannonsens representerade deltagare behöver låtsas som att denne 

inte är iakttagen. Då reklamannonsens representerade deltagare är positionerad ovanför 

reklamannonsens betraktare har reklamannonsens representerade deltagare en maktposition 

över reklamannonsens betraktare. 

    I reklamannons 13 ser vi ytterligare en representerad deltagare som avviker med blicken 

och som har ett återhållsamt kroppsspråk. Här ser vi ännu en erbjudande bild där 

reklamannonsens representerade deltagare undviker direkt tilltal med reklamannonsens 

betraktare (King of Sweden Nr 12/2013: 77). Reklamannonsens producent uppvisar ett tydligt 

syfte i att endast göra reklam för klädesplagget medan reklamannonsens representerade 

deltagare ska låtsas som om denne inte är medveten om reklamannonsens betraktares 

iakttagelse. Fortsättningsvis är reklamannonsens representerade deltagare representerad i en 

indirekt vinkel vilket leder till den uppenbara bristen på engagemang bilden speglar. Man kan 

även här se ett ojämlikt maktförhållande representerad deltagare och betraktare emellan, då 

bilden är tagen uppifrån. Reklamannonsens betraktare sätts alltså i en maktposition över 

reklamannonsen representerade deltagare.  

    I en ytterligare reklamannons ser vi återigen en representerad deltagare som inte har för 

avsikt att skapa en direkt imaginär relation med reklamannonsens betraktare. Reklamannons 

14 visar sin representerade deltagare från bröstet och uppåt och med en sänkt blick som 

signalerar ett oengagerat förhållande mellan reklamannonsens representerade deltagare och 

reklamannonsens betraktare. Genom den nedåtvända blicken blir det svårt att få fram ett 

tydligt maktförhållande mellan reklamannonsens representerade deltagare och 

reklamannonsens betraktare. 

Genomsyrande i King of Sweden Nr 12/2013 ser man reklamannonsers och reportagebilders 

representerade deltagare i form av män som viker undan blicken. Även om både kropp och 

ansikte i de flesta fall är riktade mot reklamannonsens eller reportagebildens betraktare, är 

blicken vinklad bort från betraktaren. Den ständigt bortvinklade blicken skapar ett ständigt 

oengagemang mellan reklamannonsernas och reportagebildernas representerade deltagare och 
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betraktare. King of Sweden inger här en känsla av att man som man ska vara undangömd och 

frånvarande, alltså görs mannen här distanserad. Mannen representeras och tilltalas in i en 

maktposition där han inte behöver engagera sig med betraktaren utan låter produkten i 

reklamannonsen tala. Bildens producent skapar en oengagerad relation mellan mannen på bild 

och betraktaren, samtidigt som den avslappnade leende blicken, trots nedvänd, ger betraktaren 

en känsla av att mannen i sig själv blir avslappnad och nöjd (King of Sweden Nr 12/2013). 

 

 

5.2.3 Mannen och tekniken  

King of Sweden är fullt med tekniska prylar "som man bara måste ha". Dessa tekniska prylar 

visas upp på ett djärvt och tufft sätt, alltifrån den senaste digitalkameran på ett isblock till de 

trådlösa högtalarna vars storlek jämförs med ölburkar, som kan få vem som helst att törsta 

efter äventyr (King of Sweden Nr 12/2013).  

    I bild 4 visar de upp en kamera med rubriken "NIKONS VINTERUTRUSTADE". 

Kameran är placerad på ett isblock med linsen riktad rakt fram och ska klara vatten, kyla och 

stötar (King of Sweden Nr 12/2013: 33). 

Bild 5 beskriver följande: 

 

Om du är sugen på obeskrivliga kickar i vardagen och varken nöjer dig 

med endorfinet från löpningen eller rekordmånga 

instagramlajks på senaste bilden av din middag så har vi ett super säkert 

tips: [...]Det smakfulla muskelpaketet bjuder alla 

med minst 1 050 000 kronor på fickan på hela 560 wiskyhest morrande 

hästkrafter [...] (King of Sweden Nr 12/2013: 35). 

