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The aim of this study was to examine how men and women were portrayed in a fashion 

magazine through time. Magazines convey pictures of gender through both text and 

image, which subconsciously affects us in the daily life. 

The study examines a total of 17 reportages from the year 2008 and 2018. A critical 

discourse analysis constitutes the study’s methodological framework, combined with a 

semiotic analysis. After I separately examined men and women in the fashion magazine 

Damernas värld, I compared them to get a result of how the magazine portrayed the 

genders in different ways. The differences were relatively big in how the magazine 

portrayed women in 2008 and 2018. There were also a noticeable difference in how the 

magazine portrayed men in the different periods. The results show that the way women 

were portrayed in 2008, were similar to how the magazine portrayed men in 2018. 

There were also similarities in the portrayal of men in 2008 to women in 2018.  

The result indicates that the magazine followed existing cultural gender norms in 2008, 

but has taken a different path in 2018. 

Keywords 

Gender, Magazine, Journalism, Critical discourse analysis, Semiotic analysis 



  

Innehållsförteckning 



  

 



1.Inledning 

Genusstudier inom journalistik har visat att det finns skillnader på hur kvinnor och män 

gestaltas i medier (Hirdman A., 2001). Dagligen påverkas vi av hur kvinnor och män 

framställs i medier, direkt eller indirekt. Mannen framställs i de flesta fall som 

dominerande, rationell och överordnad, medan kvinnan framställs som underordnad, 

passiv och i samband med känslor och familj (Hirdman, A. 2001:19). 

I den här studien ämnar jag att undersöka eventuella likheter och skillnader i 

rapporteringen av hur kvinnor och män gestaltas i ett modemagasin under två olika år. 

Vi lever i en värld som ständigt utvecklas och jag har därför valt att analysera Sveriges 

största modemagasin, Damernas Värld, ur ett genusperspektiv.  

Jag utgår bland annat från teorin om att mannen kulturellt sett anses vara det fysiskt 

starka och dominanta könet, medan kvinnan förväntas vara det svaga och undergivna 

könet (Connell, 2009). Jag har valt ut 17 reportage från modemagasinet Damernas 

Värld, för att belysa eventuella likheter och skillnader i deras rapportering av kvinnor 

och män. 

För att förstå hur ett modemagasin konstruerar genus krävs det mer än att bara analysera 

den skrivna texten. Jag anser att bilden även är en viktig aspekt att analysera för att få 

en större förståelse av budskapet. Bilder förmedlar någonting som konstant påverkar 

oss, och jag menar att genus skapas i bilder likväl som i den skrivna texten. I den här 

studien kommer därför bilderna i modemagasinets reportage fungera som ett 

komplement till den skrivna texten. 

Jag tycker det är betydelsefullt att forska inom det här ämnet eftersom att Damernas 

Värld har en stor läsarkrets i Sverige, vilket innebär att de har en stor påverkan på sina 

läsare. Vad väljer de att förmedla för bild av kvinnor och män och har gestaltningen av 

respektive kön förändrats på 10 år? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

I den här studien ämnar jag att undersöka hur modemagasinet Damernas Värld 

framställer kvinnor och män från två olika år. Jag har valt att undersöka utgåvor från 

2008 och 2018 för att belysa eventuella likheter och skillnader kring hur kvinnor och 

män framställs ur ett genusperspektiv. 

En förhoppning med studien är att kunna bidrar med ökad kunskap kring hur kvinnor 

och män framställs i ett modemagasin. 

Mina huvudsakliga frågeställningar i undersökningen är följande: 

1. Hur framställs kvinnor och män i Damernas Värld under 2008 och 2018? 

2. Vilka likheter respektive skillnader går att identifiera i gestaltningen av kvinnor och 

män under 2008 och 2018? 

2. Bakgrund 
För att få en klarare bild av den här studien finns det några ämnen som man som läsare 

bör känna till. I det här avsnittet presenterar jag kort vad ett reportage innebär, vad ett 

magasin är, samt en kortare beskrivning av magasinet Damernas Värld. 

2.1 Reportage som medieform 
Journalisten får friare händer när det kommer till att skriva ett reportage. Definitionen 

av vad ett reportage är finns det dock delade meningar om och det finns även olika typer 

av reportage. Björn Häger (2009) beskriver att skillnaden mellan ett reportage och en 

nyhetsartikel ibland kan vara lite suddig. Han menar att ett reportage inte skrivs på en 

dag utan det är en längre process i jämförelse med en nyhetsartikel. Häger menar att 

skriva ett reportage är den lyxigare delen av journalistiken då journalisten får friare 

händer och oftast får mer plats i tidningen (Häger, 2009:46). 

Ett reportage kan innehålla fakta, intervjuer, dokument, observationer och är baserat på 

en verklig händelse. Reportern rapporterar om en verklig händelse och är på plats för att 

ta in det mest intressanta och sedan berätta historien vidare (Sundelin, 2008:11).  
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2.2 Magasin som medieform 
Definitionen av ett magasin är att de ofta är en tjockare tidning med många sidor, samt 

att de kommer ut en gång i månaden. Magasin har ofta en inrikting på ett specifikt 

ämne, exempelvis mode, hälsa, eller heminredning. Modemagasin består till största del 

av bilder och längre intervjuer med kända personer. De mer djupare texterna, 

exempelvis intervjuer och reportage, placeras oftast i mittendelen av magasinet (Jais-

Nielsen, 2004:173). 

Gunilla Jarlbo (2006) beskriver att magasin är en del av massmedier som benämns som 

populärpress. Populärpress är ett begrepp som tyder på att en tidning är omtyckt och 

uppskattad av många, de är lättillgängliga och har ett enkelt språk att förstå. Jarlbo 

(2006) menar att denna typ av medier förändras med tiden då innehållet följer den 

allmänna samhällsutvecklingen (Jarlbo, 2006:109). Hon skriver att bilder i reklam och 

tidningar inte speglar verkligheten, utan är mer som en övertalning. Reklamer vill 

övertala konsumenten till att köpa produkten de marknadsför, vilket ofta leder till 

missvisande bilder (Jarlbo, 2006:120). 

2.3 Damernas Värld  
Damernas Värld är Sveriges äldsta modemagasin och skriver om mode, hälsa och 

skönhet. Utöver dessa tre kategorier innehåller varje nummer en längre intervju med en 

känd person. Damernas Värld anser sig själva vara ”Sveriges största modemagasin” 

med kvinnor i åldrarna 25-45 år som främsta målgrupp. Damernas Värld är ett magasin 

och ett varumärke hos förlaget Bonnier Magaszines & Brands och har 14 utgåvor per år. 

De grundades år 1944 och hade år 2016 en upplaga på 56 900 exemplar (Bonnier 

Magaszines & Brands). 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Tilltalande bilder  
Anja Hirdman är ett känt namn inom genusforskningen i Sverige och skriver i sin bok 

Tilltalande bilder (2001) om hur kvinnor och män gestaltas och hur relationen dem 

emellan framställs i Veckorevyn och Fib-aktuellt (Hirdman, A. 2001). 

Hirdman analyserade utvecklingen av de båda magasinen under åren 1965, 1970, 1975 

och 1995. Fokuset riktades mot vilket tilltal och vad magasinen förmedlade till sin 

publik via text och bild. 

Hirdmans resultat belyste att mediers representation av kvinnor och män är viktig för 

konstruerandes av femininet och maskulinitet. Hennes resultat visar även på att om en 

tidskrift riktar sig mot en kvinna så upprätthåller den en stereotyp representation av 

kvinnan. Hirdman beskriver hur olika gester, blickar, färger och ansiktsuttryck är 

betydelsefulla och har en viktig del i hur mottagaren kan tolka innehållet (Hirdman, 

2001:48).  

