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The earlier studies of how gender is visually constructed in lifestyle
magazines have mainly been done on photographs. But, photographs are only
one part of the entire magazine Therefor3, we saw the importance in
examining one of the other big parts, typography.
We have been studying if gender can be constructed in lifestyle magazines
through the shape and color of typography and the color context. It is
important to point out that we have not been studying the written word but
only the shape and color of the typography.
The study has been conducted through a qualitative content analysis with a
comparative process of the selected magazines. The analysis began with a
semiotic analysis of selected parts of the magazines. The result was then
analyzed with a feminist theoretical approach.
The result of the study shows that gender can be constructed through
typography in a number of different ways. This depends on what feminist
approach it is looked upon. In one way gender is constructed in a traditional
perspective where the boundaries of masculinity and femininity is
constrained to stereotypes. In another way it is constructed through a modern
perspective where the boundaries of gender is no longer fixed.
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1 Inledning
Visuella uttryck bär med sig många kommunikativa uttryck som grundas på
sociala, politiska och kulturella betydelser. Då kommunikation handlar om att
”dela något med andra” blir gemensamma koder och teckensystem en vital
utgångspunkt för all kommunikation (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 18). I
den visuella kommunikationen ligger tyngden på vilket funktion bilder har ur
ett känslomässigt och subjektivt perspektiv istället för att enbart undersöka
hur det fungerar som sändare av information och kunskap (Eriksson &
Göthlund, 2012, s. 18).
I tidigare studier av livsstilsmagasin har genusanalyser av hur genus
framställs i exempelvis mode- och reklambilder genomförts. Ett exempel på
en studie som undersöker hur genus framställs i bilder i magasin är Gender
And Hegemonyin Fashion Magazines: Women's Interpretations of Fashion
Photographs av Diana Crane som diskuterar hur modebilder bygger upp
orealistiska ideal för hur kvinnor skall se ut.
Crane (1999, s. 52) refererar till Erving Goffman (1979); “The classic
analysis of codes that are used to pose female subjects is Erving Goffman's
(1979) study of "gender advertisements” in which he identifies characteristic
poses in advertisements that present women as subordinate or inferior to
men.”
Här ser vi ett exempel på hur genus kan framställas genom bilder i magasin
men det förekommer ingen diskussion som berör typografiska eller
färgmässiga element och hur dem påverkar genusframställningen.
En förutsättning för all visuell kommunikation är att det finns ett väsentligt
budskap. En sändare formulerar ett budskap som ska överföras till en
mottagare. Budskapet måste framföras genom en kanal, ett medium, till
exempel en tidning, en affisch eller reklamfilm (Bergström, 2007, s. 34). Det
praktiska arbetet inom visuell kommunikation kan delas upp i tre
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arbetsområden. Det första handlar om typografering. Att välja ett typsnitt som
passar väl för ändamålet samt arrangera det i rubriker, textspalter och
bildtexter. Det andra området handlar om att välja bilder, stillbilder eller
rörliga bilder eller illustrationer, för att skapa ett samspel med texten. Det
sista arbetsområdet är formgivningen i sig vars mål är att göra budskapet så
tydligt som möjligt (Bergström, 2007, s. 34).
I de studier som gjorts på hur genus visuellt konstrueras i livsstilsmagasin
saknas det undersökningar på hur genus konstrueras typografiskt. Därför
finns ett behov av att studera hur genus framställs utifrån typografins färg
och form.
Ett exempel på en typografisk studie är Eva R. Brumberger som i sin studie
”The Rhetoric of Typography: The Persona of Typeface and Text” studerat
typografi i olika typer av magasin där hon undersöker vad enskilda typsnitt
kommunicerar för känsla, så som ”Elegance” och ”Friendliness”
(Brumberger, 2003, s. 214). I studien fann Brumberger bevis på att människor
tillskriver personlighetsdrag till specifika typsnitt. Resultaten visade även på
skillnader i hur typsnitten uppfattas ur ett genusperspektiv. Enligt Brumberger
är genusperspektivet inom typografi ett område som är intressant för vidare
forskning (Brumberger, 2003, s. 217).
Då Brumberger öppnar upp en diskussion för en vidare forskning på hur
typografi uppfattas ur ett genusperspektiv är det väsentligt att bygga en studie
som belyser typografins roll i genusframställningen.
Ett exempel angående färg och genus är boken “Rosa - den farliga färgen”
skriven av Fanny Ambjörnsson. Ambjörnsson (2011) har undersökt färgen
rosa och hur den står i relation till och påverkar vår kultur ur ett
genusperspektiv. I sin bok betraktar Ambjörnsson (2011, s. 9) färg som ett
instrument vilket används för att kommunicera med omgivningen. Hon menar
att det är så vi visar på vilka vi är och vilka vi inte är. Ambjörnsson (2011, s.
9) menar att färg inte enbart bär på ett budskap, utan att färg också skapar
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mening och sammanhang.
I dag fungerar den rosa färgen som en markör för kvinnlighet och för kvinnor
(Ambjörnsson, 2011, s. 9). Ambjörnsson (2011, s. 9) ger ett exempel på hur
färgen rosa fungerar ur ett genusperspektiv där hon belyser utbudet av
magasin riktade mot en kvinnlig målgrupp där magasinen nästan är
uteslutande satta i en rosa färg (Ambjörnsson, 2011, s. 9).
I Ambjörnssons studie kan vi se hur betydelsefull en färg kan vara ur ett
genus- och kommunikationsperspektiv. Därför är det av vikt att i vår studie
undersöka vilken roll färgen spelar ur ett genusperspektiv.
I vår undersökning tar vi avstamp i den visuella kommunikationen och
förenar de komponenter som de ovan nämnda studier berört; typografi, färg,
genus och magasin. Det här görs för att undersöka hur genus kan konstrueras
genom typografins färg och form i kontexten livsstilsmagasin. Studien är
kvalitativ och genomförs med en komparativ ansats.

1.1 Syfte
Denis McQuail (2010, s. 120) refererar till Joke Hermes som diskuterar att
eftersom konstruktionen femininitet och maskulinitet är en dominant ideologi
inom media måste vi lära oss hur medier framställer genus och hur vi avkodar
dess budskap. Då typografi är ett av arbetsområdena som bygger den visuella
kommunikationen som finns i till exempel tidningar (Bergström, 2007, s. 34)
är det av vikt att undersöka vilken roll dess färg och form spelar i
konstruktionen av femininitet och maskulinitet i magasin.
Syftet med studien är att undersöka om genusframställningen i kontexten
livsstilsmagasin påverkas av de typografiska och färgmässiga aspekterna.
Ett andra syfte är att undersöka vilka dominerande genusnormer det finns
inom typografins färg och form i livsstilsmagasin.
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1.2 Frågeställningar
Vår huvudfrågeställning är:
- Hur konstrueras genus typografiskt i livsstilsmagasin?
För att fördjupa studien har vi valt att använda oss av två stycken
underfrågor:
- Vad finns det för egenskaper i typografins färg och form som är mer
förekommande i manliga respektive kvinnliga livsstilsmagasin?
- Finns det en dominerande genusnorm i typografins färg och form?

1.3 Avgränsningar
I studien kommer vi inte att analysera textinnehållet i så väl bilder som
skriven text. Vi kommer enbart att undersöka typografins färg och form i
livsstilsmagasinen. Vår studie ämnar undersöka magasinens visuella form
med uteslutande fokus på typografi.
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2 Bakgrund
2.1 Livsstilsmagasin
Kvinnliga livsstilsmagasin äntrade marknaden i mitten på 1900-talet. Då
handlade innehållet främst om hemmet, skönhet och hur kvinnan hittar den
rätta mannen och hur hon får honom att stanna kvar. Sedan slutet av 1900talet har innehållet förflyttats till att handla om saker som hur kvinnor lyckas
vara självständiga och sexiga (Gauntlett, 2008, s. 190). Än idag reproduceras
den förlegade idealbilden i kvinnomagasinen av hur en kvinna bör vara i en
ny mer attraktiv form anpassad för dagens samhälle (Gauntlett, 2008, s. 199200).
Tillskillnad från kvinnomagasinen är livsstilsmagasin för män ett betydligt
yngre fenomen (Gauntlett, 2008, s. 164). Publicerare vid magasinen ansåg att
män inte skulle fatta intresse för ett livsstilsmagasin, utan istället blev männen
målgruppen för hobbymagasin så som “What Car” och “Hobby Electronics”.
Männen var också målgruppen till pornografiska magasin, så som “Playboy”
och “Penthouse” (Gauntlett, 2008, s. 167).
Marjorie Ferguson, Angela McRobbie och Janice Winship hävdar att det
tydligaste karaktärsdraget hos kvinnotidningar är det faktum att kvinnor är
potentiella läsare. Individualistiska intressen och hobbys såsom båtar,
motorcyklar, datorer med flera påstås vara vanligare i herrtidningar. Det
diskuteras även att herrtidningen fungerar som kvinnotidningens manliga
motpol eftersom den, precis som kvinnotidningen, inte utgår ifrån ett specifikt
intresse hos sin publik, utan riktar sig till män utifrån egenskapen att vara
man (Hirdman, 2002, s. 9).
Det första livsstilsmagasinet för män lanserades 1986 vilket var magasinet
“Arena”, som var ett mode- och livsstilsmagasin för storstadsmannen
(Gauntlett, 2008, s. 167-168). Marknaden för manliga livsstilsmagasin tog
dock fart på riktigt med lanseringen av magasinet “Loaded” 1994 i
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Storbritannien. Övriga titlar som har sålt bra inom genren är “FHM”,
“Maxim”, och “Men’s Health”. År 2000 genomfördes en studie som visade
på att marknaden för manliga magasin vuxit sig tio gånger större än vad den
var år 1993 (Gauntlett, 2008, s. 168).
Matthew Hollows beskriver livsstilsmagasin som ett magasin som visar ett
brett utbud av produkter och aktiviteter som stämmer överens med sättet som
läsare lever eller vill identifiera sig med (Hollows, 2011. s. 2). Den här
definitionen ligger till grund för vårt urval av livsstilsmagasin.
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3 Teorier och tidigare forskning
3.1 Genus
Fram till 1980-talet har Genus enbart används inom språkläran som
beteckning för substantiv som han, hon, den och det. Det var
kvinnoforskningen som lånade ordet ifrån engelskans “gender”, ett ord som
flitigt används i den feministiska forskningen. Ordet genus är från början latin
och betyder slag, sort, släkte, kön och ingår i ordkonstruktioner som generera
och generation (Hirdman, 2008, s. 11).

