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Each time you pass a stand full of magazines it’s hard not to absorb the many 

exhortations that are being thrown at you. The range of different lifestyle magazines 

have more or less exploded during the last years. All magazines, each one trying to 

outmatch the other, want to help you improve to be the best you can.  

People get affected by their surroundings including what they see and what they 

read. Therefore we chose to do this study, as an opportunity to get a closer look on 

what the Swedish lifestyle magazines Cosmopolitan and Café tell us about women 

and men. The questions this essay dealt with were how both of the magazines create 

images of the modern woman and man, included which messages they produce 

while doing it. 

 

The theoretical framework for this study was in first hand based on Anja Hirdman’s 

discussion about homosociality and gender. As an implement Laura Mulvey’s male 

gaze was used, to get a better understanding in why the images of women and men 

look the way they do. Also, Anthony Giddens’ well-known theory of structuration, 

Yvonne Hirdman’s gender system and Stuart Hall’s encoding/decoding model were 

used as tools in the rhetorical and semiotic analysis of this study, to answer the key 

questions. 

 

The main findings of this essay resulted in a surprisingly clear picture of how 

different men and women are portrayed on magazine covers, through picture and 

text. In Cosmopolitan women are defined by their men and their looks. They are told 

how to get a perfect skin, thinner waist and probably the most important thing of all 

– Him. Café, on the other hand, wants to offer men new adventures, new gadgets 

and the latest fashion. They tell men about life, excluding women, and contribute to 

the male fellowship. The findings about the fact that both Cosmopolitan and Café 

are giving men the main attention and focus are relevant in the question about 

gender stereotypes and need to be further explored.  
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1. INLEDNING 

 

De oräkneliga blickarna som du möts av när du går mot de skyhöga tidningshyllorna lockar 

och ler för att bli köpta av just dig. Vi har alla sett dem, plockat ned dem för att studera 

uppmaningarna närmare och har sedan valt att antingen köpa konceptet eller inte. Det puffas 

för det senaste sättet att haffa dig en drömkarl, de tio hetaste slipsarna just nu eller en intervju 

med någon idol du vill efterlikna.  

 

Magasinsomslagen representerar de stereotypa, ofta ouppnåeliga idealen som tapetserar vår 

omvärld i fickformat. Runt omkring oss råder vissa utpräglade normer, särskilt när det gäller 

manligt och kvinnligt. Dessutom har de så kallade livsstilsmagasinens utbredning ökat 

exceptionellt de senaste åren i form av guider för hur vi människor ska nå idealet. Vare sig du 

är man eller kvinna. Då kan man tänka sig att den hjälp vi, kanske undermedvetet, söker efter 

borde försöka bryta ner de höga väggar av fördomar eller stereotyper om hur vi ska bete oss 

och se ut beroende på kön. Man kan ställa sig frågan om vad det egentligen är som gör att vi 

efter att ha tagit tidskriften i vår hand väljer att gå till kassan och genomföra köpet.  

 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 

 

Ett tidningsomslag. I ögonblicket, i förbifarten, i butiken kan det tyckas vara en petitess i vår 

omvärld. Ändå är det så mycket mer komplext än vi kan föreställa oss vid första anblicken.  

Ju mer vi tänker tanken på hur mycket som ligger bakom hur ett magasinsomslag utformas 

bild- och textmässigt och hur detta sedan i vida utsträckning påverkar våra tankar och 

värderingar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt – ju mer faller det hela sig som 

ett väldigt intressant problemområde att undersöka. När vi har sökt tidigare forskning har vi 

insett att det finns ett stort tomrum när det gäller kunskapen kring livsstilsmagasin, dess 

omslag och hur dessa påverkar människors syn på genus. Med tanke på att den här typen av 

medier trots allt tillhör den journalistiska arenan ser vi det som en viktig uppgift att undersöka 

vilka budskap magasinen sänder ut. Vi anser att tomrummet bland tidigare forskning om det 

här ämnet är en brist som behöver åtgärdas och att fokus i alldeles för stor utsträckning 

hamnat på veckopress, radio och tv.  

När det handlar om journalistik överlag så hamnar lärandet och kunskapen om magasin och 

deras utformning ofta i skymundan. Till exempel kan vi titta tillbaka på den 

journalistikutbildning vi själva gått. Under två och ett halvt år har vi lärt oss mycket om 
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vecko- och dagspress, radio och tv men knappt någonting om de månadsutgivna magasinen. 

Detta kräver förändring. Om vi låter oss fortsätta gå i samma banor som vi alltid gjort, och 

aldrig ifrågasätter det som händer omkring oss, så får samhället och medierna en större makt 

över oss än nödvändigt. Där tycker vi att omslagen till de mängder magasin och tidskrifter 

som möter oss är en viktig aktör att ifrågasätta.  

Vad är det egentligen för budskap om stereotyper och genuspositioner vi, kanske 

undermedvetet, ständigt matas med? Genus är en ständigt pågående debatt i medierna och 

definitionerna för vad som är manligt respektive kvinnligt diskuteras mycket och gärna. Vi 

anser att bilderna och texterna som livsstilsmagasinen producerar är en stor bov i dramat, som 

alltför ofta går obemärkt förbi. Vi tycker att det här behöver uppmärksammas mer än vad det 

gör idag, så att medvetenheten om problemet ökar. 

 

Trots det stora utbud av livsstilsmagasin som återfinns i de flesta butiker i dag har vi haft en 

grundtanke om att det vore av störst intresse att studera två av de allra största inom sin genre. 

Eftersom vi även har valt att göra en komparativ studie mellan omslagen hos ett magasin för 

kvinnor och ett för män landade vårt val på dammagasinet Cosmopolitan och herrmagasinet 

Café. Genom att studera dessa två magasin närmare och genomföra en komparativ analys 

hoppas vi kunna utläsa vilka väsentliga skillnader som finns och om könsstereotyperna blir 

utmanade eller inte av två av de allra största livsstilsmagasinen i Sverige i dag. 

 

Vilka bakomliggande orsaker leder till att vi attraheras av ett magasinsomslag? Vilka budskap 

drar till sig magasinens läsare och vad får vi för bild av hur verkligheten ska se ut?  

 

Oavsett vad det är så har vi en grundtanke och en gissning om att både herr- och dammagasin 

använder sig av flera olika knep för att dra till sig läsare via omslaget. Nu vill vi undersöka på 

vilka sätt de gör detta och om det finns någon utmärkande skillnad mellan vilka metoder de 

olika magasinen som är riktade till olika kön använder sig av. 

 

1.2 SYFTE  

 

Syftet med den här undersökningen är att kunna utkristallisera vilka budskap magasinen 

förmedlar via sina omslag. Vi vill titta på detta ur ett genusperspektiv och se om och hur ett 

herrmagasin skiljer sig från ett dammagasin i den här frågan. 
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vilka budskap förmedlar dagens livsstilsmagasin utifrån sina omslag? 

 
- Hur framställer Cosmopolitan bilden av den moderna kvinnan via sina omslag? 

- Hur framställer Café bilden av den moderna mannen via sina omslag? 

- På vilka sätt är de lika/olika? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR & FOKUS 

 

Vår fokus i den här undersökningen ligger på de två livsstilsmagasinen Cosmopolitan och 

Café. Skälet till att vi har valt just dessa magasin är för att de står för det största läsarantalet 

inom sin genre och målgrupp i Sverige.
1
 Anledningen till att vi valt att studera ett dam- och 

ett herrmagasin är för att kunna göra en jämförelse ur genusperspektiv och se hur de olika 

tidningarna attraherar sina respektive målgrupper.  

Det finns vissa faktorer som vi måste ta hänsyn till under arbetets gång som påverkar hur pass 

djupt vi kan gå med vår studie. En stor del i detta är tidsaspekten. Eftersom vi måste ta hänsyn 

till de tidsramar vi befinner oss inom för uppsatsen har vi avgränsat antalet magasin till en 

årsprenumeration per tidning. Det vill säga tolv nummer av Cosmopolitan och tolv nummer 

av Café. Vi valde att studera magasinsomslagen från 2011 för att vi ville se hur upplagorna 

över ett kalenderår ser ut, samt av praktiska skäl då dessa nummer var lättast för magasinen 

att bistå oss med.  

 

1.5 URVALSKRITIK  

 

Vi kunde ha gjort ett annorlunda urval. Bland annat hade vi kunnat välja andra magasin än de 

vi valde. Anledningen till att vi valde den svenska utgåvan av dammagasinet Cosmopolitan 

och herrmagasinet Café var för att de har det största läsarantalet i Sverige sett till sina 

likartade genrer. Med facit i hand kan vi tycka att det hade kunnat vara mer rättvist att studera 

och jämföra två magasin som båda är i grunden svenskproducerade.  

Mycket skiljer Cosmopolitan och Café åt på grund av det faktum att Cosmopolitan råder 

under den amerikanska utgåvans direktiv.
2
  

                                                 
1
 Tidningsstatistik. http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=004279, 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=003365 (Hämtad 2012-11-14) 
2
 Eva Jais-Nielsen, (2004), Tidskriftsdesign. Stockholm.   
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För att göra en så uppdaterad studie som möjligt så fanns alternativet att välja ut magasinen 

efter tidsspannet november 2011 till november 2012. Dock ansåg vi att ett helt kalenderår 

skulle ge oss en bättre uppfattning om hur omslagen ser ut, samt att vi ville vara vaksamma 

för att upptäcka eventuella säsongsbaserade utomstående påverkningar, för hur vårt resultat 

ser ut. 

 

2. BAKGRUND 

 

I bakgrundskapitlet kommer vi att beskriva grundläggande fakta om de två magasin vi har valt 

ut för vår studie. Även tidigare forskning ingår under den här rubriken. 

 

2.1 COSMOPOLITAN 
 

”Cosmopolitan är tidningen för unga kvinnor som vill få ut det mesta av livet. Vår unika 

framgångsformel, där vi ger läsaren det absolut bästa och hetaste inom hennes favoritämnen – de nya 

relationsråden, det snyggaste modet, den härligaste skönhetsinspirationen, de smartaste 

karriärtricken och det senaste inom hälsa och nöje – har gjort oss till världens största tjejtidning.” 

 

Ovanstående är en del av magasinet Cosmopolitans egen beskrivning av sig själv som 

tidskrift.
3
 Cosmopolitan är ett så kallat livsstilsmagasin med målgruppen unga kvinnor mellan 

20 och 30 år. Magasinet är ursprungligen från USA men har expanderat världen över genom 

åren och etablerades i Sverige år 2001 med utgivningsorten Stockholm. Utgivningsfrekvensen 

är 12 nummer per år med ett läsarantal på i snitt 142 000 per utgåva.
4
 Chefredaktör i dag är 

Ulrika Ek. 

 

2.2 CAFÉ 

 

”Café, Sveriges ledande mode- och livsstilsmagasin för män. Tung intervjujournalistik, sport, äventyr, 

politik och samhällsreportage blandas med prylar, resor, mat, teknik samt Sveriges kunnigaste 

bevakning av stil och trender för män. Den bästa läsningen och det snyggaste modet, helt enkelt!” 

 

Ovanstående citat är hämtat från Cafés förlag Aller medias hemsida och beskriver vad 

magasinet Café är för slags livsstilsmagasin.
5
 Målgruppen som tidningen riktar sig till är män 

i åldrarna 18 till 39 år. Magasinet grundades 1990 och utgivningsfrekvensen ligger på 12 

                                                 
3
 LRF Media. http://www.lrfmedia.se/?Cosmopolitan (Hämtad 2012-11-14) 

4
 Tidningsstatistik. http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=004279 (Hämtad 2012-11-14) 

5
 Aller. http://aller.se/varumarken/magasin/cafe/ (Hämtad 2012-11-14) 
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nummer per år med ett läsarantal på i snitt 122 000 per utgåva.
6
 Chefredaktör i dag är Jens 

Stenberg. 

 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Det har inte gjorts överdrivet mycket tidigare forskning inom ämnet genusframställning på 

magasinsomslag eller omslag överhuvudtaget. Trots att vecko- och månadsskrifterna faktiskt 

har en betydande roll i det svenska mediesystemet har dessa ägnats väldigt litet intresse bland 

forskningen inom ämnet. Särskilt begränsad är forskningen när det gäller att studera magasin 

som är riktade till män. De medier som i stället blivit belysta är dagspressen, radio och TV. 

Även en del redaktionellt magasinsinnehåll går att hitta i tidigare forskning, men omslagen är 

sällan med i undersökningarna. På grund av detta har kunskapen om tidskriftsmarknaden 

förblivit limiterad. Vi har dock hittat några forskare som tar upp frågor som ligger tillräckligt 

nära vårt ämne för att vi ska kunna använda det i vår studie. 

 
2.3.1 Anja Hirdman & Tilltalande bilder 

I sin avhandling Tilltalande bilder (2001) tar Anja Hirdman upp hur media använder sig av 

representationen av kvinnor och män för att skapa en bild, och ett ideal, av vad maskulinitet 

och femininet är. Då media trycker på ett visst beteende och ett visst sätt att vara som man 

eller kvinna så skapar de en tämligen normativ bild av hur verkligheten ska se ut. Genom att 

använda vissa knep och diskurser så bestämmer dam- och herrmagasinen vad som är feminint 

respektive maskulint, och på så sätt drar de också till sig en viss grupp av läsare, vilket i sin 

tur sätter gränserna för genus- och köntänket. 

Hirdman har i sin studie, under en trettioårsperiod, undersökt veckotidningarna Veckorevyn 

(dammagasin) och Fib aktuellt (herrmagasin) för att se hur koderna som används för att sända 

ut genussignaler har förändrats. Till detta är vi nyfikna på om vi kommer kunna dra en 

koppling utifrån den undersökning vi gör nu. 

Hirdman påstår att de olika magasinen använder sig av olika ”språk” för att tala till sin 

specifika målgrupp och för att kunna analysera detta har hon använt sig av konceptet 

homosocialitet. Homosocialitet handlar om bandet mellan två personer av samma kön och har 

på det sättet betydelse i diskussionen om relationer och samhället i stort. Homosociala band 

män emellan anses som de starkare och överordnade medan kvinnornas homosociala band 

igenkänns som det svagare. Den kvinnliga homosocialiteten är framarbetad runt 

föreställningar om femininet och kvinnors inflytande förklaras vara beroende av män. Något 

                                                 
6
 Tidningsstatistik. http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=003365 (Hämtad 2012-11-14) 
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annat Hirdman anser vara av värde i homosocialiteten är strävan efter åtrå och bekräftelse och 

enligt henne bekräftar de homosociala medierummen genusordningens maktstrukturer. 

I medier är homosocialiteten viktig då den skiljer publiken efter kön och skapar gemenskaper 

utifrån vad dessa kön innebär. 

 

Enligt Hirdman så är tonen i Veckorevyn imperativt uppmanande och lärande. Det finns en 

underliggande tanke om att läsaren måste lära sig vad femininitet är samtidigt som 

femininiteten ökar i relation till andra. Det är en motsägelsefull bild som målas upp eftersom 

tidningen uppmanar till att både växa in i och stanna kvar i sin roll som kvinna. Bilden är 

både smickrande och uppläxande. 

 

Till skillnad från Veckorevyn så upptäcker Hirdman att man i Fib aktuellt hedrar och firar 

maskuliniteten. Det är inte samma lärande ton utan istället finns det en vi-känsla mellan 

tidningen och männen som läser den. Maskuliniteten och gemenskapen uppstår i samband 

med bevakandet av kvinnor. Hirdman pratar om en narcissistisk syn på det hela, vilken främst 

uppkom på 90-talet. Bland annat kan man se detta i Veckorevyn genom det voyeuristiska 

sättet för kvinnor att titta på andra kvinnor. Syftet med Fib aktuellt är att väcka mannens lust 

och syftet med Veckorevyn är att lära kvinnorna att väcka den lusten. 

 

2.3.2 Eye-tracking/Ögonrörelser 

En forskning som känns relevant att koppla till vår studie är Josefin Sternviks avhandling 

Ögonrörelsestudie och dagstidningsläsning från 2004. I denna avhandling kan vi läsa om hur 

vi läser tidningar per automatik och detta kan vi applicera på hur omslagen i sin tur är 

designade. Genom att se till detta kan vi eventuellt skönja ett mönster i hur texten på ett 

omslag är strukturerad. I Sternviks avhandling beskriver hon hur dagstidningsläsning kan 

studeras via rörelsen på ögonen då man läser. Då mäter man var på tidningssidan läsaren 

riktar sin blick. Den här metoden kallas eye-tracking.  

Vidare i avhandlingen tar Sternvik upp hur den västerländska traditionen lyder att all läsning 

börjar högst upp till vänster på en sida och går systematiskt vidare för att sluta nere i det högra 

hörnet. Eftersom all västerländsk litteratur är uppbyggd på detta vis verkar tidningsmakare tro 

att detta mönster för läsning också gäller tidningarna. Med detta i bakhuvudet placeras därför 

den viktigaste nyheten i vänsterkrysset på sidorna, vilket ska bli intressant att undersöka 

vidare i vår studie. Vad är det som anses viktigast för magasinen vi ska undersöka att dra till 

sig läsare med?  
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Sternvik diskuterar också att det faktiskt inte finns någon självklar punkt på en sida för att 

man ska börja läsa. Är det de facto inte så att läsaren söker efter ett särskilt element som är 

strukturerat och utlagt likadant, varje dag, blir läsarens fokus automatiskt draget till det 

dominerande visuella inslaget som klär sidan. Det kan röra sig om en väldigt stor rubrik eller 

en särskild bild. Genom detta element skapar man en ingång till tidningen. Även andra studier 

visar att läsaren dras till det visuella på en sida, om det är så att texten och bilden som tillhör 

samma informationskälla är åtskilda.
7
  

Vidare tar Sternvik upp Josephssons studie som behandlar färgsättningens betydelse, vilken 

pekar på att det som dominerar tidningssidan också är ingången för läsning. Designen styr 

läsningen. Även om detta inte kan kopplas direkt till vår egen studie ser vi detta som relevant 

då vi ska analysera magasinsomslagen och därmed också ta hänsyn till deras design. 

