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The purpose of this work is to examine gender rols in lifestyle magazines. In 
order to do this, two magazines were used and analyzed using a qualitative 
content analysis. In addition the authors also analyze the advertisements for 
each gender. Interviews in King of Sweden and Elle are also analyzed. The 
thesis is examined on the basis of gender theory, and theories about 
stereotypes and myths. This is examined by using both a detailed qualitative 
method and a text analysis. The magazines that were used are four issues of 
King of Sweden, 2012 and Elle, 2012. The result of the study shows that 
masculinity and femininity is something that is separate from each other. 
Different stereotypes, myths and metaphors could also be found in the 
material. One of the conclusions is that while femininity seems to be 
something that is associated with being something, masculinity is be 
something that is associated with doing something. 
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1.0 Inledning  
Varje dag möts individer av kommersiella budskap i ett flertal olika medier som 
sedermera kommer att forma individen. Reklam och budskap kommuniceras 
regelbundet ut för att möta kulturella förväntningar från konsumenten. Detta innebär att 
individerna blir ”utbildade” i vad som är rätt eller fel utifrån reklam och mediers 
perspektiv.  

 Alla individer konsumerar medier av olika karaktär. Utifrån texter och bilder i ett 
magasin skapas en känsla som kommuniceras till målgruppen. Syftet kan vara att 
förmedla kulturella förväntningar om hur individer ska leva och agera. Detta budskap 
kan ligga gömt i vem eller vad som gestaltas i magasinets innehåll. Genom koder, 
symboler och index skapas olika konnotationer hos konsumenten1. Individen kan 
komma att bejaka den livsstil som gestaltas i magasinen i sin strävan på att leva upp till 
dagens förväntningar på mannen och kvinnan. 

 Av denna anledning är det intressant och relevant att studera livsstilsmagasins 
gestaltning av genus och ideal och vilka konnotationer som skapas i samband med 
gestaltningen. Studien riktar fokus mot gestaltningen av genus och ideal i 
livsstilsmagasinen King of Sweden och Elle. Den kvalitativa innehållsanalysen 
undersöker hur utvalda reklambilder och framsidor används genom avkodning av 
bildens innehåll. Innehållsanalysen undersöker kameravinklar, bildformat, och färger i 
bilderna. En diskursanalys används för att undersöka texterna och språket i de utvalda 
magasinen. Ett flertal citat från varje intervju väljs ut för att analyseras ytterligare. 
Citaten speglar intervjuerna enligt forskarna och får därmed representera respektive 
intervju.  

 Då medierna verkar som tredje statsmakt2 kan en svårighet finnas gällande 
gestaltning av genus i medier. Ett möjligt problem är att mediers eventuella stereotypa 
framställning av genus kan påverka konsumenterna i olika riktningar. Dessa riktningar 
kan få otaliga konsekvenser som varierar mellan individer. Utifrån medie- och 
kommunikationsvetenskap kan denna kvalitativa innehållsanalys bringa kunskap om 
livsstilsmagasinens konsekvenser av genusgestaltningen i utvalda magasin. Studien kan 
även skapa en uppfattning av möjliga konsekvenser utifrån genusgestaltning för andra 
magasin än de som undersöks i studien. I studien kommer därför varje magasin 
problematiseras utifrån studiens teorier för att se vilka konsekvenser som är möjliga att 
livsstilsmagasinen medför.  
 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur genus och ideal framställs och gestaltas i 
valda livsstilsmagasin. Då medierna verkar som en tredje statsmakt har de stora 
möjligheter att påverka budskapet som förmedlas till samhället. Syftet med studien är 
därför även att belysa hur individer blir ”utbildade” av medier gällande förväntningar av 
män och kvinnor i vuxen ålder. Detta är intressant då medierna har stor 
påverkansmöjlighet utifrån mediers maktposition i samhället. 

                                                
1 Fiske, John (1997), Kommunikationsteorier – En introduktion, Wahlström & Widstrand; Stockholm 
2 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagen-i-samhallet/,  9/4 13.00 
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1.2 Forskningsfråga 
Livsstilsmagasin som medium och medier har utifrån sin maktposition möjlighet till 
påverkan. Den generella frågan som ställs i studien är hur konstruktionen av genus och 
ideal ser ut i livsstilsmagasinen King of Sweden och Elle. 
 
1.3 Nedbrytning av forskningsfråga 
För att besvara forskningsfrågan bryts den ner i nedanstående frågeställningar. 
Frågeställningarna nedan kom att användas för att enklare besvara syftet och 
forskningsfrågan. 
 
1. Vilka kameravinklar används för att framställa kvinnan respektive mannen och vilka 
konnotationer skapas hos läsaren utifrån användandet av kameravinklar? 
2. Vilka färger används och vilka konnotationer skapas hos läsaren utifrån färgerna? 
3. Inom vilka samhällsområden kommer kvinnan respektive mannen till tals? 
 
1.4 Avgränsning 
I denna uppsats ligger fokus på fyra utvalda nummer vardera av King of Sweden 
respektive Elle. Dessa magasin kom att användas då magasinen är två av de mest 
konsumerande livsstilsmagasin i Sverige. En UNESCO-undersökning visade att King of 
Sweden hade 63 000 unika läsare per utgåva och i samma undersökning synliggjordes 
att Elle hade 267 000 läsare vid varje utgåva3. I utgåvorna analyserades framsidor, 
intervjuer och reklambilder. Dessa delar valdes då framsidorna och reklambilderna ska 
verka säljande4. Reklambilderna valdes strategiskt ut för att få en mångsidighet av 
bilder. I detta fall syftar mångsidighet till att få bilder med så olika framställning som 
möjligt.  Ett slumpmässigt urval skulle begränsa studien5. Intervjuer valdes ut då text 
och intervju ska verka för inspiration och påverkan6. I livsstilsmagasinen förekom 
enbart en större intervju vilket medförde att inget strategiskt urval var genomförbart.  
 Då undersökningen omfattar en begränsad period var det inte möjligt att jämföra 
hur de olika magasinen framställer det motsatta könet i sitt innehåll. Därför kommer 
fokus enbart att riktas mot hur respektive magasin framställer det kön som dem riktar 
sig till. 
 
1.5 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning av mansbilden och kvinnobilden i medier. 
Kapitlet är uppdelat i två underkapitel för att redovisa forskning för respektive kön. 
                                                
3 http://www.tns-sifo.se/media/319219/tnssifo_ok_2011_1_total.pdf, 13/6, 18.39 
4 Hirdman, Anja, (2002) Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. 
Atlas förlag; Stockholm 
5 Kvale, S,  (1996). Interviews: An introduction to Qualitative Research Interviewing.  
SAGE; Stockholm 
6 Hirdman, Anja, (2002) Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. 
Atlas förlag; Stockholm 
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1.5.1 Mansbilden i medier 
Forskare har under lång tid försökt besvara frågor gällande hur olika magasin kan 
påverka konsumenterna. Frågor som fokus har riktats mot är ökningen av 
livsstilsmagasin för män och teorier om deras eventuella påverkan på de manliga 
konsumenterna7.   
  Dagens män står inte längre för en gammalmodig mansbild menar Gauntlett. 
Mansbilden är idag en process under ständig förändring. Gauntlett hävdar att 
livsstilsmagasin fyller en funktion på marknaden då män numera söker efter nya ideal 
för att passa bättre in i samhället8. 
 Frånsett Gauntlett har även Benwell sökt svar inom detta område. Benwells 
studier har riktat fokus mot den allmänna bilden om hur män i livsstilsmagasin ställer 
sig till debatten om genus9. Konsumtionen av livsstilsmagasin har traditionellt sett varit 
en kvinnlig företeelse då män har varit tvungna att satsa på karriären. Vid det tillfälle då 
den kvinnliga frigörelsen från hemmet påbörjades, resulterade det i att konsumtion av 
livsstilsmagasin även blev ett manligt fenomen10. 
 Typiskt manligt beteende kännetecknas av aggressivitet, objektivitet 
självständighet, okänslighet och tävlingsinriktad11. Manliga livsstilsmagasin använder 
vid många tillfällen ironi och humor för att locka läsare och samtidigt behålla 
manligheten i innehållet12. Detta leder till att deras magasin är mer komplexa än den 
allmänna bilden. Det är en plats för män där det är okej att vara osäker13.  
 
1.5.2 Kvinnobilden i medier 
Det finns en omfattande forskning gällande feminism och kvinnobilden i medier. Under 
lång tid har de biologiska skillnaderna skapat sociala roller som respektive kön erhåller. 
Under århundraden har samhället grundat rollerna på den fysiska skillnaden mellan 
könen. Fysiskt var kvinnan svagare och fick därför ta hand om barnen och inrikta sig på 
hushållsarbete. Det hävdades också fram till 1980-talet att kvinnor var mindre 
förnuftiga och styrdes av känslor vilket medförde att de uteslöts från olika 
yrkeskategorier, bland annat politiska yrken14.  
 I takt med att forskningen ökade och många ifrågasatte uppdelningen av kön kom 
även feminismen att ifrågasätta sambandet mellan de fysiska egenskaperna. De syftade 
främst till den naturliga skillnaden av rollerna för könen. Därför försöktes denna 
uppdelning att övervinnas. Detta har resulterat i att somliga feminister förnekar 
biologiska skillnader och hävdar att det är relevant för samhällsorienteringen15. 