3.1.1 Feministisk teori - inledning
Den första vågen av kvinnorörelse var under 1870–1930-talet, då tankar och
teorier om kvinnans frigörelse baserades på liberala och socialfilosfiska idéer
utifrån ett marxistiskt tänkande. Den andra vågen kom i mitten på 1960-talet
och varade fram till mitten av 1980-talet som den nya radikala
kvinnorörelsen. Den här rörelsen satte spår i samhället, vetenskapen och
forskningen. Begreppet genus föds under den här perioden och med den växer
den feministiska vetenskapskritiken sig allt starkare. Kvinnorna går i stor
skala ut arbetslivet i samband med att den offentliga sektorn expanderar och
jämställdhetspolitiken växer sig större. Kvinnoforskningen övergår till att bli
genusforskning mellan 1980-talet och början av 1990-talet (Ljung, M., 2010,
s. 220-221).
Det är tiden från 1960-talet fram till början av 1990-talet som den
feministiska teoriutvecklingen har en stor dynamisk frammarsch inom
vetenskap- och samhällskritik (Ljung, M., 2010, s. 222).
Inom feminismen finns följande teoribildningar: Marxistisk feminism,
Radikalfeminism, Två-systems teori, Feministiskt socialisationsteori, Fransk
feminism, Queerteori samt Feminism och postmodernism. Vår studie kommer
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att utgå ifrån Radikalfeminism, Queerteori samt Feminism och
postmodernism.
De feministiska teorier som valts ut är av stor relevans. Detta på grund av att
det är de teorier som varit med och skapat de största förändringarna inom
vetenskap- och samhällskritik (Ljung, M., 2010, s. 220-222). Dessutom står
teorierna i motsatts tillvarandra, postmodern och queer ställs mot
radikalfeminism, och bidrar därför till en kvalitativ studie som gör det möjligt
att ur flera perspektiv studera hur typografi påverkar genusframställningen i
livsstilsmagasin.

3.1.2 Radikalfeminism
Radikalfeminism utgår ifrån analyser där männen tjänar på att kvinnorna som
grupp är underordnade, där patriarkatet bygger på dominans och
underordning. Det är i radikalfeminismen som analyser av social och politisk
ojämlikhet träder in, det personliga blir politiskt (Ljung, M., 2010, s. 227).
Adrienne Rich hävdar att heterosexualiteten var en “etablerad politisk
institution” som verkade som en maktfaktor i det patriarkala samhället.
Genom denna maktfaktor reproducerades det heterosexuella för att
“normalisera” kvinnor och inrikta dem på att underordna sig männens behov
(Ljung, M., 2010, s. 229). För att beskriva den här typen av maktrelation
använder radikalfeminismen sig av genussystem, som används för att
beskriva maktrelationen mellan kön så som femininitet och maskulinitet.
Genussystem skapar också möjlighet till olika dimensioner av genusanalyser,
till exempel analyser av könslösa eller neutrala grupper (Hirdman, Y., 1987,
s. 196). Genussystemet är inte bara ett begrepp för det system och det förlopp
som bildar den sociala organisationen utan den synliggör även objekt som har
stark normativ och identitetsformande verkan (Hirdman, Y., 1987, s. 197).
Genussystemet bygger på två olika logiker där den första handlar om olikhet
snarare än makt. Där ska det maskulina och det feminina inte blandas och där
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de ska ha skilda områden. Den andra logiken handlar om den manliga
normens logik. Här menar radikalfeminismen att det männen gör och tänker
automatiskt ges ett högre värde medan de områden som rör kvinnorna blir av
mindre betydelse, en så kallad B-kvalitet (Hirdman, Y., 1987, s. 198).
Analyser av dem olika logikerna leder till en rangordning - ett vi och ett dem,
ett A och ett B. En förklaring till detta är att A och B inte är lika stora enheter,
utan det är antingen A och B som A. A blir därför normen där allt som skiljer
sig ifrån A blir allt annat än A (Hirdman, Y., 1987, s. 199). Det vill säga att
om det manliga är A och det kvinnliga B innebär det att det manliga tvingat
fram en norm där det kvinnliga blir ett accepterande av den normen.

3.1.3 Postmodern feminism
Det tidiga synsättet att se på kvinnor ur ett makroperspektiv kritiserades
eftersom det anseddes orimligt att placera in kvinnor i en enda kategori.
Istället ska kvinnor ses ur ett mikroperspektiv, så som social klass, etnicitet
och läggning (Ljung, M., 2010, s. 251-253). Här löses det politiskt samlade
begreppet ”kvinnor” upp (Ljung, M., 2010, s. 255). Det här ansågs som ett
mer tillförlitlig sätt att samla kunskap inom kvinnoforskningen. Donna
Harraway antydde att det här var en ”fruktbar väg för att utveckla en mer
komplex kunskap än universella, generella teorier om kvinnor.” (Ljung, M.,
2010, s. 253).
Inflytandet som det postmodernistiska perspektivet haft i den feministiska
teoribildningen har inneburit att begrepp som tidigare använts ansågs som
förlegade. Begreppet patriarkat har nästan försvunnit helt. Inom den
postmoderna feminismen understryks istället strukturerna som sociala vilket
innebär att dem inte präglas av en biologisk förutbestämd könsordning
(Ljung, M., 2010, s. 254). Därför kan det inte heller innebära att varje enskild
man besitter en dominant ställning och att varje kvinna därmed är
underordnad mannen (Ljung, M., 2010, s. 254).
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3.1.4 Queerteori
Begreppet queer grundar sig i många olika betydelser och ansågs från början
som ett begrepp som inte borde definieras. Liksom den postmodernistiska
feminismen som löser upp politiska begrepp vill queerteorin genom
begreppet queer lösa upp fasta grupper som till exempel heterosexualitet och
homosexualitet. Attityden inom queer är att begreppet inte ska ge uttryck för
identitet. Sexualiteten är obestämd och ska inte kategoriseras utifrån kön
(Ljung, M., 2010, s. 250-251). Beauvoir refererad i Butler menar att vi inte
föds med ett kön utan att det är något som konstrueras genom kulturen
(Butler, 1999, s. 12). En persons kön är inte ett fast attribut utan något som
kan förändras över tid och beroende på vilket sammanhang personen befinner
sig i (Gauntlett, 2008, s. 150). Tidigare var det det biologiska könet som
bestämde vilken läggning en person har, maskulin eller feminin. Det vill säga
om personen föddes med ett kvinnligt kön dras personen mot det manliga
könet och tvärt om (Gauntlett, 2008, s. 148).

3.2 Semiotisk teori
Saussure ser semiotiken utifrån semiologins pragmatiska dimension, det vill
säga att den är situationsbestämd och kommunikationen bestäms därmed av
dess plats och syfte. Saussure beskriver detta med att tecknets betydelse kan
variera beroende på i vilket sammanhang det förekommer och att tecknet då
präglas utifrån dess historiska, sociala och kulturella förhållanden (Gripsrud,
2008, s. 144). I den pragmatiska dimensionen är de denotativa och
konnotativa betydelserna styrda av koder som binder samman yttring med
mening. Koder bygger på kulturella grupper som delar en konvention.
Begreppet kod blir därför det centrala i semiologins pragmatiska dimension.
Kultur kan inom den här dimensionen därför betraktas som en gemenskap
som bygger på gemensamma koder (Gripsrud, 2008, s. 144). Saussure påstod
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även att ett tecken får sin betydelse “genom sitt förhållande till andra tecken”
(Gripsrud, 2008, s. 147). Ett exempel på detta är att tonen i en färg enbart kan
avgöras i kontrast med en annan. Ljusa färger kan där med bara definieras
som ljusa om dem sätts i relationer med mörkare färger (Gripsrud, 2008, s.
147).
Pierre Bourdieu lyfter in perspektivet skillnader, differenser, i semiotiken och
beskriver att vårt tänkande formas utav skillnader vilket därmed skapar
motsättningar. Skillnaderna gör att vi har svårt att tänka i andra banor är just
de som definierats som skillnader. Ett exempel på det är skillnaden mellan
manligt och kvinnligt. Dem här motpolerna har kategoriserats in i skilda
sexuella läggningar, olika typer av kläder, val av bilmärken, olika
handlingsmönster och tankesätt (Gripsrud, 2008, s. 148).
Semiologins pragmatiska dimension kommer användas för att kunna jämföra
de utvalda magasinen. Detta för att avgöra vilket av dem som har maskulina
respektive feminina attribut.

3.3 Typografi
Typografi går att dela in i två delar, synlig och osynlig typografi. Synlig
typografi handlar om att synliggöra och förstärka ett budskap. Genom
bokstäver kan en stämning skapas eftersom var och en av dem har sin egen
karaktär. Karaktärerna kan förkomma som svulstiga, pretentiösa, osäkra,
trevande, fräcka, tillgjorda, snåla, tarvliga och vulgära. Samtidigt som dem
även kan karakteriseras som öppna, rediga, enkla, klara, eleganta och förnäma
(Bergström, 2007, s.120). Osynlig typografi innebär att en formgivare skapar
en länk mellan sändare och mottagare, mellan författare och läsare utan att
typografin gör sig påmind. Den osynliga typografin ska i tysthet leverera ett
innehåll till läsaren. Ett exempel på detta är en sida i en skönlitterär bok
(Bergström, 2007, s.123).

16 (57)

Stanley Morris, skaparen av typsnittet Times (refererad i Hellmark, 2004, s.
21) har skrivit att “Typografi kan definieras som konsten att rätt arrangera
det som skall tryckas för ett specifikt ändamål: att ordna bokstäverna, fördela
ljusrum och vårda sig om bokstavsmaterialet så att läsarens förståelse av
texten underlättas maximalt.”. Det handlar om att göra text så enkel att läsa
som möjligt genom god typografi. Spiekermann och Ginger hävdar att
typografi är det visuella språket genom vilket budskap kan göras enklare att
förstå. (Spiekermann & Ginger, 2003, s. 7). När det gäller att välja rätt
typsnitt för ett ändamål handlar det om att hitta en balans mellan hur praktiskt
och estetiskt tilltalande typsnittet är (Spiekermann & Ginger, 2003, s. 61).
3.3.1 Bokstavens anatomi
Begrepp tagna ur Hellmark (2006, s. 26), Berndal (1991, s. 67), Koblanck
(2003, s. 44).

Figur 3.1

3.3.2 Typsnitt
Enligt Heine är ett typsnitt “Ett komplett set av typer med samma namn.”.
Inom typsnitt finns det en rak, kursiv och kapitäl variant, så kallade
formvarianter (Heine, 2005, s. 14). Inom kategorin typsnitt talas det
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vanligtvis om två stycken familjer, antikva och sanseriff (Koblanck, 2003,
s.27-29). Vidare finns det tre stycken mindre underfamiljer: mekaner som
liknar linjärer men har kraftiga och kantiga seriffer, skripter som har ett
handskrivet utseende, extremer är som det låter extrema till sitt utseende och
skiljer sig därför tydligt från normerna om hur en bokstav bör se ut
(Koblanck, 2003, 29).
I en typsnittsfamilj finns olika typsnittsvikter. De vanligaste benämningarna
av typsnittets grundform är normal och regular. Magra versioner kallas light
eller book och typsnitt av fetare vikt kallas demibold eller bold. En del
typsnittsfamiljer som har många vikter lägger till ord som extra, super, ultra
för att benämna dem olika vikterna. Smalare typsnitt benämns som condensed
och compressed medan bredare typsnitt kallas extended eller expanded
(Heine, 2005, s. 196).
Heine (2005, s. 196) förklarar att för att skapa god läslighet krävs det god
kontrast; “Alla typsnitt för löpande text är tecknade för att tryckas i svart på
“vit” (ljus) bakgrund. Vit text i en svart bakgrund - “negativ text” - ger stor
kontrast, men är svårare att läsa. Negativ text bör därför inte användas för
längre texter.”.