 

2.3.3 The Cosmopolitan Ideology and the Management of Desire 

I Kathryn McMahons vetenskapliga artikel The Cosmopolitan ideology and the management 

of desire har magasinet Cosmopolitan analyserats genom trettioåtta utvalda artiklar från en 

tidspann på tolv år. Från 1976 till 1988. Cosmopolitan har ett välkänt omslag som mer eller 

mindre blivit en ikon för den kvinnliga sexualiteten sedan mitten av 1960-talet. Budskapet 

som läsaren blir bemött av är i princip ”kärlek, framgång, sex och pengar”. Enligt McMahons 

kan man möjligen också anta att majoriteten av läsarna är ensamstående kvinnor med tanke på 

de frånvarande referenserna till hemmet, barn och familjeliv.  

De utvalda artiklarna i den här analysen har delats in i olika kategorier. Bland annat relationer 

med män, råd om sex och sex som arbete. De valda artiklarna är sådana som blivit framhävda 

på omslagen och tycks vara de som redaktören anser kommer att dra flest läsare till 

magasinet. Och det är säkert att säga att Cosmopolitans huvudämne är sexualitet, vilket bär på 

en vid symbolisk mening i masskulturen.   

McMahons uppmärksammar att den kategori som flest omslag promotade handlade om 

sexuella och romantiska relationer med män. Något som även vi kan se som intresseväckande 

då vi dels kan jämföra med hur det ser ut i dag och om det finns skillnad mellan den 

amerikanska Cosmopolitan och den svenska utgåvan när det gäller högst prioriterade ämnen 

för artiklar som det puffas för på framsidan. 

                                                 
7
 Nils Holmberg, Kenneth Holmqvist, Jana Holsanova, (2008), Reading Information Graphics: The Role of 

Spatial Contiguity and Dual Attentional Guidance. Wiley InterScience. 23:1215-1226 (2009)  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Vi har valt ut fem teoriramar för vår kvalitativa undersökning. Vidare kommer vi att berätta 

mer ingående om varje teori för att sedan göra en sammanfattning av teorierna kopplat till vår 

studie. 

 

3.1 GENUSPERSPEKTIV 

 

Teorierna kring genus är många. Något vi alla kan vara överens om är att de flesta människor 

är tilldelad förmågan att kunna se. Det är en egenskap vi föds med medan vi under livets gång 

får lära oss på vilket sätt vi ska se på olika saker. Genom vår bildkulturs historia är det här 

betraktandet starkt förknippat med orden begär och njutning. Bland annat har kvinnokroppen 

ofta använts för att agera blickvänlig i bildreklam men har under årens lopp utvecklats till att 

ta steget in till journalistiken och medierna. Dock har vi i stort sett slutat reagera på detta då 

det har blivit den bilden vi fått inpräntad och faktiskt förväntar oss. Genom den bilden som 

projiceras på oss genom det vardagliga livet blir kvinnor medvetna om att ”det är så här vi ska 

se ut”. På grund av det här kan mediernas bilder av manligt och kvinnligt bekräfta både 

värderingar och fördomar som till slut blir naturliga för oss. Därför är det av stor vikt att vi 

analyserar, i vårt fall livsstilsmagasin, för att se hur kvinnligt och manligt framställs. Genom 

att göra det kan vi upptäcka vilka våra aktuella värderingar kring könen är.
8
 Det här är en av 

anledningarna till varför vi ser genusperspektivet som en viktig del i vår studie.  

 

Genus är tecknet för kvinnligt och manligt. Men exakt vad som är kvinnligt och manligt finns 

det ingen faktabaserad vetenskap om. Dessa definieras i stället av våra egna föreställningar. 

Ordet genus skulle även kunna översättas med den kulturellt skapande bilden av manligt och 

kvinnligt. Genus innebär att man lär sig och formas genom sin uppväxt och uppfostran. Detta 

påverkas i hög utsträckning av medierna.
9
  

 

Genussystemen innebär en socialt påtvingad delning mellan könen. Denna uppdelning är 

asymmetrisk på så vis att det finns en så pass stor ojämlikhet uppbyggd i samhället att ett kön 

förtrycker det andra. Genom den här ännu existerande uppdelningen blir könens 

genusidentiteter också snedvridna på grund av att skillnaderna mellan dem är socialt 

konstruerade och också skrider långt över de biologiskt bestämda olikheterna. I den 
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västerländska världen förefaller genusidentiteterna som något naturligt givet. Dock menar den 

franska feministen Monique Wittig att genusidentiteterna grundas på och bestäms av de olika 

sociala, ekonomiska och politiska systemen.
10

   

 

En av förgrundspersonerna när det gäller den svenska genusforskningen är Yvonne Hirdman. 

Hennes teorier angående genus och genussystem har fått stor uppmärksamhet i Norden. Bland 

annat visar hon att det finns en inbyggd maktstruktur i genussystemet. Dessa strukturer 

bibehåller och återföder könsordningen vari kvinnan ständigt positioneras i ett underordnat 

läge.
11

 

 

Hirdman anser att anledningen till att genussystemet upprätthålls på det vis det gör beror på 

vårt eget vardagliga agerande. Dessa olika sätt att agera på har hon delat upp i två 

grundläggande principer.  

För det första handlar det om att skilja på könen. Det manliga och kvinnliga pekas ut och hålls 

isär. Genom de kulturhistoriska glasögonen har kvinnligt och manligt ofta setts som motpoler 

till varandra. Det är mannen som har fått representera förnuftet och kulturen. Kvinnan har i 

stället fått representera naturen och känslorna. Den här utpekande särbehandlingen börjar 

redan när pojkar och flickor är små. En väl igenkänd kategori inom detta är färger. 

Flickbebisarna blir klädda i rosa medan pojkbebisarna kläs i blå kulör. På leksaksfronten får 

pojkarna tekniska prylar, verktygslådor eller till exempel leksaksvapen i händerna medan 

flickorna blir bekanta med dockor, låtsassmink och speglar.
12

  

Vidare kommer vi till Yvonne Hirdmans andra princip. Det handlar om att man gör det 

manliga till normen. Ska man vara riktigt krass i sammanhanget är riktpunkten till och med så 

utstuderad så att det är ”den vite, heterosexuella mannen av medelklass” som majoriteten av 

individerna i samhället strävar efter att anpassa sig till att vara. Det är inte bara om man går 

tillbaka i tiden som man kan se en rangordning av könen som kommer till uttryck. Även i 

dagens medieutbud kan en sådan rangordning upptäckas. Om man ser till bibeln och 

kristendomen har mannen ofta blivit personifierad efter den första människan på jorden, 

Adam. Genom historien har han ofta fått representera den hela människan. Kvinnan har i 

stället fått representera sitt eget kön. Detta genom identiteterna mor, hustru, syster eller 

gudinna.
13
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Även när det gäller de bilder medierna förmedlar finns det skillnader mellan männen och 

kvinnorna om vad de får representera. Mannen får ofta rollen som handlingskraftig och 

utåtriktad. Tilltalet till männen i rubrikerna handlar oftast om att det är något mannen måste 

bestämma sig för eller ”slå till” på. Kvinnorna å andra sidan blir uppmanade att de ska ”göra 

om sig”. På olika sätt ska de förbättra sitt utseende eller sluta upp med dåliga vanor. 

Mediernas, och många gånger magasinens, lösning på det är att kvinnan ska köpa smink, 

bättre kläder eller gå och träna.
14

 När Hirdman pratar om detta så ligger hennes fokus på 

reklam, men det här är tendenser vi kan se i all media idag. Framför allt när det gäller 

livsstilsmagasin och övriga tidskrifter som riktas till liknande målgrupper.  

Det här är något vi kommer undersöka närmare när vi analyserar våra utvalda omslag och 

deras puffar. 

 

Dock har Hirdmans genussystem fått utstå en viss kritik. Det som tidigare var styrkan i 

hennes analys, att den uttryckte ett socialt könsmönster som hela tiden återfödde normen för 

det manliga och att kvinnan var i underläge, ansåg vissa blev en svaghet. Hirdmans 

genussystem fungerade med andra ord i vissa avseenden på makronivå men kunde inte ge 

någon förklaring på andra strukturella nivåer.
15

 

 

3.2 THE MALE GAZE 

  

”The gaze” eller ”blicken” definierar hur vi ser på bilder och hur vi placerar det vi ser i ett 

socialt sammanhang eller kontext. Åskådaren använder sig av en kritisk och granskande blick 

i betraktandet av bilderna. När man pratar om ”blicken” så lägger Laura Mulvey vikt vid att 

den här sortens betraktande av bilder kan påverkas av något som är större, en samhällsstruktur 

och/eller något man inte ens märker av.
16

 

 
I och med Laura Mulveys artikel Visual pleasure and narrative cinema, som kom 1975, så 

introducerades det feministiska konceptet ”male gaze”, eller ”den manliga blicken”. Det tog 

avstamp i Freuds psykoanalytiska modell och handlade om objektifierandet av kvinnor, hur 

kvinnor ses och betecknas som ”den som ska bli tittad på” i en mansdominerad struktur.
17

 

Hur betraktandet av bilder påverkas av hur en typisk man hade sett på det. Kvinnan ska ha det 

vackra utseendet, anspela på och stå för manlig lust. Enligt de härskande ideologierna samt de 
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fysiska strukturerna ses mannen i den här teorin som den granskande. En åskådare som inte 

själv kan bära bördan av att agera sexobjekt.
18

  

 

Som följd av Mulveys teori om hur kvinnan är den som betraktas och mannen den granskande 

så framkallar detta en sexuell obalans, och då hamnar dessa parter även i en aktiv respektive 

passiv roll. Mulvey pratar om hur mannen är den som leder filmens berättelse och kontrollerar 

filmens fantasi medan kvinnorna ses som ”spektaklet” att beskåda.
19

 

 

Mulvey påstod också att ”den manliga blicken” är samma sak som ”the female gaze”, ”den 

kvinnliga blicken”. ”Den kvinnliga blicken” handlar om kvinnans syn på andra kvinnor, ur en 

mans synvinkel. När en kvinna tittar på en bild som föreställer en annan kvinna, till exempel 

på ett magasinsomslag, så är det främst i utbildande syfte. Exempelvis så visar kvinnorna hur 

kroppen ska skötas, hur du ska sminka dig rätt, hur du ska sätta upp håret och vilka kläder du 

ska bära för din kroppstyp. Bilderna du som kvinna betraktar visar den värld du en dag kan få 

och den nivå av skönhet du kan nå. Det vanligaste ansiktsuttrycket man möts av hos kvinnor i 

medierna är det blanka och rätt uttryckslösa. Den blicken kan liknas vid ett fruset 

kontaktsökande och är den vi kastar i spegeln när vi granskar oss själva. Tidigare har det här 

narcissistiska spegelseendet varit förknippat med annonser men under mitten av 90-talet har 

det spridit sig till övrig media.
20

  

Den seendeposition kvinnor hamnar i då de läser eller bläddrar i ett dammagasin tenderar ha 

en narcissistisk igenkännelse, som smälter samman med ett undersökande seende, en så kallad 

voyeuristisk blick. Genom åren har detta främst synts till bland skönhetssidorna i tidningarna, 

då det är där kvinnor ”lär” sig titta på andra kvinnor. Betraktandet av andra kvinnor skapar 

idéer om vad femininitet är. Det kan handla om olika gester, poser och ansiktsuttryck som ska 

utstråla ”kvinnlighet”.  

I magasin som är riktade till kvinnor har man anpassat bilderna efter den kvinnliga 

läsarkretsen. Här realiseras den manliga blicken till att bli den naturliga bilden av kvinnan. 

Det vill säga att föreställningen om att män betraktar kvinnor formar kvinnornas blick på sig 

själva.  

”Men det handlar inte bara om att se sig själv bli betraktad,  

utan om att betrakta sig själv för att veta hur man ser ut när man blir betraktad.” 

– Anja Hirdman om den kvinnliga blicken, Tilltalande bilder (2001:264) 
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Båda dessa tankesätt känns logiska att tillämpa på vår undersökning då det, inte minst på 

Cosmopolitans omslag som ofta har kvinnor som omslagsmodeller, kommer förekomma 

tankar och diskussioner om hur vi som läsare förväntas se på bilder och reagera på dessa.  

 

Mulveys teori applicerades då på film men går lika bra att använda i en undersökning som vår 

eftersom den sedan publiceringen 1975 använts i flera olika syften inom generella medie- och 

genusstudier. 

Hur framställs kvinnan på omslagen till Cosmopolitan? Är hon en egen, stark och självständig 

individ med egna tankar och åsikter eller är hon bara något vackert att betrakta? Mulvey 

menar att det är omedvetenheten som gör att kvinnor ser på andra kvinnor på samma sätt som 

män gör utan att reflektera över det.
21

 Hur påverkar det hur vi ser på dagens magasinsomslag? 

 

Mulveys artikel om ”den manliga och den kvinnliga blicken” är från 1975 och under årens 

lopp är det mycket som har förändrats i samhället. Därmed har teorin öppnats för kritik. 

David Gauntlett kritiserar bland annat upp Mulveys påstående om att det alltid är männen som 

är hjältarna och driver berättelsen framåt. Beskrivningen av kvinnorna som passiva, erotiska 

objekt känns inaktuell enligt honom då det finns en hel uppsjö av kvinnliga hjältar i filmer i 

dag. 

Gauntlett anser dock att det finns ett ännu större problem med Mulveys teori, argumentet att 

hon förnekar hela den heterosexuella kvinnliga blicken. Via hennes modell så är publiken, 

både de manliga och kvinnliga åskådarna, positionerade för att beundra den manliga ledaren 

för hans handlingar och ta till sig hans åtra för kvinnorna.  

Gauntlett anser att det ligger en poäng i tanken på att kvinnor får lära sig att se sig själva och 

andra kvinnor genom den manliga blicken, då mycket media är just mansdominerad.  

 

3.3 STRUKTURERINGSTEORIN 
 

Upphovsmannen till struktureringsteorin är en välkänd teoretiker inom den internationella 

sociologin som heter Anthony Giddens. Han är bland annat känd för att vilja förändra 

grunderna till hur det samhällsvetenskapliga tänkandet fungerar.
22

 

 

Grunden för själva struktureringsteorin baseras på vissa centralt fundamentala antaganden 

som rör människans förmåga att inte bara reflektera över sina handlingar utan också reglera 
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dem. Giddens menar att trots att vi människor inte ständigt går och funderar på varför vi 

handlar på olika sätt kan vi ändå ge någon slags ”teoretisk” förklaring till det, om vi skulle bli 

tillfrågade. Den förklaringen i sig behöver inte vara den rätta men den kan göra att de 

handlingar människor gör bli mer begripliga. 

Inom sociologin så är teoretikerna uppdelade mellan de som ser studierna på en makronivå 

(den ”stora bilden” av samhället) och de som ser dem på en mikronivå (individens vardag och 

påverkan i samhället). Giddens ligger visserligen lite närmare mikronivån i hans tänkande 

men ansåg trots det att båda nivåerna har ett visst värde och viktiga synpunkter, och att de 

båda synsätten går att kombinera.
23

 

Giddens pratar mycket om identiteter i förhållande till samhället. Han menar på att det i 

tidigare samhällen fanns en tradition med klart definierade identitetsroller medan de 

sentraditionella samhällena kräver att vi arbetar fram våra identiteter själva. Trots att det inte 

alltid är på en medveten nivå är vi tvingade till att göra vissa val angående till exempel 

klädstil, relationer, yrken och nöjen.
24

 Det finns många faktorer som spelar in när vi skapar 

vår egen identitet, bland annat kan det kännas bekvämt att vända sig till medierna som visar 

hur vi ska vara och leva våra liv. I synnerhet livsstilsmagasinen som är extra pigga på att tala 

om för oss hur vi ska gå till väga. 

 

I vårt vardagliga liv handlar vi utifrån våra vanor och rutiner. Oftast ändrar vi inte dessa 

rutiner i onödan eftersom vi både medvetet och undermedvetet känner oss trygga i dem. Detta 

går till exempel att applicera på hur vi reflekterar eller inte reflekterar över de budskap som 

magasinen i tidningshyllorna ger oss. Vi är insocialiserade med att omslagen till magasinen 

ser ut på ett visst sätt, med återkommande inslag, och därför känner vi oss också trygga i det. 

Igenkänningsfaktorn är hög och ska inte underskattas. Kanske är det också därför 

stereotyperna kring genus lever vidare. Men om vårt naturliga beteende skulle störas på något 

vis, om vi skulle börja ifrågasätta dessa omslag och budskap, aktualiseras undersökningen 

som rör just vilka specifika motiv som faktiskt styr hur människor agerar och den sociala 

strukturen, som vanligtvis byggs på ett upprepande av handlingar på individnivå, bryts ner.  