                                                
7 Gauntlett, David (2008) Media, Gender and Identity. Routledge; New York 
8 ibid;  
9 Benwell, Bethan red. (2003) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines. Blackwell Publishing ; 
Oxford 
10 ibid;  
11 Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur AB; Lund 
12 Gauntlett, David (2008), Media, Gender and Identity. Routledge; New York 
13 Jackson, Peter., Stevenson, Nick. & Kate Brooks (2001) Making sense of men’s magazines. Blackwell 
Publishing; Oxford  
14 Freedman. J (2001) Feminism - En introduktion. Liber: Lund 
15 ibid;  
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Media och damtidningar har under lång tid försökt uppbringa bilder som berättar hur 
kvinnan ska vara den perfekta mamman, älskaren, frun, sekreteraren16. Gauntlett hävdar 
att den tidigare bilden som gavs till kvinnor i stor utsträckning inte handlade om hur 
kvinnan skulle nå sin fulla potential17. I mitten av 1900-talet ansågs mediernas 
dåvarande hemmafruideal och reklamens utseendefixering som ett sätt att motverka 
kvinnan frigörelse från mannen och det ekonomiska beroendet18. Denna maktposition 
visas i medieutbudet och förmedlar frågeställningar som blir till sanningar genom 
mediernas påverkningsgrad19.    
 Kritiken som fördes mot hur kvinnor betraktades i livsstilsmagasinen 
synliggjordes även i reklambranschen. De konservativa idealen om att vara hemmafru 
och att hennes huvudsakliga sysslor var att ta hand om barnen utnyttjades av annonsörer 
och reklammakare. På senare 1900-talet har en sexualisering av samhället synliggjorts, 
främst i medieinnehållet. En frågeställning som framkom är om konsekvenserna slår 
tillbaka på den demokratiserande betydelsen av sådana frågor lämnas utrymme i den 
mediala offentligheten20. 
 ”Man föds inte till kvinna, man blir det” sade den feministiska tänkaren Simone 
de Beauvoir21. Citatet påvisar kvinnans underordnade position i samhället i jämförelse 
med mannen. Detta är inte ett naturligt fenomen som skapats utifrån biologi, utan 
fenomenet är socialt konstruerat22. Samhället har socialt konstruerat att typiskt kvinnligt 
beteende kännetecknas av omtänksamhet, passivitet, subjektivitet, och ologiskt 
tänkande23.   
   
1.6 Bakgrund 
För att skapa förståelse av de båda livsstilsmagasinens målgrupp, och syfte presenteras 
bakgrundsinformation av livsstilsmagasinen.  
 
1.6.1 King of Sweden 
King of Sweden anser sig vara Sveriges enda modemagasin för män24. Magasinet 
inspirerar och informerar män på ett lättsamt, ledigt och manligt sätt. King of Sweden är 
en samlingspunkt för ämnen såsom dofter, hudvård, inredning och digitala accessoarer. 
Andra ämnen som magasinet behandlar är de senaste bilderna från modevisningen, 
bilder på vinnande outfit för viktiga situationer som kundmöten. Magasinet behandlar 
även hur en skön lördagskväll med polarna eller en dejt kan se ut. Livsstilsmagasinet 
                                                
16 Davies, K. Dickey, J. Straford, T. (1987) Out of focus: Writing on Women and the Media. The Women 
Press; London  
17 Gauntlett, David (2008) Media, gender and Identity, Routledge; London 
18 Kleberg, Madeleine (2008) Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. 
Högskoleverket: Stockholm 
19 ibid: 
20 Hirdman, Anja, Kleberg, Madeleine & Widestedt, Kristina, (2005a) Journalistikens intimisering: den 
mediala offentlighetens förändringar från 1880-tal till nutid: ett forskningsprogram. Stockholms 
universitet; Stockholm:  
21 Beauvior, S. de (2002) Det andra könet (1949). Norstedts; Stockholm 
22 Harlan. J. (1998) Feminism. ABC Clio. USA 
23 Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur AB; Lund 
24 http://www.kingmagazine.se/sidor/information 
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utkommer tolv gånger per år och riktar sig främst till män kring storstäder i den mentala 
åldern 20-35 år25.     
 King of Sweden är ett välkänt mode- och livsstilsmagasin som konsumeras av 
många26. Utifrån statistik framkommer att magasinet är 63 000 stort i Sverige27. 
Forskarna anser därför det vara intressant att studera magasinet, då innehållets budskap 
kommuniceras till en stor och bred målgrupp. 
 
1.6.2 Elle 
Elle skapades 1945 av Helene Gordon Lazareff som ansåg att Frankrike var i behov av 
ett modernt magasin för kvinnor. Längtan efter lyx hos de franska kvinnorna var enorm 
och Elle blev omgående en succé. I magasinet uppmanades kvinnorna att ta för sig och 
att unna sig saker och läsarna uppskattade den lyxiga dynamiken och tonen i 
magasinet28. 
 I Sverige dröjde lanseringen av Elle ända fram till år 1988. Inledningsvis var 
syftet att tidningen skulle utkomma med sex nummer per år, men succén var ett faktum 
vid lanseringen, vilket resulterade i att månadsutgivning blev en självklarhet från första 
hösten. Det intressanta med Elle är att de inte verkar finnas en uttalad målgrupp. 
Magasinet riktar sig till kvinnor som är intresserad av mode, skönhet, bloggar samt 
shopping. Uppfattningen som skapats under denna studie är att Elle riktar sig till 
kvinnor i den mentala åldern 18-35 år 29. 
 Elle är en av Sveriges mest konsumerade livsstilsmagasin30. För att en likvärdig 
jämförelse med King of Sweden skulle vara möjlig var det rimligt att jämföra med ett 
magasin med motsvarigheter till King of Sweden. Elle liksom King of Sweden skriver 
till en bred målgrupp31  
 
1.7 Begreppslista 
Nedan följer definitioner av begrepp som används i studien.  
Denotation - syftar till tecknets egentliga betydelse. Denotation benämnas även som 
grund - eller kärnbetydelese32. 
Konnotation - motsats till begreppet denotation och avser ett teckens bibetydelse eller 
medbetydelse33. 
Inreferenser - innebär att texten förutsätter en del och tvingar läsaren att dra slutsatser34. 
Diskurs - syftar till ett visst sätt att tala eller att tolka något. En diskurs innehåller vissa 
värderingar ur en bestämd synvinkel35. 

                                                
25  http://www.kingmagazine.se/sidor/information, 8 april kl 9.53 
26 http://www.tns-sifo.se/media/319219/tnssifo_ok_2011_1_total.pdf, 13/6, 18.51 
27 ibid;  
28  http://elle.se/elles-historia/ 8 april, kl 10.16 
29 ibid;  
30 http://www.tns-sifo.se/media/319219/tnssifo_ok_2011_1_total.pdf, 13/6, 18.39 
31 ibid;  
32 Nordström, Z, Gert (2003), Medier Semiotik Estetik,. (2003) Jönköping University Press; Jönköping 
33 ibid;  
34 Ekström, M & Larsson, L Å (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur; Lund:  
35 ibid;  
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Stereotyper - stereotypa representationer karaktäriseras av generaliseringar kring skilda 
grupper36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
36 Hall, Stuart (1997) Cultural Identity and Diaspora, Sage; London 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras och redogörs det för uppsatsen teorier. Kapitlet redovisar 
även vanligt förekommande ämnen i livsstilsmagasin och teoritillämpning. 
 
2.1  Maskulint och feminint 
Maskulinitet och feminina kategorier är historiskt och socialt uppbyggda baserade på 
förväntade egenskaper hos könen37. Redan vid födseln insocialiseras individer till att 
pojkar ska bära blåa eller gröna kläder medan flickorna ska bära rosa eller röda kläder38. 
När barnen börjar leka ska pojkar leka med verktygsleksaker eller bilar och flickor ska 
leka med dockor. Föräldrar brukar ofta beskriva sina söner som stora, bredaxlade och 
muskulösa. Flickorna beskrivs som små, mjuka och söta39. Dock finns inte dessa 
skillnader hos bebisar. Det handlar istället om att många ser det som förväntas40. Om 
individen blivit indoktrinerad i denna syn blir det tillslut en omedveten inställning. Det 
är inte enbart föräldrar som påverkar barnen. Medier såsom sagor, böcker, tv-program 
ger barn budskap och utbildar dem i hur de ska vara som tjej eller kille41.   
 Idag anses det kvinnligt att bry sig om sitt utseende, vara familjeorienterade och 
bli kär i män. En man ska vara bestämd, ha lagom mycket hår på kroppen och attraheras 
av kvinnor42. Den nuvarande synen gällande vad som anses manligt och kvinnligt har 
inte alltid funnits. På 1700-talet ansågs det i Sverige manligt att vara känslosam43. Rika 
män var ofta sminkade och bar klackskor. De män som uppfattades som 
låginkomsttagare skulle vara hemma och ta hand om sina barn. På 1800-talet ansågs det 
svagt att gråta som man och det kom istället att associeras med tjejer likaså som smink 
och barnuppfostran44.  
 Trots att kvinnan introducerat till arbetsplatsen finns fortfarande förväntningar på 
hur respektive kön ska vara. Kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, 
känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala. Män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, 
rationella, analytiska och promiskuösa45.  
 