 

Citatet ovan hör till en reklam för Audis nya modell RS6 Avant med rubriken "AUDIS 560 

HÄSTAR". Här visar man upp fyra olika bilder på bilen. Den första visar hela bilen i profil 

och den är placerad på en landningsbana. Den andra bilden visar hela bilden snett framifrån. 

Den tredje bilden visar hur bilen ser ut inifrån sett från förarsätet. Slutligen finns det en 

närbild på ratten som visar interiörens detaljer (King of Sweden Nr 12/2013: 35).  
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    I reklamannons 15 gör "SWISS MILITARY" reklam för deras klocka "HANOWA". 

Förutom "SWISS MILITARYS'" logga och deras slogan "ALWAYS ON TARGET!" ser man 

i reklamannonsen själva klockan framför en bakgrund bestående av alptoppar som tar upp 

större delen av reklamannonsen och klockans ur är riktad mot betraktaren (King of Sweden 

Nr 12/2013: 49). 

 

5.2.3.1 Analys 

Bild 4 i reportaget ”King kröner: 10 favoriter” är bildens representerade deltagare i form av en 

systemkamera och bildens betraktare slås av bildens representerade deltagares representation 

genom en närbild. Bildens producent verkar ha producerat bilden i syfte att locka bildens 

betraktare till konsumtion och av bildens representerade deltagares placering på ett isblock att 

döma, även locka bildens betraktare till äventyr. Då bildens representerade deltagare är 

placerad i vad som verkar vara en frontalvinkel får bildens betraktare intrycket av ett nära 

engagemang med bildens representerade deltagare samt att bildens representerade deltagare är 

framställd i en befallande bild. Att bilden förefaller vara befallande grundar sig i 

bildproducentens positionerande av bildens representerade deltagare rakt framifrån vilket i sin 

tur grundar sig i att systemkamerans lins riktar sig rakt mot bildens betraktare (King of 

Sweden Nr 12/2013: 33).  

    I samma reportage, ”King kröner: 10 favoriter”, finns fyra bilder på en och samma bil, som 

förefaller vara bildens representerade deltagare. I varje bild ser bildens betraktare bildens 

representerade deltagare i olika vinklar. Tre av bilderna är av erbjudande karaktär medan den 

fjärde bildens karaktär är befallande (King of Sweden Nr 12/2013: 35). De tre erbjudande 

bilderna utgörs av bilden då man ser bilden helt i profil ståendes på en landningsbana, i den 

andra bilden ser man bilen snett framifrån och i den tredje bilden ser man bilden inifrån och 

bildens betraktare ser rakt på ratten dock på avstånd. I de tre erbjudande bilderna är bildens 

representerade deltagare representerade i indirekta vinklar vilket visar på ett icke engagerat 

förhållande mellan bildens betraktare och bildens representerade deltagare. I den fjärde och 

erbjudande bilden ser bildens betraktare en närbild på ratten och instrumentpanelen innanför 

den. Då bildens representerade deltagare är positionerad i en frontalvinkel samt förefaller vara 

en närbild är den i bildens betraktares ögon en befallande bild som står för ett nära 

engagemang med bildens betraktare. Eftersom samtliga bilder framställer bildens 

representerade deltagare i olika vinklar förekommer även olika maktförhållanden mellan 

bildens representerade deltagare och bildens betraktare. I den första, och även största, bilden 
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då man ser bildens representerade deltagare ståendes på en landningsbana helt i profil är 

bilden vinklad så att bildens betraktare ser ned på bildens representerade deltagare vilket 

skapar intrycket av ett ojämlikt maktförhållande mellan bildens representerade deltagare och 

bildens betraktare där bildens betraktare sitter på makten och bildens representerade deltagare 

är underordnad. I den andra bilden, som ser man bilden snett framifrån, är maktförhållande 

också ojämlikt men nu är bildens representerade deltagare överordnad bildens betraktare som 

alltså är underordnad då bildens representerade deltagare har blivit representerad aningen 

underifrån. Maktförhållandet i den tredje bilden förefaller återigen vara ojämlikt precis som i 

den första bilden där bildens betraktare ser ned på bildens representerade deltagare, bildens 

betraktare är alltså överordnad bildens representerade deltagare som är underordnad. I den 

fjärde och sista bilden förekommer, till skillnad från de andra bilderna, ett jämlikt 

maktförhållande mellan bildens betraktare och bildens representerade deltagare då bildens 

representerade deltagare befinner sig rakt framför bildens betraktare (King of Sweden Nr 

12/2013: 35). 