Giddens pratar om de sentraditionella karaktärsdragen i samhället, att ingenting någonsin kan 

bli modernt om de gamla traditionerna, som enbart är där för att de alltid varit det, finns kvar. 

Den teorin går att koppla till magasinens omslag idag. Förmedlar de en omodern 

genustradition parallellt med en vision att vara moderna? 
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Giddens diskussioner kring mänskligt medvetande präglas av tre medvetanden. Han talar om 

det omedvetna, det praktiskt medvetna och det diskursivt medvetna. Det utmärkande för de 

tre olika typerna av medvetande är primärt relaterat till den minneskapacitet som människor 

besitter, och vår förmåga eller oförmåga att reflektera över vårtt agerande och muntligt 

uttrycka våra intentioner och motiv. 

 

Praktiskt medvetande är det centrala när det gäller Giddens teorier. Han menar att det i princip 

alltid finns en möjlighet att agera på ett annorlunda sätt. Med andra ord är människan aldrig 

helt och hållet determinerad av faktorer som han eller hon inte kan antingen kontrollera eller 

påverka. Och trots att människor agerar med medvetna intentioner och val resulterar dessa 

ageranden ofta i konsekvenser som aldrig var menade. Giddens hävdar inte att människor 

lever med total valfrihet utan menar att det finns möjligheter att kunna förstå hur olika 

faktorer påverkar dem utan att släppa tanken på att de har en förmåga att kunna välja hur de 

vill agera i olika situationer.
25

 

 

När det gäller det omedvetna har Giddens utgått till viss del från psykoanalysen, med viss 

kriticism angående de deterministiska delarna. Giddens menar att en stor del av vårt agerande 

påverkas av omedvetna motiv. Han påstår att det omedvetna beror på olika mänskliga 

mekanismer som blockerar oss från att minnas specifika eller alldeles särskilda händelser i 

våra liv. Exempelvis pekar Giddens på att många minnen som präglar oss som individer beror 

på saker som hänt oss under våra tidiga levnadsår i barndomen. Men eftersom vi inte hade 

hunnit utveckla någon verbal förmåga vid den tidpunkten i våra liv gör det i sin tur att vi inte 

kan uttrycka våra omedvetna motiv via en diskursiv form. I stället handlar det om hur minnen 

är kopplade till våra känslor och kroppar som stöd för minnet. Dock kan även traumatiska 

händelser som hänt oss i vuxen ålder relateras till omedvetna motiv i vårt handlande.
26

 

Det praktiskt medvetna baseras på minnen och kunskaper som varje individ har tillgång till 

och praktiskt använder dagligen i det vardagliga livet för att kunna hantera olika situationer 

som man utsätts för. Varje dag utför människor handlingar utan någon reflektion över varför 

eller hur man agerar som man gör. Genom denna så kallade tysta kunskap kan man till stor 

del också skapa en struktur i hur det dagliga samspelet mellan människor ser ut. Det vill säga 

att det vardagliga, sociala livet människor emellan fungerar utan att regler behöver diskuteras 

för hur det samspelet ska fungera.
27
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Giddens påpekar dock att det trots allt dyker upp tillfällen då viss reflektion över handlandet 

är nödvändigt. Genom att man startar en diskussion och reflekterar över ett särskilt agerande 

aktiverar man det Giddens kallar för det diskursivt medvetna. Det finns en svag gräns mellan 

det praktiskt medvetna och det diskursivt medvetna och den förskjuts ständigt. Just för att den 

hela tiden är öppen för att kunna förändra och diskutera sina dagliga rutiner och utveckla 

dessa. Det som är desto mer problematiskt är när vi ska identifiera och påverka hur de 

omedvetna motiven styr våra handlingar.
28

 

 

Vårt vardagliga beteende består till stor del av rutinutveckling och att skapa en ontologisk 

trygghet. Det innebär att ha en känsla som gör att vi litar på omgivningen men också att kunna 

manövrera varierande hot och faror omkring oss. Att skapa rutiner i det vardagliga livet är 

sammanknutet med det praktiskt medvetna och det mänskliga behovet att kunna hantera ”den 

grundläggande ångest som präglar den mänskliga existensen.” Genom rutiner får vi en 

struktur i livet och på så sätt också ett skydd mot ångest och eventuella känslor som gör att 

man känner sig otillräcklig. Giddens menar att det är konceptet av rutiner och regler som 

knyter samman det vardagliga livet och det är först när rutiner och regler försvinner som 

människan blir medveten om dess viktiga innebörd i livet.
29

 

 

I vår undersökning är Giddens teorier intressanta att analysera utifrån, då vi kan tänka oss att 

det ofta förekommer inrutade mönster som gör att vi dras till ett visst magasin, köper ett visst 

magasin eller accepterar hur ett visst magasin ser ut. Då vi, i vår generation, blivit uppväxta i 

en värld där tidningsomslagen pryds av size zero-modeller och puffar som talar om att det 

bara är att öppna tidningen för att få reda på hur vi tillfredsställer vår pojkvän på bästa sätt så 

har vi blivit vana. Om dessa rutiner och vanor skulle försvinna, skulle vi då se på magasinen 

på ett annorlunda sätt? Om vi börjar ifrågasätta ”experternas” relationsråd, kommer vi då att 

se på livet på ett annat sätt? 
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3.4 HOMOSOCIALITETEN OCH DESS KOMPONENTER 
 

Tidigare i denna uppsats har vi tagit upp Anja Hirdman och hennes avhandling Tilltalande 

bilder, då under kapitlet Tidigare forskning. Under teoridelen kommer vi att använda 

Hirdmans analyser och tankar kring genus från avhandlingen som en teori för vår egen 

undersökning.  

 

Enligt Hirdman påverkas och utformas en lejonpart av dagens medieutbud utifrån idéer om 

vad män och kvinnor kan antas vilja se, läsa eller höra om. Genom mediernas olika berättelser 

stöps vi in i former som får oss att se vårt eget och andra samhällen på ett visst sätt och vi lär 

oss vilka föreställningar det finns om vad som är manligt respektive kvinnligt. En av de 

viktigaste komponenterna inom journalistiken är att dela in publiken i manliga och kvinnliga 

grupper. Och genom att tilltala sina läsare som antingen män eller kvinnor vidhålls också 

föreställningarna om innebörden av att vara man eller kvinna.
30

  

 

Ett primärt karaktärsdrag när det gäller magasin riktade till kvinnor är att de ser alla kvinnor 

som potentiella läsare. Detta är ett unikt faktum. Ser man i stället på magasin som vänder sig 

till en manlig läsarkrets smalnas målgruppen av män av med mer individualistiska intressen. 

Det kan till exempel vara ett magasin med inriktigt på motorcyklar, bilar eller datorer. 

Herrmagasinen vänder sig till män i egenskap av att de är män. Men damtidningarna utmärks 

också av den manliga publiken.
31

 

 

Liknande Hirdmans syfte att se hur föreställningar om genus produceras och uttrycks i text 

och bild i de båda tidningarna, vill vi också analysera detta närmare när det gäller Café och 

Cosmopolitan. Kvinnans roll och funktion i medierna har studerats sedan en bra bit tillbaka i 

tiden. Studierna om männen har dock inte varit på agendan. Men för att vi ska kunna förstå 

hur genus formas behöver vi sätta maskulint och feminint i förhållande till varandra. Därefter 

kan vi se vilken genusordning eller vilka mönster som relationen tenderar att ha.
32

  

 

Det talas vitt och brett om medias felaktiga avbildning av kvinnan. Den kvinna som medierna 

representerar som stereotyp och som anses som felaktig gör att det skapas en förutsättning om 

att det ska finnas en ”riktig och äkta” kvinna som borde belysas. Hirdman menar att 

representationerna är den del av den verklighet vi lever i och dessa återger inte enbart de idéer 
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och tankar som finns kring män och kvinnor. Representationerna är också med och skapar 

dem. Hirdman menar också att det är väsentligt att det finns differenser i de mediala 

föreställningarna beroende på om dess målgrupp består av kvinnor eller män.
33

 

Hirdman belyser hur förändringens vindar som blåste under 1920-talet gjorde att utseendet 

blev allt viktigare för symbolen ”kvinnlighet”. Hollywoods nya stjärnideal spreds i 

västvärlden och genom detta skapades en ny slags standard när det gäller kroppen och 

utseendet, i frågan om vad det är att ”se bra ut”. Estetiken inom filmvärlden satte redan här 

sin prägel på i princip allt bildmaterial i veckopressen. Det skapades nya idoler bland 

skådespelerskorna med den tidens livsstil. Man fixerades vid utseende, mode och smink. 

Detta i sin tur knöts an till det feminina och har därför blivit en slags representation för 

detta.
34

 

Magasinen fungerar som en plats där man kan drömma och läsarna dras till kombinationen av 

nöje och råd. Men dessa perspektiv motsvarar inte den verkliga verkligheten utan erbjuder en 

annan verklighet, en så kallad kvinnlig värld.
35

  

 

En annan aspekt som Hirdman tar upp är det personliga tilltalet. För även om det finns ett 

antal olika tidningar med ännu fler målgrupper finns det en gemensam nämnare i sättet man 

tilltalar läsaren. Tidskrifterna, och då i synnerhet dess omslag, möter oss mer eller mindre 

överallt i offentlig miljö. På omslagen beskriver man män, kvinnor och deras relationer likväl 

till varandra som relationen till sig själv. Det innefattar sexualitet, samliv, otrohet och så 

vidare. Dessutom kan läsaren också få möjlighet att ”lära känna” olika personer. Ofta 

kändisar. Det personliga perspektivet gör att tidningarna skapar en relation och kontakt med 

sin publik genom igenkänningsfaktorn. Hirdman menar att det är intressant att studera vilka 

tekniker och vilka retoriska grepp som medierna väljer att använda sig av för att skapa den här 

personliga kontakten med publiken.
36

 

 

Slutligen talar Hirdman om mediala gemenskaper och homosocialitet. Det innebär att 

tankarna om genus inte framgår enbart av innehållet utan också i relationen till publiken. Med 

andra ord det förhållande som medierna genom sina tilltal försöker skapa till den tänkta 

målgruppen. För att analysera relationen till publiken använder sig Hirdman av begreppet 

homosocialitet. Begreppet står för kopplingar mellan individer med lika kön och kan 

återknytas till tankar om gemenskaper. De homosociala kopplingarna kan variera i styrka och 
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dessutom innefatta till exempel känslor av identifiering och lojalitet, att man på något sätt 

delar liknande erfarenheter eller också är mindre stark när man hellre lierar sig med det andra 

könet i stället för den egna gruppen. Primärt har teorierna kring de homosociala banden 

handlat om männen. Den manliga homosocialiteten grundas främst på att män premierar den 

relation de har till andra män framför relationen till kvinnor. Bland annat har Lipman-Blumen 

skapat en homosocial teori angående könsroller. Han pekade på att det är de manliga 

homosociala banden som är grunden för definitionen när det gäller segregeringen mellan 

könen.
37

 

 

När det gäller den kvinnliga homosocialiteten i livsstilsmagasin finns det ett särskilt intimt 

tilltalssätt från tidskriften till läsaren. Hirdman menar dock att det som bör ses som en del i ett 

försök att skapa en så kallad ”vi-känsla” mellan läsarna och magasinet i stället handlar om att 

skapa en utlärningsform för hur ”kvinnligheten” ska uppnås och om idéerna kring fenomenet. 

Den homosociala gemenskapen för kvinnor i dag har fyllts med krav som gör att kvinnor 

världen över ifrågasätter sina kroppar, hur de ser ut och hur de beter sig.  

 

”Den kvinnliga gemenskapen framstår alltså som ett minerat  

område där minsta snedsteg kan leda till oönskade effekter.” 

– Anja Hirdman, Tilltalande bilder (2001:269) 

 

Enligt Hirdman visas femininitet i dag av att kvinnan har en kroppslig karriär som innebär 

varierande ritualer inför olika situationer samt användandet av olika produkter för olika 

kroppsdelar. Livsstilsmagasin riktade till kvinnor förklarar hur autoerotisk lockelse 

automatiskt handlar om att kvinnor får makt genom att dra till sig männens blickar. På så vis 

blir också männen de som avgör kvinnans välbefinnande status. Genom den här 

handledningen från livsstilsmagasinen kan kvinnorna via männen skapa en självkänsla och 

samtidigt få sin position bekräftad. Hela konceptet resulterar i att den homosociala gemenskap 

som tidningarna borde bygga upp blir av mindre värde än den heterosexuella gemenskapen.
38

  

 

Går man över till de livsstilsmagasin som är riktade till männen återfinns den ”riktiga vi-

känslan” där läsaren och tidning i förhållandet till varandra framställs som en och samma 

person. Den gemenskap som famnar om männen gör att det är banden mellan männen som 

blir i fokus. I stället för att magasinen ska lära ut hur männen ska se ut och bete sig har 
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tidningen mer eller mindre en dialog med sin läsare. Därmed associeras det till en verklig röst 

som talar. Genom sitt sätt att granska saker tillsammans med läsaren bygger inte magasinen 

primärt på en heterosocial gemenskap, riktad mot henne, utan är i grund och botten 

homosocial.
39

  

Trots detta fyller kvinnor en viktig funktion för det homosociala samspelet mellan männen. 

Kvinnorna bekräftar männens status som män, och även deras heterosexualitet. 

 

Hirdman har kunnat skönja ett visst mönster som framträder i livsstilsmagasin riktade till män 

respektive kvinnor. Ju starkare manliga homosociala band desto starkare traditionell 

genusordning. Ser man till de magasin som riktar sig till kvinnor är det i princip tvärtom. För 

ju starkare homosociala band det finns mellan kvinnor desto svagare är den traditionella 

genusordningen.
40

  

 

Normalt sett menar Hirdman att den kvinnliga homosocialiteten ses som betydligt svagare än 

den manliga. Orsaksgrunden ligger i att kvinnors tillgång till inflytande påverkas av männen. 

På grund av detta kan det lättare skapas konflikter kvinnor emellan och det i sin tur leder till 

att bara ett fåtal kvinnliga allianser uppstår. Hirdman beskriver homosocialitet som ett system 

där normer och förväntningar produceras och sedan förs vidare genom ett antal institutioner i 

samhället. Dessa är bland annat familj, skola och arbetsplatser. I denna uppräkning vill 

Hirdman även räkna in medierna. Formandet av de homosociala banden är av stor betydelse 

för medierna. Dessa skiljer publiken beroende på kön och försöker skapa särskilda 

gemenskaper som är grundade på vad tankarna om dessa kön faktiskt innebär. Enligt Hirdman 

kan vi se magasinen som homosociala medierum som är uppfyllda av tankar angående könens 

olika relationer. Vare sig det handlar om förhållandet till varandra eller sig själva. Kan vi 

förstå vilka band till publiken som skapas kan vi genom detta få en mer komplex förståelse av 

vad de mediala enkönade målgruppsrelationerna innebär och hur män och kvinnor placeras i 

förhållande till varandra.
41

  

 

3.5 KODNING/AVKODNING 

 

Vilka medier det än rör sig om så handlar det ständigt om ett flöde av information, 

underhållning och budskap som ska ta sig från en avsändare till en tänkt mottagargrupp. 
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Stuart Halls teori om publikens betydelse i medielandskapet är väl användbar när det kommer 

till att fastställa hur föreställningar byggs upp angående maskulinitet, femininitet och 

sexualitet, med hänsyn tagen till både avsändare och mottagare. Hur de olika faktorerna 

fastställs utifrån en matchning av avsändare och mottagare. Den handlar om hur avsändaren 

bemöter och lockar till sig publiken/mottagaren, som i sin tur avgör om budskapen som 

förmedlas är acceptabla eller inte.
42

 Vid ett accepterande så skapas en dimension där 

”överenskommelsen” mellan avsändaren och mottagaren bildar en samstämmig åsikt om vad 

som är godtagbart. 

Stuart Hall hävdar att samma händelse kan tas emot och kodas på olika sätt, beroende på vad 

tolkaren/mottagaren har med sig i sitt bagage, i sin kulturella ryggsäck. Det här innebär att 

avsikten avsändaren har vid ”ivägskickandet” av innehållet inte alltid också tolkas på det 

förväntade sättet. 

Receptionsmodellen går ut på att mottagaren kan utgå från tre olika positioner för att tolka, ta 

åt sig och skapa en betydelse av innehållet. Det är den dominerande positionen, den 

förhandlande positionen och den oppositionella positionen. Identifierar man sig med den 

dominerande positionen så håller man med och accepterar innehållet man tar del av. Den 

förhandlande positionen innebär att förstå innehållet, koppla det till något man känner till och 

sedan tolka budskapet utifrån sin egen kulturella ryggsäck. I den oppositionella positionen 

förstår man innehållet men ifrågasätter det, och antyder kanske att ”det borde vara så här 

istället…”.
43

   

 

Vid en analys av magasinsomslag är Halls teori intressant då mycket handlar om hur man som 

läsare tar emot och tolkar magasinens budskap. När vi köper ett livsstilsmagasin, som till 

exempel Café eller Cosmopolitan, är oftast den främsta anledningen att vi köper det för 

underhållning eller för att vi vill ta del av de senaste tipsen. Eftersom vi är ute efter 

underhållningsvärdet är det sällan vi läser tidningen eller tittar på omslaget med kritiska ögon. 