Kameravinkeln och avståndet är också två aspekter som avgör hur mottagaren kan tolka 

bilden. Avstånd i bilder delas in i kategorierna: extrem närbild, närbild, medeldistans 

och långdistans. Hirdman menar att kamerans vinkel är en del i hur en bild uppfattas då 

vinkeln positionerar betraktaren i förhållande till subjektet. En bild som är tagen ovan 

ifrån kan få betraktaren att framställas som dominant, då personen på bilden framställs 

som liten. En bild som är tagen framifrån kan skapa en känsla av jämställdhet.  

Hirdman menar även att kroppsspråket kan väcka känslor hos betraktaren. Händernas 

rörelser kan signalera olika budskap och en kvinnas leende kan framställa henne som 

mer lättillgänglig (Hirdman, 2001:49).  

Anja Hirdman syftar även till Goffmans teorier för att uttrycka sociala anordningar och 

konventionella förhållanden mellan kvinnor och män. Goffman lyfter bland annat fram 

självberöring och hur kroppen är placerad som genusbunden, som i sin tur reproducerar 

föreställningar kring kön och relationer (Hirdman, 2001:50). 
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Det som Anja Hirdman belyser i sin forskning gällande hur man avbildar personer i bild 

är en viktig aspekt för min semiotiska bildanalys. Där kommer jag undersöka hur både 

femininitet och maskulinitet gestaltas genom att bland annat undersöka vilken 

kroppsretorik de använder sig av och hur de avbildas. 

4. Teori 
I det här kapitlet redogörs studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras 

Richard Dyers teori om representationer. Därefter presenteras Michel Foucaults teori 

om diskurser i medier och Raewyn Connells och Yvonne Hirdmans genusteorier. 

Slutligen presenteras Richard Dyers teori om stereotypisering. 

4.3 Representationer 
Richard Dyer (1997) menar att representationen av verkligheten bara visar en del av den 

och att verkligheten egentligen är mer komplex. Dyer menar att representationer av 

verkligheten innehåller budskap och är alltid kulturellt påverkade. Dyer fortsätter 

beskriva att identiteter skapas när de sätts i relation till någon annan. Begreppet blir 

synligt när människor studerar olikheter hos någon annan (Dyer, 1997). 

Stuart Hall (2013) menar att representationer spelar en stor roll i skapandet av språk, 

bilder och symboler inom en specifik kultur. Hall menar att språk och symboler är 

formade utifrån kultur, som sedan påverkas av samhällets maktrelationer (Hall, 2013). 

När det kommer till gestaltning i bildform menar Hall att kläder fungerar som bärare av 

en symboliska mening som i sin tur kan bli en del i representationen av femininitet och 

maskulinitet (Hall, 2013:38). Detta utgör en intressant aspekt att undersöka i min 

studies bildmaterial. 

Vår uppfattning av omvärlden påverkas av hur medier väljer att förmedla bilder av 

verkligheten. Medier har därmed en stor påverkan på representationen av människorna 

och samhället (Hall, 2013).  
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Hall menar att medier som har makt att definiera verkligheten, även har makt att 

definiera vilka vi är. Beroende på vilka egenskaper en person tillskrivs, kan de gestaltas 

på ett positivt eller negativt sätt. Detta bidrar till att vi delar upp världen och personer i 

kategorier, vilket i sin tur påverkar hur vi ser på människor och olika händelser (Hall, 

2013).  

Teorin om representationer utgör en central aspekt att undersöka i min studie då jag 

kommer identifiera vilka underliggande budskap som framträder i text och bild. 

4.1 Mediediskurser 
Michel Foucault beskriver begreppet diskurs som ett språk för att tala om ett specifikt 

ämne vid en specifik tidpunkt. Han menar att kunskap om ett visst ämne representeras 

vid en viss tidpunkt. Foucault menar att det som sägs och skrivs kommer inte från 

människans inre, utan det är representationer av en händelse som kommer från den 

diskursiva kultur som människan befinner sig i (Bergström & Boréus, 2012).  

Bergström och Boréus (2012) skriver att diskurs innebär att representationer och 

konstruktionsprocesser fungerar parallellt med varandra. Diskurser begränsar och 

konstruerar förståelsen av något och utesluter kunskaper och sanningar (Bergström & 

Boréus, 2012). Diskurser fungerar som ett ramverk för hur vi tolkar vår omvärld och de 

medverkar till konstruktionen av kunskap och betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Begreppet diskurs kommer i den här uppsatsen att användas för att undersöka vilka 

mönster som texterna i mitt analysmaterial utgörs av. I analysen blir begreppet diskurs 

relevant för att kunna belysa givna sätt att tänka och förhålla sig till som exempelvis 

genus, samt att ta reda på om det råder en diskursiv kamp mellan diskurserna. 
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4.2 Genusteori 
Genussystem och genuskontrakt är två begrepp som enligt forskaren Yvonne Hirdman 

(2001) fungerar som redskap för att kunna belysa maktskillnaderna mellan kvinnor och 

män. Genussystemet är ett begrepp som historiskt alltid har funnits, men i olika 

versioner i olika typer av samhällen (Hirdman, Y. 2001:58). Genussystemet fungerar 

som en struktur över könen där mannen är dominerande och överordnad, medan 

kvinnan är underordnad i förhållande till mannen (Hirdman, Y. 2001:51).  

Enligt genussystemet är kvinnor och män tilldelade olika roller som bygger på olika 

föreställningar, värderingar och normer för vad som anses vara kvinnligt och manligt. 

Genussystemet bygger på två logiker, isärhållandet av könen och hierkarkin.  

Hirdman menar att isärhållandet av könen innebär att kvinnor och män bör hållas isär 

och anses som varandras motsatser. Hierarkin innebär att mannen är en norm, vilket gör 

att det manliga anses vara bättre och mer värdefullt än det kvinnliga (Hirdman, Y.

2001:51). 

Yvonne Hirdman (2001) anser att män och kvinnor är medskapande i genussystemet. 

Hirdman menar att detta medskapande av både kvinnor och män sker genom osynliga 

regler, ett genuskontrakt. Genuskontraktet skapas av både kvinnor och män i sättet de 

agerar socialt och skapar en föreställning av hur de ska vara mot varandra. De 

föreställningar som finns kring hur kvinnor och män ska vara, förekommer på flera 

nivåer och är mycket detaljerat (Hirdman, Y. 2001:84-85). Genussystemet i Hirdmans 

teori är processen som tillsammans med genuskontraktet skapar hierarkier och 

isärhållandet mellan könen (Hirdman, Y. 2001:57). 

Raewyn Connell (2009) beskriver i sin studie hur stereotypa könsroller är uppbyggda på 

förväntningar. Connells och Hirdmans teorier delar många likheter, men skiljer sig även 

i vissa avseenden. Connell menar till exempel att män och kvinnor lever efter 

dikotomier  som är kopplade till deras kön. Hon menar att genus måste ses från lokala 1

 Dikotomier innebär en uppdelning av en helhet i två separata delar. Ingenting kan samtidigt 1

tillhöra båda delarna.
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kontexter, samt att dikotomin inte räcker till för att beskriva hur könsroller skapas och 

upprätthålls (Connell, 2009). 

Connell (2009) tar även upp den kulturella synen på genus i sin studie. Hon menar att 

det finns en fysisk tolkning av vad som är kvinnligt och manligt när människor ska 

avgöra genustillhörighet. Connell beskriver även att ordningar inom könen, som till 

exempel homosexualitet, ger en underordning som ofta definieras som avvikande.  

Enligt dikotomin är mannen kulturellt sett det fysiskt starka och dominanta könet. De 

förväntas även ha en mer aggressiv personlighet än vad kvinnan har (Connell, 2009). 