3.3.3 Antikvor
Det främsta kännetecknet för antikvor är att de har så kallade seriffer och
större skillnader mellan grund- och hårstreck jämfört med sanseriffer
(Koblanck, 2003, s. 27-29). Även om det är svårt att bevisa så hävdas det att
antikvor är bäst lämpade för längre texter (Hellmark, 2006, s. 26). Ett svar på
det kan vara att vi är mer vana vid att läsa text satt i antikva och tittar vi
noggrannare på antikvans uppbyggnad kan vi hitta tecken som tyder på att
den är bättre anpassad för längre texter. Serifferna bidrar till att skapa en
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stabil grund på baslinjen vilken ögat kan följa och dessutom har antikvans
bokstäver enskilda detaljer som gör dem enklare att urskilja än en
sanseriffens. De inre formerna är mer dynamiska hos en antikva än en
sanseriff vilket bidrar till ett bättre flöde i läsningen (Hellmark, 2006, s. 26).
Heine (2005, s. 47) hävdar att ett serifftypsnitt, antikva, alltid är ett säkert val
när det kommer till god läsbarhet för alla texter.
Se figur 3.1 för bokstavens anatomi.

3.3.4 Sanseriffer
Sanseriffer, även kallade linjärer eller grotesker, saknar seriffer och stora
kontraster mellan grund- och hårstreck (Koblanck, 2003, 39).
Sansserifftypsnitten är vanligt förekommande för text på affischer och i
reklambudskap men även för rubriker, mellanrubriker och kortare text. Det
här beror på dess enklare konstruktion jämfört med antikvan (Hellmark, 2004,
s. 26-27). Dem lämpar sig även bra till logotyper då dess enklare konstruktion
medför möjligheten till reproduktion i både stora och små storlekar utan att
tydligheten försvinner (Koblanck, 2003, s. 38). I samband med att vi i större
utsträckning idag läser mer på bildskärm har det bidragit till att vi allt mer
sällan lägger märke till om det är ett sanserif- eller ett serifftypsnitt som vi har
läst. Det här har också bidragit till att sanserifftypsnitt i allt större
utsträckning har börjat användas i längre texter så som brödtext (Heine, 2005,
s. 47).
Ser figur 3.1 för bokstavens anatomi.

3.3.5 Typografi och genus
Benton (2000, s. 72) refererar till De Vinne som har, i sin bok “American
Bookmaker”, definierat två stilar av feminina typsnitt under slutet av 1800talet. Den ena var generellt kallad “modern” och karaktäriserades av stora

19 (57)

kontraster mellan grund- och hårstreck, korta upp- och nedstaplar samt skarpa
och tunna seriffer. Typsnitten inom stilen hade även en liten ytarea (Benton,
2000, s. 72). Den andra stilen definieras som ornamenterad och tenderar att
användas främst för rubriker och utsmyckning och inte för löpande text
(Benton, 2000, s. 74). Enligt De Vinne har ett maskulint typsnitt mindre
kontraster mellan grund- och hårstreck, avsmalnande seriffer och större
ytarea. Typsnittet Jenson, ritad av Nicolas Jenson på 1400-talet, är enligt De
Vinne ett exempel på ett maskulint typsnitt (Benton, 2000, s. 80). Under
slutet av 1900-talet, i samband med maskintryckta böcker, fick typsnitten ett
mekaniskt utseende som utstrålade snabbhet, ekonomi, skicklighet och
precision. De tidigare typsnitten, som hade ett mer handskrivet uttryck,
beskrev Willam Morris som pråliga, bleka, och feminina. Morris hyllade
utseendet som de mekaniskt tryckta typsnitten fått och beskrev dem som
mörkare, tyngre och robusta. Han hävdade att dessa typsnitt skulle
återupprätta manligheten i den tryckta texten (Benton, 2000, s. 71).
De här tendenserna i typsnittsvärlden kan vi se även under den senare delen
av 1900-talet då Brumberger refererar till White (1988) och Baylis (1955). De
hävdar att typsnitt som anses vara tunna ter sig späda, mjuka och feminina
medan tjockare typsnitt anses vara starka, aggressiva och maskulina
(Brumberger, 2003, s. 208).
Utifrån den semiotiska pragmatiska dimensionen innebär det att de drag och
uttryck som anses vara feminina, till exempel ornamenterade typsnitt, är
konventioner för vad som är kvinnliga typsnitt. Likaså är det med de drag och
uttryck som anses vara maskulina, så som tunga och robusta typsnitt, som
därför blir konventionen för vad som är maskulina typsnitt. De här dragen i
både den maskulina och den feminina aspekten, kan därför definieras som
kodgemenskaper för det maskulina respektive det feminina. För att kunna
avgöra om ett typsnitt är feminint eller maskulint måste det sättas i
förhållande med ett annat typsnitt.
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3.4 Färg
Sällström (1996, s. 13) beskriver färg som “... en självklar ingrediens i
tillvaron […]Färgen hör till den dräkt i vilken världen träder fram som
verklighet för oss. Den har kommit att spela en framträdande roll i vår kultur
- i konst, litteratur, miljögestaltning, design, reklam, klädedräkt, fest och
ritual.”
Inom den visuella kommunikationen talas det om funktionell färg som
används för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och
pedagogisera (Bergström, 2007, 256). Exempel på material där färg
strukturerar är tidskrifter. Krönikor kan kodas med färgen röd, livsstil med
gult och kultur med rosa. Fortsatt kan dessa färger användas för att färgsätta
rubriker och ingresser i dem olika kategorierna (Bergström, 2007, s. 258).

3.4.1 Färg och genus
Det var under första delen av 1900-talet som färgen blått klassificerades som
manligt och rosa som kvinnligt. Tidigare stod rosa för styrka och bestämdhet
och ansågs därmed passa bättre för män. Blått ansågs som skör och spröd och
blev därför associerad till kvinnlighet. Under första- och andra världskriget
förknippades blått med militärens uniformer, armén och krig och blått blev då
en symbol för manlighet. Den rosa färgen, som redan var den blå färgens
motpol, fick därmed automatiskt bli den färg som symboliserar kvinnlighet
(Ambjörnsson, 2011, s. 10). Ambjörnsson (2011, s. 11) beskriver detta med
att den rosa färgen är föränderlig och tydligt kulturell.
I samband med modernismens genombrott under 1900-talet blir det
industriliknande formspråket populärt. Formspråket signalerar funktionalitet,
framåtblickande och god smak, något som även kom att förknippas med
kulturella översättningar för maskulinitet (Ambjörnsson, 2011, s. 135). Den
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arbetande mannen klädde sig i mörkare färger vilket symboliserade seriositet,
maskulinitet och makt. Kvinnorna, vars huvudsakliga uppgift var att pryda
hemmet och sig själv, blev därmed associerade med det brokiga, utsmyckade
och färgglada. I och med modernismens hyllningar till det enkla och rena
föddes ett nytt formspråk att förhålla sig till. Det brokiga och färgglada som
tolkades som feminint blev därför ansett som irrationalitet, ytlighet och dålig
smak (Ambjörnsson, 2011, s. 135).
Förutom färgerna rosa och blå finns det ingen forskning som konkret
definierar vilka färger som anses vara manliga eller kvinnliga. Däremot
förknippas ljusare färger med kvinnlighet medan mörkare färger förknippas
med manlighet (Bergström, 2007, s. 257). I magasin är det vanligt
förekommande att bilder på kvinnor är i färg och bilder på män är i svartvitt.
Bilder i färg används för att skapa en känsla av närhet till den person som
visas på bilden medan svartvita bilder skapar en känsla av distans. Hirdman
(2008, s. 77) skriver att “Genom denna skillnad understryks att mannen inte
skall ses som begärligt blickfång, varken av män eller kvinnor.”
I semiotiken betyder det här att kodgemenskaperna för kvinnlighet är ljusa
färger samt bilder satta i färg medan kodgemenskaperna för manlighet är
mörkare färger samt bilder i svartvit. Saussure diskuterade kring att det inte
går att definiera vad som är ljust förrän det är satt i relation till något som är
mörkt (Gripsrud, 2008, s. 147). Detsamma gäller kring konventionerna för
vad som är kvinnliga färger respektive manliga färger. För att kunna definiera
om en färg är ljus, och därmed kvinnlig, måste den sättas i relation med en
annan färg.
Här måste dock aspekten som Heine (2005, s. 196) pratar om vävas in, att
typsnitt, främst typsnitt för löpande text, trycks i svart färg på en ljusare
bakgrund för att det är så god läslighet skapas. Då handlar det snarare om
funktion än om kodgemenskaper.
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3.5 Teorins betydelse för undersökningen
De utvalda teorierna är av betydelse för att kunna angripa de områden vi ska
analysera: typografi, färg och genus. Den teori som ligger till grund för de
typografiska begreppen ger oss möjlighet att tillsammans med semiotiken
definiera om ett typsnitt har ett maskulint eller feminint uttryck. På samma
sätt kommer vi att kunna definiera färgen som finns i typografins kontext, där
vi ser till vilken teoretisk förankring färgen har. Definitionerna förankras
sedan tillsammans i feministiska teorier.
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4 Metod
4.1 Kvalitativ textanalys
Studien utförs genom en kvalitativ textanalys då det tillåter mer ingående
studier inom processer, relationer och kvalitativa egenskaper (Ekström &
Larsson, 2000, s. 17). En kvalitativ metod är lämplig för vår studie då vår
studie handlar om att skaffa förståelse om “mer komplicerade fenomen, dess
beskaffenhet och kännetecken och om de variationer och avvikelser som ryms
inom dessa fenomen” (Ekström & Larsson, 2000, s. 50).
Textanalysen utförs genom att observera det utvalda materialet. I det
kvalitativa perspektivet innebär observationen att observatören avläser och
tolkar verkligheten och observationen blir därmed beroende av observatören
som ett tolkande subjekt (Backman, 2008, s. 59). Analysinstrumentet i den
kvalitativa metoden består oftast helt eller delvis av observatören (Backman,
2008, s. 59), i vårt fall kommer vi utifrån tolkning analysera materialet.
Studiens genomförande sker genom en semiotisk bildanalys, baserad på
semiologins pragmatiska dimension, där analysen samlar information som
ställs i kontext till varandra för att på sätt komma fram till om de faktorer som
studien uppmärksammar tillskrivs ett feminint eller maskulint attribut. Följt
av den semiotiska analysen genomförs en analys baserad på feministisk teori.
Den feministiska analysen lyfts in för att undersöka huruvida genus
konstrueras typografiskt.
En semiotisk analys består av två delar, en dennotativ och en konnotativ. Den
dennotativa betydelsen har med tecknets bokstavliga innebörd att göra och
det är också den som vanligtvis först observeras. Den andra delen är
associativ och kallas konnotativ som “handlar om symboliska och
känslomässiga innebörder” (Nordström, 2003, s. 14-15). I den konnotativa
delen beskrivs associationer som mottagaren själv har skapat. (Nordström,
2003, s. 14-15). Vi kommer att under rubriken 5.1 Semiotisk bildanalys dela
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in analysen i följande underrubriker: 5.1.1 Omslag, 5.1.2 Innehållssida, 5.1.3
Anslag till reportage. Under varje underrubrik görs en denotativ analys på de
två första magasin som vi valt att jämföra med varandra följt av en konnotativ
analys av samma jämförelse. Därefter görs en likadan analys av de två andra
magasin som vi valt att jämföra.
Då vissa av de magasin som undersökts har uteslutande svart färg på
typografin och eftersom många typsnitt ur ett funktionssyfte, framförallt
brödtext, är satta i svart färg kommer vi att undersöka vilken färgkontext som
typografin befinner sig i. Det här görs för att få in mer data och på vis
genomföra en mer djupgående semiotisk analys. Nämns ingenting om
typografins färg antas den vara satt i svart färg ur ett funktionssyfte.
I analysen är varken placering eller storlek av typografi och färg väsentlig då
vi avser att enbart analysera komponenterna utifrån dess färg och form.