Den okritiska konsumtionen gör att redaktionen kan koda budskap på omslagen, men med det 

sagt är det inte med säkerhet mottagarna faktiskt kommer att tolka avsändarens koder på det 

sätt som var tänkt från början. Dock kan sättet magasinsomslagen ställer frågor på skapa ett 

ifrågasättande om den egna personen, vilket vi kommer diskutera längre fram i uppsatsen. 
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3.6 SAMMANFATTNING 
 

Teorikapitlet behandlar de fem teorier vi kommer att använda oss av i vårt arbete för att kunna 

analysera på ett så korrekt sätt som möjligt. Att utkora ett fåtal teorier som ska kunna 

appliceras och få rum inom tidsramarna vi arbetar inom var ett digert arbete. För vår studie ser 

vi genusperspektivet som en naturligt lämpad teori just för att det ämne vi valt att studera 

innefattar manligt och kvinnligt i kombination med könstereotyper. Genusperspektivet 

fokuserar dock mest på kvinnan och de feminina attributen, vilket har gjort att mest fokus 

landat på kvinnan. Giddens struktureringsteori kommer väl till pass då vi blir tvungna att 

blicka närmre på vilka rutiner människor lever med i det vardagliga livet och om dessa rutiner 

påverkas av omslagen på de moderna magasinen i dag. Finns det något av de olika 

medvetandena som påverkar eller påverkas mer eller mindre? Via denna teori finner vi 

dessutom möjligen en länk när det gäller relationen mellan det sociala samspelet och 

magasinsomslagen.  

 

Trots att Mulveys teori om den manliga blicken, The male gaze, från dess begynnelse som 

teori handlade om kvinnan som objekt i filmens värld tenderar vi att se den som kompatibel 

till resterande tre teorier. Anledningen till att vi använder den i vår studie kan appliceras på 

hur kvinnan blir ett objekt för mannens blick. Dessutom kan vi även studera den kvinnliga 

blicken, som vi ser som en stor del i undersökningen. Vi använder oss av begreppet 

homosocialitet, tillsammans med tillhörande komponenter, som teori. Trots att vi även använt 

oss av Anja Hirdmans avhandling i kapitlet angående tidigare forskning knyter vi även den till 

den här teorin, då hon har mycket empiri på området. Till sist har vi tagit hjälp av Stuart Halls 

kodning/avkodning-teori för att kunna utläsa hur omslagen kodas för att sedan tas emot och 

avkodas av en mottagare. Vikten som läggs vid den teorin präglar till stor del hur budskapen 

på omslagen uppfattas. 

 

4. METODER  
 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva de två olika metoder vi har valt ut för den 

kvalitativa studien. Dessa är våra verktyg för att analysera vårt material som sedan, 

tillsammans med tidigare beskrivna teorier, kommer leda till en slutdiskussion och resultat. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av bild- och textanalys i vår undersökning är för 

att vi anser att dessa är de primära komponenterna som bör studeras när det gäller 

magasinsomslag. Det ligger stort värde i bilden, eller i vårt fall omslagsmodellen. Vi vill 
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studera vilka slags personer som uppmärksammas och hur de framställs via bilden på 

omslaget. Något som kommer spela ytterligare stor roll i vår undersökning är magasinens 

puffar och dess innebörd. Kombinationen av bild- och textanalys som metoder anser vi vara 

de mest lämpliga eftersom vi tror att detta kommer kunna rota en djupare kunskap kring 

ämnet. 

 

4.1 SEMIOTISK INNEHÅLLSANALYS 
 

Semiotiken är en nödvändig disciplin för att förstå mänsklig kommunikation, men är alltid att 

föredra tillsammans med andra vetenskaper som till exempel retoriken, vilken vi återkommer 

till lite längre fram.
44

 

Semiotiken är en självständig vetenskap men härstammar i grunden från två personer, 

Ferdinand de Saussure och Charles S. Peirce. Saussure brukar räknas som strukturalismens 

grundare och Peirce som pragmatismens fader. Båda har de rätt lika åsikter om semiotiken 

men på vissa sätt skiljer de sig åt. 

 

I och med att bilderna och puffarna på omslagen vi ska granska handlar om publikens 

tolkning och avkodning så är det här en mycket passande metod.  

Vår frågeställning rör vilka budskap som magasinen sänder ut med hjälp av sina omslag och 

genom att granska ur ett semiotiskt perspektiv kan vi utläsa budskapen som skrivs mellan 

raderna. Det som skrivs och skyltas med på magasinens omslag har ofta ett bakomliggande 

syfte, det vill säga att det som tryckts på framsidan av en tidning inte nödvändigtvis har den 

exakta innebörden man som konsument ofta tror. 

Semiotik kommer från grekiskans semeion, som betyder tecken. Den semiotiska vetenskapen 

i stort handlar om hur tecken förmedlar och bildar meningar och sammanhang, hur vi studerar 

tecken.
45

 Man kan använda semiotiken både inom textbaserade och bildbaserade medier, då 

båda innehåller tecken att tolka. En normal uppfattning torde vara att språket och ord är det 

sekundära vi kommer att tänka på vid en viss företeelse. Vi upplever först verkligheten och 

sen ordet. Som exempel så innehåller världen en hel del unga människor, som språket sedan 

ger oss ett ord för, nämligen barn. Saussure ansåg dock att vår uppfattning av verkligheten 

präglas av de ord och andra tecken vi känner till, utifrån den kultur vi lever i. Ett barn betyder 

en viss sak för någon i en viss kultur medan det kan betyda något helt annat för någon i en 

annan kultur. Mycket ligger i att man känner till en motpart, här skillnaden mellan ordet 
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vuxen och barn. Att välja att kalla någon för ett barn kan ha att göra med ålder, religion, 

fysisk hälsa och många andra aspekter.
46

 

Saussures semiotiska metoder tyder på att vår medvetenhet och våra erfarenheter i 

verkligheten skapas av alla tecken och det språk vi är omgivna med. Språket och tecknen 

fanns när vi föddes och våra tankar, erfarenheter, liv och identiteter är skapade utifrån dessa. 

 

Den amerikanska filosofen Charles S. Peirce fokuserar sitt semiotikanalysarbete främst på 

bilder och andra icke-verbala tecken. Även om språket är det sätt vi mest kommunicerar och 

förmedlar tecken på så genomträngs hela vår värld av bildliga tecken. Kläder, trafikljus, 

reklambilder, tidningar, tv-program och egentligen all sorts media. 

Som motpol till Saussures teorier och tankar kring semiotik så kom Peirce med sin ”triadiska” 

teckenteori, där han hävdar att det finns tre sorters tecken, vilka är ikoner, index och symboler. 

En ikon är ett tecken som liknar något vi avbildar eller representerar. Ett index är ett tecken 

som representerar något annat genom en orsaksrelation, till exempel så är fotspår i snön ett 

index på att någon nyligen gått där. Slutligen så kan en symbol tolkas på lite olika sätt. En fin 

bil kan vara symbol för rikedom, en gäsp en symbol för trötthet. Peirce och Saussure är 

tämligen överens om att symboler är motsatsen till index och ikoner genom att vara något 

man måste lära sig innebörden av för att förstå.
47

 

 

De bildliga och lingvistiska tecknen går utmärkt att kombinera i en analys och 

tillvägagångssätten påminner mycket om varandra. Då vi, i vår analys, kommer studera 

omslag som innehåller både text och bild så kan vi använda oss av både Saussures och Peirces 

infallsvinklar för att avslöja magasinens egentliga budskap.
48

 

 

Inom semiotiken finns det åtta grundprinciper. Förutom de tre tidigare nämnda ikoner, index 

och symboler så är det även denotation, konnotation, metafor, metonymi och kod. 

Denotation är ett ords betydelse, vilken man kan hitta i en ordbok. Det är ordets grund- och 

basbetydelse och har inget att göra med någon som helst tolkning. Konnotation däremot är när 

man drar det steget längre och gör en tolkning av ordet. Tolkningen får inte vara ur privat 

synvinkel utan ska vara generell utifrån det som vuxit fram i tolkarens kultur.  

Denotation och konnotation är det vi främst kommer att fokusera på i vår semiotiska analys 

av omslagen till Cosmopolitan och Café. Puffarna på omslagen gör att vi konnoterar till vår 
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kulturella omgivning och vår tanke är att gräva fram vad vi som läsare undermedvetet tänker 

när vi ser dessa. Vi själva har läst Cosmopolitan mer än Café och i en studie som denna är det 

extra viktigt att använda sig av att denotera och konnotera då vi inte vill riskera att göra en 

partisk analys. 

En metafor är en liknelse, vilket innebär att ett begrepp byts ut mot ett bildligt begrepp som 

liknar ursprungsbegreppet. Till exempel ”du är mitt hjärtas ros”, ”du är en stjärna” eller 

”fånga dagen”. För att en metafor ska fungera så måste sammanhanget vara klart för alla som 

hör metaforen. Många metaforer är så självklara i sina nya betydelser att vi inte ens reflekterar 

över att de är metaforer. 

En metonym är en del som får stå för och representera verkligheten. Till exempel så kan en 

häftig bil vara en metonym för rikedom, ett ansiktsuttryck vara metonym för en persons 

sinnesstämning och Hollywood en metonym för den amerikanska filmindustrin. 

Slutligen har vi kod, som ses som ett språkligt system. I språket är alfabetet koden och i ordet 

är grammatiken koden. Kläder kan definieras som tecken och hur man använder dem som 

koder. Utan tecken, inga koder och utan koder, ingen tolkning. Utan tecken finns världen men 

den går inte att uppfatta. 

 

Genom vetskapen av dessa semiotiska grundprinciper kan vi plocka ut de tecken 

magasinsomslagen innehåller och tolka dessa utifrån våra kulturella preferenser. Eftersom vi 

oftast inte är medvetna om hur mycket tecken påverkar vårt beteende så är det intressant att 

fördjupa sig i tidningarnas omslags påverkan på oss. 

 

4.2 RETORISK BILD- OCH TEXTANALYS 
 

Retorisk bild- och textanalys blir en väl användbar metod i vårt arbete på grund av att vi med 

detta verktyg kan gå in mer på hur budskap förmedlas och inte bara vad som förmedlas. Sättet 

hur något berättas i ord eller framställs via en bild blir en slags stil eller estetik.  

 

Bilden är ett viktigt verktyg eftersom den inte bara kan tilltala oss estetiskt utan också väcka 

känslor och tankar. Bildens övertygande kraft ligger i att den i ett visst ögonblick kan låta oss 

upptäcka eller se något på ett särskilt sätt.  

 

Något som är väsentligt för den visuella kulturen är typografi och design. Hit hör bland annat 

mode, varumärken och kända ansikten för att nämna några. Till det yttre bildar det visuella 

den bild av verkligheten vi ser och ett slags mönster av tecken som vi som individer kan 
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utläsa och sedan tillsammans känna en gemenskap i.
49

 Genom att använda sig av olika 

typografier och design med kombination av bilder i olika medier skapas medieretoriken. Det 

är en metod som används för att medierna vill beröra sin publik och skapa ett engagemang 

och intresse för vad de har att säga. Det vill säga att all kommunikation på något sätt måste 

vara retorisk för att den ska vara övertygande.
50

 

 

Det finns tre olika sätt att övertyga och dessa är uppdelade i förtroende, förståelse och 

känslor. Till att börja med finns etos, karaktären. Här handlar det om att man ska övertyga 

publiken med sin egen personlighet och karaktär. Man vill helt enkelt förmedla en positiv bild 

för att publiken man står inför ska tycka att man är trovärdig. Hos livsstilsmagasin är det 

viktigt att skapa en relation till sina läsare. Det gör man genom utformningen av tidningen, 

och i synnerhet omslaget som är tidningens ansikte utåt. Anledningen till att trovärdigheten 

har en sådan stark tyngdpunkt i retoriken är för att vi människor är i stort behov av att känna 

tillit. När en tidning är konsekvent i sitt utseende skapar det en tillit hos läsarna, då de alltid 

vet vad de får. Några avgörande faktorer för trovärdigheten, bortom medierna, är också 

utseende, kläder, utbildning och kön med mera.
51

 Logos är sättet att styra och forma tanken. 

Detta är en komplettering till föregående. Här pratar vi om ren fakta och information med 

konkreta exempel. Med logos talar man till människans förnuft och omdöme.
52

 Patos, det vill 

säga känslan, är den tredje och sista delen i övertygandens konst. Genom tal, bilder eller till 

exempel musik väcker man känslor. Använder man sig av rätt patos i olika situationer kan 

man få fram olika känslor som till exempel fruktan, längtan eller komik. Ännu en finess för 

att väcka känslor är att visa känslor själv.
53

 Vi kommer att analysera magasinsomslagens 

puffar i logos och patos i vår studie. På det sättet kan vi se om magasinen anspelar mest på det 

konkreta eller på känslolivet, när det kommer till att sälja en tidning. Dessutom kan det vara 

intressant att se huruvida ett dammagasin skiljer sig från ett herrmagasin i frågan. 

 

Alla dessa element anser vi vara till stor nytta för den analys vår problemformulering kräver. 

Den så kallade populärpressen ska arbeta med att lansera de senaste trenderna och 

förebilderna på ett övertygande och samtidigt trovärdigt sätt, något som återfinns på 

magasinsomslagens puffar. Dessutom handlar det inte bara om vad människor säger utan 

också om själva konceptet. Det innebär att designen, det vill säga layouten, också fungerar 
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som ett säljande argument eftersom den i sig representerar och gör att vi ”köper” en viss 

livsstil.
54

  

 

För bild- och textanalysen råder fokus på iscensättningen. När en tidningssida, eller i vårt fall 

ett omslag, designas handlar det mycket om att skapa en dramaturgi och att hantera en 

mångfaldig retorik. Det innebär att man väljer tonläge och ett sätt att uttrycka sig och skapa 

spänning. Till detta krävs två språk, bildspråk och verbalspråk, som tillsammans skapar en 

scen. Verbalspråket använder sig av rubriker, storleken på typsnittet, ordval, metaforik och så 

vidare. Bildspråket gör så att den platta tidnings- eller omslagsytan får någon slags rymd.  

 

Något vi kommer att använda oss av i våra analyser genom den här metoden är att studera 

formen för iscensättningen. På så vis ska vi kunna upptäcka om det finns något 

återkommande på magasinsomslagen till exempel när det gäller puffarna. För genom att ställa 

det återkommande mot substansen av det utbytbara kan vi definiera särskilda mönster eller 

upprepningar.
55

 

 

4.3 SAMMANFATTNING & ANALYSMODELL 
 

De ovanstående metoderna kommer att ligga till grund för den kvalitativa studie vi gör på 

området. Genom att kombinera dessa metoder är vår förhoppning att vi kommer att nå en hög 

validitet för studien eftersom vi på detta vis kommer att studera på ett djupare plan, som också 

är tanken med den kvalitativa studien. Den retoriska bild- och textanalysen kommer vara vårt 

grundverktyg av metoderna eftersom vi ser den som den mest grundläggande och relevanta 

för vår forskning. Inom denna metod kan vi analysera och utläsa omslagen genom både text 

och bild, bland annat genom hur budskapet förmedlas, som vi kommer att lägga stort fokus 

på. Som komplettering använder vi den semiotiska analysen, för att kunna utläsa vilka slags 

konnotationer magasinsomslagens budskap sänder ut till sina läsare. Både när det gäller 

omslagsbilden och puffarna.  

Genom att kombinera dessa två metoder skapar vi en analysmodell som vi kan applicera på 

vår studie. Den retoriska bild- och textanalysen kommer vara särskilt tillämpningsbar då vi till 

att börja med har valt att successivt och noggrant gå igenom varje omslag var för sig. Här 

uppmärksammar vi även de semiotiska antydningarna som färger, storlekar, ordval och 
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typsnitt. Vi kommer kommentera och diskutera omslagsbilden och dess modell, samt de 

puffar som förekommer på omslaget och hur dessa tolkas vid första anblick. 

Efter denna fas delar vi upp resultat- och analyskapitlet i sju olika avsnitt. Första tre avsnitten 

behandlar analysen av Cosmopolitan, därefter tre avsnitt om Café. Avslutningsvis kommer vi 

genomföra en komparativ analys av de bägge magasinen. 

Kategorierna vi kommer göra vår analys utifrån när vi behandlar Cosmopolitans omslag är 

bilden av kvinnan – utseendefixering & kroppen, det imperativa tilltalet och superkvinnan. 

Hos Café utgår vi från kategorierna bilden – utseendefixering & kroppen, den manliga 

gemenskapen och den normative mannen.  

Sättet vi valt att referera på i vår uppsats utgår från Oxfordsystemet och för att vara 

konsekventa i det här har vi följt anvisningarna som författaren Anna-Liisa Närvänen, i boken 

När kvalitativa studier blir text, ger. 

 

4.4 METODKRITIK 
 

Vi är medvetna om att vår studie hade kunnat göras på flera olika andra sätt. Bland annat har 

vi insett att vårt val av metoder hade kunnat vara annorlunda och på så sätt styrt studien i en 

annorlunda riktning. Vi har kunnat dra paralleller och utgått från både den retoriska och 

semiotiska analysen men har efter vår analys insett att vi även kunnat ta hjälp av 

diskursanalysen för att kunna urskilja ett eventuellt manligt respektive kvinnligt språk. I vårt 

resultat- och analyskapitel har vi diskuterat mycket angående den rådande diskursen och 

tilltalet som existerar på omslagen. Med hjälp av diskursanalysen hade kanske vår 

undersökning och våra resultat förstärkts inom det området.  