Kvinnan däremot förväntas vara det svagare och undergivna könet och hon anses även 

vara mer omvårdande (Connell, 2009). Dessa kulturella egenskaper spelar in i vilken 

roll kvinnan och mannen tilldelas i livet. Mannens egenskaper har visat sig vara positiv 

när det kommer till att ta ansvar (Connell, 2009). Mannen blir oftast även tilldelade 

chefsroller och ledarpositioner, vilket sägs bero på deras aggressiva egenskaper 

(Connell, 2009). 

Raewyn Connells och Yvonne Hirdmans teorier om genus kommer utgöra en central 

aspekt i min studie, då de synliggör mönster som finns mellan könen.  

4.4 Stereotypisering 
Richard Dyer (2002) menar att stereotypisering innebär att människor kategoriseras 

inom grundläggande karaktärsdrag som sedan överdrivs. Stereotyper blir då en 

förenklad bild med fokus på skillnaderna mellan olika grupper där typiska kulturella 

begrepp framhävs (Dyer, 2002).  

Då mediernas representation endast utmärker vissa egenskaper, leder det till att de inte 

ger den fullständiga bilden av hur verkligheten ser ut. Dyer menar att människor måste 

kategorisera sin omvärld i olika delar för att förstå den. Utan kategoriseringen skulle det 

vara omöjligt för människor att förstå och tolka sin omvärld. Människornas stereotypa 

uppfattningar bidrar då till de föreställningar som finns inom de olika 

samhällsgrupperna (Dyer, 2002). 
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Stuart Hall (2013) har till viss del utgått från Richard Dyers forskning ”Stereotyping” 

när han skriver: 

Stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes ‘difference’... stereotyping 
deploys a strategy of ‘splitting’. It divides the normal and the acceptable from the 
abnormal and the unacceptable. It then excludes or expels everything which does not 
fit, which is different” (s. 247). 

Hall (2013) menar även att stereotyper exkluderar och reducerar. Stereotypisering 

kategoriserar vad och vem som är normal och passar in i samhället, samt vem som inte 

gör det (Hall, 2013). Hall skriver att stereotyper fungerar som ett verktyg för att kunna 

använda makt över specifika samhällsgrupper. De som har makt kan använda 

stereotypisering som ett verktyg för att förstärka sin egen självbild. Slutligen menar Hall 

att stereotypisering uppstår när det finns en ojämlikhet när det handlar om makt. Detta 

utgör en intressant del att undersöka i min studie. 

5. Metod och material 
För att kunna utföra en analys med ett kritiskt perspektiv har jag använt mig av den 

kritiska diskursanalysen utifrån Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. Jag 

valde just den här metoden då den ifrågasätter och uttrycker kritik mot de diskurser som 

identifierats i medier. Då en del av min studie även syftar till att undersöka 

bildmaterialet i reportagen använde jag mig även av en semiotisk bildanalysen.  

Syftet med en semiotisk bildanalys är att gå djupare in på materialet för att då få en 

djupare förståelse av bildens betydelse, vilket lämpade sig väl för min studie. Eftersom 

den kritiska diskursanalysen och den semiotiska bildanalysen är två väl prövade 

metoder, stärkte det min studies reliabilitet. 
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5.1 Kritisk diskursanalys 
En diskursanalys fungerar som en sammanlänkning av både metod och teori (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver att 

diskursanalysen fungerar som ett verktyg för att analysera texter och identifiera 

underliggande mönster som påverkar texternas budskap.  

Norman Fairclough (1995) beskriver diskurs som en form av den sociala praktiken:  

“My view is that ‘discourse’ is use of language seen as a form of social practice, and 
discourse analysis is analysis of how texts work within sociocultural 
practice” (Fairclough, 1995, s. 7). 

Fairclough beskriver att diskursen reproducerar och förändrar sociala relationer, 

identiteter, maktrelationer och kunskaper. 

Genom Faircloughs syn på diskurs kunde jag genom analysering av texterna belysa 

sociala samband mellan sociala strukturer och texter. 

Fairclough menar att texter betraktas som sociala handlingar, vilket i sin följd 

producerar, reproducerar och förändrar kunskap, sociala relation och identiteter. 

Samtidigt formas dessa handlingar av andra sociala praktiker (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Den kritiska diskursanalysens syfte är att belysa hur relationer ser ut 

mellan sociala relationer och diskurser (Bergström & Boréus, 2012). 

Diskurser reproducerar sociala handlingar och formar den sociala praktiken (Bergström 

& Boréus, 2012). På detta sätt betraktas medier som en meningsskapande källa till vår 

kunskap och uppfattning om världen (Bergström & Boréus, 2012). Med hjälp av den 

kritiska diskursanalysen kunde jag undersöka hur den diskursiva praktiken reproducerar 

vår kunskap om omvärlden. Jag kunde då identifiera vilka ideologiska perspektiv som 

fanns i Damernas Världs rapportering om män och kvinnor.  
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5.1.1 Den tredimensionella modellen 

Fairclough använder sig av diskurs på två sätt, på ett abstrakt plan och på ett mer 

specifikt plan. På det abstrakta planet innebär ordet diskurs allmänt språkbruk. På det 

mer specifika planet innebär det att sättet man talar på ger betydelse i ett redan bestämt 

perspektiv. Fairclough menar alltså att det finns bestämda diskurser som skiljer sig från 

andra diskurser, som till exempel genusdiskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

När diskurser ska analyseras genom en kritisk diskursanalys fokuserar man på två 

faktorer, diskursordning och den kommunikativa händelsen. Diskursordningen är ett 

slags system där en större mängd diskurser länkas samman. Det innebär att två eller 

flera diskurser är etablerade på samma område. Diskursordningen är ett system som 

formas av språket vilket innebär att den strukturerar och praktiserar språket. Det är 

diskursordningen som påverkar vad som får och inte får sägas (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Under det här momentet undersökte jag vilka diskurser som texterna bar 

på.  

Den andra dimensionen i Faircloughs modell, den kommunikativa händelsen, innebär 

att undersöka hur texten är konsumerad och producerad (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Den kommunikativa händelsen fokuserar på användningen av språket, som till 

exempel när vi talar, skriver och läser. Fairclough menar att diskursordningar och 

kommunikativa händelser samspelar med varandra. Den kommunikativa händelsen kan 

alltså förändra eller reproducera en diskursordning genom språkbruket (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Faircloughs tredimensionella modell består av tre dimensioner: text, diskursiv praktik 

och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den första dimensionen 

handlar om talspråk, skrift och bild. Den diskursiva praktiken handlar om konsumtion 

och produktion av texter. Den sociala praktiken handlar om hur diskurserna formar 

verkligheten och hur verkligheten formar diskurserna. 

I min studie har jag använt mig av dimensionerna text och diskursiv praktik. Det var ett 

aktivt val att utelämna den sociala praktiken då Fairclough menar att den diskursiva 
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praktiken tillsammans med den sociala praktiken interagerar. Den diskursiva praktiken 

behåller eller förändrar den sociala praktiken samtidigt som den sociala praktiken kan 

bevara eller omforma diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det skulle 

krävas en analys i en större mängd texter för att kunna utläsa en förändring i 

diskurserna, för att då kunna uttala sig om de sociala praktikerna. Då mitt material var 

relativt begränsat ansåg jag att det inte skulle vara möjligt att påvisa något i 

samhällsordningen.  

Faircloughs syn på den sociala praktiken innebär ett makroperspektiv medan jag 

intresserade mig för att undersöka Damernas Värld utifrån ett mikroperspektiv. Jag 

valde därför att fokusera på dimensionerna text och diskursiv praktik då jag ansåg att 

dessa var bäst lämpade för min studie.  

5.2 Semiotisk bildanalys  
I en semiotisk bildanalys kan man inte endast studera den ytliga beskrivningen av vad 

man ser. En bildanalys behöver utföras på en latent nivå, med beskrivning av de tankar 

som uppkommer när man studerar bilden. Man studerar bildens huvudtecken för att 

sedan studera de tecken som finns runt omkring. De tecken som slutligen funnits, bildar 

sedan en tankekedja som upplevs som mer mångtydig av betraktaren av bilden (Fiske, 

1997). 