4.2 Urval
Urvalet av livsstilsmagasin kommer ske genom ett typurval. Det är lämpligt
för vår studie då vi avser att “hitta mönstren i fenomenet” (Larsson, 2000, s.
57), det vill säga mönster inom typografi och färg som förekommer i
livsstilsmagasin. När en studie uttalar vilka generaliserbara slutsatser som kan
dras utifrån det analysmaterial som undersökts går det enligt Esaiasson,
Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012, s. 155) att enbart meddela det
specifika fall som den empiriska undersökningen handlar om.
Vår studie sker genom ett strategiskt urval, ett typurval, vilket gör att vi
enbart kommer kunna dra slutsatser för de specifika nummer av de magasin
som studerats och inte till varken de utvalda magasinens alla nummer eller
magasin i helhet.
För att genomföra studien har ett antal olika delar i magasinen valts ut. Dessa
delar har tillräckligt med element som svarar för de specifikt utvalda numren
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av magasinen som undersöks i helhet. Detta leder till att vi därför kan uttala
oss om det specifikt utvalda numret av magasinen som undersöks i helhet.
Delarna är: Omslag, Innehållssida och Anslag till reportage.
I livsstilsmagasinen letar vi efter fenomen som tyder på att dem är
konstruerade utifrån genus byggt på typografiska parametrar. Därför har vi
delat in urvalet i två olika kategorier. De första två magasinen, Damernas
Värld och King, är valda baserat på att de är två av de magasin som har flest
kvinnliga respektive manliga läsare i Sverige (www.tns-sifo.se, 2013).
Urvalet är logiskt då fenomenet ter sig väsentligt i ett sammanhang där ett
magasin har nästan uteslutande manliga eller kvinnliga läsare. Det andra
urvalet är baserat på logiken att undersöka livsstilsmagasin som har en
kvinnlig och manlig variant, där båda har ordet “man” eller “kvinna” i titeln.
Vi har därför valt magasinen Fantastic Man och The Gentlewoman. Urvalet
är logiskt då det finns möjlighet att fenomenet blir tydligt när utgivare valt att
skapa två versioner av samma tidning utifrån en manlig respektive kvinnlig
målgrupp.
Vi kommer att studera det senaste numret för varje magasin.

4.3 Material
Enligt 23 § får de material som återfinns i studien användas ”… i anslutning
till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte”.
Dessutom skall materialet återges ”… i överensstämmelse med god sed och i
den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (2005:359).”.
(rkrattsbaser.gov.se, 2013)
The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013)/Fantastic Man
(Spring and Summer 2013)
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Fantastic Man är ett magasin som innehåller stil och mode för män i form av
intervjuer, personligheter och andra saker som ter sig intressanta för en
modern gentleman (www.newsstand.co.uk, 2013). The Gentlewoman är ett
magasin som inriktar sig på kvinnor med ett stort intresse för mode och som
vill följa med i de senaste modehändelserna (www.newsstand.co.uk, 2013).
Ursprungsland: Nederländerna.
Upplaga per år: Båda magasinen utkommer två gånger per år
(www.magazinecafe.co.uk, 2013).

King (nr 5, maj 2013)/Damernas värld (nr 6, 2013)
King är ett modemagasin för män som vill inspirera och informera på ett
underhållande och manligt sätt (www.press-stop.se, 2013). King har 55 000
manliga läsare och 15 000 kvinnliga läsare (www.tns-sifo.se, 2012).
Damernas värld är en tidning riktad mot kvinnor som bor i en storstad i
åldrarna 25-45 år. Det är Sverige största modetidning som förutom mode
innehåller djuplodande läsning och glad glamour som varvar fakta med flärd
(www.press-stop.se, 2013). Damernas värld har 214 000 kvinnliga läsare och
21 000 manliga (www.tns-sifo.se, 2012).
Ursprungsland: Sverige.
Upplaga per år: King utkommer 12 gånger per år. Damernas värld utkommer
14 gånger per år.

4.4 Studiens komponenter
De komponenter vi kommer att analysera är magasinens titlar, puffar,
rubriker och underrubriker, ingresser, brödtext och anfanger. Vi kommer att
undersöka vilka typsnitt och färger dessa komponenter är satta i och hur de
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påverkar magasinet ur ett genusperspektiv. Se figur 4.1 och 4.2 för studiens
komponenter. Begrepp tagna ur Meggs (1992, s. 17).

Bild 4.1
1: Rubrik/Titel. 2: Puffar
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Bild 4.2
1: Rubrik/Titel. 2: Ingress. 3: Anfang. 4: Underrubrik. 5: Brödtext. 6: Citat.

4.5 Metodkritik
Ett problem uppstår då vi gör en tolkande analys vilket grundas på vår
förförståelse. Det innebär att det är vi som avgör hur till exempel ett typsnitt
eller en färg upplevs och vilka koder dem sedan tillskrivs. Personer med en
annan förförståelse kan betrakta typsnitten och färgerna utifrån ett annat
ramverk och definiera dem på ett annat sätt. Men, genom att använda de
teorier utvalda för studien förminskas risken att resultatet helt utgår ifrån vår
förförståelse.
Resultaten blir inte generella med tanke på att vi enbart undersöker ett
begränsat antal magasin. Därmed tillskrivs de resultat vi kommer fram till
enbart de magasin vi valt att undersöka och inte livsstilsmagasin överlag.
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5 Empiri och analys
5.1 Semiotisk bildanalys
5.1.1 Omslag
Se bilagor 1 och 2.

Damernas världs (nr 6, 2013) titel är satt i en antikva med raka seriffer och en
sanseriff i färgen vit. Alla puffar är satta i en sanseriff förutom en som är satt
i en kursiv antikva med avsmalnande seriffer. Färgen på dessa är röd, blå och
vit. Två av puffarna återfinns i en rektangel och i en cirkel som båda är röda.
På omslaget finns ett färgfotografi.
Kings (nr 5, maj 2013) titel är en sanseriff satt i versaler och rosa text. På
omslaget finns ett antal puffar satta i både sanseriffer och antikvor med
skarpa seriffer, i både vit och rosa färg. Puffarna satta i sanseriffer är
kondenserade och har en kantig interiör. En av puffarna finns inuti en rosa
cirkel satt i en bold mekan och en antikva med avsmalnande seriffer i färgen
vit. En puff är satt i en skript med rosa färg. På omslaget finns ett
färgfotografi.
I jämförelse med Kings (nr 5, maj 2013) robusta och kontrastlösa typsnitt i
titeln ter sig Damernas Världs/DV (nr 6, 2013) titeltypsnitt spädare och har
större kontraster mellan grund och hårstreck. Typsnittet i DV:s (nr 6, 2013)
titel har även en mer ornamenterad form, specifikt i avlutningarna på “r” och
“a”. Enligt De Vinnes (Benton, 2000, s. 72) definition av vad ett feminint och
ett maskulint typsnitt är betyder det att Kings (nr 5, maj 2013) titel är
maskulin till formen och DV:s (nr 6, 2013) titel är feminin till formen. Färgen
på DV:s (nr 6, 2013) titel är jämförelsevis ljusare än färgen på Kings (nr 5,
maj 2013), vilket i enlighet med det Bergström (2007, s. 257) skriver kan
anses vara mer feminint. Däremot är Kings (nr 5, maj 2013) titel satt i en rosa
färg. Enligt Ambjörnsson (2011, s. 10) är den rosa färgen kopplad till
kvinnlighet. Därför blir färgen på Kings (nr 5, maj 2013) titel mer feminin än
färgen på DV:s (nr 6, 2013) titel.
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Kings (nr 5, maj 2013) puffar är till största del satta i en bold antikva som är
kondenserad och kontrastrik med vissa ornamentala inslag, på till exempel
“J” och “f”. Några av puffarna är satta i en bold sanseriff som har kantig
interiör. De puffar på DV (nr 6, 2013) som är satta i en sanseriff är mjukare i
jämförelse med den sanseriff som används i Kings (nr 5, maj 2013) puffar, på
grund av dess kantiga interiör. Den puff på DV (nr 6, 2013) som är satt i en
regular, kursiv antikva upplevs spädare och mjukare vilket medför att den
upplevs mer feminin än de antikvor som finns på Kings (nr 5, maj 2013)
omslag. Mjuka och spröda uttryck klassificeras som feminina enligt White
och Baylis (Brumberger, 2003, s. 208). Den puff på King (nr 5, maj 2013)
som är satt i en skript står i kontrast med övriga typsnitten då den är dekorativ
och spröd, två attribut som är feminina enligt De Vinne (Benton, 2000, s.
274) samt White och Baylis (Brumberger, 2003, s. 208). Dessutom är den satt
i en rosa färg som även det är ett feminint attribut (Ambjörnsson, 2011, s. 10).
Färgerna som används på puffarna i DV (nr 6, 2013) är röd, blå och vit, vilket
tillsammans upplevs som mörkare i förhållande till den vita och rosa färg som
finns på Kings (nr 5, maj 2013) puffar. Eftersom färgerna på puffarna i DV
(nr 6, 2013) upplevs mörkare definieras dem som maskulina. Detta då mörka
färger är ett maskulint attribut (Bergström, 2007, s. 257). Det faktum att King
(nr 5, maj 2013) har rosa färg i sina puffar och att DV (nr 6, 2013) har en blå
färg i sina puffar gör det tydlig i den färgmässiga aspekten vilket omslag som
har maskulina (DV) respektive feminina (King) inslag. Det här stämmer
överens med den diskussion som Ambjörnsson (2011, s.10) för kring den
genuskulturella anknytning som den blå och rosa färgen har. Fotografiet på
Kings (nr 5, maj 2013) omslag går i mörkare toner jämfört med fotografiet på
DV (nr 6, 2013) som har en ljusare blå ton i bakgrunden. Trots att färgen blå,
som är maskulint förknippad enligt Ambjörnsson (2011, s.10), anser vi att
den mörkare färgen är mer dominant. Då mörka färger är ett maskulint
attribut och ljusa färger ett feminint (Bergström, 2007, s. 257), betyder det att
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den mörka färgen i Kings (nr 5, maj 2013) fotografi blir maskulin och DV:s
(nr 6, 2013) färg blir i kontrast ljusare och därmed feminin.
Sett till helheten har Kings (nr 5, maj 2013) omslag fler feminina inslag än
DV (nr 6, 2013) som i sin tur har fler maskulina inslag. På så sätt blir Kings
(nr 5, maj 2013) omslag feminint och DV:s (nr 6, 2013) omslag maskulint.