I början av vårt arbete diskuterade vi om den narrativa analysmetoden vore något att tillämpa i 

vår studie. Dock anser vi fortfarande att vi gjorde rätt som uteslöt den och att vi klarat oss bra 

med de metoder vi valde att använda oss av, utifrån de frågeställningar vi ville besvara. Vi 

tycker att det lämpade sig att fokusera ordentligt på två metoder i stället för att spreta mellan 

flera olika. På så sätt har vi kunnat få ett smalare men djupare perspektiv i vår studie. 

 

5. RESULTAT & ANALYS 

 

I det här kapitlet ska vi diskutera kring de bilder och de budskap Cosmopolitan och Café 

förmedlar via sina omslag, när det kommer till det kvinnliga och manliga utseendeidealet. Vi 

kommer dessutom att göra en komparativ analys för att tydliggöra särskilda skillnader 

magasinen emellan, med belysning på genusperspektivet. 
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Diskussionen kommer föras fram baserat på de teorier vi valt ut för vår studie, samt den 

tidigare forskningen vi studerat.  

 

5.1 COSMOPOLITAN 
 

5.1.1 Bilden av kvinnan – utseendefixering & kroppen 

Kastar du ett getöga på Cosmopolitans olika omslag så är det ingenting som vid första 

anblicken känns särskilt anmärkningsvärt. Magasinet ser ut som majoriteten av 

dammagasinen i tidningshyllan och du är van vid dess design, inklusive de puffar som 

förekommer på omslagen. 

Men när man betraktar bilderna på Cosmopolitans omslag på ett djupare plan kan man genast 

dra paralleller till både den manliga och den kvinnliga blicken, som Laura Mulvey talar om
56

, 

hur kvinnan framställs ur ett manligt perspektiv.  

 

Cosmopolitans omslag från april månad 2011 är ett typexempel för hur ett omslag hos 

magasinet kunde se ut detta år. Den rosa pastellfärgen i bakgrunden och den piffiga gröna 

färgen bidrar till myten om ”tjejigheten”. Ända sedan barnsben får flickor lära sig att tycka 

om rosa och på det här omslaget ser vi det i överflöd. Om man ska säga någonting som 

avviker från resterande nummer, angående omslagsmodellen, så landar blickarna på hennes 

klädsel. Övriga kvinnor på 2011 års omslag är klädda för att kunna gå på fest, ofta i 

klänningar som inte känns särskilt främmande för detta avseende. Men på aprils omslag har 

skådespelerskan Ashley Greene för det första blivit klädd i extremt korta jeansshorts med 

relativt hög midja, samt en vit skjorta som knyts ihop till en magtröja nedtill. Skjortan är 

uppknäppt hela vägen ner till knuten, ärmarna är uppkavlade och skjortkragen är uppställd. 

Dessutom är Greene, till skillnad från övriga omslagsmodeller detta år, sittandes. Hennes 

högra hand leker med håret och med ögonen ger hon betraktaren en förförisk blick. Den här 

bilden är inte direkt något en kvinna överlag identifierar sig med eftersom gemene kvinna i 

Sverige ytterst sällan skulle gå klädd så här. I stället för bilden tankarna till ”the girl next 

door”, grannflickan, som många män attraheras av. Detta i sin tur kan återkopplas till Laura 

Mulveys tankar om the gaze, det vill säga att kvinnan ser på omslagsmodellen genom en mans 

ögon och blir införstådd med att det är så här hon måste se ut, eller åtminstone borde 

efterlikna, för att kunna attrahera en man.  
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Samtliga kvinnor som prytt Cosmopolitans omslag under 2011 är utåt sett, i majoritetens 

ögon, felfria. Detta baserat på den normativa bild som skapats för vad kvinnlighet är. 

Eftersom denna bild har reproducerats genom åren har den till slut blivit en stereotyp och 

stannat kvar hos oss som den ”rättfärdigade” bilden av kvinnan, något Anja Hirdman också 

beskriver som den felaktiga gestaltningen av kvinnan
57

, vilken vi tidigare beskrivit i 

teorikapitlet.   

 

Samtliga kvinnor på omslagen av Cosmopolitan 2011 är smala, har kurvorna på de rätta 

ställena, är vältränade, har välsvarvade bröst med synlig kupa (förutom ett av omslagen där vi 

inte kan avgöra det då omslagsmodellens bröst döljs av kläder), har håret lagt i perfekta 

längder och är sminkade på ett fördelaktigt sätt för deras ansikte. Något som vi från födseln är 

insocialiserade med att anse vara det perfekta, kvinnliga utseendet. 

Omslagsmodellerna har alltid en mer eller mindre djup urringning och i nio fall av tio kort 

kjol, klänning eller shorts. De visar överlag mycket hud och den bara huden blir nästan aldrig 

täckt av någon text eller något annat störningsmoment. Majoriteten av kvinnorna på 

Cosmopolitans omslag är befriade, med hjälp av retuschering, från diverse 

”skönhetsskavanker” som till exempel leverfläckar, födelsemärken, finnar, rynkor, och 

kroppsbehåring. Samtliga kvinnor på omslagen är blonda eller, oftast, brunhåriga. Det finns 

inga svarthåriga, rödhåriga eller korthåriga. Ingen har en afrofrisyr eller hellugg. Majoriteten 

av kvinnorna på omslagen är vita i hudfärgen, ett par stycken har olivfärgad hud men ingen är 

mörkhyad.  

På den övervägande delen av omslagen ler omslagsmodellerna och enligt Hirdman så är detta 

en traditionell framställning som gör att kvinnorna anses vara lättillgängliga och 

oproblematiska.
58

 Leendet i sig etablerar en viss gemenskap mellan betraktaren och subjektet. 

 

Att kvinnan porträtteras på det här sättet, med en sexig approach och fokus på vad som anses 

vara eftertraktade egenskaper när män ser på kvinnor, kan tyckas konstigt då magasinets 

målgrupp är kvinnorna själva. Men detta går att koppla till den manliga och den kvinnliga 

blicken som bland andra Laura Mulvey och Anja Hirdman pratar om. 

Kvinnorna på omslagen objektifieras utifrån att man vill skapa lust hos mannen och dra till 

sig den manliga blicken. Att kvinnorna ser ut som de gör på dagens dammagasinsomslag, 

trots att de i grunden lockar män och inte kvinnor, beror på att kvinnornas naturliga blick på 

andra kvinnor genom en obruten tradition baseras på hur männen har betraktat kvinnor i alla 
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år. Då männen sedan långt tillbaka har haft en patriarkalisk makt inom kulturen så har 

kvinnan avbildats utifrån hur mannen vill se henne. Denna självklara blick kvinnan i alla tider 

haft riktad mot sig har gjort att hon har lärt sig att bli betraktad. I sin tur har detta lett till en 

undermedveten acceptans som fått kvinnor att se sig själva på samma sätt som män gör.
59

 

 

När man ser på de budskap som Cosmopolitan förmedlar på sina omslag, angående hur du 

som kvinna ska se ut utseendemässigt, så finns det en del återkommande teman att lägga vikt 

vid. Den kvinnliga skönheten blir en ytterst viktig beståndsdel som avgör om kvinnan får 

behålla mannen eller inte.
60

 Förutom den tydliga visuella bilden av hur en kvinna ska se ut så 

når magasinet även ut med sina budskap med hjälp av sina puffar. 

På de olika omslagen från 2011 kan vi läsa att som kvinna förväntas du ha perfekt hy, alltid 

vara först med den senaste klädstilen, bli vältränad på nolltid, vara sexig och fräsch dygnet 

runt, ha himmelskt hår, ha silkeshud och trimmad strandkropp, ha platt mage, plutande läppar, 

ha perfekta hårlockar, vara snygg bakfull, ha superheta underkläder när du går omkring 

hemma, följa trender, ha en len bikinilinje, magnetiska ögon och dofta förföriskt. 

Med andra ord, det handlar hela tiden om att kvinnan ska genomgå olika slags förändringar 

för att förbättra sitt utseende och nå det idealet som magasinet vidhåller.  

 

Utseendemässigt framhäver Cosmopolitan kvinnan som perfekt. Hon är felfri och fräsch 

dygnet runt, hon klär sig aldrig vardagligt och har aldrig en dålig hårdag.  

 

5.1.2 Det imperativa tilltalet  

Som vi nämnt i tidigare kapitel så är kvinnan ett kön som, enligt dammagasinen, kräver 

ständig förbättring. Cosmopolitan utnyttjar sina puffar för att genom väl valda ord och en 

genomtänkt textdesign övertyga läsaren om att det de läser är den rådande standarden för hur 

en kvinnas liv bör se ut.  

Dammagasinen i dag vill vara med och skapa en så kallad ”kvinnlig värld” och något av det 

mest primära på deras agenda är den kvinnliga kroppen och vad man kan göra med den.
61

 

Detta avspeglas på omslagen i form av ständigt uppmanande eller befallande puffar. Till 

exempel kan vi se på nummer 1 från 2011 att du ”måste läsa” forskningsresultaten om hur du 

träffar honom med stort h. På omslaget till nummer 11 kan vi läsa att ”Du kommer att älska 
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de nya sanningarna!” angående ”de 6 krossade sexmyterna”. Magasinet bestämmer på så sätt 

vad du bör ha för åsikter om saker och ting.  

 

Magasinen, bland annat Cosmopolitan, producerar en slags gemenskap med en föreställning 

om ett ”du”, vilket de bygger sina frågor och problemställningar runt för att sedan kunna 

erbjuda en lösning.
62

 Det här ”vi mot du”-tänket ser vi som en starkt genomgående diskurs för 

de omslag vi har analyserat. Vi har uppmärksammat att magasinet ofta använder sig av ”du”, 

”din”, ”dig” och så vidare och har reagerat över att alla inte kan identifiera sig med det ”du” 

magasinet presenterar. Till exempel kan vi på septemberomslaget läsa ”Få honom att satsa på 

dig!” där man helt och håller exkluderar homosexuella kvinnor. Ännu ett exempel ser vi på 

omslaget för mars månad där man ska bli ”mästare med munnen” och får lära sig ”tricken 

som gör det magiskt för både dig och honom”. Än en gång exkluderar man de homosexuella 

kvinnorna samt de som inte alls känner någon särskild magi av oralsex, eller kanske av olika 

anledningar inte kan eller vill ha sex överhuvudtaget. 

Hirdman skriver om tidigare forskning som gjorts där resultaten har blivit att den intima ton 

dammagasinen förmedlar har bidragit till en vi-känsla kvinnor emellan. Genom hennes 

forskning påstår dock Hirdman att detta är fel, vilket är något vi kan hålla med om då det 

huvudsakliga tilltalet på de omslag vi studerat, precis som i Hirdmans studie, ligger i den 

imperativa tonen med fokus på utlärandet.
63

 

Ett exempel ser man på omslaget till nummer fyra, i puffen som annonseras som 

”Läppstiftsspecial”, där meningarna ”Hitta din perfekta färg”, ”Fixa mer plut” och ”Måla så 

det håller” är skrivna i en imperativ form. Ett annat exempel är på omslaget till nummer tre, 

där vi längst ner i högra hörnet kan se puffen som innehåller ”Fixa de nya sexiga lockarna”.  

På samma omslag ser vi ”Utnyttja din hormoncykel till max!” och ”Du älskar skor”. 

 

Cosmopolitan använder sig ofta av engelska uttryck för att locka sina läsare, vilket tyder på 

att de medvetet riktar sig till en ung målgrupp som kan känna igen uttrycken från diverse 

utländska filmer, samt från det vardagliga livet interagerat med folk från olika kulturer. 

Till exempel kan vi se det på augustinumret, där man skriver ”You glow, girl!” för att anspela 

på hur man får gyllene hy i sista minuten. På omslaget till januarinumret står det 

”Skräddarsydda moves” och på juninumret står det ”svengelska” uttrycket ”Reclaima din tid”.  
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Anja Hirdman pratar om textens betydelse vilken i de flesta fall är bunden av restriktioner 

som inte öppnar för vilken slags tolkning som helst. Sändaren, i det här fallet Cosmopolitans 

redaktörer, producerar en tidning som ska passa läsarkretsen, det som Stuart Hall beskriver 

som ”preferred reading”.
64

 Hall hävdar att samma händelse kan tas emot och kodas på olika 

sätt, beroende på vad tolkaren har med sig i sitt bagage, i sin kulturella ryggsäck. Medierna 

har en viss intention med vad de sänder ut och på så vis förväntar de sig ett visst sorts 

mottagande av läsarna. Sedan är det upp till läsarna om de väljer att acceptera, ignorera eller 

motsätta sig budskapet.
65

  

 

Kvinnan som läser Cosmopolitan tilltalas ofta via retorikens patos, den känslomässiga och 

berörande porten. Under alla tider har kvinnan setts som symbolen för det naturliga och 

känslomässiga och precis som vi nämnt i det tidigare kapitlet om genusteorin så har detta 

även gjort intåg i journalistiken. Kvinnor har sedan barnsben uppfostrats att lockas av känslor 

och färger, vilket vi kan se även i dag på omslagen till de tidningar vi har analyserat, där patos 

används som en övertygande kraft. Bland annat kan man se ett exempel på augustinumret, en 

puff som frågar om ”han är rätt på sikt” och som talar om hur man ska lära sig tackla ”30-

årskrisen i förhållandet”. 

Med syftet att sälja så många magasin som möjligt använder Cosmopolitan ett knep som 

sedan länge är beprövat och har visat sig fungera. Detta knep stavas ”SEX”. Sexualiteten är en 

av människans starkaste drifter och själva ordet sex fungerar som en lockelse med ett löfte om 

en känsloupplevelse.
66

 

Överlag kan man se patos som ett verktyg i magasinets puffar angående sex. I samtliga tolv 

nummer puffas det högst upp till vänster för någonting som rör antingen sex eller kärlek. Att 

placera något högst upp till vänster tyder på att avsändaren ser detta som en föredragen 

läsning, det den vill att man ska läsa först.
67

 Det är alltså uppenbart att magasinet väljer att 

locka sina läsare med hjälp av att anspela på sex. Eftersom normen under så lång tid har varit 

att kvinnan representerar känslor blir det ”naturligt” för kvinnor att attraheras av puffar där 

den fundamentala grunden ligger i patos.  

 

Det här kan vi även koppla till den semiotiska analysen. Omslagen överöser läsaren med 

känslofyllda budskap och skapar på så vis starka konnotationer hos läsaren. Konnotationerna 

är de som väcker känslor inom oss och gör att vi kan identifiera oss med det som skrivs. 
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Till exempel, på omslaget till julinumret, så återfinns en puff som förmedlar texten ”Get a 

room! 8 kyssar som gör er löjligt förälskade”. Detta kan konnoteras på flera olika sätt, bland 

annat kan det engelska citatet refereras till sex då vi i otaliga, amerikanska filmer har hört 

denna fras i kombination med ett förälskat par som inte kan hålla händerna ifrån varandra. 

Den här konnotationen kan få oss att vidare tänka på att det är den här sortens ”kan inte hålla 

händerna ifrån varandra”-kärlek vi vill ha. Detta i sin tur kan leda oss till att öppna tidningen 

för att ta reda på hur vi ska gå till väga. 

 

Att tilltala kvinnan via logos i omslagspuffarna på Cosmopolitan är inte lika vanligt 

förekommande som det är via patos. Logos syftar till skillnad från patos på fakta och förnuft. 

Trots att det förekommer puffar där logos är framträdande så ligger ändå fokus på skönhet 

eller känslor. De mer faktabaserade puffarna som går att hitta på omslagen till Cosmopolitan, 

där vi valt att räkna med de som annonseras som forskningsbaserade, de djupare reportagen 

eller de som handlar om till exempel karriär eller att skapa en bättre tillvaro frånsett ditt 

utseende eller med hjälp av en man, har vi räknat till 27 procent av de samtliga puffarna från 

de tolv magasinen. Mer om detta kommer vi diskutera i den komparativa studien lite längre 

fram i uppsatsen.  

 

Fixeringen kring en kvinnas utseende samt tilltalet som uppmanar kvinnan att göra si och så 

ställer sammantaget mycket press på henne. Allt detta växer ihop till en samlad bunt krav, 

som sätter standarden för dagens ”superkvinna”. 

 
5.1.3 Superkvinnan 

När vi granskat Cosmopolitans omslag så har en viss definition av vad vi kan kalla 

”superkvinnan” uppträtt. Alla råd och tips som magasinet producerar är en slags guide för att 

nå det ideal som tidningen utstrålar för hur en kvinna ska vara. Vi har tidigare beskrivit hur 

majoriteten av omslagsmodellerna på Cosmopolitan ser ut, vilket även är den vanligaste 

bilden överlag av hur en omslagsbild faktiskt ser ut. De senaste tio-femton åren har man 

kunnat se en förändring som innebär att modellerna inte längre är de så kallade klassiska 

skönheterna, utan man väljer modeller mer på grund av ett individuellt, karaktärsstarkt 

uttryck.
68

 Den ovan beskrivna förändringen är något vi inte kan utläsa på Cosmopolitans 

omslag från 2011. Istället reproduceras en bild upp av kvinnan som sedan länge har varit en 

genusstereotyp för kvinnlighet. Kvinnan på omslagsbilderna är ”perfekt” och för många 

omöjlig att komma upp i samma nivå som utseendemässigt, bland annat på grund av 
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retuscheringen. Trots detta köper vi ändå tidningen, med hopp om att ta oss ett steg närmare 

idealet.  