    I reklamannons 15 är reklamannonsens representerade deltagare i form av en klocka, ett 

armbandsur. Reklamannonsens representerade deltagare tar i stort sett upp hela 

reklamannonsen, vilken är av befallande art. Att det är en befallande reklamannons kan man 

se i reklamannonsen representation, klockan är det första och nästan det enda 

reklamannonsens betraktare ser. Eftersom reklamannonsens representerade deltagare utgörs 

av en produkt kan man tänka sig att reklamannonsens producent har haft syftet att 

reklamannonsens betraktare ska vilja konsumera produkten, reklamannonsens representerade 

deltagare. Då reklamannonsens representerade deltagare tar upp stor plats i reklamannonsen 

får reklamannonsens betraktare betrakta en närbild av klockan som är representerad i en 

frontalvinkel, vilket är ett argument som visar att det är en befallande bild samt att 

reklamannonsens representerade deltagare och reklamannonsens betraktare har ett nära 

engagemang genom ett direkt tilltal (King of Sweden Nr 12/2013: 49) 

 

I de framställda reklamannonserna och bilderna ovan har man för syfte att visa på hur King of 

Sweden Nr 12/2013 representerar och tilltalar mannen till att vara intresserad av och tycka om 

teknik. Varje exempel ovan, precis som många liknande reklamannonser och reportagebilder i 

samma livsstilsmagasin, visar den tekniska produkten i ett förhållande av ett görande. 

Produkterna ska användas när man är manligt äventyrlig och måste därför klara av tuffare 

förhållanden. Produkternas fokus ligger inte i det ytliga utan i dess funktion och ju fler 
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reklamannonser och bilder som ser ut så här desto fler män representeras och tilltalas till att 

lockas av äventyr och ett gediget teknikintresse. Mannen representerar här det könet som 

redan är komplett, där han inte behöver det materiella utan produkterna finns till där för 

mannens intresse och hans redan kompletta maskulinitet. När mannen redan har teknikprylar 

till sitt förfogande behöver han inte göra något mer för att leva upp till King of Swedens 

maskulinitet (King of Sweden Nr 12/2013). 

 

5.2.4 Den sportintresserade mannen  

Något som ständigt återkommer i King of Sweden är framställningen av mannen deltagande i 

sportsammanhang. Här kan vi se hur mannen har ett gediget intresse för äventyr och 

spänning. King of Sweden framställer mannen som åker off-pist på snötäckta berg, kläder 

som är anpassade för eller skapade utifrån äventyr och spänning och den alldagliga mannen 

som kört ett hårt träningspass på gymmet (King of Sweden Nr 12/2013).  

   I reklamannons 16 och 17 kan man se två nästan helt identiska skidklädesreklamer, en för 

Peak Performance och den andra för Marmot. Här ser man en man åka off-pist i respektive 

varumärkeskläder från deras nya vinterkollektioner. Förutom snö och de skidåkande männen, 

som är heltäckt av skidkläder samt hjälm och skidglasögon, visar reklamen inte mycket mer 

(King of Sweden Nr 12/2013: 14-15, 17-18). 