2.2 Stereotyper och icke-verbal kommunikation 
I denna studie kommer begreppet stereotyp att användas för att undersöka om och hur 
King of Sweden och Elle använder generaliseringar av kvinnan och mannen utifrån 
stereotypiska karaktärsdrag.     
 När genusbegreppen manligt och kvinnligt skapades utvecklades socialt 
konstruerade stereotyper. Stereotyper är schablonmässiga, allmänt hållna bilder av 

                                                
37 Connell, Raewyn (2009). Om genus. 2., utvidgade och omarb. uppl. Daidalos; Göteborg  
38 http://www.umo.se/Jag/Forestallningar-om-kvinnligt-och-manligt/ 6 maj 11.53 
39 Sparrman, Anna (2002).Visuell kultur i barns vardagsliv: bilder, medier och praktiker. (Akademisk 
avhandling för doktorsexamen). Linköpings universitet; Linköping 
40 ibid;  
41 ibid;  
42 http://www.umo.se/Jag/Forestallningar-om-kvinnligt-och-manligt/ 6 maj 11.53 
43 ibid;  
44 ibid;  
45 ibid;  
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sociala grupper46. Stereotyp innebär att en grupp känns igen på en viss egenskap och att 
de tillskrivs ytterligare egenskaper47. Stereotyper som tillskrivs av andra är ofta negativt 
laddade48. Då könsstereotyper varierar mellan olika kulturer finns inga namngivna 
stereotyper, utan istället finns allmänna beskrivningar av olika karaktärsdrag som är 
manligt respektive kvinnligt.  Utifrån forskarnas kulturella erfarenheter, konventioner 
och förförståelse finns könsstereotyper så som den hästtokiga tjejen, den sportgalna 
grabben och den teknikintresserade killen.   
 Egna stereotyper för studien har skapats utifrån litteratur och egen förförståelse 
som kommer användas i analysen. Stereotyperna som används är ”Den välklädda 
affärsmannen”, “The Bad Guy”, “Den karriärsmedvetna modekvinnan” och “The Bad 
Girl”.        
 Individen använder kroppsliga tecken i syfte för att kunna förstärka och förmedla 
en positiv eller negativ känsla49. Genom icke-verbala kommunikationen ges information 
om individen i olika situationer som inte kan förmedlas på andra sätt50. 
 Den icke-verbala kommunikationen lämnar utrymme för läsaren att skapa 
inferenser. Varje bild, och text, kan sägas ha ett dolt budskap. Möjligheten för läsaren 
att skapa egna tolkningar medför även möjligheten att sortera individer i fack och 
tillskriva dem stereotyper51.   
 

2.3 Förekommande ämnen 
Livsstilsmagasinen för män behandlar ämnen som syftar till hur männen lever idag. De 
tidigare magasinen var av hobbykaraktär52. Dagens damtidningar är en social 
konstruktion av hur kvinnligheten ser ut idag. De flesta ämnen som tas är egenskaper 
som ofta anses som feminina, såsom mode och skönhet53.  
  

2.4 Priming 
Priming syftar till den process där medieföretag förvaltar frågor som slutligen avgör, 
eller förändrar individens normer54.   
 Priming kan fungera som en utvidgning av dagordningen genom att göra frågor 
mer framträdande kan medierna forma övervägande som individen gör55. Medierna har 
som tredje statsmakt stor möjlighet till påverkan56. Varje omslag och reklamannons 

                                                
46 Stier, Jonas (2009) Kulturmöten. Studentlitteratur AB; Lund 
47 ibid;  
48 ibid;  
49 Goffman, Erving (2011), Stigma, Norstedts Akademiska Förlag; Stockholm,  
50 Bell, J. (2007). 4:2 uppl. Introduktion till forskningsmetodik. Danmark: Studentlitteratur 
51 Gauntlett, David (2008) Media, gender and Identity, Routledge; London 
52 ibid;  
53 ibid;  
54 Severin, Warner J, Tankard, James W (2009), Communication Theories Origins, methods, and uses in 
the mass media, University of Texas, Austin 
55 Iyengar, S., & Kinder, D. R. (1987). News that matters: Television and American opinion. University 
of Chicago Press; Chicago:  
56 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagen-i-samhallet/,  13/6, 19.02 
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syftar till att locka läsare57. Bakom varje omslag finns en individ som bestämmer hur 
varje omslag och annons ska framställas. När medierna innehar den maktposition som 
de har idag, finns en frihet om vad medierna sänder för budskap. I uppsatsen är syftet att 
utläsa hur genus framställs i magasinen och hur magasinen använder maktposition för 
att framkalla ideal. 

 
2.5 Ambivalens 
Giddens hävdar att den senmoderna individen förväntas skapa en sluten identitet i ett 
samhälle och i en kultur. Samhället och kulturen kan i stor utsträckning formas av en 
social och kulturell uppdelning58. Denna uppdelning kommer utsätta individen för 
influenser från sociala och kulturella skillnader59. Trots den rådande klyftan mellan 
individers vardagsliv och det abstrakta system som framkommit i dagens samhälle 
innebär det inte att människan är ett maktlös och passivt offer för krafter dem inte kan 
styra60. 
 Gällande reklam finns föreställningar om att reklam endast har en passiv roll i 
samhällsutvecklingen. Reklam tar enbart fasta på kulturella förväntningar och 
accepterande i samhället. Det leder till att det enbart återspeglar det som redan är ett 
befintligt förhållande61.  
 
2.6 Identitet 
Individens vardag inbegriper flera valmöjligheter. Genom vår kropp och utsmyckning 
kan varje enskild individ förmedla en berättelse, men även också innesluta olika 
berättelser62. Giddens anser att kläder är en berättelse om identiteten hos en individ63. 
Giddens hävdar likväl att människor innehar stor lärdom och insikt om den sociala 
verkligheten och framställningen av sin kropp. Därför har individen goda möjligheter 
att bidra till förändring av samhället64. Giddens menar också att en identitet inte är det 
vi vill vara, utan det vi gör oss till65.    
 I det senmoderna samhället har identiteten intagit en central roll. I samhället har 
stil, smak och mode alltmer upplösts från olika strukturer av sociala bestämningar och 
kommit att associeras med individualitet och val av olika livsstilar. Individen får ett eget 
ansvar för hur deras kropp ska framställas66. Giddens menar att utvecklingen skapade ett 
svåröverskådligt samhällssystem men samtidigt en ökad reflexivitet och nya livsstilar. 

                                                
57 Hirdman, Anja, (2002) Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib 
aktuellt. Atlas förlag; Stockholm 
58 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm 
59 Giddens, Anthony (2008), Modernitet och självidentitet – Självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Daidolos; Göteborg:  
60 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm  
61 Hirdman, Anja, (1996) TV-reklam i Sverige 1990 och 1995: maskulinitet, femininitet och etnicitet. 
Konsumentverket; Stockholm 
62 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm 
63 Giddens, Anthony (2002). En skenande värld. SNS Förlag; Stockholm 
64 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm 
65 ibid;  
66 ibid;  
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Det är därför angeläget att vara öppen för nya möjligheter till kontroll och 
maktutövning. Det är även rimligt att inrikta sig på möjligheter individen har för att 
utveckla alternativa livsstilar och motverka maktutövning67. 
 Begreppet identitet är relevant för uppsatsen då kläder, utsmyckning och dofter 
som används i magasinen kan sända signaler, som påverkar, och förändrar 
konsumenternas ideal, och slutligen deras identitet. 
 
2.6.1 Subkultur 
En subkultur är idé-, värde- och handlingsmönster som erhålls av en större enhetlig 
grupp. Denna kultur ställs ofta i relation till en mer framträdande kultur och subkulturen 
uppfattas som en underordnad kultur68. Subkulturen brukar ofta skilja sig från mer 
framträdande normer och värderingar som finns i den dominerande kulturen. 
Subkulturer kan vara kopplade till en mängd olika saker, till exempel till sexualitet, 
religion, samhällsklass eller ålder69 
 
2.6.2 Socialisationsprocessen  
Socialisationsprocessen avser den äldre generationens påverkan på yngre individer70. En 
socialisation äger rum under hela livslängden, från barndomen till ålderdom71.  
 Inom socialisationsprocessen utgör alla individer en viktig roll där ingen individ 
är passiv mottagare. Genom socialisationen och internationaliseringsprocessen 
införlivar individen samhällets normer och värderingar. Socialisationsprocessen speglar 
både kontinuitet och de förändringar som sker i samhället72. Detta innebär att normer, 
värderingar kan se annorlunda ut för olika generationer. I ett land som Sverige med hög 
förändringstakt skiftar värderingar, normer som olika generationer växer upp med73. 
 Könsrollers utformning sker inte uteslutande genom föräldrar utan även genom 
skolor, massmedier och arbetsplatser. De schablonmässiga bilderna av män och 
kvinnors beteende förstärks från nästan alla håll i samhället74. 