Forskaren John Fiske (1997) beskriver tecken som den helhet som bildas av innehåll 

och yttryck på manifest och latent nivå. Två centrala begrepp i semiotiken är denotation 

och konnotation som ursprungligen kommer från forskaren Roland Barthes.  

Denotation innebär tecknets uppenbara betydelse. Betraktaren ser hur bilden ser ut och 

vad den består av. Utsnittet, miljön och situationen är tre typiska faktorer för en 

denotativ analys. Hur många personer som finns med i bilden, kön och ålder är också 

typiskt för en denotativ bildanalys.  

Analysering av bildens konnotativa innehåll innebär att man går djupare in på bildens 

betydelse och letar efter det tysta budskapet. Vad säger bilden? Vad påverkar bilden? 
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Ljus, färg och stämning är tre typiska faktorer att utgå ifrån. Även känslor, målgrupp 

och attityder är tre viktiga faktorer. Konnotation används för att definiera min tolkning 

av vad jag ser. Här kommer min sociala och kulturella bakgrund att spela in, även om 

jag kommer göra mitt bästa för att tolka innehållet utifrån ett så neutralt perspektiv som 

möjligt.  

Det är vanligt förekommande att man tolkar konnotativa värden som denotativ fakta. Ett 

av semiotikens huvudsyften är därför att försöka verka som en analytisk metod och 

fungerar som ett synsätt som skyddar mot att bilden lätt misstolkas (Fiske, 1997:118). 

5.3 Analysfrågor  
Följande analysfrågor utformades för att kunna besvara studiens huvudsakliga 

frågeställningar: 

1. Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

2. Vilka egenskaper tillskrivs textens aktörer? 

5.4 Material och urval 
Gunilla Jarlbo påvisade att konstruktioner av genus är föränderligt (Jarlbo, 2006). 

Modemagasin och magasin överlag gestaltar vad som pågår just nu. Jag valde därför att 

undersöka just ett magasin för att då kunna belysa eventuella likheter och skillnader i 

gestaltningen av kvinnor och från två olika år.  

I min studie var det magasinjournalistikens framställning av genus som stod i fokus. 

Målet med studien var att undersöka hur kvinnor och män gestaltas i ett modemagasin 

från två olika år. Jag valde att undersökta magasinets utgåvor från olika år för att då 

kunna belysa eventuella likheter och skillnader som fanns i rapporteringen av kvinnor 

och män, när det rörde sig om en relativt kort period.  

För att utföra min studie valde jag att analysera utgåvor från 2008 och 2018. Jag valde 

år 2018 då jag ville ha utgåvor som låg oss så nära i tiden som möjligt. Eftersom jag 

intresserade mig för att undersöka och jämföra utgåvor under en relativt kort period, 

valde jag även att undersöka utgåvor från 2008. Totalt har 26 reportage analyserats från 
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de två åren, men då jag endast intresserade mig för de längre reportagen med tillhörande 

bild, resulterade mitt urval i 17 reportage. Jag analyserade 8 reportage från 2008 och 9 

reportage från 2018. 

Magasinet har studerats utifrån reportagen, där både text och bild har analyserats. 

Magasinet har alltså inte granskats utifrån sin helhet då materialet utanför reportagen 

inte har undersökts. Totalt valdes fyra slumpmässigt valda bilder ut ur reportagen från 

vardera period. 

Jag är medveten om att mitt urval kan medföra att jag missat relevanta reportage för min 

studie. Jag menar ändå på att mitt urval är motiverat med tanke på uppsatsens omfång. 

Jag kan även ha missat relevanta reportage på grund av min tidsavgränsning, men jag 

ansåg ändå att den avgränsade tiden var uttömmande för min studies syfte. 

5.5 Validitet, reliabilitet och etiska aspekter 
I det här avsnittet beskrivs hur urval och tillvägagångssätt har påverkat studiens validitet 

och reliabilitet. Även vilka etiska aspekter som är relevanta för min studie.  

5.5.1 Validitet 

Validitet innebär studiens giltighet, att studien undersöker det den syftar till att 

undersöka (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Enligt Bergström och 

Boréus (2012) handlar validitet vid kvalitativa undersökningar om resultatet på de 

ställda frågorna. Detta innebar att mina frågeställningar, analysfrågor och teorier haft en 

central aspekt för min studies validitet.  

Att analysera texter som läsaren själv kan relatera till kan enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2012) innebära en viss problematik. Winther Jørgensen och Phillips skriver att 

när det kommer till tolkande studier är det möjligt att forskare identifierar de mönster 

som gynnar studiens syfte. För att undvika detta har jag lagt stort fokus på att ifrågasätta 

de val och mönster som hittats när jag analyserat texterna, för att göra min studie så 

tillförlitlig som möjligt. 
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5.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att resultatet av studien ska vara likvärdigt oberoende vem det är 

som genomfört studien (Bergström & Boréus, 2012). Bergström och Boréus (2012) 

skriver att reliabilitet kan vara problematiskt i en kritisk diskursanalys då analytiska 

verktyg varit svårtolkade och vissa studier inte varit tillräckligt transparenta. Då min 

studie är en tolkande studie finns det möjligheter att en annan person inte hade tolkat 

mitt empiriska material på samma sätt som jag.  

Genom min studie kan jag ge tillförlitlighet genom att jag noga redogjort för mina 

resonemang samt hur jag har gått tillväga för att utföra min studie. Utifrån dessa 

resonemang menar jag att det finns tillräckligt med transparens för att min studie ska 

tilldelas god reliabilitet.  

5.5.3 Etiska aspekter 

I min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet förespråkar fyra etiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Min studie har 

endast tagit ställning i informationskravet då de andra kraven inte berörde min studie. 

Informationskravet innebär att forskaren måste värdera hur informationen som är 

relevant för studien inhämtas från andra texter.  

Vetenskapsrådet skriver att det är viktigt att ta hänsyn till informationen som berör 

uppgiftslämnaren. Utifrån informationkravet har jag gjort bedömningen att mitt val av 

material inte haft några negativa konsekvenser för uppgiftslämnaren eller för de som 

gestaltats i texterna.  

5.6 Metodkritik 
Ett problem med den kritiska diskursanalysen och den semiotiska bildanalysen är att det 

inte finns några bestämda ramar för hur de ska användas (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Det finns vissa metodologiska verktyg att använda sig av för de båda metoderna, 

men forskaren får själv tolka hur det empiriska materialet ska analyseras. Det stora 

tolkningsutrymmet som finns med båda metoderna, kan leda till att studien känns 
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ostrukturerad. För att göra min studie så strukturerad och enkel att förstå som möjligt 

har jag varit noggrann med att dokumentera studiens metod och tillvägagångssätt.  

Eftersom metoderna utgår från egna tolkningar innebär det att om någon annan skulle 

utföra samma studie, kanske resultatet hade visat något annat. Det stora 

tolkningsutrymmet kan även leda till att studiens validitet och reliabilitet ifrågasätts, 

eftersom det kan bli svårt att göra om samma studie (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

Winther Jørgensen och Phillips skriver: 

“Eftersom man som forskare ofta själva är en del av den kultur man undersöker, delar 
man många av de självklarheter som ligger i ens material - och det är just 
självklarheterna som man är ute efter att avslöja” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 28). 

Då jag som forskare är en del av kulturen där magasinets reportage producerats, är ett 

problem för mig som forskare att undersöka materialet utan en kulturell förståelse eller 

påverkan. Det var därför viktigt att reflektera över hur detta kunde påverka analysen av 

materialet i min studie. I studien har jag lagt stort fokus på att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till mig själv och mitt material.  