Se bilagor 3 och 4.

The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013) titel är satt i en svart,
kontrastlös sanseriff. Puffarna är i samma typ av sanseriff och färg. På
omslaget finns ett svartvitt fotografi och en blå bakgrund. Fantastic Mans
(Spring and Summer 2013) titel är satt i en svart versal antikva med
avsmalnande seriffer. Puffarna är satta i samma typ av antikva och svart färg.
På omslaget finns ett färgfotografi i gröna och rosa toner och en vit bakgrund.
All typografi på The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) är satt i
samma typsnitt, en robust sanseriff utan konstraster vilket inger ett maskulint
uttryck. Det här stämmer överens med Morris definition om att robusta
typsnitt ses som maskulina (Benton, 2000, s. 71-80). På Fantastic Man
(Spring and Summer 2013) är all typografi satt i en antikva med mindre
kontraster mellan grund- och hårstreck och avsmalnande seriffer. Enligt De
Vinne är mindre kontraster och avsmalnande seriffer ett uttryck för
maskulinitet (Benton, 2000, s. 80). Trots detta så har den i jämförelse med
typsnittet på The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) större
kontraster vilket i det här sammanhanget gör den mer feminin. Stora
kontraster är ett typografiskt attribut som förknippas med femininitet (Benton
2000, s. 72). Fantastic Man (Spring and Summer 2013) har ljusare färger i
grönt och rosa som jämfört med The Gentlewomans (nr 7, Spring and
Summer 2013) mörkare färg i blått blir feminin. Ljusa färger anses vara
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feminint och mörka färger maskulint (Bergström, 2007, s. 257). Färgen blå är
kulturellt kopplad till maskulinitet och den rosa färgen är kulturellt kopplad
till femininitet (Ambjörnsson, 2011, s. 10). Vidare har Fantastic Man (Spring
and Summer 2013) en färgbild vilket ses som feminint medan The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) har ett svartvitt fotografi som
ses som maskulint. Färgbilder är kopplade till femininitet medan svartvita
bilder är kopplade till maskulinitet (Hirdman, 2008, s. 77). Dem här
faktorerna bidrar till och gör Fantasic Mans omslag feminint och The
Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013) maskulint.

5.1.2 Innehållssida
Se bilagor 5 och 6.

På Damernas världs (nr 6, 2013) innehållssida finns magasinets titel satt i en
röd antikva med skarpa seriffer och en sanseriff. Innehållslistan är satt i en
regular, svart sanseriff och sidnumren är satta i en svart antikva med
avsmalnande seriffer. Dock är vissa rubriker tagna ur listan och satta i en
bold, svart sanseriff och sidnumren är då röda, också satta i en sanseriff. Det
finns även en rubrik som är satt i en svart mekan där ena delen är satt i kursiv.
Det finns ytterligare två rubriker som är satta i en svart versal antikva med
avsmalnande seriffer. På sidan finns även en puff satt i en versal röd antikva
samt en kursiv gemen antikva där båda har avsmalnande seriffer.
Kings (nr 5, maj 2013) rubrik på innehållssidan är satt i en svart versal
antikva förutom å: et som är rött. Antikvan har skarpa seriffer. Siffrorna “05”
är satt i en antikva med en svart och röd diagonal toning. “Nummer fem
2013” är satt i en svart vertikal antikva förutom ordet “fem” som är satt i en
röd färg och i en bold vikt. Listan på Kings (nr 5, maj 2013) innehåll är satt i
diverse antikvor, sanseriffer och en mekan i olika vikter och svart färg.
Underrubrikerna är satta i en svart antikva. Antikvorna i listan som är satta i
bold har varierande kontraster mellan grund- och hårstreck. Sanserifferna är
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satta i light, regular och bold. Sidnumren är satta i en röd, kondenserad
antikva. I innehållssidan finns ett färgfotografi. Alla siffror på sidan har
dekorativa inslag.
De rubriker i Kings (nr 5, maj 2013) innehållslista som är satta i en antikva
har extrema kontraster mellan grund- och hårstreck och tillskrivs ett feminint
uttryck. I enlighet med De Vinne klassas stora kontraster som feminint
(Benton, 2000, s. 72). Eftersom dem är satta i en bold vikt ger det typsnittet
ett robust uttryck och en större ytarea vilket även gör den maskulin, eftersom
det här är två attribut som enligt De Vinne och Morris klassas som maskulina
(Benton, 2000, 71-80). DV:s (nr 6, 2013) innehållslista har rubriker där alla är
satta i en regular sanseriff. Eftersom sanseriffen inte har några kontraster
borde det innebära att den är maskulin, då typsnitt med mindre kontraster är
maskulin enligt De Vinne (Benton, 2000, s. 80). Men, i jämförelse med dem
rubriker som finns i Kings (nr 5, maj 2013) innehållslista så blir den betydligt
spädare, vilket är feminint och därför tillskrivs rubrikerna i King (nr 5, maj
2013), trots sina kontraster och seriffer, ett maskulint uttryck eftersom dem är
så pass robusta. Spädare typsnitt anses vara feminina (Brumberger, 2003, s.
208) och robusta typsnitt anses vara maskulina (Benton, 2000, s. 71-80).
Siffrorna framför innehållsrubrikerna i både DV (nr 6, 2013) och King (nr 5,
maj 2013) är en antikva. Jämfört med siffrorna i DV (nr 6, 2013) är dem i
King (nr 5, maj 2013) mer ornamenterade och har större kontrast mellan
grund- och hårstreck och har skarpa seriffer. I enlighet med De Vinne är
ornamenterade typsnitt med stora kontraster och skarpa seriffer klassade som
feminina (Benton, 2000, s. 72-74). Typsnitten i DV (nr 6, 2013) har
avsmalnande seriffer vilket är maskulint. Avsmalnande seriffer är ett uttryck
för maskulinitet (Benton, 2000, s. 80). Det här innebär att dem i King (nr 5,
maj 2013) blir feminina i sitt uttryck och dem i DV (nr 6, 2013)blir
maskulina.
Rubriken för innehållssidan i King (nr 5, maj 2013) är satt i en kondenserad
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antikva i en bold vikt medan rubriken för innehållssidan i DV (nr 6, 2013) är
satt i en light samt kursiv mekan. Här blir mekanen i DV (nr 6, 2013)mer
feminin i sitt uttryck än antikvan i King (nr 5, maj 2013). Det beror på att
mekanen är satt i light vilket då inger ett spädare uttryck och dessutom har
den skarpa seriffer. Spädare typsnitt är ett feminint attribut (Brumberger,
2003, s. 208) och likaså skarpa seriffer (Benton, 2000, s. 72). Kings (nr 5, maj
2013) antikva får genom den bolda vikten en större ytarea och blir därmed
maskulin. Typsnitt med stor ytarea är klassas som maskulint (Benton, 2000, s.
80).
Puffen på DV:s (nr 6, 2013) innehållssida betraktas på grund av dess mjuka
former och inslag av ornament på exempelvis “s” och “c” som feminin.
Mjuka former klassas som feminina enligt White och Baylis (Brumberger,
2003, s. 208) och ornamentala inslag i typografi definieras som feminint
enligt De Vinne (Benton, 2000, s. 74). Däremot har den också avsmalnande
seriffer som gör den maskulin, vilket stämmer eftersom avsmalnande seriffer
är ett kännetecken för maskulinitet (Benton, 2000, s. 80). DV:s (nr 6, 2013)
titel har uttryck så som tydliga kontraster och skarpa seriffer. Vilket är två
attribut som klassas som feminina (Benton, 2000, s. 72). I relation med de
robusta inslag som finns i Kings (nr 5, maj 2013) innehållssida blir titeln och
puffen feminina i uttrycket. Den röda färgen blir i jämförelse med de färger
som finns på Kings (nr 5, maj 2013) innehållssida klassad som ljusare och
därmed feminin. Det här eftersom ljusare färger enligt Bergström (2007, s.
257) är ett feminint attribut. Sidan i King (nr 5, maj 2013) är tyngre och
mörkare på grund av den svärta som skapas av dem bolda typsnitten.
Typografin blir maskulin i enlighet med Morris definition att tyngre typsnitt
definieras som maskulina (Benton, 2000, s. 71).
Sett utifrån helheten har Kings (nr 5, maj 2013) innehållssida fler maskulina
kodgemenskaper vilket i sin tur gör att DV (nr 6, 2013) uppfattas som
feminin och King (nr 5, maj 2013) som maskulin.
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Se bilagor 7, 8, 9 och 10.

The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) och Fantastic Man
(Spring and Summer 2013) är uppdelad i kapitel där varje kapitel har en egen
innehållssida i början av magasinet. Vi börjar med att undersöka
innehållssidorna och därefter kapitelsidorna.
I The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013) innehållssida finns
magasinets titel satt i samma typsnitt som på omslaget, svart sanseriff. Det
finns ett textstycke, även det, satt i samma typsnitt som titeln. I innehållssidan
finns det två stycken svartvita fotografier. På kapitelsidan står det “Chapter
1”. Denna text är satt i en svart sanseriff. På kapitelsidan finns ett antal olika
färgblock som utgör ett rutmönster. Färgerna går i blåa, röda, rosa och gröna
toner.
På Fantastic Mans (Spring and Summer 2013) innehållssida är all text satt i
samma typsnitt och färg som på omslaget, en antikva i svart färg. På sidan
finns ett svartvitt fotografi. Kapitelsidan upptar ett helt uppslag där
bakgrunden består av ett utfallande färgblock i en rosa ton. Över hela
uppslaget står texten “Nonsens” i versaler satt i en svart antikva.
På grund av att samma typsnitt som på framsidan återigen förekommer i
innehållssida i de båda magasinen innebär det att The Gentlewomans (nr 7,
Spring and Summer 2013) typografi blir maskulint och Fantastic Man (Spring
and Summer 2013) blir feminint. Detta beror på att The Gentlewomans (nr 7,
Spring and Summer 2013) typsnitt helt saknar kontraster. Typsnitt med
mindre kontraster är enligt De Vinne är ett attribut för maskulinitet (Benton,
2000, s. 80). Fantastic Mans (Spring and Summer 2013) typsnitt har
kontraster vilket ger den ett feminint uttryck. Det här går i enlighet med De
Vinne som menar att typsnitt med större kontraster är feminina (Benton,
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2000, s. 72). Detta trots sina avsmalnande seriffer, som enligt De Vinne är ett
maskulint attribut (Benton, 2000, s. 80).
I kapitelsidorna återkommer typsnitten och därmed följer kapitelsidorna
samma kvinnliga respektive maskulina typografiska form som i
innehållssidorna. Här spelar dock färgkontexten en annorlunda roll än i
innehållssidorna. I Fantastic Man (Spring and Summer 2013) ligger typsnittet
mot en rosa bakgrund. En färg som är laddat med femininitet (Ambjörnsson,
2011, s. 10). I kontrast med The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer
2013) mörkare, maskulina nyanser i blåa, gröna och röda toner blir den
ljusare sidan i Fantastic Man (Spring and Summer 2013) feminin. Bergström
(2007, s. 257) menar att mörkare färger är maskulina och ljusare feminina.
Dessutom är färgen blå kulturellt laddad med maskulinitet (Ambjörnsson,
2011, s. 10). Tillsammans med typografin och färgkontexten blir Fantastic
Mans (Spring and Summer 2013) kapitelsida klart feminin i jämförelse med
The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013) kapitelsida som blir
maskulin.