2.7 Färgteori 
Färger bidrar till en mängd olika reaktioner hos betraktaren75. Färger används ofta för 
att symbolisera kvinnligt och manligt. Den blåa färgen associeras med manligt och röd 
och rosa färger associeras med kvinnligt 76. 
 Det finns forskare som menar att den vita färgen konnoterar oskuld, renhet, 
sanning och ger en sofistikerad stämning77. Sorg, rikedom, elegans, stil och instängda 
                                                
67 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm 
68 http://www.ne.se/lang/subkultur, 22/5-2013, 09.43 
69 ibid; 
70 Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur AB; Lund 
71 ibid;  
72 ibid 
73 ibid;  
74 Einarsson, J. & Hultman, T. (1984) God morgon pojkar och flickor. Liver; Stockholm 
75 Rydberg K. (1991) Levande färger- en bok om färgernas dolda psykologi, ICA Förlaget AB, Västerås 
76 Fagrell, Birgitta (2000). De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i 
relation till kropp, idrott, familj och arbete. Stockholms universitet; Stockholm 
77 Snidare, Uuve (1997) Leva med färger, Bonnier Alba, Stockholm 
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känslor är förekommande konnotationer av den svarta färgen78. Grå färg uppfattas i 
många fall som en tråkig färg. Färgen konnoterar egenskaperna värdighet åldrande 
dysterhet, depression, men även också byråkrati79. Färgen röd konnoterar många olika 
känslor och egenskaper. Ofta konnoteras kärlek, passion, stimulering, mod, men även 
också krig och aggressivitet80. Den blåa färgen symbolisera ofta ett lugn eller andlighet 
och kopplas ihop med himmel, hav och drömmar81. Natur, miljö, balans och trygghet är 
konnotationer som hör till den gröna färgen menar Edwards82. Gul färg konnoterar 
trivsel, intellekt, svek och förräderi medan den orangea färgen associeras med passion, 
kreativitet, och aktivitet83. Den rosa färgen konnoterar, vänskap, moderlighet, 
kvinnlighet84 
 
2.8 Teoritillämpning 
Strukturen för denna studie byggs upp av teorierna icke-verbal kommunikation, 
stereotyper, socialisationsprocessen, subkultur, priming, ambivalens, färgteori samt 
identitet. De nämnda teorierna utgör basen för studiens analys. Dessa teorier tillämpas 
på framsidor, intervjuer och reklambilder som slutligen analyseras utifrån teorierna. 
Analysen ger möjlighet till diskussion som resulterar i slutsatser om magasinens 
gestaltning av genus och ideal. 
 Studiens teorier är utvalda strategiskt för att problematisera studiens teman och 
för att konkretisera hur den sociala framställningen av maskulint och feminint ser ut i 
livsstilsmagasin.     
  Icke-verbal kommunikation gör sig synlig i magasinen på många vis. Genom den 
icke-verbala kommunikationen kommer konsumenten i kontakt med framställningar av 
stereotyper. Stereotypens framställning är skapad utifrån den kulturella eller den 
subkulturella ambivalensen som finns.  Förväntan på genus som synliggörs genom den 
icke-verbala kommunikationen och genom stereotypen bidrar till olika former av 
identitetsskapande tillsammans med socialisationsprocessen. Genom den kulturella 
ambivalensen och genom socialisationsprocessen insocialiseras individer till att färger 
har olika betydelser. Redan vid födseln insocialiseras individer till att pojkar ska bära 
blåa eller gröna kläder medan flickorna ska bära rosa eller röda kläder85.  
Medierna kan genom priming förändra samhällsnormer i olika riktning genom 
mediernas maktposition86. Priming gör det därför möjligt att påverka samhälles 
uppfattningar om existerande stereotyper, kulturella och subkulturella förväntningar, 
och hur individer i samhället insocialiseras genom socialisationsprocessen. Teorierna 
verkar som en lång sammanlänkad kedja och genom priming påverkas varje led i kedjan 
som i sin tur påverkar nästa länk och teori.  

                                                
78 ibid;  
79 Edwards, Betty (2004) Om färg: Handbok och färglära. Forum; Stockholm 
80 Snidare, Uuve (1997) Leva med färger, Bonnier Alba, Stockholm 
81 Edwards, Betty (2004) Om färg: Handbok och färglära. Forum; Stockholm 
82 ibid;  
83 ibid;  
84 Snidare, Uuve (1997) Leva med färger, Bonnier Alba, Stockholm 
85 http://www.umo.se/Jag/Forestallningar-om-kvinnligt-och-manligt/  
86 Gauntlett, David (2008) Media, gender and Identity, Routledge; London 
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3. Metod  
Detta kapitel redogör för studiens metoder, urval, avgränsning och genomförande. 
Kapitlet presenterar slutligen kritik till uppsatsens metoder. 
 
3.1 Urval och avgränsning 
Studien baserades på åtta utgåvor, fyra från King of Sweden och fyra från Elle. King of 
Sweden och Elle är två av Sveriges mest konsumerade livsstilsmagasin87 och båda 
magasin konsumeras av en stor målgrupp. King of Sweden är ett välkänt mode- och 
livsstilsmagasin som konsumeras av många88. Forskarna anser därför det vara lämpligt 
att studera magasinet, då innehållets budskap kommuniceras till en stor målgrupp. Elle 
är en av Sveriges mest konsumerade kvinnliga livsstilsmagasin89. För att en likvärdig 
jämförelse med King of Sweden skulle vara möjlig var det rimligt att jämföra med ett 
magasin med motsvarigheter till King of Sweden. Elle liksom King of Sweden skriver 
till en bred målgrupp och konsumeras i stor utsträckning90.  
 En ett års upplaga från magasinen består av 12 nummer. Då ett års upplaga var 
svåråtkomligt valdes magasin slumpmässigt ut från år 2012. Eftersom ideal och 
genuskonstruktion ständigt förändras var syftet att arbeta med ett material som låg nära i 
tid.  
 Ytterligare ett urval genomfördes av magasinets innehåll. Urvalet baserades för att 
öka möjligheten att besvara uppsatsens forskningsfråga. I utgåvorna analyserades 
framsidor, intervjuer och reklambilder. Reklambilderna valdes strategiskt ut för att få en 
mångsidighet av bilder. I detta fall syftar mångsidighet till att använda och analysera 
bilder med så olika framställning som möjligt. Det strategiska urvalet lämpar sig bäst i 
samband med kvalitativ forskning då det inte kan antas hota studiens kunskapsmässiga 
giltighet91.      
 I livsstilsmagasinen presenterades enbart en intervju eller ett personporträtt. Det 
mindre utbud av intervjuer begränsade därför urvalsprocessen och intervjuerna som 
presenterade i magasinen fick komma att ligga till grund för analysen.  
 Alla framsidor, intervjuer och reklambilder analyserades enskilt utifrån teorierna. 
Bilderna analyserades utifrån kameravinklar, bildformat och färger. Stereotyp, priming, 
ambivalens och identitet låg också till grund för analysen av bilderna. Fyra stereotyper 
skapades som ligger till grund för analysen av både framsidor, reklambilder och 
intervjuer.  
 Då metoden bestod av att jämföra olika delar av magasinen var det av stor 
relevans att jämföra liknande delar från båda magasinen med varandra. De utvalda 
delarna representeras i båda magasin och därför blir en jämförelse rimlig. 
Tillvägagångssättet valdes då det kom att underlätta arbetet för att granska 
livsstilsmagasinen, och sedermera finna vilka konnotationer som skapas. 
 

                                                
87 http://www.tns-sifo.se/media/319219/tnssifo_ok_2011_1_total.pdf, 
88 ibid;  
89 ibid;  
90 ibid;  
91 Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser Studenlitteratur AB; Lund. 
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3.2 Genomförande av innehållsanalys 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ textanalys. Metoden syftade till att närma sig 
texten och studerar den grundligt utifrån olika teman och frågeställningar92. Forskarna 
intog positionen som idealläsare och därefter granskades texterna utifrån språk och 
stereotyper.  
 Den kvalitativa textanalysenen medförde tolkningar av materialet. Detta metodval 
ansågs lämpligt eftersom texter aldrig kan antas spegla en sann och rättvis återgivning 
av verkligheten93.  
 Som tidigare presenterats analyserades respektive framsida, och reklambild från 
olika bildformat och bildperspektiv. Olika kameravinklar kan användas för att framhäva 
en individs status och maktposition94. Fotografen väljer mellan tre perspektiv: 
grodperspektiv, normalperspektiv och fågelperspektiv. Det förstnämnda perspektivet 
fotograferas underifrån vilket medför att karaktären framstår som dominerande och 
maktfull95. Normalperspektivet fotograferas i normal höjd av personen. Individen 
framställs som neutral96. Det sistnämnda perspektivet innebär att bilden tas ovanifrån. 
Detta görs för att personen i fråga ska framstå som underordnad97. 
 Fotografen brukar varierande bildformat för att skapa olika konnotationer hos 
läsaren98. De arbetar utifrån bildformaten helbild, halvbild och närbild. Helbild syftar 
till bildutsnitt där en person ryms i sin helhet. Bildformatet förekommer ofta vid scener 
där kroppsspråk och rekvisita är nödvändigt att se99. Halvbildsformat omfattar personen 
från ansikte ner till höfterna. Detta bildformat synliggörs vanligtvis i samband med 
dialoger och intervjuer100. Närbild är ett bildformat där ansiktet upptar hela bilden. Ofta 
använder fotografer sig av detta bildformat för att visa känslor och miner. En närbild 
visar mer än vad en extrem/detalj bild gör101. 
 Ända sedan tidernas begynnelse har färg haft stor påverkan på individer102. Färger 
sänder olika signaler och därför var det angeläget att utföra en färganalys. Vanligtvis är 
individen ovetande om dessa signaler103. Forskare i ämnet menar att färger tolkas 
subjektivt och framkallar en form av reaktion hos människor104. När analysen av 
kvinnans respektive mannens gestaltning i livsstilsmagasinen genomfördes, kom ett 
flertal olika färger att utgöra en viktig del i framsidorna och reklambilderna. De 
förekommande färgerna analyserades enskilt utifrån varje färgs betydelse.  