    Reklamannons 18 gör reklam för Arlas mjölk som har slogan "Naturens egen sportdryck" 

som signum. Här ser vi en ung man som tar igen sig efter ett hårt träningspass sittandes ned i 

ett gym omringad av fria vikter. Han är klädd i träningskläder och är uppenbart svettig. I 

handen håller han en vattenflaska med ett tryck på Arlas mellanmjölkförpackning. I reklamen 

annonserar man även att Arlas mjölk "ANVÄNDS AV OS-TRUPPEN". Under denna fras 

finns OS-truppens emblem, bredvid en liten bild av tre mjölkförpackningar i reklamens nedre 

högra hörn står att mjölken finns "NU MED SPORTDEKOR". I det vänstra nedre hörnet gör 

man ytterligare reklam med ett idrottsfrämjande budskap: "IDROTTSHJÄLTAR, En podcast-

app med OS-idrottare som du kan lyssna på om du rör dig. Gratis i App store" (King of 

Sweden Nr 12/2013: 113) 

 

5.2.4.1 Analys  

I både reklamannons 16 och 17 så är det de skidåkande männen som utgörs för att vara 

reklamannonsernas representerade deltagare. I båda reklamannonserna porträtteras 
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reklamannonsernas representerade deltagare bortvända från kameran och förefaller då ha en 

indirekt imaginär relation med reklamannonsens betraktare (King of Sweden Nr 12/2013: 14-

15, 17-18). Reklamannonsernas representerade deltagare är representerade på ett långt 

avstånd från reklamannonsens betraktare och har sina kroppar positionerade på ett 

återhållsamt sätt med blicken bortvänd och kroppen en aning vinklad bort från 

reklamannonsens betraktare. Alltså skulle man kunna tolka reklamannonserna 16 och 17 som 

bilder tagna i en indirekt vinkel som leder till en oengagerad relation mellan 

reklamannonsernas representerade deltagare och reklamannonsernas betraktare.  

Då reklamannonsernas representerade deltagare har blickarna bortvända från 

reklamannonsernas betraktare blir det svårt att se ett tydligt maktförhållande (King of Sweden 

Nr 12/2013: 14-15, 17-18). 

      I reklamannons 18 för Arla ser vi reklamannonsens representerade deltagare sittandes ned 

på ett golv lutandes mot en vägg i gymmet han precis slutfört ett träningspass i. 

Reklamannonsens representerade deltagare har både blick och kropp vända snett bort från 

reklamannonsens betraktare medan han håller i en vattenflaska med Arlas logotyp, vänd mot 

reklamannonsens betraktare. Som betraktare av reklamannons 18 slås man av 

reklamannonsens representerade deltagares brist på engagemang och återigen iakttar 

betraktaren en reklamannons förefaller vara erbjudande. Reklamannonsens indirekta vinkel är 

svår att ta miste på och den tydliga bristen på engagemang hos reklamannonsens 

representerade deltagare, som redan är nämnt, gör det svårt för reklamannonsens 

representerade deltagare att tyda något maktförhållande (King of Sweden Nr 12/2013: 113).  

King of Swedens representation och tilltal av och med mannen och maskuliniteten som 

sportintresserad, kan knytas samman med tidigare synliga mönster så som mannens 

äventyrlighet och djärvhet. Precis som i många andra reklamannonser och reportagebilder är 

den representerade mannen svår att få kontakt med som betraktare, vilket skulle kunna 

kopplas samman med samhällspåverkan som medför att kön socialiseras in i konventioner i 

hur könet ska representeras. Representationen och tilltalet här blir att mannen ska vara 

äventyrlig och ständigt utmanas i sin djärvhet. 

 

5.2.5 Alkohol och mannen 

Kings of Sweden (2013: 36) har en reklambild för olika sorters starksprit med rubriken 

"STARKA TRADITIONER". Reklambilderna visualiserar den representerade deltagaren i 

form av olika sorters alkohol. Reklamannonsens representerade deltagare är positionerade i en 
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frontalvinkel, alkoholflaskorna är ståendes i ögonhöjd med bildens betraktare och med synlig 

etikett meddelar varumärket. Reklamannonsen talar för sig själv utan mycket text. 

Reklamannonsen är en befallande bild och i informationstexten om de olika alkoholsorterna 

får bildens betraktare veta att: 

”King förespråkar måttlighet och kvalitet, därför stannar årets dryckesbord vid sex flaskor 

starkt.” 

”[...]Linie Aquavit tar en tur i sherryfat till Australien[…]” 

eller som reklamannonsen för ölprodukten Bittar från Gotlands Bryggerier säger: 

”[…]Dem styrker vi oss med lite då och då”. 