5.1.3 Anslag till reportage
Se bilagor 11 och 12.

På Damernas Världs (nr 6, 2013) anslag finns en rubrik satt i en versal svart
antikva med avsmalnande seriffer där ett av orden i rubriken är satt kursiv
stil. Rubriken är satt på ett fotografi som har en rosa ton. Ingressen är satt i en
svart sanseriff. Anfangen är satt i en versal antikva med avsmalnande seriffer
i rosa färg. På anslaget finns det ett citat satt i en rosa sanseriff. Brödtexten är
satt i en svart antikva som har skarpa seriffer med underrubriker satta i en
svart bold sanseriff.
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På Kings (nr 5, maj 2013) anslag finns ett färgfotografi. Rubriken, ingressen
och anfangen är alla satta i samma typsnitt, en bold, kondenserad, svart
antikva med skarpa seriffer. Brödtexten är satt i en svart antikva med skarpa
seriffer. Det finns även en rubrik som är satt i ett rött färgblock där texten är
satt i en versal vit antikva med skarpa seriffer.
DV:s (nr 6, 2013) rubrik ter sig feminin på grund av att den har tydliga
kontraster i sitt utseende. Typsnitt med tydliga kontraster är feminint (Benton,
2000, s. 72). Dessutom är typsnittet tunnare vilket gör att den blir mer spröd i
jämförelse med Kings (nr 5, maj 2013) bolda typsnitt som inte har lika
utmärkande kontraster. Tunna och spröda typsnitt är enligt White och Baylis
feminina attribut (Brumberger, 2003, s. 208). I och med att Kings (nr 5, maj
2013) typsnitt är bold tar det även upp en större ytarea. Typsnitt med större
ytarea anses vara maskulint (Benton, 2000, s. 80). Samtidigt har DV:s (nr 6,
2013) rubrik avsmalnande seriffer. Det här är ett tecken på maskulinitet
(Benton, 2000, s. 80). Kings (nr 5, maj 2013) rubrik har skarpa seriffer vilket
ger uttryck för femininitet, skarpa seriffer är enligt De Vinne feminint
(Benton, 2000, s. 72). Kings (nr 5, maj 2013) bolda rubrik inger ett tyngre
uttryck och medför att ytarean blir större och därmed maskulin. Typsnitt med
stor ytarea är ett maskulint attribut (Benton, 2000, s. 71-80). Båda typsnitten
påvisar maskulina och feminina uttryck men Kings (nr 5, maj 2013) rubrik
har fler maskulina inslag än DV:s (nr 6, 2013) vilket gör den maskulin.
Ingressen i DV (nr 6, 2013) är satt i en tunn sanseriff utan några kontraster.
Det här är ett feminint respektive maskulint attribut enligt De Vinne (Benton,
2000, s. 80) samt White och Baylis (Brumberger, 2003, s. 208). Dock upplevs
den mjukare och därmed feminin i formen, eftersom typsnitt med mjuka
attribut är feminint (Brumberger, 2003, s. 208), jämfört med Kings (nr 5, maj
2013) ingress som är tyngre och har större ytarea. Det här är två attribut som
är klassade som maskulina (Benton, 2000, s. 71-80). Dock har Kings (nr 5,
maj 2013) ingress kontraster och skarpa seriffer som ger den ytterligare ett
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feminint attribut. Det här då större kontraster och skarpare seriffer anses vara
feminint (Benton, 2000, s. 72). Eftersom Kings (nr 5, maj 2013) ingress har
fler feminina uttryck i sitt typsnitt blir den feminin och DV:s (nr 6, 2013) blir
maskulin.
Anfangen i DV (nr 6, 2013) är satt i en tunn antikva med tydliga kontraster.
Det här är feminina attribut enligt White och Baylis (Brumberger, 2003, s.
208) samt De Vinne (Benton, 2000, s. 72). Den har även avsmalnande
seriffer, vilket är ett maskulint attribut (Benton, 2000, s. 80). Kings (nr 5, maj
2013) anfang har kontraster, vilket är ett attribut som klassas som feminint
(Benton, 2000, s. 72). Dock är kontrasterna inte lika tydliga som DV:s (nr 6,
2013). Dessutom är den satt i en bold vikt vilket innebär att den tar upp en
större ytarea. Större ytarea är ett attribut för maskulin typografi enligt De
Vinne (Benton, 2000, s. 80), och därför blir Kings (nr 5, maj 2013) anfang
maskulin. Anfangen i DV (nr 6, 2013) är satt i en rosa färg vilket ger den
ytterligare ett feminint attribut. Det här på grund av att den rosa färgen är
kopplad till femininitet (Ambjörnsson, 2011, s. 222). På så vis blir DV:s (nr
6, 2013) anfang feminin och Kings (nr 5, maj 2013) maskulin.
Typsnitten som används i brödtexten i de båda specifika magasinen är en
kontrastrik antikva med skarpa seriffer. Båda dessa attribut är tecken för
feminin typografi enligt De Vinne (Benton, 2000, s. 72).
DV:s (nr 6, 2013) anslag har ett citat som har samma typsnitt som ingressen
vilket, som ovan nämnt, klassas som maskulint. Samtidigt är den satt i en rosa
färg, en färg som enligt Ambjörnsson (2011, s. 10) är feminin. Dessutom har
DV (nr 6, 2013) underrubriker som tillskriver sig ett maskulint uttryck
eftersom dem är satta i en kontrastlös, bold sanseriff som ger den en större
ytarea. Två attribut som klassas som maskulina (Benton, 2000, s. 80).
På DV:s (nr 6, 2013) anslag finns ett fotografi i rosa färg. En färg som är
starkt förankrat med femininitet (Ambjörnsson, 2011, s. 10). Kings (nr 5, maj
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2013) färgfotografi är i jämförelse med DV:s (nr 6, 2013) fotografi mörkare i
färgerna. Mörkare färger indikerar maskulinitet (Bergström, 2007, s. 257).
Efter att ha studerat DV (nr 6, 2013) och King (nr 5, maj 2013) kan vi
konstatera att DV (nr 6, 2013) överlag har fler feminina inslag i färg och form
än King (nr 5, maj 2013) som istället har fler maskulina inslag. Trots detta
kunde vi se att båda anslagen har inslag av feminina och maskulina färger och
former.

Se bilagor 13 och 14.
På The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013) anslag finns två
rubriker satt i en sanseriff varav en är blå och en är vit. Det finns grafiska
element i form av linjer som utgör ett rutmönster, färgerna på dessa är blått
och vitt. Det finns även ett svartvitt fotografi. Anslaget i Fantastic Man
(Spring and Summer 2013) har på ena sidan en gul-grå bakgrund och på
andra sidan ett färgfotografi. Över hela uppslaget står reportagets titel i en
svart versal antikva som har avsmalnande seriffer.
Här ser vi stora likheter med de övriga analysenheterna i både val av typsnitt,
färg respektive svartvit fotografi och färgkontext. I typografin återkommer
tidigare fenomen där Fantastic Mans (Spring and Summer 2013) typsnitt, på
grund av sina kontraster, blir feminint jämfört med det, kontrastlösa,
maskulina typsnittet som används i The Gentlewoman (nr 7, Spring and
Summer 2013). Ett kontrastrikt typsnitt klassas som feminint (Benton, 2000,
s. 72) och ett kontrastlöst typsnitt klassas som maskulint (Benton, 2000, s.
80). Fantastic Mans (Spring and Summer 2013) ljusare toner i fotografiet och
i färgkontexten är mer feminin i förhållande till The Gentlewomans (nr 7,
Spring and Summer 2013) svartvita fotografi och mörkare färger. Enligt
Bergström (2007, s. 257) är ljusa färger feminina och mörka färger
maskulina, och enligt Hirdman (2008, s. 77) klassas färgfotografier som
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feminina och svartvita som maskulina. Den färg som används i The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) är övervägande svart och blå,
där den blå färgen har en stark koppling till maskulinitet (Ambjörnsson, 2011,
s. 10).
Vi kan därför se att The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013)
anslag har uteslutande maskulina inslag i typografins färg och form medan
Fantastic Man (Spring and Summer 2013) har både feminina och maskulina
inslag i typografins färg och form. Vilket innebär att Fantastic Man (Spring
and Summer 2013) i förhållande till The Gentlewoman (nr 7, Spring and
Summer 2013) blir mer feminin.

5.1.4 Sammanfattning av semiotisk analys
Sett till helheten kan vi se att magasinet King (nr 5, maj 2013) är mer
maskulin än Damernas värld (nr 6, 2013) som därmed blir feminin. The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) är, sett till helheten,
uteslutande maskulin och därför blir Fantastic Man (Spring and Summer
2013) feminin.