Trots ovanstående argument ansåg jag att den kritiska diskursanalysen och den 

semiotiska bildanalysen var de metoder som lämpade sig bäst för min studie. Detta på 

grund av att metoderna används för att identifiera, förklara och synliggöra reportagens 

diskurser och underliggande betydelser på ett tydligt och kritiskt sätt. Metoderna 

synliggör och kritiserar det som kan anses som självklart, vilket har betytt att materialet 

för min studie granskats omsorgsfullt.  

Jag ansåg att ingen annan metod skulle belysa reportagens diskurser och underliggande 

betydelse på samma sätt som den kritiska diskursanalysen och den semiotiska 

bildanalysen. Detta skulle i sin tur kunna innebära att studiens resultat blev något annat 

eller att reportagen inte gick att tolka utifrån studiens frågeställningar. 
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6. Analys 
I det här kapitlet framgår studiens analys där totalt fem diskurser har identifierats kring 

hur kvinnor och män framställs i Damernas Världs reportagetexter. Detta gjorde jag 

med hjälp av Norman Faircloughs tredimensionella modell. Jag identifierade vilka 

identiteter som konstruerades för textens aktörer, samt vilka egenskaper de tillskrevs. 

Jag började med att identifiera texternas teman för att ta reda på vad textens fokus var. 

Detta gjorde det i sin tur enklare för mig att identifiera underliggande diskurser i 

reportagetexterna. Därefter undersökte jag språket för att kunna ta reda på vilka ord som 

användes för att beskriva textens aktörer. Efter att ha brutit ner texten och tagit reda på 

texternas huvudfokus, kunde jag hitta underliggande diskurser från vardera period.  

Utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell kunde jag svara på de 

analysfrågor jag ställt till min studies material.  

Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

Under 2008 gestaltas kvinnan som underordnad, då hon alltid presenteras i relation till 

någon annan. Mannen identifieras som dominant och som är högt uppsatt inom sitt 

yrke. Stora delar av texten handlade om mannens karriär och framtidsmål, medan gamla 

minnen med familjen stod i fokus hos kvinnan. 

Under 2018 gestaltades kvinnan som mer dominant då hon nu presenterades som 

självständig och som en egen person. Hon gestaltades även som högt uppsatt inom sitt 

yrke. Även mannen gestaltades fortfarande som högt uppsatt inom sitt yrke, men 

majoriteten av texten bestod av beskrivningar av mannens familj och känslor. Familj 

och känslor var fortfarande en aspekt att ha i beskrivningen av kvinnan, men hennes 

karriär och framtidsdrömmar stod nu i fokus.  
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Vilka egenskaper tillskrivs textens aktörer? 

Under 2008 beskrivs kvinnan som osjälvständig och lättsam då hon ofta sätts i relation 

till andra och ämnen som karriär, familj och känslor endast berörs på ett lättsamt vis. 

Mannen beskrivs som dominant och talangfull inom sin karriär 2008, vilket även blir 

tydligt i kvinnans gestaltning 2018. Kvinnan tillskrivs här egenskaper som talangfull, 

smart och en förebild för unga tjejer, medan mannen tillskrivs egenskaper som 

känslosam, smart och dödlig under den här perioden.  

6.1 Diskurser kring kvinnan 
För att ge en tydligare bild av resultatet har jag valt att presentera diskurserna var för 

sig. Jag har valt att dela in resultatet i tre avsnitt: Diskurser kring kvinnan, diskurser 

kring mannen och gemensam diskurs.  

Totalt har två diskurser kring kvinnan identifierats som presenteras i nedanstående 

avsnitt.  

6.1.1 Den osjälvständiga och lättsamma kvinnan  

Näst intill varje text inleds med att beskriva kvinnan i relation till någon annan under 

2008. Gärna en manlig familjemedlem. När Gry Forsell beskrivs ha ett intresse för bilar 

beskrivs hon i relation till sin far.  

”Intresset för bilar har hon haft sedan hon som liten satt i pappas knä och fick styra 
bilen den sista biten fram till sommarstugan. Med en pappa som samlat på bisarra 
gamla brandbilar är det kanske inte konstigt att Gry Forsell själv kört hem en och 
annan raritet” (Damernas Värld, 2008, Nr 2, s. 24, ”Min Trans Am är som ett par 
jäkligt snygga jeans”). 

Även sångaren Jessica Anderssons intresse för fiske beskrivs i relation till en manlig 

familjemedlem. 

”Det var på morfars sommarställe i Vagnhärad det började, fiskandet. Tillsammans med 
sin bror gjorde åttaåriga Jessica Andersson egna metspön och fiskade i 
Trosaån” (Damernas Värld, 2008, Nr 1, s. 32, "Får jag napp så kastar jag i fisken 
igen” ). 
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Jag ser här en parallell till Stuart Halls tankar kring hur språk och symboler är formade 

utifrån kultur och påverkas av samhällets maktrelationer (Hall, 2013). Kvinnan gestaltas 

ofta i samband med en manlig familjemedlem, vilket förmedlar en bild av 

osjälvständighet. Detta tyder även på likvärdiga resultat som Connell (2009) redogör i 

studien om könsnormer. 

Under 2008 var det vanligt förekommande att ta upp en händelse som varit jobbig, men 

ämnet berördes endast på ett lättsamt vis. Händelsen framställdes istället mer som 

skämtsam.  

På grund av föräldrarnas skilsmässa blev flyttarna många. Faktiskt så många att Sofia 
Ledarps uppväxtår påminner om rena klassresan Stockholm runt” (Damernas Värld, 
2008, Nr 5, s.45, ”Mitt grekiska arv har hunnit i kapp mig”) .  

Även kvinnans yrke berörs lättsamt under 2008. Det var vanligt förekommande att 

läsaren inte blev introducerad till vad kvinnan jobbade med förrän senare i texten. När 

det väl skrevs om jobb och karriär i relation till kvinnan, var det endast ett kort stycke i 

texten.  

”Sofia Ledarp kommer inte från någon skådespelarfamilj. Visserligen tittades det på 
kopiösa mängder film hemma hos Ledarps, men skådisyrket var aldrig på tal. Det var 
nog snarare slumpen som ledde henne dit” (Damernas Värld, 2008, Nr 5, s. 44, ”Mitt 
grekiska arv har hunnit i kapp mig”). 

Beskrivningen var ett typiskt sätt att presentera kvinnan till sitt yrke under den här 

perioden. Några få, invävda rader, längre in i texten. Jobb och karriär verkade alltså inte 

vara en viktig del när det kom till beskrivningen av kvinnan under 2008. 
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6.1.3 Den framgångsrika kvinnan 

Under 2018 går det att tyda en förändring av kvinnans framställning i förhållande till sin 

karriär. Läsaren blir direkt introducerad till vad kvinnan jobbar med och hon beskrivs 

som talangfull och enastående. 

”Visst pratades det om Sarah Klang i musikkretsar redan i fjol, men tjejen med det 
blonda hårsvallet blev välkänd i de flesta svenska hushåll efter sin sångprestation i 
SVT:s På spåret i vintras. Vem var den här naturkraften med den ofattbart berörande 
stämman egentligen?” (Damernas Värld, 2018, Nr 8, s. 32, Vår nya popälskling). 

”Artisten Sherihan ”Cherrie” Hersi har en vision. Hon vill vara en röst för de 
bortglömda kvinnorna i förorten. Nu har hennes musik tagit sig ända från Rinkeby ut i 
vida världen och på nya skivan är hon redo för nästa steg” (Damernas Värld, 2018, Nr 
7, s.55, Vår nya soul-stjärna). 