Genusstereotypen för kvinnan har blivit en slags schablon som hela tiden späds på genom det 

traditionella förhållningssättet till att vara en superkvinna. Anthony Giddens menar att så 

länge samhället och medierna klamrar sig fast vid det här gamla synsättet för vad en kvinna 

ska vara kommer de magasin som säger sig vara moderna trots allt aldrig bli det.
69

 För att gå 

djupare in på vad Giddens talar om blir vi tvungna att se på samhället och individen via en 

makro- och mikronivå. Människan lever ett liv baserat på vardagliga och sociala interaktioner 

som kan verka naturliga och fortskridande. Men efter ett tag uppenbarar sig en insikt om att 

vårt sociala liv i stort sett präglas av strikta rutiner och upprepade mönster. Det i sin tur 

innebär att vårt agerande som människor i vår vardagliga tillvaro inte sällan i det långa loppet 

leder till stora konsekvenser, som i sin tur bidrar till att reproducera vår omvärld, det vill säga 

det vi kallar för samhället.
70

 Genom att vi köper och läser livsstilsmagasinen, samt fortsätter 

diskussionerna magasinen producerat åt oss, så skapar vi konsekvenser genom vårt sociala liv. 

Tidningarna och övrig media letar i samhället efter nyheter och aktuella snackisar som ska 

bidra till ett mervärde i vår vardag. De får tag i de aktuella diskussionerna skapade av 

livsstilsmagasinen och så är ett moment 22 framkallat. I det här fallet ingår även 

genustraditionerna och bilden av maskulint och feminint. 

Förutom bilderna på omslagsmodellerna och de visuella tecknen på hur vi bör se ut så haglar 

budskapen om kvinnans utseendeideal tätt även via magasinets puffar. Som vi tidigare nämnt 

så förväntas kvinnan ha perfekt hy på bakfyllan, ha himmelskt hår, perfekt kropp, plutande 

läppar och uppfylla en drös fler krav på hur hennes utseende ska vara. 

 

Vi kan konstatera att det ligger stort fokus kring utseendet på Cosmopolitans omslag och 

kraven som ställs på kvinnan verkar redan mer eller mindre orimliga om man jämför med hur 

vi som människor fungerar och hur olika vi faktiskt är. Men det är inte bara det yttre som 

anses vara viktigt för en ”Cosmotjej”. 

Förutom utseendet så krävs det också att hon är på topp när det gäller att vara intim med en 

man. Hon ska uppnå full njutning själv samt ge sin man en ”magisk” upplevelse i sängen.
71

 

I samtliga tolv nummer av 2011 års Cosmopolitan återfinns minst en puff angående sex på 

varje omslag, och den är varje gång placerad i vänsterkrysset - som anses vara det man läser 

först. Förutom att ge sin man en magisk upplevelse i sängen så bör kvinnan se till så att inte 
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sexet blir rutin (och om det blir det måste hon åtgärda saken), träna sin ”sexsibility” för att 

kunna njuta med alla sinnen, se till att hon och hennes man får orgasm samtidigt, hitta sin 

lustfaktor, bevara glöden, bli ”mästare med munnen”, avslöja och tolka sina sexfantasier, ta 

till sig råd från andra läsare angående sex, anamma det ”snabba och hungriga” sexet för att nå 

en ”oväntat bonus”, lära sig kyssas för att göra sig själv och sin man ”löjligt förälskade”, 

”sexsynka” för att fördjupa förhållandet och se till att vara à jour med de senaste, 

uppgraderade sexställningarna.
72

  

 

Vid det här laget har kvinnan fått lära sig hur hon ska se ut och hur hon ska bete sig i sängen. 

Men Cosmopolitan pryds av i genomsnitt åtta puffar per omslag och förutom de som handlar 

om utseendet och sex så finns det ytterligare några kategorier av uppmaningar för hur kvinnan 

anno 2011 bör vara. Det handlar om hennes karriär, om hur hon ska följa de rådande 

trenderna samt hur hon ska skapa det drömliv Cosmopolitan målar upp och säljer. 

När det kommer till kvinnans karriär så finns det enligt Cosmopolitan en hel del riktlinjer att 

ta fasta vid och ett ständigt sug att ”tjäna storkovan”.
73

 De karriärsinriktade uppmaningarna 

talar om för kvinnan att hon ska bli en vinnare på jobbet, putsa på sitt CV och fundera över 

hur pass mycket hon kan ”krydda det”, planera vad hon ska göra i sommar, hantera krisen 

som uppstår när hon blir uppsagd, ”komboklättra” med två jobb samtidigt, jobba med sin 

hobby, se till att inte bli pank och slutligen se till att briljera på jobbet.
74

  

Sett ur ett semiotiskt perspektiv får de karriärsinriktade puffarna tämligen liten plats i 

jämförelse med övriga puffar. Man har valt typsnitt som gör att texten smälter in i bakgrunden 

på ett effektivt sätt och man håller sig till en liten storlek på texten för att inte låta den 

överglänsa budskapen om skönhet, sex och trender. Det visar tydligt på vad magasinet 

prioriterar och vill att betraktaren ska lockas av att läsa. 

 

Omslagen till Cosmopolitan levererar löften om ett så kallat ”drömliv”, som du dels kan 

uppnå genom att följa trenderna som avslöjas via puffarna. Löftena som ges på omslagen blir 

i läsarens ögon möjliga att förverkliga, bara hon öppnar tidningen. 

I januarinumret erbjuds kvinnan en start på det nya året med en guide till hennes ”drömliv 

2011”. För att komma igång bör hon sätta ”gasen i botten” för att hitta lyckan och dessutom 

träffa honom med stort h. På samma omslag puffar tidningen för det ”vintermjuka modet” och 
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de ”superheta underkläder” hon bör klä sig i hemma. Dessutom ska hon hitta sin signaturdoft 

för att lukta så gott som möjligt.  

Omslagen för resten av 2011 års Cosmopolitannummer fortsätter i den stilen och puffar 

vidare för att guida henne till modetrenderna, tala om för henne vilka färger hon bör sminka 

sig i, hur hennes hår ska trendanpassas, vilka skor hon ska sukta efter, hur hon ska bli starkare 

av att ”sexfasta”, hur hon ska skapa spänning i vardagen, hur hon ska använda sig av 

”collagemetoden” för att skapa sitt drömliv, att hon ska ”toppa vårstilen”, bli strandsnygg och 

anamma den ”ultimata semesterstilen”, ta sig genom kriser, bli mer lättfångad, hantera sin 

ilska, döda dåliga rykten, rädda världen, äta rätt mat, umgås trendriktigt och hitta nya vänner, 

anpassa frisyren efter hennes olika aktiviteter, bli ”fit på ett kick” genom den senaste 

träningsformen, vara ”hetast i vinter” och kontrollera samtliga situationer i hennes liv med 

bara en enda mening.
75

  

 

Dessa nämnda uppmaningar, som är väldigt starka i sin framtoning både när det gäller ordval 

och design, om hur kvinnan ska vara, lägger en för läsaren kanske undermedveten vikt vid 

den kvinnliga önskan om att kunna tillfredsställa mannen. Många av puffarna kan vid en 

denotativ anblick se ”oskyldiga” ut för världen men vid en närmare konnotation syftar de ofta 

till hur du som kvinna ska följa alla dessa uppmaningar för mannens skull. Mer om det 

diskuterar vi i vår komparativa analys lite längre fram, eftersom det blir ett större värde i 

analysen då vi jämför den med ett herrmagasin. 

 

Som avrundning i kapitlet om superkvinnan har vi valt ut två puffar som vi tycker 

sammanfattar det hela bra. Dels handlar det om en puff i nummer sex av Cosmopolitan. Den 

lyder:  

”Reclaima din tid! Yes, äntligen hinner du allt” 

– Cosmopolitan nr 6, 2011 

 

Det här budskapet förstärker alla tidigare nämnda uppmaningar om att kvinnan ska klara av 

och vara ”allt”, det vi kallar för ”superkvinnan”. Trots mängderna av råd och levnadsguider 

Cosmopolitan erbjuder så propsar de på att man ska hantera och anpassa sig efter allt. Enligt 

magasinet så ska du som läsare utan problem kunna kliva in i mallen som den ultimata 

kvinnan. Den som samhället har skapat, och som journalisterna och medierna bibehåller.  

Samtidigt som Cosmopolitan framhäver budskapet om superkvinnan, att hon ska klara allt på 

en gång, så publicerar de en intressant puff i nummer nio, 2011: 
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”Överöst med lyckoknep? Så väljer du rätt bland budorden” 

••– Cosmopolitan nr 9, 2011 

 

Dubbelmoralen som uppstår vid publiceringen av den här puffen ger en något så när ironisk 

känsla till hela Cosmopolitans koncept. Genom hela året blir den kvinnliga läsaren tillsagd 

och uppmanad att följa alla lyckoknep magasinet har att erbjuda, utan intentioner att få läsaren 

att sålla ut vad hon vill ta del av. Den imperativa tonen, som vi tidigare nämnt, som läggs i 

Cosmopolitans uppmaningar är tydlig med att det här är något varje läsare bör följa. 

Ironin ligger i det faktum att Cosmopolitan själv delar ut knep för att nå lyckan och därmed 

uppfylla superkvinnans krav. Med tanke på att magasinet förmodligen inte vill nedvärdera 

sina egna lyckopuffar gör vi den kvalificerade gissningen att Cosmopolitan i denna puff syftar 

på andra budbärare av lyckobudskapet, trots att det är de själva som levererar majoriteten av 

dem. 

Genom att slå samman de olika kategorierna av puffar så sker byggnationen av den 

”moderna” kvinnan år 2011, den av oss så kallade ”superkvinnan”. 

 

5.2 CAFÉ 
 

5.2.1 Bilden – utseendefixering & kroppen 

Männen som pryder Cafés omslag är alla kända profiler som vid utgivningstillfället är 

aktuella inom sport-, musik- och medievärlden. Magasinet har anammat en viss stil på sina 

omslag, som de är väldigt konsekventa med, vilket även avspeglas på omslagsmodellerna. 

Radar man upp omslagen från 2011 bredvid varandra så är likheterna mellan till exempel hur 

modellerna är klädda slående. Även poseringen samt placeringen av modellerna är likartade 

på alla omslagen. Det enda omslag som är avvikande i dess utformning är Cafés juniomslag 

från 2011 då både en kvinna och en man agerar omslagsmodeller. Det här är det enda omslag 

från Cafés magasin 2011 där en kvinna figurerar.  

Kvinnan är den svenska supermodellen Caroline Winberg som står med armen runt komikern 

och skådespelaren Henrik Dorsins nacke, lutandes med kroppen mot hans överkropp. Café må 

ha valt konceptet med en man på framsidan av deras magasin men den vanligaste 

omslagsmodellen i tidningshyllorna överlag är en kvinna som är fotomodell eller kändis. 

Riktlinjerna för henne som ”objekt” är att hon är ung, vacker och nästan alltid ler. Hon ska 

spela på läsarnas värderingar, drömmar och behov.
76
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Winberg har. På bilden är hon klädd i ett rött, tight fodral och Henrik Dorsin är klädd i en 

svart kostym, med vit skjorta och fluga. Han har ett glas i handen med något som liknar 

whiskey. Själva bilden av paret representerar en bild av en drömtillvaro för många män.  

Bilden skapar ett antal olika konnotationer när man betraktar den. Bland annat står kostymen 

som en metonym för rikedomar och det eleganta livet där allting är möjligt. Paret för tankarna 

till filmens James Bond på grund av kläderna, festkänslan och drinken. Henrik Dorsin är 

ingen person som brukar förekomma i samband med mode eller lyxliv, och inte heller som 

sexsymbol. Vid tiden för publicering av detta nummer var han mest aktuell som tv-karaktären 

Ove Sundberg, en stillös, plump, snål och jobbig granne. Dock konnoterar han till humor och 

skratt och tillsammans med en kvinnlig supermodell förmedlar han budskapet om att även 

humor är attraktivt.  

Henrik Dorsin är märkvärt kortare än kvinnan vid sin sida. Winberg ser självsäker ut och tittar 

rakt in i kameran medan Dorsin har ett snett leende som förmedlar något i stil med ”vad säger 

ni nu då?”, på ett lite hämndlystet sätt. Det här ger känslan av att han är i underläge gentemot 

henne. Trots detta vänds hans underläge till ett överläge då hans kvinnliga sällskap lutar hela 

sin kropp mot honom samtidigt som hon står på ett ben, vilket gör att han blir hennes trygga 

stöttepelare. Helheten som bilden skapar utstrålar en tanke om att dagens normativa man inte 

behöver vara den snyggaste, mest attraktiva, längsta, mest vältränade alfahanen. Utan att i dag 

går även den roliga mannen hem hos kvinnorna och personligheten är det som är i centrum. 

 

I övrigt ger männen på Cafés omslag ett verkligt intryck, med hur de ser ut och hur de 

poserar. Ett vanligt förekommande sätt att placera modellerna på är med händerna i fickorna, 

vilket ger ett bekvämt intryck eftersom vi är vana att se männen på det sättet i vardagen. 

Alla män på Cafés omslagsbilder tittar rakt in i kameran. Det ger en känsla av den så kallade 

”vanliga människan” som oftast står rakt upp- och ner utan att distansera sig från läsaren med 

”den upptagna blicken”, som ofta figurerar i journalistiska bilder.
77

  

Hälften av omslagsmodellerna ler på sina bilder och hälften har ett allvarligare ansiktsuttryck. 

Det verkar finnas en tanke bakom om omslagsmodellen ler eller inte, när man ser till den 

tillhörande puffen. I nästan alla fall är det en allvarlig text till ett allvarligare ansiktsuttryck 

och en muntrare text till ett leende, allt för att förstärka helhetskänslan. 

Cafés omslagsmodeller är välklädda. Två av 2011 års omslag föreställer modeller med bar 

överkropp men resten är ordentligt påklädda och visar i stort sett ingen bar hud. Alla påklädda 

modeller utom en har en tröja eller skjorta med kavaj eller annan öppen jacka över. ”Kläderna 

gör mannen” lyder det gamla ordspråket, och visar på att männens kroppsbyggnad inte ligger 
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i fokus utan att mer fokus ligger på kläderna i sig, samt modellernas personliga stil som 

magasinet försöker förmedla.  

Modellerna på Cafés omslag är, oavsett fokus på kroppen, överlag vältränade. Vissa av 

männen på omslagen vet vi, genom att ha sett dem i tv-sammanhang vid tidpunkten av 

publicering av det nummer det är aktuella med, är mindre vältränade. De har av magasinet 

täckts av smickrande kläder och stora puffar för att dölja detta faktum.  

Enligt Yvonne Hirdman och hennes ”första princip” är kvinnan det könet som fokuserar på 

kroppen medan mannen fokuserar på själen.
78

 Det är tydligt i detta sammanhang. 

Männen på Cafés omslag har varierande frisyrer, de är både blonda, mörkhåriga och 

gråhåriga. Det finns inga helt skalliga män på omslagen och inte heller några rödhåriga. Ingen 

av männen på omslagen har, till synes, utländsk bakgrund utan alla är svenska med vit 

hudfärg. 

För att återkoppla till Yvonne Hirdmans första princip angående genusstrukturen och hur den 

upprätthålls kan man se en tydlig tendens till att den särbehandling av pojkar och flickor som 

påbörjas redan vid födseln fortsätter hela vägen fram till magasinens omslag. Detta handlar i 

första hand om färgerna rosa och blått.
79

 På Cafés omslag finns det bara ett omslag där 

omslagsmodellen inte bär något blått eller svart klädesplagg. Överlag är alla kläder som 

modellerna bär mörka. Ljusa, klara färger är något som nästan inte alls förekommer på Cafés 

omslag. På ett av omslagen förekommer en helt röd outfit och denna bärs av 2011 års enda 

kvinnliga omslagsmodell Caroline Winberg, poserandes tillsammans med Henrik Dorsin på 

juninumret.  

 

Det är ingen hemlighet att modellerna på magasinens omslag är retuscherade genom diverse 

olika datorprogram. Finnar och andra hudåkommor trollas bort på ett kick och så är även 

fallet här. Men det som vi anser skiljer Cafés omslag mot många andra är att de har behållit 

den verkliga känslan i bilden. Rynkor, skuggor, ojämn hy och porer är alla egenskaper som i 

viss mån existerar på omslagen.  

Männen på 2011 års omslag är i varierande åldrar och tilltalar naturligt olika delar av Cafés 

målgrupp, med en stor bidragande faktor att de är aktuella i media. Trots att det är, genom 

majoritetens ögon sett, snygga män på omslagen så ger den verklighetstrogna bilden av dem 

en känsla av ett icke ouppnåeligt ideal.  

Café har, under hela 2011 med sina tolv olika nummer och omslag, endast en puff som direkt 

handlar om den manliga kroppen. Det är i februarinumret där en liten puff, som ligger på en 
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platta högst upp till vänster ovanför magasinets titel, ställer frågan ”Lite tjock? Testa Cafés 

totala träningsschema”.  

Februarinumret kommer ut i januari, vilket är månaden då många har nyårslöften att infria. Ett 

av de vanligaste är att man ska komma igång med träningen igen, vilket rättfärdigar puffen. 

Nämnvärt är att puffen inte har det imperativa tilltalet vi tidigare nämnt, utan frågan ställs mer 

allmänt och går att tolka därefter.  