I reklamen för Absolut Vodka under en den texten ”SPRIT” (King of Sweden 2013: 74) ser 

betraktaren en bild på en designad flaska med en text som talar om: 

”Att modemannen Johan Lindeberg varit inblandad som creative director i Absoluts nya 

brännvin är kanske kul, men det som imponerar mest är att Elyx är gjord av vete från en enda 

gård, specialodlat på Råbelöf i Skåne. Och smaken förstås, den lena och uppfriskande 

smaken” (King of Sweden 2013: 74 ). 

5.2.5.1 Analys 

I ovanstående exempel från King of Sweden ges det en bild av mannens relation till alkohol 

och vanan att dricka starköl eller annan stark alkohol. Produkterna framställs genom ett 

bildcollage vars representerade deltagare är vinklade frontalt och kommunicerar i befallande 

ton till den representerade betraktaren. Tolkningen som kan göras här är att mannen, den 

representerade betraktaren blir styrkt i sin manlighet i hur, vad och hur mycket han ska dricka. 

Samtidigt skapas det av producenten, den representerade deltagaren, ett pseudosocialt band, 

där bilden inkluderar sin betraktare och blir därmed en befallande bild. Befallningen kommer 

från att producenten, bildens representerade deltagare vill att den representerade betraktaren 

ska känna ett band med den representerade deltagaren, produkten (King of Sweden Nr 

12/2013: 36). 

Trots att Alkohol och mannen är ett litet tema på grund av att det var knappt med material i 

valt livsstilsmagasin på så sätt att det fanns få reklamannonser och reportagebilder med fokus 

just på alkohol. Även om det inte existerar renodlade reklamannonser för alkohol så ser man i 
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livsstilsmagasinet att ämnet alkohol ändå har en betydelse i mannens representation och tilltal. 

Det kan ses som en inkludering språkligt som t.ex. ”[…] hela 560 whiskyhest morrande 

hästkrafter[...]”.  

 

 

 

6. Diskussion 
I diskussionsavsnittet ämnar studien att knyta ihop säcken genom att först påminna läsaren om 

studiens syfte och frågeställning samt kunskapslucka, för att sedan redogöra för de mönster i 

kvinnans respektive mannens representation och tilltal som vi sett i analysen av Damernas 

Värld respektive King of Sweden. Diskussionsavsnittet är strukturerat på så sätt att det syftar 

mot vara ingående, heltäckande samt vara lätt för läsaren att följa. Därmed redogörs studiens 

resultat utifrån rubrikerna: (1) Kvinnans representation och tilltal i Damernas Värld, (2) 

Kvinnan och den befallande bilden, (3) Mannens representation och tilltal i King of Sweden, 

(4) Mannen och den erbjudande bilden, (5) Kvinnan som subjekt/objekt respektive mannen 

som subjekt/objekt, (6) Slutsatser samt (7) Framtida forskning.  

Studiens syfte och frågeställning lyder: 

Genom att titta närmare på hur livsstilsmagasin representerar och tilltalar kvinnan och 

kvinnlighet samt mannen och manlighet, syftar studien till att få en bild av hur kvinnor 

respektive män konstrueras genom reklamannonser och reportagebilder. Studien ämnar alltså 

undersöka om det finns uppenbara likheter respektive skillnader i representationen och tilltalet 

av könen samt huruvida könen konstrueras genom representation och tilltal. 

 Hur representerar och tilltalar Damernas Värld kvinnan och kvinnlighet samt hur 

representerar och tilltalar King of Sweden mannen och manlighet? 

 Vilka skillnader och likheter kan man se i Damernas Världs representation och tilltal 

av kvinnan och kvinnlighet och King of Swedens representation och tilltal av mannen 

och manlighet? 

 Kan studien genom att synliggöra kvinnan och kvinnlighetens representation och tilltal 

i Damernas Värld samt mannen och manlighetens representation och tilltal i King of 

Sweden, belysa huruvida könen konstrueras i dessa livsstilsmagasin och i så fall hur? 