”Med kombon skyhögt sanningspatos och sylvass penna, toppat med en stor dos mörk 
humor, är vetenskapsaktivisten Emma Frans vår nya folkbildare. Hennes mission? Att 
lära oss att skilja på viktiga nyheter och trams.” (Damernas Värld, 2018, Nr 8, s. 
138,”Jag tycker att jag har något viktigt att säga”). 

Frågor om karriärsmål och framtidsdrömmar står även i fokus när det kommer till 

gestaltningen av kvinnan 2018.  

”Vad har du för karriärsmål? 
”Det är ju stor skillnad mellan mål och drömmar… Men jag vill till USA. Det är där 
jag tycker att det är kul att vara. Jag hade velat vinna en amerikansk Grammy och köpa 
ett hus i Austin, Texas, och bo där när jag vill. Mål får man kanske se lite mer 
kortsiktigt på – mitt mål för detta år är att släppa en ny skiva. (Damernas Värld, 2018, 
Nr 8, s. 34, Vår nya popälskling). 

”Vad är du din framtidsdröm?” 
”Jag trivs väldigt bra med den ena foten i den akademiska världen och den andra i 
vetenskapsjournalistiken. Det är min styrka och så vill jag fortsätta. Jag skulle vilja 
driva mina egna projekt mer och se hur vetenskapen skulle kunna användas inom 
politik och samhällsfrågor, Nu kommer jag att jobba mer med rörliga medier, och så 
vill jag skriva fler böcker.” (Damernas Värld, 2018, Nr 8, s. 138,”Jag tycker att jag har 
något viktigt att säga”). 
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I dessa två exempel menar jag att det finns ett större intresse kring kvinnans arbete och 

hon får ett större utrymme att prata om egna framtidsdrömmar, utan att sättas i relation 

till någon eller något annat.  

6.2 Diskurser kring mannen 
I det här avsnittet presenteras diskurser kring mannen där totalt två diskurser har 

identifierats.  

6.2.1 Den framgångsrika mannen 

Mannen beskrivs nästan enbart i relation till sin karriär under 2008 och läsaren blir 

direkt introducerad till vad mannen jobbar med.  

Det var vanligt förekommande att mannen blev introducerad i texten på följande sett: 

”För skådespelaren Reuben Sallmander kan i princip vad som helst vara 
konst” (Damernas Värld, 2008, Nr 1, s.35, ”Jag samlar på det som är vackert”). 

”Med succésingeln My cool blev han Adam Tensta med hela Sverige och turnerar nu 
landet runt på klubbar och festivaler” (Damernas Värld, 2008, Nr 6, s. 41, ”Jag har 
aldrig druckit sprit”). 

”Jonas Hassen Khemiris böcker och pjäser är kryddade med ordgåtor och 
anagram” (Damernas Värld 2008, Nr 5, s. 47, ”Jag är besatt av hemliga koder”). 

Mannen beskrivs som en förebild i relation till sin karriär. Han framställs även som 

inspirerande, då han har många bollar i luften samtidigt. 

”Konsten är alltid aktuell i Reuben Sallmanders liv på ett eller annat sätt. Om det 
plötsligt inte skulle finnas några teater- eller filmroller kan han till exempel 
koncentrera sig på sitt nya galleri Operatingplace på varuhuset PUB i Stockholm. Där 
ställer han ut konst som berör vår samtid ut men inga egna verk. Han håller också på 
att färdigställa ett rockalbum. Och som om inte det vore nog fotograferar han också, 
något han experimenterat med under 15 år” (Damernas Värld, 2008, Nr 1, s.35, ”Jag 
samlar på det som är vackert”). 
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Det var ovanligt att mannen gestaltades i relation till sin familj under 2008. Det fanns 

ibland en kort rad i texten där mannen exempelvis nämnde sina barn, men då i samband 

med sitt arbete. 

”Jag uppfostrar mina tre barn att inte mobba, men på bästa sändningstid ska vi se hur 
folk är elaka mot personer som enligt juryn sjunger illa. Jag underströk att om jag 
skulle vara med så måste juryn vara kunniga och uppmuntra de sökande” (Damernas 
Värld, 2008, Nr. 1, s.35, ”Jag samlar på det som är vackert”).   

Mannens känslor sattes även i samband med sin karriär eller hobby under 2008. Det var 

ovanligt för läsaren att ta del av vad mannen egentligen kände. Ord som relateras till 

känslor, som kärlek, sattes istället i relation till mannens intressen på ett skämtsamt vis.  

”Jag har aldrig varit kär i boken som form, men jag har alltid varit kär i ord och 
språk” (Damernas Värld, 2008, Nr 5, s. 47, ”Jag är besatt av hemliga koder”) 

Framställningen av mannen 2008 väcker tankar kring Richard Dyers teorier kring 

representationer (1997) och stereotypisering (2002). Mannen gestaltades endast i 

relation till sin karriär, vilket bara visar en liten del av mannens verklighet, samt endast 

utmärker några av mannens egenskaper. 

6.2.2 Den känslosamma familjemannen 

Mannen gestaltas under 2018 till sina familjemedlemmar på ett mer fristående sätt och 

ämnet får mer utrymme i texten än vad det fått tidigare. Fler frågor ställs som berör 

ämnet familj, som till exempel hur livsinställningen har förändrats sedan mannen blev 

pappa.  

”Bibi är så himla fin mot sin bror, och det är ju så gulligt. Det är konstigt att man lever 
ett liv där man jagar så många andra kickar när kickarna finns hemma” (Damernas 
Värld, 2018, Nr. 7, s.161, ”Jag vill fokusera på att ha ett bra liv nu”). 

Mannen får även frågor kring hur han får ihop livet då han reser mycket samtidigt som 

han har tre barn. 
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”Du har tre barn och reser mycket. Hur får du ihop det?” 
”Jag har med tiden utvecklat en klausul i kontrakten när jag har jobb som pågår 
utomlands under en längre tid, nämligen att jag vill ha resa och boende för fem 
personer istället för en. Utländska produktioner köper ju alltid business class-biljetter, 
men då har jag sagt ”strunta i business, köp fem economy istället” (Damernas Värld, 
2018, Nr. 4, s. 154, ”Har man en plattform måste man säga något”). 

Mannen gestaltas till sina känslor på ett djupare plan under 2018 och större delar av 

texten handlar om hur mannen mår och vad han känner. 

”Har du så bra självförtroende som det verkar?” 
”Det har varit en resa för mig att acceptera att jag duger som jag är, och det jobbar jag 
fortfarande ganska mycket med. Många gånger har jag flugit i väg och försökt anpassa 
mig till att bli någon annan framför kameran, men tillslut har jag landat i att jag är bäst 
när jag är den jag är” (Damernas Värld, 2018, Nr 7, s.161 ”Jag vill fokusera på att ha 
ett bra liv nu”). 

”Är du rädd för döden?” 
”Jag är rädd för att livet går fort och skulle ljuga om jag inte skulle säga att jag får lite 
panik av det ibland. Men jag ta vara på nuet i stället för att bara tänka på vad som 
händer framöver. Vi som bor här är så priviligierade. Vi behöver liksom inte bry oss 
riktigt om att det dör små barn i Syrien varje dag. Vi skriver inte en rad om dem och vill 
inte att de ska komma hit längre. Samtidigt blir vi superberömda om någon kändis går 
bort. Det perspektivet är konstigt, tycker jag” (Damernas Värld, 2018, Nr 7, s.161, ”Jag 
vill fokusera på att ha ett bra liv nu”). 

”Hur tar du kritik?” 
”Första bryter jag nog ihop lite, men jag har verkligen försökt anamma det som vi 
säger till idolerna: Kom ihåg att ni aldrig är så dåliga smorde säger och aldrig så bra 
smorde säger” (Damernas Värld, 2018, Nr 7, s.161,”Jag vill fokusera på att ha ett bra 
liv nu”). 

Uttalandena framställer mannen som dödlig och inte lika dominerade som under 2008. 