                                                
92 Ekström, M & Larsson, L Å (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB; Lund: 
93 ibid;  
94 Nermert. E och Rundblom. G (1994) Filmboken - Analys filmhistoria, Bokförlaget Natur och kultur. 
Stockholm 
95 ibid;  
96 ibid;  
97 Nermert. E och Rundblom. G (1994) Filmboken - Analys filmhistoria, Bokförlaget Natur och kultur. 
Stockholm 
98 ibid;  
99 ibid;  
100 ibid;  
101 ibid; 
102 Bergström, G & Boréus, K (2005) Textens mening och makt. Studentlitteratur AB; Lund 
103 Rydberg K. (1991) Levande färger- en bok om färgernas dolda psykologi, ICA Förlaget AB, Västerås 
104 ibid;  
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Därnäst kom begrepp från Anthony Giddens och Erving Goffman att användas för att 
problematisera varje tema och bild. Denna del av genomförande var av en otydlig 
karaktär och utfördes ostrukturerat då åsikter, reflektioner, diskussioner och funderingar 
bearbetades och förändrades under processen.   
        

3.3 Diskursanalys 
Vid en diskursanalys står språket i fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys finns ett 
bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Språket skildrar inte verkligheten på 
ett enkelt sätt utan medverkar snarare till att forma den105. Inledningsvis formulerades 
ett forskningsproblem då forskningsfrågan i stor grad styr valet av metoden106. Därefter 
insamlades källor och texter som kom att ligga till grund för läsning och analysering. 
Analysen fokuserade på två utgångspunkter; språk och stereotyper. Då en diskursanalys 
betonar språkets betydelse måste materialet granskas noggrant107. Detta innebar att 
intervjuerna lästes tre gånger vardera med fokus på de två analysutgångspunkterna. 
Därefter plockades ett flertal citat ut från varje text. Efter ett urval av citat utförts 
skapades olika tema, och citaten analyserade utifrån språk och stereotyper. Med hjälp av 
att textens tematisering underlättade det för forskarna att urskilja olika ämnen i texten 
samt att problematisera deras ämnen108. Därnäst gjordes en överblick av likheter och 
skillnader mellan de olika citaten från magasinen. Detta kom sedan att sammanställas 
enskilt i olika dokument och ligga till grund som arbetsmaterial under studiens gång. 
Analysen avslutas med ett ytterligare steg där forskarna dels summerade resultaten från 
hela undersökningsperioden, dels utvidgade analysen och sedermera återvände till 
inledningsvis formulerade forskningsfråga109.  
 Sedermera kom begrepp från Anthony Giddens och Erving Goffman att användas 
för att problematisera varje tema. Genomförandets avslutande del var av en otydlig 
karaktär och utfördes ostrukturerat då åsikter, reflektioner, diskussioner och funderingar 
bearbetades och förändrades under processen. 

 
3.4 Kritik av vald metod 
Relevant och angeläget att reflektera över är förförståelse, värderingar och normer då 
det påverkar forskaren. En fråga som ställs är om det är möjligt att nå tillförlitlig 
kunskap när innehåll tolkas110. Inom forskningen går det inte att helt bortse från sina 
egna ideal och ideologier då tolkningen utförs111. Forskaren kommer alltid befinna sig i 
ett reflexivt förhållande där man måste förhålla sig till sig själv112. Forskningen bör vara 

                                                
105 Bergström, G & Boréus, K (2005) Textens mening och makt. Studentlitteratur AB; Lund 
106 ibid;  
107 ibid;  
108 Ekström, M & Larsson, L Å (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB; Lund 
109 Watt Boolsen, Merete (2007) Kvalitativa analyser. Forskningsprocess, människa, samhälle. Gleerups 
utbildning AB; Malmö 
110 Bergström, G & Boréus, K (2005) Textens mening och makt. Studentlitteratur AB; Lund 
111 ibid;  
112 Jarlbro, Gunilla. (red.) (2000). Vilken metod är bäst – ingen eller alla? Studentlitteratur AB; Lund 
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utförd så att fler kan göra om eller fortsätta där man slutat113. 
 Nackdelen med denna metod är att ett fåtal intervjuer inte nödvändigtvis kan 
bekräfta att alla intervjuer är skrivna på samma sätt. Därför sker en teoretisk 
generalisering vilket kan utgöra en nackdel för studien.  
 Då rapporten är skriven av en man och en kvinna i de målgrupper som magasinen 
har som mål att nå medför det att tolkningen kan antas vara relevant. Tolkningen 
fungerar som underlag för studien och kan antas vara den tolkning magasinen vill 
förmedla. Det hade varit svårt att utläsa magasinens budskap om inte empirin legat 
inom ramarna utifrån egna kulturella ramar114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
113 Watt Boolsen, Merete (2007) Kvalitativa analyser. Forskningsprocess, människa, samhälle. Gleerups 
utbildning AB; Malmö 
114 Fay, Brian. (2010). Contemporary Philosophy of Social Science. Blackwell; New York 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten av genomförda analyser från respektive utgåva av 
King of Sweden samt Elle. Varje nummer presenteras i egna underkapitel. 
 
4.1 Framsidor 
En av utgångspunkterna av analysen är framsidorna i magasinen King of Sweden och 
Elle. I kapitlet nedan presenteras framsidorna utifrån de teoretiska perspektiven. 
 
4.1.1 King of Sweden, januari 
På framsidan denoteras en man i bildformatet närbild. Bilden framställs i 
normalperspektiv. Mannen på framsidan är skådespelaren Joel Kinnaman. 
Skådespelaren framställs genom att halva ansiktet är av mörkare karaktär115. Kinnaman 
är klädd i svarta skinnkläder som avslöjar hans hud. Omslaget pryds av färgerna, guld, 
vit och svart116. 
 Individer använder icke-verbal kommunikation i syfte att förstärka en känsla117. På 
framsidan skapar Kinnaman konnotationer av att allvarlig genom hans ansiktsuttryck. 
Den icke-verbala kommunikationen och stereotypen på framsidan skapar konnotationen 
av att Kinnaman har en karriär i Hollywood. Detta synliggörs genom Kinnamans 
självsäkra kroppsspråk. På omslaget framträder stereotypen ”The Bad Guy”. Kinnaman 
tillskrivs denna stereotyp utifrån forskarnas förförståelse av Kinnamans kroppsspråk 
och klädstil118.  
 På framsidan framgår det att en intervju med Kinnaman förekommer i magasinet 
som kommer behandla karriären i Hollywood. Bilden Kinnaman förmedlar av 
Hollywood i intervjun kan komma att påverka läsarens uppfattning av Hollywood119. 
Då en elitperson generellt når större påverkan än en civil person kan magasinet 
tillsammans med Kinnaman använda priming som ett verktyg för att nå påverkan 
gällande mannens normer120. 
 Framsidan skapar konnotationer av att det finns en ambivalens på Kinnaman i 
hans roll som skådespelare medför krav av en mångsidighet. Förväntan på 
mångsidigheten som finns konnoterar vikten av att vara flexibel för att lyckas och göra 
karriär. Detta visar på Giddens teori om att individen kommer att formas av samhället 
och kulturen121. 
 Utifrån begreppet identitet är en individs klädstil en viktig faktor. I detta fall bär 
Kinnaman en skinnjacka vilket kan tolkas, genom förförståelse, som att han är 
modemedveten samtidigt som en tuff identitet uppvisas. Denna klädsel påvisar 
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budskapet i Giddens teori om att kläder och kroppsutsmyckning avslöjar otåliga 
berättelser om varje individ och deras identitet122 då Kinnaman framstår som en kaxig 
individ utifrån hans klädval. Kinnamans kaxiga identitet stärks utifrån hans kroppsspråk 
som även förmedlar information som inte kan förmedlas på annat sätt123.  
 Färgerna på framsidan är guld, svart och vitt. Dessa tre färger skapar känsla av 
elegans, utifrån dessa tre färgers enskilda betydelse. Guld symboliserar förverkligande 
och inspiration124. Den svarta färgen konnoterar ofta en känsla av elegans men även 
också mörker125. Den vita färgen skapar en känsla av sanning och ärlighet126. 
Tillsammans skapar färgerna konnotationer som framgång och välgång.  
 