 



44 

 

6.1 Kvinnans representation och tilltal i Damernas Värld 
I reklamannonser och reportagebilder från Damernas Värld ses kvinnan som naturlig i sin 

kvinnlighet samtidigt som reklamannonser och reportagebilder påtalar att kvinnan genom t.ex. 

brun-utan-solprodukter, ansiktskrämer eller oljor kan göra sig ännu vackrare. Det är ett 

återkommande budskap som representerar kvinnan som naturlig men där kvinnan ständigt ska 

förbättra sig genom sitt utseende, kläder eller accessoarer. Damernas Värld uppmanar vikten 

av att använda skönhetsprodukter. Reklamannonser med kvinnliga representerade deltagare 

har i majoritet en befallande karaktär och uppmanas till att ständigt förbättra något hos sig 

själv. Budskapet som livsstilsmagasinet har är att kvinnan trots sin framfart i sitt liv och 

bidragande till sin omvärld behöver en yttre faktor, som t. ex en produkt som ska hjälpa till att 

stärka kvinnan i det hon vill göra eller den hon vill vara. Livsstilsmagasinen synliggör en 

självständig kvinna på lika villkor som en man som rör sig vant i sin omvärld, men gör det 

återkommande genom att göra kvinnan till ett subjekt. Kvinnan och kvinnlighet representeras 

på så sätt att kvinnan genom reklamannonser och reportagebilder, tillskrivs en roll där hon 

genom handling eller användande av en produkt blir komplett som kvinna. Detta kan kopplas 

samman med Hirdmans belysande av magasins olika sätt att se på könen och magasins 

användande av bilder, på vilka sätt kvinnor och män presenteras för sina respektive kön samt 

vilka förväntningar de har på sig själva och varandra. Detta är faktorer som påverkar hur kön 

reproduceras och upprätthålls vilket även är synligt i denna studie. 

    På samma gång visualiseras kvinnan och kvinnlighet i en behagande roll, där kvinnan 

genom att ta till sig en viss produkt eller livsstil, blir lyckligare och mer attraktiv. Som även 

Björk påtalar är kvinnors huvudsakliga uppgift att bli traditionellt kvinnliga och här kommer 

den behagfulla kvinnan in i bilden. Reklamannonser visualiserar en glad kvinna som med 

glädje gör de förändringar som behövs utifrån reklamannonser och reportagebilder. 

Reklambilderna speglar en nära relation mellan den representerade deltagaren och bildens 

betraktare, där en igenkänning blir möjlig och bildens betraktare då kan relatera sig till 

subjektet på bilden eller den livssituation som bilden förmedlar. Även den direkta 

blickkontakten ger en indirekt kommunikation som styrker just den nämnda relationen.  

    Den märkbara skillnaden i representation och tilltalet av könen är att kvinnan ständigt ska 

förbättra sig utseendemässigt för att leva upp till Damernas Världs sanna kvinnlighet. 
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6.2. Kvinnan och den befallande bilden 
Övergripande i hela Damernas Värld Nr 14/2013 framställs kvinnan och kvinnligheten som 

befallande. Reklamannonserna och reportagebildernas representation och tilltal av kvinnan 

som befallande kan upplevas utifrån hennes direkta, dock imaginära, samt engagerade relation 

med betraktaren.  

Med sin blick och sin kropp riktade mot betraktaren syftar kvinnan till att skapa en 

igenkänning hos betraktaren som beräknas agera i det s.k. görandet av Damernas Världs sanna 

kvinnlighet (Damernas Värld Nr 14/2013).  

    Kvinnan i den befallande bilden behöver locka betraktaren för att erhålla uppmärksamhet 

och för att sända ut budskapet som bildens producent har som ändamål. Bildproducenten har 

som mål att betraktaren eller läsaren ska anamma bildens budskap på så sätt att tilltalet ska 

leda till att läsaren eller betraktaren anammar produkten, livsstilen eller inställningen som hör 

till Damernas Världs sanna kvinnlighet. Bildens representerade deltagare, kvinnan eller 

produkten, blir alltså föremål för det tänkta tilltalet och representationen som bildens 

producent vill skapa och erhålla med betraktaren (Damernas Värld Nr 14/2013). 