Läsaren får ta del av mannens svaga sidor, samt budskapet att det är okej att må dåligt. 
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6.3 Gemensam diskurs 
Utöver de fyra diskurser som identifierats kring kvinnan och mannen, har en gemensam 

diskurs identifierats i både kvinnan och mannens texter. Den gemensamma diskursen 

presenteras i nedanstående avsnitt.  

6.3.1 Förebild 

Under 2008 gestaltades mannen som en förebild och beskrevs som en person att se upp 

till. 

”Men en förebild har Adam Tensta blivit efter succén med debutalbumet It´s a Tensta 
thing. Framförallt i förorten, som han beskriver i sina låtar, men även på andra ställen 
möts han av människor som har lyssnat på skivan och har sina egna 
favoritlåtar” (Damernas Värld, 2008, Nr 6, s. 41, ”Jag har aldrig druckit sprit”.) 

Under 2018 gestaltas även kvinnan som en förebild. Hon framställs som en förebild i 

det hon åstadkommit, men även för det hon gått igenom när hon växt upp.  

”Artisten Sherihan ”Cherrie” Hersi har en vision. Hon vill vara en röst för de 
bortglömda kvinnorna i förorten. Nu har hennes musik tagit sig ända från Rinkeby ut i 
vida världen och på nya skivan är hon redo för nästa steg” (Damernas Värld, 2018, Nr 
7, s.55, Vår nya soul-stjärna). 

”Hennes föräldrar flydde till Finland från Somalia, och Cherrie vantrivdes i den lilla 
landsortshålan. Hon blev mobbad i skolan, hamnade ofta i bråk och vardagsrasismen 
som var närvarande i varje gathörn fick henne att alltid vara på helspänn. Hennes 
mamma trakasserades av grannarna, och när Cherrie var tio år bestämde sig hennes 
mamma för att flytta till Sverige. Cherries pappa blev kvar i Finland medan resten av 
familjen flyttade mellan vandrarhem, andrahandskontrakt och andra tillfälliga 
boenden” (Damernas Värld, 2018, Nr 7, s. 56, Vår nya soul-stjärna). 

Kvinnans bakgrund beskrivs som tuff vilket gestaltar henne som en förebild eftersom 

hon lyckats, trots en tuff uppväxt.  

Kvinnan gestaltas även som en förebild för mannen, då hon fått honom att bli mer insatt 

i feminismen och fått honom att tänka över vad han får och inte får säga. 
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”Hon har verkligen fått mig förstå att avsändaren är viktig. Jag måste tänka på att jag är 
en vit medelålders man, och att det betyder någonting. Även om vi säger samma sak 
betyder något annat om det kommer ur min mun än om Sabina Ddumba säger det. Om 
jag ska prata om jämställdhet ryggar många tjejer tillbaka – ”du kan inte prata om det, 
du är en del av problemet”. Det förstår jag. Så då måste jag ju hitta min vinkel i det för 
att bli trovärdig” (Damernas Värld, 2018, Nr. 6, s.56, I rikets tjänst).  

Uttalandet placerar kvinnan i ett överläge där mannen ifrågasätts medan kvinnan 

framställs som dominerande. Mina tankar går här till Connells teori kring könsnormer 

där hon menar att mannen är dominant och kvinnan är undergiven, vilket det här 

uttalandet går emot. 

6.4 Konstruktionen av kvinnan och mannen i bild 
I det här avsnittet presenterar jag hur Damernas Värld konstruerar kvinnan och mannen 

i reportagens tillhörande bild. För att belysa hur kvinnan och mannen porträtteras i 

magasinet, har jag valt ut fyra typiska bilder från vardera period.  
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Bild 1. Damernas Värld, 2008, Nr 6. s. 38,  
”Jag vilar upp mig med bredspackling”

Bild 2. Damernas Värld, 2008, Nr 5, s. 46, 
”Jag är besatt av hemliga koder.



  

6.4.1 Bildernas denotativa innehåll 2008 

Bilden till vänster föreställer en kvinna med brunt hår som sitter på en stege. 

Bakgrunden består av en betongvägg som är halvt tapetserad med en blommig tapet. 

Kvinnan bär en stor klänning och ett par vita arbetshandskar, samtidigt som hon håller i 

en bit tapet i sin högra hand och en spackelspade i sin vänstra. På golvet står det olika 

målar- och renoveringsverktyg. Bildens utsnitt är en helbild och bilden är i färg. 

Kvinnan ler stort mot kameran och hennes huvud är vinklat så att blicken möter 

betraktaren snett framåt.  

Den högra bilden föreställer en man i en uniform. Mannen har sin högra hand i 

byxfickan och hans hår är står åt olika håll. Under mannens vänstra arm bär han något 

som liknar en hatt. Utsnittet för bilden är halvbild och bilden är svartvit och i helhet 

väldigt mörk. Bakgrunden är svår att tyda på grund av de mörka kontrasterna men 

mannen ser ut att stå framför en stor grushög. Mannens bild är tagen rakt framifrån och 

kollar rakt in i kameran. 

6.4.2 Bildernas konnotativa innehåll 2008 

Dessa två bilder skiljer sig åt i både innehållet och uttrycket. Det som främst skiljer 

bilderna åt är färgerna. Kvinnan har på sig en ljusrosa klänning med en stor rosett i 

midjan. Mannen har på sig en mörk uniform, som signalerar ett professionellt 

sammanhang. Kvinnans bild förmedlar femininet med hjälp av den rosa klänningen och 

de rosa undertonerna. Kvinnans leende förmedlar en känsla av lekfullhet och mystik, 

samtidigt som bilden är arrangerad. Hennes leende leder mina tankarna till det Anja 

Hirdman där hon menar att medier ofta avbildar kvinnor leende, vilket signalerar en 

tillgänglighet och ett oproblematiskt intryck (Hirdman, A., 2001, s.49). 

Det är tydligt att både kvinnan och mannen poserar. Kvinnan poserar på ett mer flörtiga 

sätt vilket även här kan sättas i relation till Anja Hirdmans forskning kring bland annat 

blickar och uttryck. Mannens uttryck förmedlar en dominans då han bemöter 

betraktaren rakt framifrån.  
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Bilden av mannen förmedlar proffessionalitet medan det feminina förstärks i bilden av 

kvinnan genom de rosa färgvalen. Stuart Hall skriver om hur kläder fungerar som bärare 

av en symboliska mening inom semiotiken och hur dessa då kan bli en del i 

representationen av femininitet och maskulinitet (Hall, 2013:38). 

6.4.3 Bildernas denotativa innehåll 2018 

Bilden till vänster föreställer en kvinna med medellångt hår som spänner sin vänstra 

arm. Kvinnans högra arm omfamnar henne och hon har på sig en T-shirt med tryck, 

samt ett par mörka jeans. Kvinnan blundar och ler på bilden och en skugga lägger sig på 

väggen hon står framför. Utsnittet för bilden är en halvbild och bilden är svartvit.  

Den högra bilden föreställer en man klädd i rosa byxor, rosa kimono och ett par 

blommiga solglasögon. Mannen har bar överkropp och sträcker upp armarna över 

huvudet samtidigt som han tar ett steg framåt. Mannen ler inte på bilden, men hans mun 

är halvt öppen. Bildens utsnitt är halvbild och bakgrundens mörka färger lyfter fram 
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Bild 3. Damernas Värld, 2018, Nr. 8, s. 
138.”Jag tycker att jag har något viktigt att 
säga”.

Bild 4. Damernas Värld, 2018, Nr. 6, s. 54, I 
rikets tjänst.



  

mannens färgglada kläder. Mannens bild är tagen från sidan och det är svårt att tyda om 

mannen kollar in i kameran, då hans ögon är täckta med ett par solglasögon. 