4.1.2 King of Sweden, mars 
På framsidan från utgåvan i mars denoteras en bild på fotbollsspelaren Johan Elmander. 
Bilden på Elmander är tagen i grodperspektiv och i formatet halvbild. Färgerna som 
används på framsidan är svart, vitt och rött127. Elmander står med korsade armar och bär 
en kostym. Hans frisyr är kortklippt och välskött.   
 På bilden framställs Elmander som glad och harmonisk, nästintill lite busig. Den 
icke-verbala kommunikationen och stereotypen utstrålar en positiv känsla via Elmanders 
ansiktsuttryck. Denna positiva känsla kan utmärkas av att Elmander just nu känner sig 
tillfreds med livet och fotbollskarriären. Elmanders position med armarna i kors 
konnoterar en känsla av framgång. Bilden är ett tydligt exempel vad Goffman menar, att 
icke-verbal kommunikation och olika kroppsliga tecken kan användas för att skapa 
varierade känslor128. Elmander tillskrivs stereotypen ”Den välklädda affärsmannen” 
utifrån hans kroppsspråk, kläder och accessoarer129. 
 Priming kan i stor del syfta till den process där medierna avgör vad som ska 
belysas eller utelämnas130. I detta fall kan det vara en undermedveten strategi från King 
of Sweden och Elmander att påvisa hans framgång genom framtoningen av klädseln. 
Detta resulterar i konnotationer av framgång, en vårdad och snygg klädsel går hand i 
hand hos idealmannen och att detta är något magasinet tillsammans med Elmander vill 
förmedla. 
 Bilden konnoterar att det som fotbollsspelare finns en kulturell ambivalens av att 
vara attraktiv och klä sig vårdat. Elmander lever upp till denna ambivalens då han 
framställs som glad och trevlig samtidigt som han ger känslan av att vara framstående. 
En del individer bejakar den kulturella mångfalden och utnyttjar olika influenser för att 
bilda en mångsidig identitet131. I detta fall syftar mångsidigheten till att Elmander som 
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fotbollsspelare ska framställas som snygg och framgångsrik på framsidor till magasin 
samtidigt tillåts han vara smutsig och ovårdad. På denna framsida synliggörs detta av 
Elmanders skäggväxt.  
 På bilden denoteras en välklädd man med kavaj och tröja. Det ger honom en 
identitet då hans kläder konnoterar en vårdad man som påvisar framgång. Dessa 
konnotationer skapas eftersom en individs klädsel och accessoarer antas spegla en 
individs identitet132. Utifrån idealmannens klädstil konnoteras vikten av ett bra yttre i 
samband med ett kändisskap.  
 Svart, vitt och rött är de tre färger som omger framsidan. Svart konnoterar 
elegans, medan vitt konnoterar sanning och renhet133. Röd färg associeras med mod, lust 
och passion likväl som kärlek134. Elmander framstår som en flirtig, elegant och 
välmående person utifrån framsidans färgkombination. 
 
4.1.3 King of Sweden, maj 
I maj månads utgåva denoteras en man på framsidan. Det är rockstjärnan Pelle Almqvist 
som utgör framsidan på magasinet. Almqvist framställs i närbild och i svagt 
grodperspektiv. Färgerna på framsidan är rött, svart, vitt, med dominans av den vita 
färgen135. 
 I denna utgåva är det Almqvist från det svenska rockbandet The Hives som pryder 
framsidan. Almqvist framställs genom ett allvarligt ansiktsuttryck. Genom den icke-
verbala kommunikationen och utifrån stereotypen konnoteras att det finns något 
Almqvist vill förmedla. Då en individs kroppsspråk förmedlar en känsla136 konnoteras 
en uppfattning av överlägsenhet, framgång och beslutsamhet genom Almqvists 
kroppsspråk. Utifrån de fyra skapade stereotyper stämmer Almqvist bäst in på ”The Bad 
Guy”. Dock skulle musikern kunna anses som en blandning av de manliga 
stereotyperna. Genom kroppsspråk förmedlas egenskaper som stämmer in på ”Den 
välklädda affärsmannen” men utifrån forskarens förförståelse om Almqvists subkultur 
tillskrivs han stereotypen ”The Bad Guy”.  
  Bilden konnoterar ett allvar hos Almqvist. Valet av en allvarsam man på 
framsidan konnoterar att konsumenterna lyssnar mer på den som utger sig för vara 
seriös än den som är lekfull. Utifrån verktyget priming påvisar magasinet rockstjärnans 
mångfald. Detta kan vara en norm i samhället som magasinet vill belysa och samtidigt 
påverka åt någon riktning137. 
 Utifrån analysen skapas konnotationer av att som musiker ställs det inte alltid krav 
på att man ska klä sig vårdat. Detta medför att Almqvist strider mot den kulturella 
ambivalens som konnoteras generellt finns mot artister. Dock följer Almqvist istället 
den kulturella ambivalens som finns för exempelvis en rockmusiker. Utifrån forskarnas 
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förförståelse finns det en kulturell acceptans av att rockmusiker inte alltid behöver klä 
sig lika elegant som övriga artister. Giddens menar att den moderna individen innehar 
stora möjligheter att besluta hur han eller hon vill leva138. Denna teori besannas med 
detta omslag. 
 Då det enbart är Almqvist som framställs på framsidan skapas konnotationer av 
hans identitet som en individualist. Ytterligare konnotationer av individualitet skapas då 
valet av framsidans framställning konnoterar känsla av att individen måste kunna 
samarbeta likväl som att arbeta ensam. Det kan vara ett medvetet val av magasinet att 
förmedla till detta budskap till målgruppen då individer i stor utsträckning råmaterial 
från massmedia för att skapa sin egen identitet139. 
 På framsidan framställs musikern tillsammans med färgerna svart, vitt och rött, 
där den vita färgen dominerar. Den röda färgen framställs på denna framsida som ett 
färgstänk. Färgen i detta fall förmedlar inte till idealläsarens position en känsla av lust 
och hälsa, som den ofta gör140 utan verkar som ett komplement. Den vita färgen medför 
konnotationer av renhet141.  
  
4.1.4 King of Sweden, juli 
På framsidan framställs en bild på Dennis Lyxzén som även blir intervjuad i magasinet. 
Framsidan denoterar en man som framställs i svagt grodperspektiv, och är fotograferad i 
bildformatet halvbild. Gul, rosa och grått är de tre färger som pryder sommarnumret142. 
 Punkmusikern Dennis Lyxzén utgör framsidan från utgåvan i juli. Genom 
stereotypens kroppsspråk och den icke-verbala kommunikationen konnoteras känslan av 
att Lyxzén funderar över något. Han lutar sitt ansikte och ser fundersam ut. Lyxzén 
framställs som likgiltig vilket konnoterar en känsla av att det inte är tillräckligt tufft att 
synas på framsidan. I slutändan bidrar detta till konnotationer av att det finns en 
uppdelning av män och att män kan vara olika lämpade för aktiviteter inom 
modebranschen. Lyxzén tillskrivs stereotypen ”The Bad Guy” utifrån hans kroppsspråk 
som förmedlar en kaxig attityd. 
 Begreppet priming framställs på framsidan utifrån textrutan ”Om den svenska 
rockhistoriens viktigaste: Refused” för att förtydliga för läsarna att musikern är en 
viktig person. Detta får de manliga läsarna att introduceras för Lyxzén och på så vis 
eventuellt vidga sina vyer för en ny subkultur143. Subkulturen som konnoteras är 
hardcorepunkare.  
 Utifrån forskarnas förförståelse så finns det som elitperson en kulturell 
ambivalens gällande hur individen ska klä sig. I fallet med Lyxzén konnoteras att det är 
mer acceptabelt att klä sig mindre vårdat inom hans subkultur. Framställning medför 
konnotationer av det är mer acceptabelt att Lyxzén skulle visa sig med en slitig, ovårdad 
frisyr och klädsel jämfört med om Elmander skulle visa sig i den klädseln. Som 
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kosmopolit är det viktigt att skapa en förmåga av att vistas i olika kulturella miljöer144. 
Detta stämmer in på bilden utifrån konnotationer Lyxzén förmedlar.   
 På omslagsbilden från juli framställs Lyxzén klädd i en skjorta som sitter slarvigt. 
Framställning konnoteras att vara ett tecken på att Lyxzén troligen vill förmedla att han 
som rockstjärna kan göra som han vill. Män med en liknande identitet följer inte alltid 
den generella kodgemenskapen som finns för idealmannen. Denna bild uppvisar att det 
är acceptabelt för honom att klä sig mindre vårdat och följa sin identitet. Detta påvisar 
Giddens teori om att individen har goda möjligheter till att förändra samhället och deras 
synsätt145.   
  Denna utgåva är avvikande från tidigare magasin då framsidan framställs 
tillsammans färgerna grått, gult och rosa. Den gråa färgen associeras ofta med byråkrati, 
upplysning och ökad intuition146. Vänskap, kärlek och ära är känslor som associeras 
med färgen rosa147. Gul färg förmedlar en känsla av vishet, intellekt och optimism148. 
Dessa tre färger skapar en lekfull och färgstark framsida som konnoterar en känsla av 
lättsamhet, och en mindre överlägsenhet jämfört med de tre tidigare utgåvorna. 
 