    Kvinnan och kvinnligheten i den befallande bilden kan vi även utläsa från Björk som menar 

att för att bli kvinna behöver kvinnan måla på sig kvinnlighet med smink. Motsättningen blir 

här att talet om kvinnligheten bygger på antagandet om att kvinnlighet finns naturligt inom 

kvinnan och där kvinnan är i sin kropp, samtidigt som kvinnan tillmäts styling av kroppen 

med kvinnliga kläder och kvinnliga egenskaper. Kvinnan sätter på sig en mask genom denna 

utsmyckning när antagandet är just att kvinnan är naturligt kvinnlig. 

 

6.3 Mannens representation och tilltal i King of Sweden 
Var och varannan reklamannons och reportagebild i King of Sweden visar en man som tittar 

rakt på betraktaren. Mannen har pondus, inger dominans gentemot bildens betraktare och 

känns världsvan. Mannen som representerad deltagare tillskrivs egenskaper som t. ex djärv 

och reklambilderna visualiserar en man som visar upp sig i marknadsförda produkter och 

genomgående med blicken mot sidan där han inte möter bildens betraktare. 

Reklamannonserna är generellt erbjudande bilder och signalerar att mannen med kläderna, 

sportartiklarna eller en viss alkoholsort kan leva ett mer avslappnat kvalitetsliv och njuta av 

sin fritid. Ansiktet på mannen i reklamannonsen behöver inte synas helt utan kan även vara i 

halvt skuggad, än mindre behöver han möta blicken från bildens betraktare. Mannen 

representeras som helt oberoende och som helt självbestämmande över sin livsstil. En stadig 
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kroppshållning och en stark blick styrker just känslan av att mannen är individuell som tar 

egna beslut. Mannen representeras som att han själv har valt sin livsstil och är helt oberoende 

av andra (King of Sweden Nr 12/2013).  

Mannen däremot representeras och tilltalas generellt som att han inte behöver förbättra något 

hos sig själv utan ska istället leva upp till en livsstil med sportiga aktiviteter, ett gediget 

teknikintresse och ett ständigt suktande efter nya äventyr. 

 

6.4 Mannen och den erbjudande bilden 

Det återkommande mönstret i mannens representation och tilltal i King of Sweden Nr 12/2013 

handlar om bilder som erbjuder en produkt eller en aktivitet utan ett tydligt fokus på 

förbättring av mannen. Det handlar mer om hur han ska få en mer lustfylld livsstil som 

handlar om en sportaktivitet eller förtäring av alkohol av hög kvalitet. Bildernas producent i 

bildernas tilltal med och representation av mannen och manligheten i King of Sweden vill 

genom den erbjudande bilden skapa en indirekt imaginär relation mellan den representerade 

mannen och betraktaren. Det görs genom att bildproducenten skapar en bild där mannen 

erbjuder sig själv genom att bara vara med och bära och representera produkten. Det blir 

synligt genom att den representerade mannen undviker ögonkontakt med betraktaren, istället 

är det produkten som är i fokus. Den representerade mannen behöver alltså inte söka kontakt 

med betraktaren utan reportagebilden är producerad för att den manliga representationen blir 

en symbol för att mannen är oberoende och är inte i behov av att uppmärksammas (King of 

Sweden Nr 12/2013). 

 

6.5 Kvinnan som subjekt/objekt respektive mannen som subjekt/objekt 
Reklamannonserna och reportagebilderna i studiens studerade livsstilsmagasin representerar 

och tilltalar kvinnan och mannen som två olika subjekt. Kvinnan är medveten om sig själv 

och påminns återkommande av Damernas Värld hur hon kan förbättra sig. Mannen däremot är 

likväl representerad som ett subjekt men väljer själv sin livsstil och King of Magazines roll är 

att vara en guide där bildens betraktare, mannen får information om vilka olika sorters alkohol 

som finns att tillgå och blir presenterad för kläder på ett neutralt sätt där kläderna får vara det 

centrala i bilderna. Mannen blir därigenom presenterad olika val av kläder eller andra 

produkter och får friheten att välja produkter utifrån sin livsstil. Mannen representeras och 

tilltalas som ett subjekt i och med hans ständiga görande. I bilder där mannen bär ett 

klädesplagg så blir själva mannen så när på osynlig medan det är skjortan som blir det 
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centrala. Det centrala i mannens representation och tilltal i King of Sweden Nr 12/2013 är 

alltså det materiella, de marknadsförda produkterna i reklamannonserna eller 

reportagebilderna.  