6.4.4 Bildernas konnotativa innehåll 2018 

Även dessa bilder skiljer sig åt i både innehåll och uttryck. Det som främst skiljer 

bilderna åt är även här färgerna. Kvinnan har på sig en T-shirt med en tryckt 

hockeymask på och mannen har på sig ett par byxor och en kimono i rosa färger. 

Mannens bild förmedlar femininet med hjälp av de rosa färgerna och hans rörelser 

förmedlar en känsla av lekfullhet och  ett oproblematiskt intryck. 

Även här blir det är tydligt att både kvinnan och mannen poserar. Mannen poserar på ett 

mer lekfullt sätt, medan kvinnans pose förmedlar en känsla av dominans och 

självsäkerhet. Kvinnan ler på bilden, men inte på ett tillgängligt sätt som Anja Hirdman 

funnit i sin forskning. Kvinnans uttryck förmedlar en dominans då hon bemöter 

betraktaren rakt framifrån och att hon spänner sin vänstra arm förmedlar även känslan 

av detta. 

Bilden bryter mot de normer av hur en bild ”ska” vara i ett kvinnligt modemagasin 

(Hirdman, A. 2001). Kvinnan och mannens klädsel fungerar även här som en 

symboliska mening inom semiotiken och blir en del i representationen av femininitet 

och maskulinitet, men på motsatt vis (Hall, 2013:38). De rosa färgerna och de avklädda 

kropparna är här inte längre aktuellt.  
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7. Slutsats och diskussion 
För att utföra min studie utformade jag två frågeställningar som jag i det här avsnittet 

kommer att besvara. Frågeställningarna var följande: 

•  Hur framställs kvinnor och män i Damernas Värld under 2008 och 2018? 

•  Vilka likheter respektive skillnader går att identifiera i gestaltningen av kvinnor och 

män under 2008 och 2018? 

Under 2008 gestaltades kvinnan som underordnad och i relation till någon annan, 

medan mannen gestaltades som självständig och dominant i både text och bild. Detta 

menar jag grundar sig i de könsnormer som råder i samhället som Connell (2009) tar 

upp om att mannen anses vara det fysiskt starka och dominanta könet, medan kvinnan 

förväntas vara mer svag och undergiven. Jag menar även att det grundar sig i Yvonne 

Hirdmans genuskontrakt och genussystem, där hon tar upp olika föreställningar om 

kvinnor och män.  

Mannen gestaltades nästan enbart i relation till sin karriär under 2008, vilket ledde mina 

tankar till Richard Dyers teorier kring representationer (1997) och stereotypisering 

(2002). Endast en liten bild av mannens verklighet visas och läsaren fick bara ta del av 

mannens jobbrelaterade egenskaper. Under 2018 gestaltas mannen till fler aspekter än 

bara just karriären, vilket betyder att en större bild av mannens verklighet visas (Dyer, 

1997). 

Under 2018 gestaltas kvinnan inte längre i relation till någon annan, utan hon 

presenteras som en egen, självständig person. Jag gjorde även upptäckten att kvinnan 

inte längre gestaltas som det undergivna könet i förhållande till mannen, och att mannen 

inte gestaltas som det dominanta könet i förhållande till kvinnan. Utifrån den här 

upptäckten kunde jag inte längre dra paralleller till Connells (2009) teori om 

könsnormer.  
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Genom bildspråk, färg, ljus och personernas sätt att posera, går det att tyda skillnader 

kring hur kvinnor och män gestaltas i bild. Bilderna från 2008 av både kvinnan och 

mannen, går inom ramarna för hur kvinnor och män brukar avbildas, som Anja Hirdman 

(2001) skriver om i sin forskning.  

Anja Hirdman skriver även följande: 

”En återkommande konvention när kvinnor avbildas är i sin tur leendet, vilket 
traditionsenligt framställer den avbildade som mer lättillgänglig och 
oproblematisk” (Hirdman, 2001, s.49). 

Att kvinnans leende skulle framställa henne som mer lättillgänglig och oproblematisk 

går att tyda i avbildningen av kvinnan 2008. Sättet hon poserar på, kvinnans blick, samt 

att hon porträtteras i en sidovinkel, var tre bidragande faktorer till detta. Kvinnan ler 

även på bilden 2018, men förmedlar inte känslan som lättillgänglig då fler aspekter 

spelar in. Kvinnan är porträtterad rakt framifrån, blundar och spänner sina muskler, 

vilket gör att bilden inte en känsla av lättillgänglighet, utan jämställdhet (Hirdman, A. 

2001). 

Både kvinnan och mannens klädsel fungerar även som en symboliska mening inom 

semiotiken och blev en del i representationen av femininitet och maskulinitet (Hall, 

2013:38). Bilderna från 2018 bryter mot de normer som finns kring hur en bild ”ska” 

vara när det kommer till gestaltningen av kvinnor och män i ett magasin (Hirdman, A. 

2001). 

Det finns större likheter kring hur kvinnan gestaltas under 2008, till hur mannen 

gestaltas 2018, än att jämföra framställningen av samma kön från de olika åren med 

varandra. 

En anledning till att gestaltningen kring kvinnor och män har förändrats, kan ha att göra 

med att samhällets föreställningar och genusstrukturer förändras med tiden. 

Modemagasins innehåll förändras i takt med samhällsutvecklingen (Jarlbo, 2006:109), 

vilket blir tydligt i den här studiens resultat. 
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8. Vidare forskning 
I min studie har jag endast valt att analysera textmaterialet och bildmaterialet ur 

reportage i ett modemagasin. Mitt förslag till vidare forskning är att jämföra flera olika 

magasin och dess porträttering av män och kvinnor från olika årtionden, för att då kunna 

se om skillnaden inte ligger i samhällsutvecklingen, utan i magasinets sätt att skriva på. 

Det hade även varit intressant att analysera reportagen på ett djupare plan, med 

tillhörande layout och färg.

Jag anser att det är viktigt att fortsätta belysa genusmönster i medier för att då kunna 

öka förståelsen av gestaltningen av kvinnor och män i medier. Genusforskningen är 

även viktig för att samhället ska bli mer jämställt och inte skildra män och kvinnor på 

olika sätt. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1 

Damernas Värld (nummer 1, 2008 s. 32-33.”Får jag napp så kastar jag i fisken igen”). 

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 1, 2008 s. 34-35. ”Jag samlar på det som är vackert”). 

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 2, 2008 s. 24-25 ”Min Trans Am är som ett par jäkligt snygga 

jeans”). Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 5, 2008 s. 44-45. ”Mitt grekiska arv har hunnit ikapp mig”). 

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 5, 2008 s.46-47. ”Jag är besatt av hemliga koder”).  

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 6, 2008 s. 38-39. ”Jag vilar upp mig med bredspackling”). 

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 6, 2008 s. 40-41. ”Jag har aldrig druckit sprit”). 

 Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 10, 2008 s. 44-45. ”Jag missbrukar B-filmer”).  

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 4, 2018 s. 152-154. ”Har man en plattform måste man säga 

något”). Bonnier Magazines & Brands. 
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Damernas Värld (nummer 6, 2018 s. 54-56. I rikets tjänst). 

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 7, 2018 s. 56-57. Vår nya soul-stjärna).  

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 7, 2018 s. 159-161. ”Jag vill fokusera på att ha ett bra liv 

här och nu”). Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 8, 2018 s. 32-34. Vår nya popälskling). 

Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 8, 2018 s. 136-138. ”Jag tycker att jag har något viktigt att 

säga”). Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 9, 2018 s. 34-38. ”Jag har klätt upp mig så länge jag kan 

minnas”). Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 10, 2018 s. 153-154. ”Jag får energi av att gå in i något som 

jag inte riktigt förstår”). Bonnier Magazines & Brands. 

Damernas Värld (nummer 11, 2018 s. 43-47. Återkomsten). 

Bonnier Magazines & Brands. 

!35