4.1.5 Elle, januari 
Det är skådespelaren Jennifer Aniston som pryder denna månads omslag149. Framsidan 
framställs i formatet närbild och är fotograferad ur normalperspektiv. Bilden denoterar 
en stående kvinna i en allvarlig posering med armarna i kors.   
 Den icke-verbala kommunikationen och stereotypen i bilden skapar känslan att 
Aniston är en kvinna med attityd och pondus. Detta synliggörs genom Anistons 
kroppsspråk. Hennes kroppsliga tecken skapar konnotationer av en kvinna som är 
framgångsrik, lyckad och kunnig. Genom den icke-verbala kommunikationen skapas 
information om Aniston som inte kan förmedlas på annat sätt150. Utifrån denna 
framställning tillskrivs Aniston stereotypen ”Den karriärsmedvetna modekvinnan”. 
Tillskrivningen baseras utifrån konnotationer som skapas från hennes bestämda och 
pondusingivande kroppsspråk. 
 Priming syftar till att medierna förvaltar frågor som slutligen ska förändra 
individens normer. I detta fall kan Aniston ha något att förmedla om ett speciellt ämne 
som kan övertyga eller förändra läsaren gällande olika åsikter151. Aniston har råd om 
hur kvinnan ska vara för att kunna lyckas bättre med sin karriär. 
 Utifrån framställningen av kvinnor i Elle konnoteras att som kvinna och kvinnlig 
skådespelare finns en ambivalens om av att vara snygg, attraktiv och sensuell.  
Framställningen av Aniston medför skapande av konnotationer så som kvinna förväntas 
Aniston vara svag och uppvisa moderliga egenskaper. Samtidigt måste hon som 
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skådespelare vara flexibel och kunna inta andra roller. Hos en kosmopolit syns vikten 
att kunna utveckla egenskaper att kunna vistas i olika kulturella miljöer152 genom 
hennes kombination av stark attityd samtidigt som hon framställs genom kvinnliga 
färger.  
 När Aniston framställs med armarna i kors utges känslan av en stark och bestämd 
kvinna. Hennes kläder förmedlar mycket av hennes identitet153. Då hennes kläder inte 
kan antas som avslöjande av den kvinnliga kroppen förstärks konnotationen av hennes 
starka självsäkra identitet tillsammans med hennes kroppsspråk.  
  Framsidan med Aniston pryds av färgerna orange, vitt och blått. Den blåa färgen 
konnoterar lycka, tålamod och lugn medan den orangea syftar till medkänsla och 
känslighet154. Dessa färger förmedlar egenskaper som är stereotypiskt kvinnligt155. I den 
blåa färgen förekommer även inslag av glitter vilket förmedlar känsla av kreativitet156. 
 
4.1.6 Elle, mars 
Magasinets omslagsbild är fotograferad i helbild och framställer en kvinna som pryder 
omslaget tillsammans med färgerna vitt, rosa och blått157. Kvinnan på framsidan är en 
för forskarna okänd person och fotograferad i normalperspektiv. 
  Kvinnan på bilden framställs i en stående ställning och uppvisar ett glatt 
ansiktsuttryck. Utifrån den icke-verbala kommunikationen kommuniceras information 
som inte varit möjligt att förmedla på annat vis158. Genom hennes ansiktsuttryck 
framställs idealkvinnan som en glad och harmonisk kvinna. Utifrån hennes kroppsspråk 
skapas tolkningar av att en kvinna förväntas uppvisa glädje och harmoni159. Utifrån de 
stereotyper som skapats för studien tillskrivs detta omslag stereotypen ”Den 
karriärsmedvetna modekvinnan” utifrån kvinnans klädval och kroppsspråk. Dock 
förekommer andra stereotyper som är lämpliga att tillskriva detta omslag. 
 För skribenterna är denna omslagsperson okänd. Detta kan syfta till att omslaget 
inte behöver omges av en elitperson för att påverka läsaren. Genom verktyget priming 
försöker medierna tillsammans genom detta magasin förändra påverkansmöjligheten för 
individer i samhället160 genom mindre kända individer ges utrymme i medier. 
 Då månadens omslag pryds av en okänd kvinna tolkas hon som en civil kvinna. 
Ambivalensen som framställs konnoterar att yttre välmående, svaghet och ett inre lugn 
är viktiga egenskaper för idealkvinnan. Den varierande ambivalensen påvisar individens 
stora möjligheter att välja hur hon vill leva161. Idealkvinnan förväntas kunna göra karriär 
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och ta hand om hushållet vilket framställningen av framsidan förmedlar att kvinnan på 
bilden gör.   
 Kroppsutsmyckningen har fått en mer central del av identiteten menar Giddens. 
Individer får större ansvar för hur de väljer att framställa sina kroppar162. Kroppsspråket 
hos individen har goda möjligheter att bidra till en förändring i samhället. Det kan 
härledas av att en okänd person får komma till tals och synas på omslagsbilden. 
Kvinnan på bilden använder inte i exklusiva klänningar vilket konnoterar att kvinnan 
inte lägger stor vikt vid sitt yttre. Detta klädval kan komma att påverka de kvinnliga 
läsarnas identitet då modellen är en agendasättare.  
 Denna framsida konnoterar känslan av en vardaglig, välmående och oskuldsfull 
kvinna. Den heltäckande och mindre avslöjande klänningen förstärker känslan av 
hennes oskuld. Inslaget av den blåa färgen konnoterar en känsla av stillhet och lugn163 
samtidigt som dessa tre färger tillsammans skapas ifrån stress. 
 
4.1.7 Elle, maj 
Modellen framställs genom en neutral posering. Omslagstjejens bild är utspridd över 
hela magasinet i små bilder. Bilden framställs genom normalperspektiv och närbild.  
Framsidan denoterar en ung kvinna med kortklippt, blond frisyr med ljusa ögon. Vitt, 
och rosa är färgerna som används på framsidan164.  
 Den icke-verbala kommunikationen ger information om individen som inte kan 
utges på annat sätt165. Modellens intensiva blick ger läsaren konnotationer av en 
förförisk ung kvinna samtidigt som hon bevarar sin oskuld genom hennes frisyr. Detta 
skapar konnotationer till läsaren att en idealkvinna förväntas leverera förföriska 
egenskaper till mannen. Stereotypen ”The Bad Girl” tillskrivs detta omslag. 
Tillskrivningen baseras på modellens förföriska och sensuella framställning. 
 På framsidan framställs enbart småbilder på samma individ. På framsidan 
synliggörs en textruta där det står ”Vårens modell”. Detta är rimligtvis ett budskap Elle 
vill uppmärksamma läsaren om. För forskarna är modellen okänd och genom priming 
kan Elle förändra normen gällande denna okända modell som eventuellt är i början av 
karriären166.      
 Efter genomförd analys av framsidan skapas konnotationer av att som ung kvinna 
finns en ambivalens som syftar till att individen bör vara modemedveten och vacker. 
Kvinnan på bilden fungerar som en mildare form av sexobjekt då individen avslöjar en 
del av sin överkropp och utstrålar en förförisk blick. Hennes kortklippta frisyr 
konnoterar känslan av individens oskuld. Detta påvisar behovet av kvinnans 
mångsidighet och förmågan att kunna hantera flera olika kulturer. Detta är en förmåga 
som är nödvändig för världsmedborgare att utveckla hävdar Giddens167.    
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Kvinnans glamorösa klädsel ger henne en modemedveten identitet vilket syftar till att 
hon är modemedveten då en individs klädsel berättar mycket om ens identitet168. I detta 
fall påvisas Giddens teori att den senmoderna individen har gedigna möjligheter att 
själv välja sin livsstil169.   
 Samma färger som föregående utgåva från Elle omger denna framsida. 
Konnotationer som skapas utifrån framställningen av denna framsida är främst ett 
flickigt och gulligt intryck då framsidan domineras av färgen rosa. Tillsammans med 
den rosa och vita färgen förstärks den om framsidans oskuld och renlighet.170 
 