 

Kvinnan och mannen representeras och tilltalas på så sätt att de även kan ses som två olika 

objekt. Även om de olika könen representeras med något sorts känsloliv så representeras 

kvinnan ständigt som lycklig och med en behagande blick, medan mannen är allvarlig och har 

övergripande en neutral blick. Det kan härledas till att majoriteten av representationen av 

kvinnan är genom en befallande bild medan majoriteten av representationen av mannen är 

genom en erbjudande bild. Könen ses då snarare som objekt än subjekt eftersom det blir en 

homogen representation av kvinnan respektive mannen genom reklamannonserna och 

reportagebilderna. Enligt Gill (2007) är det tydligt att objektifieringen skapats för att 

naturalisera skillnader mellan könen samt den manliga makten. 

    En annan aspekt som kommer fram är att kvinnan som representerad deltagare signalerar en 

dubbelhet, där hon trots sitt självförverkligande och sitt oberoende, fortfarande får axla rollen 

som den omsorgsfulla kvinnan. Betraktaren får i reklamannonser och reportagebilder 

information om vikten av att hjälpa andra i utsatta situationer vilket ger ett klart budskap att 

kvinnan inte ska släppa på sin roll som den som finns där som empatisk och omsorgsfull. I 

reklamannonser och reportagebilder där kvinnan representeras med en tuff och neutral blick 

finns det fortfarande en text som förmedlar att kvinnan kommer att bli mer sig själv om hon 

använder den marknadsförda produkten. 

     Det är i mannens och kvinnans representation och tilltal som subjekt ingångarna till den 

marknadsförda produkten skiljer sig. När det gäller reklamannonser som vänder sig till 

kvinnor går marknadsföringen genom hur kvinnan i reklamannonsens ser ut och vilket resultat 

hon erhållit av att använda en viss skönhetsprodukt samt vilket resultat hon kan visa upp för 

reklamannonsens betraktare. När det istället gäller reklamannonser som vänder sig till män, 

ser reklamannonsens betraktare först den marknadsförda produkten. 

 

6.7 Slutsatser 
Kvinnans representation och tilltal i Damernas Värld Nr 14/2013 ses som ett ständigt görande 

med fokus på hennes utseende. Mannens representation och tilltal i King of Sweden Nr 

12/2013 ses som ett ständigt fokus på görande i form av aktiviteter och ett maximerande av 

hans livsstil. Mannen ska redan ha ett välutvecklat självförtroende där han inte känner ett krav 
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på att han behöver förbättra sig. Kvinnan behöver istället använda sig av materiella produkter 

för att känna sig imaginärt självsäker. I likhet till båda könens representation och tilltal i 

görandet av kön, när det gäller att se representation och tilltal av kvinnan och mannen, visar 

studien att de på olika sätt både representeras och tilltalas i rollen som subjekt men även som 

objekt. Alltså kan man utifrån denna studie göra tolkningen att respektive kön genom 

representationen och tilltalet i använda livsstilsmagasin konstrueras lika mycket men på helt 

skilda sätt. 

 

6.8 Framtida forskning 
Med större tidsresurser ger denna studie möjlighet till fördjupning i flera livsstilsmagasin än 

som i aktuell studie endast två livsstilsmagasin Ett större materialomfång skulle även kunna 

synliggöra befintliga mönster utifrån bildproducentens perspektiv som kan ge mer kunskap 

om existerande skillnader mellan könen. Ny kunskap skulle kunna genereras genom att titta 

närmare på bildproducentens möjlighet till att manipulera eller belysa bilden för ett visst 

syfte. 
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