5.2 Feministisk teorianalys
Resultatet av jämförelsen mellan King (nr 5, maj 2013) och DV (nr 6, 2013)
kan ses som reproducerandet av kön då vi fann feminina inslag i det magasin
som var riktad mot en kvinnlig målgrupp och maskulina inslag i det magasin
som var riktad mot män. I radikalfeminismen ses reproducerandet av det
heterosexuella, manligt och kvinnligt, som ett sätt att normalisera kvinnor för
att dem skall underordna sig männen (Ljung, M., 2010, s. 229). Därför, blir
reproducerandet av könstillhörigheterna i King (nr 5, maj 2013) och DV (nr
6, 2013) ett sätt att normalisera det feminina så att det blir underordnat det
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maskulina. Samtidigt bildas, utifrån den första logiken inom genussystem
som handlar om olikhet, två läger där det maskulina och det feminina inte får
blandas (Hirdman, Y., 1987, s. 199). Där DV (nr 6, 2013) ska ha sitt område
präglat av femininitet och King (nr 5, maj 2013) sitt område präglat av
maskulinitet.
Marjorie Ferguson diskuterar sambandet mellan femininitet och magasin för
kvinnor där magasinet är en social institution som fostrar det feminina
(Inness, S., 2004, s. 126-127). Det här kan översättas till de typografiska och
färgmässiga koder som används i DV (nr 6, 2013): genom dessa koder skapas
associationer som bildar en social institution, i det här fallet DV (nr 6, 2013),
för hur kvinnor ska förhålla sig till femininitet.
Genom att DV (nr 6, 2013) och King (nr 5, maj 2013) använt feminint
respektive maskulint laddade attribut går det emot det som queerteorin anser;
att sexualiteten är obestämd och ska inte kategoriseras utifrån kön (Ljung, M.,
2010, s. 250-251). De attribut som de studerade magasinen använder ter sig
naturliga i respektive kontext, men egentligen är det attribut som upprätthålls.
Det här diskuterar Eriksson och Göthlund (2011, s. 54) som beskriver att
“Könstillhörigheten och dess uttryck tenderar att uppfattas som något
“naturligt”, medan dem i själva verket ständigt skapas och upprätthålls
genom våra framträdanden och uppföranden”. Dessutom refererar Eriksson
& Göthlund (2011, s. 54) till Butler som anser att genus och kön är
konstruktioner och menar att dem skapas genom repetitioner av normer för
vad som utgör en kvinna eller en man. Det här kan vi se genom att magasinen
har återkommande feminina respektive maskulina attribut.
Eriksson och Göthlund (2011, s. 54) diskuterar även Erwin Goffmans teorier
om iscensättning. Där ett iscensättande av könstillhörigheten bestäms utifrån
föreställningen av hur män och kvinnor förväntas agera. Vi kan se att DV (nr
6, 2013) och King (nr 5, maj 2013) iscensätter sina könstillhörigheter genom
att välja attribut som förväntas förekomma inom deras typografi och färg, så
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som robusta typsnitt i King (nr 5, maj 2013) och späda typsnitt i DV (nr 6,
2013).
Vidare hittade vi förekomster av maskulina uttryck i typografi och färg i DV
(nr 6, 2013) och förekomster av feminina uttryck i King (nr 5, maj 2013), så
som rosa text på typografin jämfört med blå text på typografin i DV (nr 6,
2013). Två färger som enligt Ambjörnsson (2011, s. 10) klassas som feminin
respektive maskulin. Ur ett queerperspektiv kan det här ses som ett försök till
att lösa upp könstillhörigheterna. Det på grund av att queerteorin strävar efter
att lösa upp fasta grupper, så som heterosexualitet (Ljung, M., 2012, s. 250251).
Radikalfeminismens genussystem utgår ifrån logiken att det maskulina och
feminina inte ska blandas och ha skilda områden (Hirdman, Y., 1987, s. 198).
Därför går det att ifrågasätta om King (nr 5, maj 2013) och DV (nr 6, 2013)
verkligen utgår ifrån en traditionell syn eftersom vi funnit feminina attribut i
den maskulina kontexten och maskulina attribut i den feminina kontexten.
Samtidigt kan genussystemet verifiera att magasinen är traditionella då vi
fann att King (nr 5, maj 2013) hade dominerade maskulina attribut och DV
(nr 6, 2013) hade dominerande feminina attribut.

Radikalfeminismen utgår från att männen har makt över kvinnorna som
grupp, ett patriarkat (Ljung, M., 2010, s.227). Den här synen går att
översättas i det faktum att The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013)
hade övervägande maskulina attribut, där de maskulina attributen blir
patriarkatet. I det här sammanhanget, där maskulina attribut placerats i den
kvinnliga kontexten, blir den maskulina typografin och färgen normen och
den feminina typografin och färgen blir underordnad.
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I The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) finns ett genussystem
där det maskulina kan ses som den primära normen eftersom maskulina
attribut applicerats i ett magasin för kvinnor. Genussystemet kan ses utifrån
ett “vi” och ett “dem”, ett A och ett B (Hirdman, Y., 1987, s. 199), där det
maskulina ses som A och feminina som B. Då A, det maskulina, är det som är
den visuella genusnormen blir B det kvinnliga, det accepterande och det
sekundära.
I den postmodernistiska feminismen studeras kvinnor utifrån ett
mikroperspektiv där studierna tar hänsyn till vilken social klass, etnicitet eller
läggning kvinnor har (Ljung, M., 2012, s. 251-253) Genom att då studera The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) utifrån detta perspektiv
behöver det faktum att maskulina attribut placerats i en feminin kontext inte
betyda att The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) är underordnad
den maskulina typografin och färgen. Istället är The Gentlewoman (nr 7,
Spring and Summer 2013) skapad för en kvinnogrupp som inte faller för det
stereotypa sättet att porträttera femininitet.
Ett annat sätt att se på detta är ur ett queerperspektiv som strävar efter att lösa
upp fasta grupper (Ljung, M., 2010, s. 250-251), så som maskulinitet och
femininitet. Inom queerteorin anses inte heller genus som något fast utan som
något föränderligt (Gauntlett, 2008, s. 148). De här tendenserna kan vi se i
fallet med The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) där magasinet
genom att använda maskulin typografi och färg i en feminin kontext löser upp
vad som är feminint och vad som är maskulint. Här förhåller sig inte heller
typografin och färgen till könstillhörigheter för vad som är kvinnligt. Så som
späda typsnitt (Brumberger, 2003, s. 208) och ljusa färger (Bergström, 2007,
s. 257). Det här betyder att The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer
2013) inte förhåller sig till de attribut som anses vara feminina eller
maskulina. Samma fenomen återfinns i Fantastic Man (Spring and Summer
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2013) men åt andra hållet. Här använder magasinet kvinnliga attribut i
typografi och färg istället för maskulina attribut. Så som robusta typsnitt
(Benton, 2000, s. 71) och mörka färger (Bergström, 2007, s. 257). Det här gör
att Fantastic Man (Spring and Summer 2013) löser upp könstillhörigheterna
för vad som anses vara manligt på grund av att magasinet använder sig av
feminina attribut i en maskulin kontext.
Inom queerteorin talar Judith Butler om hur imitationer av könstyper kan
påvisa flera möjliga könsidentiteter (Eriksson & Göthlund, 2011, s. 55). Det
här innebär att Fantastic Man (Spring and Summer 2013) och The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) genom sin typografi och form
imiterar det feminina respektive det maskulina för att på så sätt skapa flera
könsidentiteter. Det kan också ses utifrån den postmodernistiska feminismen,
som inte tror på en förutbestämt könsordning (Ljung, M., 2010, s. 254), som
ett sätt plocka bort könsordningen. Genom att imitera varandras attribut och
på sätt skapa fler könsidentiteter skapas en jämlikhet mellan det feminina och
det maskulina och därför kan inte en könsordning existera.
Begreppet queer ska inte ge uttryck för identitet (Ljung, M., 2010, s. 250251). Därför kan teorin ifrågasätta om användandet av ljusa färger och späda
typsnitt kan bilda något könlöst i en maskulin kontext. Då ljusa färger står för
femininitet enligt Bergström (2007, s. 257) och späda typsnitt står för
femininet enligt Brumberger (2003, s. 208). Butler ansåg att grundtanken med
queer var att den inte skulle identifieras, att den löser upp fasta kategorier och
inte förvandlas till en (Ljung M., 2010, s. 250).
Då queerteorin inte ska ge uttryck för identitet förhindras möjligheten att
genom två identiteter skapa något identitetslöst eftersom det identitetslösa
inte skall bestå av identiteter. Dessutom förhindras möjligheten att The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) identifieras som neutralt
eftersom det neutrala skapats genom en feminin identitet
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(målgruppen/kontexten) och en maskulin identitet (typografins form och
färg).

Något som vi fann intressant var att vi hittade färgen rosa i både King (nr 5,
maj 2013) och Fantastic Man (Spring and Summer 2013). Män behöver inte
bli “feminina” genom att till exempel använda feminina attribut. Så som ljusa
färger (Bergström, 2007, s. 257) eller tunna typsnitt (Brumberger, 2003, s.
208). Ambjörnsson skriver i sin bok “Rosa, den farliga färgen” (2011, s.
222) att de heterosexuella män som klär sig i rosa, trots den rosa färgens
koppling till kvinnlighet, har en framförhållning som syftar till en ny, modern
och jämställd manlighet. Att man som man klär sig i rosa kan ge honom en
känsla av självständighet, integritet och framgång (Ambjörnsson, 2011, s.
222). Tidigare diskuterade vi om att King (nr 5, maj 2013) använder färgen
rosa som ett försök att lösa upp könstillhörigheten. Men, genom att se till det
som Ambjörnsson skriver så använder King (nr 5, maj 2013) snarare färgen
som ett sätt att skapa den nya, moderna och självständiga heterosexuella
mannen.
I Fantastic Man (Spring and Summer 2013)finner vi också den rosa färgen
tillsammans med ett typsnitt som i Fantastic Mans (Spring and Summer 2013)
egen kontext klassas som maskulin, detta på grund av sina avsmalnande
seriffer och mindre kontraster mellan grund- och hårstreck. Attribut som
enligt De Vinne är maskulina (Benton, 2000, s. 80).

46 (57)

6 Slutsats och diskussion
6.1 Slutsats
Hur konstrueras genus typografiskt i livsstilsmagasin?
I fallet med Damernas värld (nr 6, 2013) och King (nr 5, maj 2013) kan vi se
att genus konstrueras genom reproducerandet av manliga och kvinnliga
uttryck i typografi och färg. I DV (nr 6, 2013) sker detta genom att använda
färger som är starkt förknippade med kvinnlighet, så som ljusare färger
(Bergström, 2007, s. 257) och färgen rosa, (Ambjörnsson, 2011, s. 222).
Dessutom hittar vi typsnitt som enligt De Vinne klassas som feminina, så som
dekorativa typsnitt (Benton, 2000, s. 74). Dem här två faktorerna bidrar till att
reproducera kvinnlighet i en typografisk och färgmässig form. I King (nr 5,
maj 2013) används maskulina attribut för att skapa en maskulin
könstillhörighet. Så som en mörk färgskala (Bergström, 2007, s. 257) och
robusta typsnitt (Benton, 2000, s.71).
Ur ett queerteoretiskt perspektiv kom vi i fallet med The Gentlewoman (nr 7,
Spring and Summer 2013) och Fantastic Man (Spring and Summer 2013)
fram till att genus inte konstrueras på samma sätt som i King (nr 5, maj 2013)
och DV (nr 6, 2013). Här har könstillhörigheterna lösts upp då ett maskulint
typsnitt i sig inte måste vara maskulint eller där ett feminint typsnitt inte
måste vara just feminint. Den “könslösa identiteten” skapas genom att The
Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) och Fantastic Man (Spring
and Summer 2013) lägger ihop feminina och maskulina identiteter. Men,
eftersom queer inte ska ge uttryck för identitet (Ljung, M., 2010, s. 251), blir
det samtidigt omöjligt att skapa något identitetslöst eftersom det könlösa ska
vara fritt ifrån identiteter.
På grund av hur Fantastic Man (Spring and Summer 2013) och King (nr 5,
maj 2013) använder sig av feminina attribut, så som den rosa färgen
(Ambjörnsson, 2011, s. 10), har ett nytt sätt att konstruera det manliga könet i
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magasin upptäckts. Den nya mannen porträtteras genom feminina attribut
som en modern, självsäker och jämställd man i dessa två magasin.