Anmärkningsvärt är att på ett helt år så dyker bara en enda puff om kroppen upp. I stället 

läggs fokus på männens stil och deras klädval. Tidningens omslag fokuserar på personen som 

individ och i stället för att anta att alla läsare har likadana kroppar som ska bemötas på samma 

sätt så ger de känslan av att ha något för alla. Det vill säga att de inte skapar någon stereotyp 

läsare när det kommer till hur de ser ut kroppsmässigt utan lägger i stället sina råd och tips för 

hur du ska klä dig och skapa en personlig stil.  

När det kommer till Cafés uppmaningar om hur mannen ska se ut mode- och stilmässigt så 

presenterar de detta, i sex fall av tio, som en guide. De erbjuder konstaterande puffar som till 

exempel säger ”100 vårplagg under 1000 kronor”
80

, ”33 suveräna höstjackor”
81

, ”stora 

kostymguiden”
82

 och ”50 bästa stilköpen i höst”
83

. Sedan är det upp till läsaren att göra vad 

han vill med den informationen. Café bestämmer sällan vad mannen ska ha för åsikt kring den 

puffade trenden men då det händer så handlar det om att du ska ”hitta din sommarstil” och 

”bli snyggast på stranden”
84

, ”klä dig bäst på gymmet”
85

 och vara ”rätt klädd dygnet runt”.
86

  

I ett enda nummer, augustinumret, använder Café ett resolut tilltal då de talar om för mannen 

vilka skor han ”måste” äga. Magasinet ger trots det en känsla av att alla läsare kan anamma 

deras råd, då de på omslaget ger alternativ mellan lyx och budget. Resultatet av detta blir att 

den tänka läsargruppen känns väldigt bred trots en relativt snäv målgrupp.
87

 

 

5.2.2 Den manliga gemenskapen 

En ständigt återkommande liten textrad på Cafés omslag är magasinets beskrivning, som 

återfinns i liten storlek precis under titeln -”Den moderna mannens bästa vän”. Bara genom 

den här meningen skapar man direkt en vi-känsla mellan den manliga läsaren och tidningen. 

Vi-känslan är den stora bidragande faktorn till den manliga gemenskapen och genom det här 

konstaterandet hamnar Café och dess läsare på samma nivå. Café gör läsaren till en 
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samtalspartner som inte behöver råd om förändring eller förbättring, precis som det var i Anja 

Hirdmans studie om Fib Aktuellt.
88

 

 

Den tänkta läsaren för Café dras till magasinet på grund av de typiskt manliga ämnena, 

någonting som går tillbaka ända till vår barndom och till den särbehandling som pojkar och 

flickor möts av. Vi har bland annat talat om hur bebisar kläs i olika färger beroende på kön, 

men vad som också ingår i Yvonne Hirdmans första princip är hur pojkar och flickor tilldelas 

olika slags leksaker. Bland annat så tilldelas pojkarna verktygslådor, bilar, tekniska prylar av 

olika slag, fotbollar och olika former av vapen. Flickorna, å andra sidan, får i stället ta hand 

om köksleksaker, dockor, låtsassmink och speglar.
89

 Den här uppdelningen bland könen 

skapar en genusklyfta som genom åren upprätthållits eftersom barnen fått lära sig detta av 

sina föräldrar, och i sin tur kommer lära sina barn samma sak.  

Via struktureringsteorin talar Anthony Giddens om olika mänskliga medvetanden. Ett av 

dessa är det så kallade omedvetna. Med det här menar han att även om stora delar av sättet vi 

beter oss på baseras på vår vilja, där vi dessutom reflekterar över besluten och handlingarna, 

så styrs en del av våra handlingar av omedvetna motiv. Giddens menar på att det omedvetna 

påverkas av olika strukturer som skapar en ridå för att människor inte ska minnas särskilda 

skeenden eller upplevelser. Människan har många minnen baserade på upplevelser som har en 

relation till barndomen och eftersom vi vid den här tiden inte besitter förmågan att uttrycka 

oss verbalt kan våra omedvetna motiv inte heller ta en diskursiv form. I stället grundas 

minnena på bilder som stödjer minnet.
90

 Sedan barnsben har vi sett våra föräldrar klä sig och 

agera på ett visst sätt vilket har gjort att vi skapat bilder utifrån våra minnen, av vad som 

representerar manligt och kvinnligt. Men på grund av att upplevelserna har skett omedvetet 

kan vi inte uttrycka det här med ord. Likväl som små flickor ser sin mamma klä sig i klänning 

och måla ansiktet vackert ser små pojkar sina pappor som den starke superhjälten, den de 

själva en dag vill bli. 

Kombinerar vi de här teorierna så kan vi se utifrån resultatet att den så kallade genusklyftan 

har tagit steget in på den journalistiska arenan, i synnerhet hos livssilsmagasinen. Som Anja 

Hirdman har kommit fram till i sin studie så har mannen i alla tider stått i fokus och när de 

pryder tidningarnas omslag eller framställs i en artikel får de berätta om sina exalterande liv. 

Man vill gärna måla upp männen som om att de lever i en lite farlig tillvaro.
91
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omslag kan vi läsa om bland annat ”Mördarnas motorväg”
92

, ”Jetplan! Jättebåtar!”, ”Jon 

Olsson om Lamborghinin…”
93

, ”Äventyr: Syrebrist! Café bestiger Kilimanjaro”
94

, ”Fotboll & 

fest: Bästa Serie A-resorna”
95

 och ”… 20 heta hörlurar och högtalare”.
96

  

Det här är puffar som förmodligen aldrig skulle synas på ett magasin riktat till kvinnor. Delar 

vi upp Cafés puffar i olika kategorier så mynnar de ut i teknik, sport, mode, kriminalitet, 

äventyr, musik och resor. En underrepresenterad kategori är den som handlar om relationer, 

sex och kvinnan i egenskap av kvinna. Sammanlagt under 2011 återfinns endast fem puffar 

som behandlar dessa ämne. Den här underrepresentationen påvisar att det är de manliga 

intressena som är i fokus och det mest väsentliga för den manliga läsaren. Det är den manliga 

gemenskapen som är det primära, kvinnan är det sekundära. Det här återkommer vi till i vår 

komparativa analys, där vi jämför denna homosociala diskurs med Cosmopolitans rådande 

heterosociala.   

 

5.2.3 Den normative mannen 

För att inleda detta kapitel tar vi upp Yvonne Hirdmans ”andra princip”, som handlar om att 

göra det manliga till norm. Enligt Hirdman kan man säga att denna norm kan definieras som 

den ”vite, heterosexuella mannen av medelklass, som utgör riktpunkten för samhällets övriga 

individer i deras strävan efter anpassning”.
97

 Den här beskrivningen gör ett stort avtryck på 

Cafés omslag, där samtliga modeller faller under denna mall. Det enda som på Cafés omslag 

kan skilja sig från denna princip är att alla modellerna står högre i rang än att kunna räknas 

som ”medelklass”.  

Något som fungerar som ett centralt element i definierandet av maskuliniteten är mannens 

betraktande av kvinnan.
98

 Men att män tittar på andra män, som till exempel på omslagen till 

Café, tas sällan upp för diskussion då det anses ifrågasätta den normativa, heterosexuella 

mannen. Det vill säga det allmänheten anser vara maskulinitet. I stället för att titta på varandra 

ska männen titta tillsammans på kvinnan för att på så vis skapa en ”broderskapsblick” som 

står för den naturliga, maskulina identiteten. I och med den här blicken så införlivas den så 

kallade myten om ett enat manligt begär.
99
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Något som tydligt framträder via puffarna på Cafés omslag är det faktum att mannen inte 

behöver förändras eller förbättras. Man talar inte om hur mannen ska förbättra sin fysik i form 

av träning, hur han får perfekt hy, glansigt hår, sin drömkvinna eller hur mycket hår han ska 

ha under armarna. I stället blir den manliga läsaren tilltalad som ett redan fullfärdigt och 

dugligt subjekt. Han får tips om olika trender men blir oftast inte uppläxad att följa dem, han 

får höra om Hollywoods hetaste tjej men får inga råd om hur han ska fånga henne. Café 

fokuserar på att tillföra kvalité i mannens redan dugliga liv, i stället för att ändra det redan 

befintliga. I och med detta behöver alltså inga bearbetningar eller omarbetningar 

genomföras.
100

  

 

Det finns något som kallas för ikoner och dessa ikoner är ett slags tecken eller en 

personifikation för en särskild egenskap eller förmåga. Dessa är inte att förväxlas med 

semiotikens term ikon. Det finns olika slags ikoner, till exempel fotbollsikoner, festprissar, 

företagare och så vidare.
101

 Något som alla männen på Cafés omslag från 2011 har 

gemensamt är att de kan ses som ikoner inför den manliga läsaren. Alla män på omslagen 

representerar särskilda egenskaper eller förmågor, bland annat finns där sportikoner, 

humorikoner, musikikoner och modeikoner. Dessa ikoner kan ses som ett slags manligt ideal 

men eftersom de ändå förmedlar verklighet blir de till slut den manliga normen för hur män 

ska vara och se ut.  

 

På samma omslag som Henrik Dorsin och Caroline Winberg poserar hittar vi puffen som 

frågar ”vågar du dejta en annan man?”. Att det ställs som en fråga tyder på att det är något 

som det inte finns något självklart svar på än, något som fortfarande kan klassas som tabu. 

Den här puffen och den konnotationen leder tankarna till att den ”självklara” mannen bör vara 

heterosexuell, att det inte ska finnas några frågetecken kring vem som är okej att dejta. Puffen 

”vågar du dejta en annan kvinna?” hade aldrig tolkats på samma sätt då det allmänna sättet att 

tolka det på, i en mans ögon, hade varit att det handlar om otrohet.  

Tillsammans med vissa andra puffar, som till exempel den på aprilnumret som lyder ”Förför 

henne på Facebook & Twitter”, kan vi tolka att den normativa mannen, mannen som läser 

Café, är och bör vara heterosexuell. 

 

Så hur modern den normativa mannen än är kan vi genom att studera Cafés omslag konstatera 

att han ännu ofta figurerar under traditionella omständigheter när det gäller genusstereotypen 
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för mannen och vad som är manligt. I Visuell retorik
102

 har man uttryckt sig så här kring 

rangordningen av könen: 

 

”Mannen – ofta personifierad av den första människan Adam – har historiskt fått representera hela 

människan. Kvinnan representerar sitt eget kön; som mor, hustru, syster eller gudinna.  

Den högste – Gud fader själv – omtalas som ’han’. Därtill kan påpekas att mänsklighetens  

historia kallas his-story på engelska och inte her-story.” 

– Visuell retorik, sidan 136 

 

 
5.3 KOMPARATIV ANALYS 
 

Under de föregående sex avsnitten har vi gjort djupgående genusanalyser av 

livsstilsmagasinen Cosmopolitan och Café. Cosmopolitan är som sagt ett magasin riktat till 

unga kvinnor som vill få ut det mesta av livet medan Café har målgruppen moderna och 

modemedvetna män. Att analysera tidningarna var för sig har lett till ett flertal olika insikter. 

Många av dessa insikter anser vi gör sig bäst i en komparativ studie där de individuella 

egenskaperna hos det ena magasinet förstärks av att jämföras med det andra. 

 

Det är anmärkningsvärt vilka väsentliga skillnader som finns mellan livsstilsmagasin riktade 

till män respektive kvinnor anno 2012. Den allra största vi har kunnat hitta handlar om de 

homosociala och de heterosociala gemenskaperna som omslagen till magasinen utsöndrar. 

Detta fenomen är något vi tagit fasta på, utefter bland annat Anja Hirdmans avhandling. 

 

Den homosociala gemenskapen genomsyrar alla Cafés omslag från 2011. Man talar till 

mannen och skapar en vi-känsla, läsaren och tidningen är ett enda vi. Till exempel, på 

omslaget från april, återfinns puffen ”Ta oss till EM!” vilket gör att man skapar en gemenskap 

som inkluderar de på redaktionen och läsarkretsen. Cosmopolitan har en auktoritär röst som 

mer eller mindre befaller läsaren med uppmaningar, som i sin tur försvagar vi-känslan. Café 

är noga med att bygga upp den homosociala gemenskapen för att stärka banden män emellan. 

Detta gör de bland annat genom att ytterst sällan nämna någonting som involverar kvinnor, 

relationer och sex i sina puffar på omslagen. Det är i stället mannen och de manliga intressena 

som är det primära för läsaren. Till exempel återfinns puffarna ”Tidernas 10 bästa 

sportfilmer”, ”Teknikspecial: Allt om 3D-tv”, ”Café på VM i träskfotboll” och ”Därför älskar 

vi Charlie Sheen”.  
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Detta kan jämföras med Cosmopolitan vars diskurs genomsyras av att stärka den 

heterosociala gemenskapen. Via Cosmopolitans omslag får du veta att du i tidningen kommer 

få kärleksråd om hur du kommer träffa Honom, hur du fångar drömmannen, hur ni blir nykära 

igen, hur du räddar ert förhållande, hur du hämtar dig från att ha blivit dumpad, att vara 

vaksam för att upptäcka otrohet, hur du hittar den mest fertile mannen, att hitta mannen som 

är rätt på sikt och hur ni fördjupar ert förhållande genom att ”sexsynka”. 

Mycket av tilltalet från magasinet till kvinnan handlar alltså egentligen om mannen och hur 

kvinnan positioneras under honom. Som kvinna är det du som ska snärja honom och inte 

tvärtom. 

 

Vidare kan vi se tydliga skillnader i tilltalet till män respektive kvinnor. Som vi varit inne på 

tidigare så uppmanas Cosmopolitans läsare till att ständigt förbättra sitt utseende och 

dessutom lära sig nya knep vad gäller kategorierna sex, mode, relationer och karriär. Det vill 

säga att kvinnan kontinuerligt måste läras upp på flera områden, i huvudsak för mannens 

skull. Då tjejer är uppfostrade till stor del av en person av samma kön så anser olika forskare 

att de känner sig närmare relaterade till andra människor och världen utanför. Killar 

identifierar sig själva som annorlunda från deras mödrar och världen utanför. Som ett resultat 

av detta tänker tjejer på sig själva i relation till andra medan killar tänker på sig själva som 

obundna individer.
103

 Ett naturligt val för tjejer blir därför att titta på andra tjejer eller kvinnor 

för att lära sig hur de ska vara och se ut, därför blir det även naturligt för dem att ta till sig 

magasinens råd. 

Männen tilltalas sällan på samma sätt som kvinnor. Vi har tidigare i vår analys diskuterat 

mannens roll som fulländad vilket gör att han inte ”behöver” uppmanas till förbättring på 

samma sätt som kvinnor. 

 

Om man ser till omslagen på de båda magasinen så förekommer det en hel del puffar i 

frågande form. På Cosmopolitans tolv nummer figurerar 15 frågor. Samtliga frågor handlar 

om dig som läsare och dina vanor. ”Knottrig bikinilinje?”, ”Bakis-hy?”, ”Har sexet blivit 

rutin?”, ”Skaffa barn på egen hand?” och ”Är det OK att krydda ditt CV?” är alla puffar som 

förekommer. Café å andra sidan har under tolv nummer enbart två frågande puffar som 

handlar om dig som läsare. I övrigt är det fyra stycken som är faktabaserade och där för att 

skapa en nyfikenhet som kan stillas genom att läsa tidningen. Till exempel kan frågorna vara 

”Mördade fotbollshjälten sin älskarinna?” eller ”Hur många liv har äventyraren Bear Grylls?” 
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Därmed kan man säga att männen redan anses kunna och veta allt som handlar om dem 

själva, medan kvinnorna bär på frågetecken som behöver rätas ut. Även det här kan förankras 

i kvinnans lärande och frågorna på Cosmopolitans omslag kan skapa funderingar och 

förvirringar hos kvinnan som inte fanns där innan. 

 

De mer faktabaserade puffarna som går att hitta på omslagen till Cosmopolitan, där vi valt att 

räkna med de som annonseras som forskningsbaserade, de djupare reportagen och de som 

handlar om till exempel karriär eller att skapa en bättre tillvaro frånsett ditt utseende eller med 

hjälp av en partner, har vi räknat till 27 procent av de samtliga puffarna från de tolv 

magasinen. På Café är motsvarande siffra 59 procent, vilket tyder på att det är magasinet som 

fokuserar mer på intellektet vid en jämförelse mellan dessa två. Än en gång kan vi återkoppla 

detta till faktumet att mannen kulturhistoriskt sett har fått representera kultur och förnuft 

medan kvinnan fått stå för naturen och känslolivet.
104

 

Ännu ett tecken på det ovan nämnda, angående män och kvinnors olika representationer, är de 

puffar som handlar om omslagsmodellen. Alla omslag på både Cosmopolitans och Cafés tolv 

olika nummer har en puff i förhållande till omslagsmodellen. Den säger ofta vad modellen 

heter samt bjuder på en försmak om vad vi kommer att få läsa om i tidningen.  