Vad finns det för egenskaper i typografins färg och form som är mer
förekommande i manliga respektive kvinnliga livsstilsmagasin?
Då dem studerade magasinen som är riktade mot en manlig målgrupp, King
(nr 5, maj 2013) och Fantastic Man (Spring and Summer 2013), skiljde sig
ifrån varandra på så sätt att King (nr 5, maj 2013) hade fler maskulina attribut
medan Fantastic Man (Spring and Summer 2013) hade fler feminina, går det
inte att definiera vad det finns för egenskaper som är mer förekommande i
manliga magasin. Men, studeras dem utvalda magasinen individuellt så
förekom egenskaperna robusta typsnitt i King (nr 5, maj 2013) där typsnitten,
oavsett om det var en antikva eller sanseriff, ofta var satta i en bold vikt.
Dessutom så använder King (nr 5, maj 2013) en generellt mörkare färgskala.
I Fantastic Man (Spring and Summer 2013) förekom det antikvor med
avsmalnande seriffer, som i enlighet med De Vinne klassas som maskulina
typsnitt (Benton, 2000, s. 72). Kontrasterna i Fantastic Mans (Spring and
Summer 2013) antikvor mellan grund- och hårstreck var inte stora, vilket
klassas som ett maskulint attribut (Benton, 2000, s. 80). Men, i jämförelse
med The Gentlewomans (nr 7, Spring and Summer 2013) tunga och
kontrastlösa sanseriffer, som är maskulint (Benton, 2000, s. 71-80), blev dem
feminina.
I Fantastic Man (Spring and Summer 2013) kan vi dra slutsatsen att
egenskaperna antikvor med avsmalnande seriffer, som till skillnad från King
(nr 5, maj 2013) inte var satta i en bold vikt, var mest förekommande.
Dessutom använde Fantastic Man (Spring and Summer 2013) sig uteslutande
av ljusa färgskalor.
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Samma typ av fenomen uppstår mellan de studerade magasinen som är
riktade mot en kvinnlig målgrupp. Där The Gentlewoman (nr 7, Spring and
Summer 2013) har maskulina färger och typsnitt och Damernas Värld (nr 6,
2013) feminina färger och typsnitt. I The Gentlewoman (nr 7, Spring and
Summer 2013) förkom egenskaper i form av kontrastlösa robusta sanseriffer
och en mörk färgskala, där den blå färgen, som är starkt förankrad i
maskulinitet (Ambjörnsson, 2011, s. 10), var dominant. I Damernas Värld (nr
6, 2013) förekom egenskaperna antikvor som hade stor kontrast mellan
grund- och hårstreck samt skarpa seriffer och späda antikvor.
Resultatet visar att det inte finns specifika egenskaper som är mer
förekommande beroende på om magasinet är riktat mot kvinnor eller män i
jämförelsen mellan de magasin som vi har studerat.

Finns det en dominerande genusnorm i typografins färg och form?
Det finns inte en dominerande genusnorm som är den samma i alla de
studerade magasinen i studien. Däremot finns det en dominerande genusnorm
i varje enskilt magasin som studerats. Damernas Värld (nr 6, 2013), som är ett
magasin riktat mot en kvinnlig målgrupp, dominerades av en kvinnlig
genusnorm. Samma fenomen fast tvärtom gäller för King (nr 5, maj 2013)
som riktar sig mot en manlig målgrupp och har en dominerade manlig
genusnorm.
Skillnader uppstår i The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) och
Fantastic Man (Spring and Summer 2013) där genusnormerna har bytt plats.
The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013), som är riktad mot en
kvinnlig målgrupp, domineras av en maskulin genusnorm och Fantastic Man
(Spring and Summer 2013), som är riktad mot en manlig målgrupp,
domineras av en feminin. Det maskulina har satts i en feminin kontext och det
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feminina i en maskulin kontext. Samtidigt, ur ett queerteoretiskt perspektiv,
förkommer inga genusnormer. Här avskrivs begreppet genusnorm och
könstillhörigheterna genom att använda sig av manliga och kvinnliga
identiteter i form av maskulina eller feminina attribut i en kvinnlig respektive
manlig kontext. Samtidigt präglas attributen av könstillhörigheter eftersom
dem studerade magasinen använder sig av egenskaper som är laddade med
feminina och maskulina identiteter för att skapa det könslösa. I enlighet med
queerteorin, som syftar till att inte ge uttryck för identitet (Ljung, M., s. 251),
blir det här fel eftersom dem studerade magasinen använder just identiteter
för att bygga en könlös identitet.

6.2 Diskussion
Även om vi kom till slutsatsen att genus konstrueras genom reproduktioner i
Damernas Värld (nr 6, 2013) och King (nr 5, maj 2013) anser vi att det är
viktigt att poängtera att vi även hittade maskulina och feminina attribut i dem
studerade magasinen. Det här kan innebära att det finns tankar kring att
försöka sudda ut de stereotypa koder som finns i ett kommersiellt
sammanhang. Varför vi tycker att detta är av vikt beror på att vi själva
förhåller oss mer mot queerteori och postmodern feminism. I samhället bör
det finnas en frihet i hur vi vill porträttera oss själva. Där män och kvinnor
ska få vara feminina eller maskulina eller både och om dem vill, utan att
känna att det finns ett “borde” som grundar sig på vilket biologiskt kön dem
har.
Det vi definierar som en reproduktion i vår kultur kan vara en helt annan sorts
reproduktion i en annan kultur. Vi har utgått ifrån teorier och förförståelse
som präglas av det västerländska synsättet av genus för att få fram ett resultat
av hur genus konstrueras typografiskt i manliga och kvinnliga magasin
(Damernas Värld (nr 6, 2013), The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer
2013), King (nr 5, maj 2013) & Fantastic Man (Spring and Summer 2013)).
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Hur hade resultatet sett ut om någon annan från en helt annan kultur
undersökt de studerade magasinen? Möjligheten att frigöra oss från vår
förförståelse blir knapp om vi enbart studerar fenomenet utifrån västerländska
ögon, men om vi lyfter in en person med ifrån en helt annan kultur hade vi
antagligen fått ett helt annorlunda perspektiv på materialet sett utifrån deras
förförståelse.
Magasinen Damernas Värld (nr 6, 2013) och King (nr 5, maj 2013) anser vi
passar bra in på den definition som Hollow tillskriver livsstilsmagasin men
också på det sätt som Gauntlett beskriver de tidiga livsstilsmagasinen för
både män och kvinnor. Vi ser King (nr 5, maj 2013) och DV (nr 6, 2013) som
traditionella magasin, vilket återspeglas i magasinens typografiska färg och
form. Eftersom dem är just traditionella betyder det att dem har ett
traditionellt synsätt på genus vilket resulterar i ett reproducerande av
stereotyper inom genus. Manligt ska vara manligt och därför ha maskulina
attribut och kvinnligt ska vara kvinnligt med feminina attribut. Det faktum att
DV och King är två av dem mest lästa magasinen av kvinnor respektive män
kan också väcka frågan om stereotyper av det manliga och det kvinnliga är
det som säljer. Reproducerandet blir en enkel utväg för både publicerare och
konsumenten. Är det enklare för oss som mottagare att ta till oss attribut som
stämmer överens med vårt kön?
The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) och Fantastic Man
(Spring and Summer 2013) ser vi som två moderna magasin på grund av hur
dem typografiskt går ifrån det stereotypa synsätt av hur manligt och kvinnligt
bör porträtteras. På grund av att The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer
2013) och Fantastic Man (Spring and Summer 2013) är moderna magasin in
sin typografiska form kan det ge uttryck för att dem har möjlighet att uttrycka
sig utifrån ett postmodernistiskt och queerteoretiskt perspektiv. Eriksson &
Göthlund (2012, s. 54) refererar till Butler som beskriver att genus endast
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skapas inom framträdanden och ständiga repetitioner av inlärda beteenden
kring vad som utgör en kvinna eller man. Män framträder i attribut som är
ämnade för det maskulina och kvinnor framträder i attribut som är ämnade för
det feminina. The Gentlewoman (nr 7, Spring and Summer 2013) och
Fantastic Man (Spring and Summer 2013) byter dock ”roll på scenen”. I
stället för att uppträda i den kontext som dem studerade magasinen är ämnade
för, uppträder dem i den motsatta kontexten, vilket resulterar i att en ny form
av genus skapas.
Att förhålla sig till vad som är manligt och kvinnligt blir därför inte en norm
för hur ett magasin bör se ut beroende på om det riktar sig till män eller
kvinnor.

En fråga som väcks är varför grundaren till The Gentlewoman (nr 7, Spring
and Summer 2013) och Fantastic Man (Spring and Summer 2013) väljer att
publicera två liknande magasin där en riktar sig mot en manlig målgrupp och
en riktar sig mot en kvinnlig istället för att skapa en som vänder sig till båda.
Svaret på det kan vara att magasinen vill provocera fenomenet av hur ett
kvinnligt eller ett manligt magasin bör se ut. Trots att ett magasin är riktat
mot kvinnor så går det lika bra för en man att köpa det som för en kvinna och
vice versa.

6.3 Förslag till vidare forskning
Då resultatet endast kan tillskrivas till det material vi undersökt är ett förslag
till en framtida forskning att en kvantitativ undersökning genomförs. I den
studien undersöks om de resultat vi kommit fram till stämmer överens med
alla utgåvor av ett specifikt magasin under ett år. Till exempel att Kings
utgåvor studeras där undersökningen utgår ifrån om våra resultat upprepas.
Ett annat förslag är att undersöka hur genus konstrueras genom typografi och
färg med hjälp av uttalade unisexmagsin. Det är relevant för att kunna
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undersöka hur ett unisexmagasin förhåller sig till typografins färg och form i
manliga och kvinnliga livsstilsmagasin. Syftet till jämförelsen är att
undersöka om unisexmagasin utgår ifrån en typografisk manlig eller kvinnlig
genusnorm.
Ambjörnsson (2012, s. 60-61) intervjuar barn i 5-7 års ålder som redan då
avsätter den rosa färgen som en färg för tjejer och de mörka färgerna avsätts
för pojkar. På grund av de låga åldrarna är det av stort intresse att undersöka
hur typografin påverkar barns socialisation till genus. Socialiseras vi, på
samma sätt som med färgen, in i lika låga åldrar för vad som anses vara
feminina eller maskulina typsnitt?
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Bilagor

Bilaga 1
Damernas Värld, omslag
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Bilaga 2
King, omslag
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Bilaga 3
The Gentlewoman, omslag
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Bilaga 4
Fantastic Man, omslag
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Bilaga 5
Damernas Värld, innehållssida
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Bilaga 6
King, innehållssida
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Bilaga 7
The Gentlewoman, innehållssida
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Bilaga 8
The Gentlewoman, kapitelsida
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Bilaga 9
Fantastic Man, innehållssida
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Bilaga 10
Fantastic Man, kapitelsida
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Bilaga 11
Damernas Värld, anslag till reportage

68 (57)

Bilaga 12
King, anslag till reportage
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Bilaga 13
The Gentlewoman, anslag till reportage
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Bilaga 14
Fantastic Man, anslag till reportage
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