På Cosmopolitan råder fokus kring omslagskvinnornas relationer, kärleksproblem, rädslor och 

styrkor. Man fångar alltså läsaren via patos, känslolivet. Detta kan även dras till vad vi 

tidigare pratat om som ”den felaktiga bilden av kvinnan”. För det första späds myten om den 

känslosamma kvinnan på genom att man enbart tar upp kärleksrelaterade ämnen i puffarna 

kring omslagsmodellen. Att fokusera på detta i stället för till exempel karriären sätter en 

standarddiskurs för vad kvinnor bör diskutera och bry sig om. I och med att många kvinnor 

ser upp till de kändisar som figurerar på omslagen så blir det som kändisarna ”anser vara 

viktigt” även viktigt för läsarna. Dessutom är alla bilder på Cosmopolitans omslag mer eller 

mindre retuscherade vilket också sätter sin prägel på bilden av den felaktiga kvinnan. Särskilt 

hos yngre män och kvinnor som inte ännu har förstått vidden av manipuleringen av bilder i 

dag. På grund av detta, kombinationen av den visuella bilden av kvinnan samt ämnet hon 

(enligt magasinet) förespråkar att tala om, stärks ett felaktigt ideal av kvinnan och vad som är 

feminint. 

Puffarna kring omslagsmodellerna på Café däremot handlar om männens karriärer och 

aktuella åtaganden, de manliga läsarna angrips på det sättet via logos. På det här sättet får 

läsarna en bild av vad som är viktigt för den kände mannen, vilket skapar en ambition bland 

läsarna att försöka eftersträva något liknande.  
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Att männen på Cafés omslag är svenska, välkända ”män bland folket” gör att de är lättare att 

relatera till för en läsare än vad de amerikanska världskända skådespelerskorna och 

modellerna på Cosmopolitans omslag är. Männen blir på så sätt ett ideal som är möjligt att 

uppnå för andra svenska män medan kvinnorna skapar en bild av ett drömliv i ett annat land, 

långt borta. 

 

6. SLUTDISKUSSION & SLUTSATS 
 

6.1 VILKA BUDSKAP MATAR MEDIERNA OSS MED? 
 

Den här studien gjorde vi för att försöka få klarhet i vilken bild av kvinnan respektive mannen 

dagens livsstilsmagasin egentligen projicerar på sina läsare. Vi ville veta vilka budskap 

magasinen sänder ut via sina omslag, och vad dessa gör med våra föreställningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Att analysera de här 24 omslagen har gett oss ett mer kritiskt 

förhållandesätt till den bild Cosmopolitan och Café genererar av kvinnan och mannen. 

Dessutom har det fått oss att fundera över vem den tänkta läsaren för respektive magasin 

egentligen är och vilka avsändarna är.  

 

 Det vi har definierat som normen för den kvinnliga läsaren hos Cosmopolitan, utifrån dess 

omslag, är en heterosexuell kvinna, som antingen lever i ett förhållande eller är på jakt efter 

den rätta mannen. Hon gillar att ha sex och att utforska det området till nya höjder. Hon är 

målmedveten och klättrar på karriärstegen med sikte på en bra inkomst. Kvinnan väljer sina 

vänner med omsorg och vill gärna fördjupa de redan existerande vänskapsbanden likväl som 

hon vill utvidga sina sociala umgängeskretsar. Dessutom sätter hon stort värde på sitt yttre, 

hon bryr sig både om kroppen och hur hon uppfattas modemässigt. 

Alla dessa punkter kan återknytas till att kvinnan som läser Cosmopolitan även är en kvinna 

under upplärning och ständig förbättring. Hon behöver förbättra sin stil, hitta nya vänner, lära 

sig nya sätt att tillfredsställa sin man sexuellt (och på så sätt rädda kärleken) och göra en 

bättre karriär än den hon redan har. 

 

Går vi över till Café, och till vår analys av deras omslag, så kan vi även här hitta en mall för 

vad mannen som läser det här magasinet bör efterlikna.  

Mannen som läser Café är även han heterosexuell, även om det inte trycks på det i lika stor 

utsträckning som för Cosmopolitans läsare. Han ska vara välklädd, självsäker, gilla resor och 

äventyr och sträva efter att bli framgångsrik. Han ska vara nyfiken på brott och oupplösta 
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kriminalfall, gilla teknik, musik och vara nyfiken på andra, aktuella män som är i ropet just 

nu.
105

 Precis som för kvinnan finns det ett manligt ideal som har förts vidare genom 

generationer. Mannen ska vara vältränad men inte för vältränad, dessutom så har längden en 

stor betydelse, eftersom en lång man symboliserar manlig auktoritet. Eftersom det här 

synsättet på det manliga idealet funnits med så pass länge så blir det naturligt att koppla 

auktoritet, makt och maskulinitet till varandra. Därför bibehålls också ett naturligt synsätt på 

detta fenomen överhuvudtaget.
106

  

 

Vi anser att den bild Cosmopolitan målar upp för hur en kvinna ska vara, superkvinnan som 

vi nämnt tidigare, är övervägande schablonartad. Det är en bild som har funnits med i många 

år nu och trots att den är svår att sudda ut och måla om så fungerar den inte i sin omoderna 

tappning. Den ger en bild till unga tjejer och kvinnor som hos många skapar komplex, ångest 

och stress. Det som är intressant är att ingen av oss har reflekterat eller reagerat vid dessa 

omslag tidigare, utan precis som vi nämnt flera gånger om så är det bilden vi fått projicerad på 

oss sedan barnsben som gjort att vi sett på omslagen som ”normala”. Med hjälp av teorierna 

samt den tidigare forskningen vi läst har vi kunnat se på omslagen med neutrala ögon. 

 

Café däremot erbjuder en lättare identifikation för sina läsare då de inte angriper läsaren 

personligen på samma sätt som Cosmopolitan gör. Enligt vår uppfattning tilltalar Café läsaren 

överlag på ett konkret vis, ”så här är DET”, medan Cosmopolitan mer eller mindre angriper 

sina läsare genom att säga ”så här är DU”, eller ”så här BÖR DU vara”.   

Vi reagerar på hur pass olika magasinen ändå är i sitt tilltal till sina läsare. De har ungefär 

samma åldersspann i sina respektive målgrupper och i Sverige är det här de magasin som har 

flest läsare inom de åldrarna, där bilden de skapar av vad som är viktigt för kvinnor respektive 

män stämmer bra överens med deras målgruppsbeskrivningar. Bilden magasinens redaktioner 

skapar är alltså en medveten bild eftersom detta är den invanda mallen för kvinnligt 

respektive manligt, som gått i arv i generationer. 

Det förvånar oss, att man låter en så pass gammal genustradition finnas kvar, och att dagens 

journalister inte moderniserar den stereotypa bilden av hur kvinnor och män ska vara.  

 

Samtidigt som det förvånar oss att denna genusstereotyp ännu lever kvar så förstår vi att 

förändring är svårt om inte majoriteten av journalisterna jobbar för det tillsammans. Via våra 

egna reflektioner har vi kommit fram till att det krävs ett samarbete mellan den mediala 
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avsändaren och mottagaren. Giddens talar om den ontologiska tryggheten där denna trygghet 

ligger i människans invanda rutiner i vardagen.
107

 Skulle människan plötsligt förlora sina 

rutiner kommer han eller hon ganska snart att drabbas av ångest. Vi är vana vid att 

livsstilsmagasinen vi ser på hyllorna har ett visst visuellt utseende, både när det gäller bild och 

text. Skulle magasinen plötsligt och radikalt förändras, om både puffarna och omslagsbilderna 

skulle se annorlunda ut, så rubbas den ontologiska tryggheten hos läsarna och deras 

vanemönster bryts. Det mest föredragna sättet att förändra genustraditionen på, utan att störa 

den ontologiska tryggheten alltför mycket, tycker vi är att låta avsändaren och mottagaren 

mötas halvvägs där de kan enas om en kodning anpassad för bägge parter, likt det Stuart Hall 

pratar om. Avsändaren måste skapa sig en förståelse för hur skev bilden de sänder ut, för hur 

en kvinna eller man ska vara och se ut, kan vara och mottagaren måste ifrågasätta och 

kritisera samma bild. Det här kan vi även relatera till Giddens struktureringsteori angående de 

två olika sorters resurser han beskriver. Gemensamt för dessa är att det handlar om makt och i 

Giddens avseende innebär makten människans förmåga att inte bara påverka men också 

kunna förändra sociala företeelser. Det här innebär att så länge individen innehar möjligheten 

att agera på ett annat sätt än tidigare, det vill säga ha möjligheten att välja hur han eller hon 

ska agera, så har han eller hon makt.
108

    

 

På tal om maktaspekter så besitter journalisterna en stor del av makten i samhället eftersom de 

anses vara den så kallade tredje stadsmakten. En anledning till det här är den oerhört stora 

rollen de spelar som avsändare i ett medieglobalt samhälle. Via avsändaren förmedlas 

budskap och andra attribut som en mottagare tar emot och behandlar utifrån någon av Stuart 

Halls tidigare nämnda mottagarpositioner. Trots att mottagaren tolkar olika budskap kan 

denne aldrig vara säker på att avsändaren inte har en viss baktanke med hur informationen 

utformas för att skapa en så kallad föredragen läsning. På det här sättet blir journalisterna och 

mediernas makt väldigt påtaglig eftersom de sätter agendan, inte för vad vi ska ha för åsikter, 

men för vad vi ska diskutera och skapa oss åsikter om. Det här gäller inte bara det dagliga 

nyhetsflödet som ger oss samtalsämnen för dagen utan också livsstilsmagasinens tankar om 

vad vi som män och kvinnor ska prata om och tänka på. Det här i sin tur genererar bilden av 

maskulint och feminint och därmed vilka genusroller samhället skapar. 

 

Något som förvånar oss är skillnaden mellan den homosocialitet och heterosocialitet vi 

upptäckt mellan de respektive magasinen. På Cafés omslag märks en stark vi-känsla av. 
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Männen är en unison grupp som ställer upp för och inspireras av varandra. Cosmopolitans 

omslag förmedlar däremot en vi mot du-känsla. Magasinet ”lär ut” hur kvinnan ska vara och 

intar positionen som en slags överordnande makt, ofta med mannen i fokus för kvinnans 

lärdomar. 

Att både vårt undersökta herrmagasin och dammagasin i stora drag utgår från en mans behov 

går att koppla till vad Monique Wittig talar om i Moderna samhällsteorier.
109

 Att ett kön 

förtrycks av det andra är en socialt påtvingad delning mellan könen. Delningen som skapas 

blir asymmetrisk då samhället har en ojämlik uppbyggnad i grunden, och genusidentiteterna 

blir följaktligen snedvridna. Med andra ord är den moderna och självständiga kvinnan inte så 

självständig som hon kanske tror. Via det undermedvetna sätt kvinnan positionerar sig själv 

under mannen skapar och vidhålls ett genussystem som ständigt reproduceras. Anledningen är 

att kvinnor inte stöttar varandra utan faller offer för sin egen blick när det gäller till exempel 

att klättra i karriären.  

Den patriarkala samhällsstrukturen som magasinen skapar härstammar från långt gångna 

tider, där den kvinnliga stereotypen skulle imponera på sin familj hellre än att uppfylla sin 

egen potential. På den tiden handlade det om att skaffa de senaste köksredskapen eller det 

bästa tvättmedlet.
110

 I dag har det svenska samhället kommit relativt långt i genus- och 

jämställdhetsfrågan vilket gör att faktumet att magasinens omslag fortfarande tyder på 

uråldriga genustraditioner känns just uråldrigt. I dag är köksredskapen och tvättmedlet utbytta 

mot kunskaper i sängen och sättet att imponera med de senaste skönhetstrenderna. Det som är 

mest skrämmande är att vi inte hade lagt märke till det här om vi inte gjort denna analys, då 

hade vi antagligen fortsatt att lockas av magasinens ”moderna” uttryck, färger och typsnitt. 

Layouten doftar 2000-tal medan de bakomliggande värderingarna osar 1800-tal. 

 

Underliggande i hela vår studie har vi pratat om sexualitet, både när det gäller kvinnor och 

män. Den kvinnliga sexualiteten är extremt påtaglig i och med de ständigt återkommande 

puffarna på Cosmopolitans omslag, som visar kvinnan hur hon ska hantera sin sexualitet. 

Något mer häpnadsväckande att lägga tankarna på är hur den maskulina sexualiteten är 

osynlig i sin självklarhet. I samhället finns det en motståndskraft när det handlar om att belysa 

och problematisera de svårigheter som finns för män när det kommer till relationen till 

sexualitet och de föreställningar som den maskulina sexualiteten vilar på. Precis som vi har 

talat om tidigare så ses mannen som den hela människan, och det här gäller även sexualiteten. 

I dagens globala mediesamhälle är det precis som om den manliga heterosexualiteten 
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tillskrivs att vara den normala sexualiteten. De andra sorterna av sexualitet, så som kvinnors 

och homo- och bisexuella mäns, blir därmed sekundära och behöver hela tiden mäta sig mot 

den maskulina sexualiteten som genom tradition har blivit den primära.
111

 

 På omslagen till Café finns det i stort sett inga spår av något ifrågasättande när det gäller den 

maskulina sexualiteten. Faktumet att de inte nämner mannen i relation till sexualitet bidrar till 

att den rådande diskursen, om den manliga heterosexualiteten som norm, bibehålls. 

Anledningen till att detta osynliggörs är för att det vid minsta lilla ifrågasättande eller 

belysande av männens sexualitet rubbar självklarheten för denna norm.  

Trots att det är den manliga kroppen och dess sexualitet som kanske ses som det självklara är 

det en annan kropp som står i centrum för dagens mediekultur. Det är, som vi har nuddat vid 

tidigare, den unga, oftast vita, kvinnokroppen. Den extrema bildkultur som kretsat kring den 

kvinnliga kroppen under flera generationer har lett till att det är svårt att se förbi den. På 

Cosmopolitans omslag blir modellerna uppvisade, tillgängliggjorda, inbjudande och vackert 

omgjorda. Det här går att applicera på Laura Mulveys teori om the male gaze i och med att 

kvinnan via omslagen blir sedd, granskad, bedömd och förhoppningsvis åtrådd. Kvinnan på 

omslagen blir en slags symbol för det som kapitalismen beskriver som begärskultur och andra 

talar om att hon står för en svår längtan tillbaka till moderkroppen.
112

  

 

6.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 

Det här området kräver vidare utforskning eftersom det råder ständiga förändringar inom 

ämnet. Vi tycker att det är väl värt att prioritera forskningar inom livsstilsgenren just för att 

denna journalistik påverkar människors privatliv i stor utsträckning. Därför är det viktigt att 

skapa en förståelse och insikt om på vilka sätt journalisterna som arbetar med livsstilsmagasin 

har makt att påverka den mänskliga individen. 

Det är dags att denna journalistiska arena kommer fram i rampljuset och trots att det finns viss 

forskning på ämnet i dag tycker inte vi att det är nog.  

Intressant vore att undersöka samma magasin under en längre period, kanske varje år, för att 

se hur de förändras. Under vår studies gång så beslutade svenska Cosmopolitan att lägga ner 

sin verksamhet så där går det tyvärr inte att göra någon vidare forskning. I stället kan man ta 

ett liknande magasin som arbetar i stort sett likadant som Cosmopolitan gjort. 
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När vi letat tidigare forskning inom det här området så har vi mestadels hittat sådan som 

belyst liknande frågeställningar fast i nyhetssammanhang, dagstidningar och inom rörlig 

media. Nästan ingenting om omslag överhuvudtaget. När det kommer till vecko- eller 

månadsutgivna magasin så är det tunnare med forskning. Vi tycker att det är dags att man tar 

av skygglapparna och vidgar sin syn på det forskningsbara fältet.  

Extra tunt är det med forskning kring magasinsomslag och män. På flera håll kan man läsa om 

bilden av kvinnan och hur hon framställs men forskningen kring omslag och män går att 

utveckla. 

 

Något som vore intressant är att jämföra magasinsomslag i olika länder. Till exempel 

Cosmopolitan i öst- och västvärlden. Då vi gjorde vår undersökning fann vi vissa skillnader 

på omslagsbilderna som var tagna i Sverige respektive utlandet. Det kan vara intressant att 

spinna vidare på.  

Bara genom en enkel internetsökning på ”Cosmopolitan” + omslagsmodellens namn kan vi se 

Cosmopolitanomslag från olika delar av världen där samma omslagsbild är retuscherad och 

redigerad på helt olika sätt. Klänningar är kortare/längre, brösten förstorade/förminskade och 

urringningar djupare för att bara nämna några exempel. Att se samma foto på en mängd olika 

magasinsomslag, redigerade på helt olika sätt, gör att man som betraktare av bilderna inte har 

en aning om vilken som är originalbilden.  Forskning på det här området skulle 

förhoppningsvis kunna leda till en förståelse för hur skev bilden är av verkligheten när det 

gäller modeller och deras utseende, på livsstilsmagasinens omslag.  

  

Under arbetets gång talade vi om att det skulle vara upplysande att göra forskning i form av 

experiment, där man skapar en så kallad fake-tidning med enbart ett omslag. Det här omslaget 

skulle vara radikalt förändrat från hur majoriteten av omslagen, för män respektive kvinnor, 

ser ut på tidningshyllorna i dag. Till exempel skulle kvinnorna vara mer påklädda, inte lika 

smala och inte lika retuscherade. Dessutom skulle puffarna i princip utesluta utseendefixering 

och fokusera på aktuella händelser och tips som inte liknar befallningar.  

När det kommer till herrmagasinet så skulle mannen på omslaget inte vara stereotypiskt 

klädd, man skulle använda fler klara, pastelliga färger och inkludera känslolivet och kärleken i 

puffarna. 

Studien skulle förhoppningsvis kunna inbringa nya infallsvinklar på magasinsomslagens 

påverkan på människan och det skulle vara intressant att se hur många som köpte fake-

omslaget i stället för det som står bredvid. 
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