4.1.8 Elle, augusti 
Det sista utvalda magasinet från Elle är från augusti. Framsidan denoterar en stående 
kvinna framställd i närbild samt ur ett normalperspektiv. På framsidan kombineras 
färgerna vitt, rött och svart. Kvinnan på omslaget bär röda kläder med en mängd vita 
prickar171.  
  Denna kvinna använder olika kroppsliga tecken i syfte att framhäva sig som 
modell likväl som att ge kläderna utrymme. Den icke-verbala kommunikationen ger 
information om individen som inte kan kommuniceras på annat sätt172. Då kvinnan och 
hennes kläder upptar en stor del av bilden finns sannolikt ett budskap Elle vill nå ut 
med. Konnotationerna som skapas är att Elle troligen vill uppmärksamma läsarna att 
prickigt är modernt. Den icke-verbala kommunikationen skapar konnotationer av att 
kvinnans yttre är av stor vikt. Modellen på omslaget tillskrivs stereotypen ”Den 
karriärsmedvetna modekvinnan”. Erhållningen baseras på hennes kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. 
 Medierna förvaltar frågor som sedermera kan få läsarna att bejaka stilen hos 
modellen genom priming173. När Elle använder en modell på framsidan som enbart bär 
prickiga kläder kan det antas vara en strategi från Elle att förmedla att det numera är 
modernt med prickiga kläder. Utifrån priming kan magasinet förändra konsumenternas 
norm och åsikt gällande det nya modet. 
 Denna bild på en för forskarna okänd modell visar en hög modemedvetenhet. Till 
skillnad från de föregående utgåvorna är det i detta fall primärt för kvinnan att vara 
mode- och skönhetsmedveten. Utifrån analysen av framsidan skapas konnotationer av 
att det finns en kulturell ambivalens på att idealkvinnan ska vara medveten om hur man 
applicerar och bär make-up, hur man vårdar och sköter sitt hår, hur man klär sig snyggt 
och attraktivt. Här framgår det tydligt att kvinnan utsätts för otaliga influenser från 
samhället och kulturen174. Detta kan komma att påverka den kulturella förväntan på 
könet och öka begäran på mode- och skönhetsmedvetenhet. 

                                                
168 Giddens, Anthony (2002). En skenande värld. SNS Förlag; Stockholm 
169 ibid;  
170 Edwards, Betty (2004) Om färg: Handbok och färglära. Forum; Stockholm 
171 Elle (2012), augusti, Aller Media; Stockholm 
172 Bell, J. (2007). 4:2 uppl. Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur; Danmark 
173 Severin, Warner J, Tankard, James W (2009), Communication Theories Origins, methods, and uses in 
the mass media, University of Texas, Austin 
174 Giddens, Anthony (2008), Modernitet och självidentitet – Självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Daidolos AB; Göteborg 
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Genom hennes kläder och accessoarer påvisar kvinnan en identitet av modemedvetenhet 
och skönhet. Giddens menar att olika kroppsutsmyckning framställs för att utrycka 
individualitet. I det senmoderna samhället har stil, smak och mode frigjorts från sociala 
bestämningar och kommit att associeras med individualitet och val av olika livsstilar175. 
Hennes stil och modekunskap skapar konnotationer av självsäkerhet och individualitet. 
Detta för att kvinnan på framsidan vågar satsa på en ny trend.  
 Detta sommarnummer domineras av röd och vit färg. Den röda färgen konnoterar 
passion, och i detta fall för kvinnans modetrender176. Den vita färgen skapar sanning 
och renhet177. 
 
4.2 Intervjuer från livsstilsmagasinen 
I detta underkapitel redovisas utvalda intervjuer från de åtta magasinen. Intervjuerna 
delades in efter stereotyper som framträdde i texterna. Ett flertal citat från varje utgåvas 
intervju presenteras också för att återge en möjlighet till tolkning av intervjuerna. 
 
4.2.1 ”Den välklädda affärsmannen” 
I intervjuerna med filmregissören Tomas Alfredsson178 och fotbollsspelaren Johan 
Elmander179 framkommer likheter. Skribenten från King of Sweden framställer 
intervjuobjekten genom detaljer av deras kläder och accessoarer. Citatet nedan 
presenteras i intervjun med Alfredsson.  
 

Rocken är vändbar och från Aquascutum, den fördelaktiga passformen hos Brooks Brothers 
skjortor avhandlas i korthet, det nyliga inköpet av en vackert patinerad Barbourjacka från 

1952 på en vintagebutik i London180. 
 

Det framgår tydligt att skribenten refererar till Alfredssons arbete med detaljer utifrån 
hans klädstil istället för hans profession och hur hans dagliga arbete ser ut. 
 Liknande framställning sker i intervjun med Elmander där hans exklusiva 
klocksamling ges utrymme.  
 

Runt vänstra handleden sitter en Louis Vuitton Tambour LV Cup Regatta i brunt. 
... Samlingen har växt med bland annat en Hublot Big Bang, en Rolex Cellini och Audemire 

Piguet181.  
 
Fokusering på Elmanders fotbollskarriär sker inte. Istället riktas fokus mot Elmanders 
klocksamling. Hans framgång på planen kan antydas mätas i vad han bär för klockor 
och accessoarer. 
 En annan likhet som skildras är framhållandet av individernas framgång i deras 
profession. När intervjun fokuserar på Alfredssons arbete är det uteslutande positiva ord 
                                                
175 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm:  
176 Snidare, Uuve (1997) Leva med färger, BonnierAlba; Stockholm 
177 ibid;  
178 King of Sweden (2012), januari, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
179 King of Sweden (2012), mars, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
180 King of Sweden (2012), januari, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
181 King of Sweden (2012), mars, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
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som används. Skribenten skriver exempelvis Låt den rätte komma in blev en osannolik 
succé. I texten redogörs det inte för regissörens upplevelse av filmskapandet.  
 Det enda episoden i texten med Alfredsson som skildrar känslosamma tecken hos 
regissören är när de kommande arbeten för Alfredsson behandlas. Då kände han stress 
inför framtiden. De är även noga med att direkt efter detta citat påvisa att han fick ett 
nytt jobbförslag, som även kom att bli gynnsamt. 
 

Jag hade lite panik efter Låt den rätte komma in, och hade ingen aning om vad jag skulle ta 
mig an härnäst182. 

 
Slutet av artikeln med Elmander behandlar vad som händer efter karriären och 
glädjande har Elmander aktiviteter att göra efter karriären, ett öppnande av skönhets- 
och träningsanläggningen Skönhetsfrabriken tillsammans med sin fru. Elmander är noga 
att poängtera att han själv gått in med en stor summa pengar. 
 

Det är vi själva som gått in med pengarna, vilket känns skönt183. 
 
Intervjuerna vidrör ytterst lite gällande Alfredssons och Elmanders motgångar i livet 
och oroligheter inför framtiden.    
 Generellt är språket i båda intervjuerna upplyftande och skrytsamma. Ett flertal 
citat känns påtvungna för att bevisa eller bekräfta att intervjuobjekten har tjänat en stor 
summa pengar under karriären och att de står på egna ben. Egenskaperna som framhålls 
i intervjuerna är stereotypiska då de är skrytsamma och självständiga184. I dessa texter 
visar magasinen på hög status och en hög position hos mannen. Texten skapar 
konnotationer av att intervjupersonerna är framgångsrika och lyckosamma utifrån deras 
dyra, men ytliga tillhörigheter. Denna framställning av männen kan trolig bero på den 
tillhörande kulturens ambivalens. Den kulturella förväntan som finns kan bero på att 
individer i den dominerande kulturen insocialiseras till att elitpersoner ska framstå som 
självsäkra och inneha en stor summa pengar och dyra ytliga tillhörigheter så som kläder 
och klockor. I intervjuerna framställs stereotypen ”Den välklädda affärsmannen”.  
 
4.2.2 ”The Bad Guy” 
Intervjuerna med rockbandet Europé185 och hardcorepunkaren Dennis Lyxzén186 har 
både likheter och olikheter.  
I reportaget om Europe riktas fokus mot deras dekadenta tid under storhetstiden. Detta 
påvisas i ingressen där deras karriär sammanfattas.  
 

Deras berättelse har allt. uppgång och fall - och däremellan interna stridigheter, ett pärlband 
av odödliga hits, utsålda världsturnéer, promiskuitet, missbruk och stenhårt festande187.  

                                                
182 King of Sweden (2012), januari, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
183 King of Sweden (2012), mars, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
184 Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur AB; Lund 
185 King of Sweden (2012), maj, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
186 King of Sweden (2012), juli, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
187 King of Sweden (2012), maj, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
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När tonen sätts i ingressen, med citatet ovan, skapas en känsla av hur reportaget 
kommer att se ut. Skribenten och bandmedlemmarna är noga med att poängtera alkohol, 
och hur de behandlade kvinnor. Bandmedlemmarna pratar om sig själva och återger 
gärna berättelser om varandra. 
 I intervjun med Lyxzén påvisas en del av hans tid som dekadent musiker, dock i 
en lindrigare form än fallet med Europé.  
 

Vi var påväg dit, men raggarna hatar ju punkare, och det är inte lönt att få bögstryk bara för att 
man gillar bra musik188.  

 
Detta citat påvisar mycket om Lyxzén attityd när han använder ord som ”bögstryk”. 
Utifrån Lyxzéns ordval av ordet ”bögstryk” skapas konnotationer av att musikern har 
deltagit i ett flertal slagsmål. Citatet skildrar även Lyxzéns attityd gällande hans syn på 
våld.  
  Bandmedlemmen från Europé, John Levén berättar om ett minne han har från 
deras vistelse på Selma Lagerlöfs hotell. 
 

Medan Ian höll på med tjejen slog vi sönder hela jävla Selma Lagerlöfs hotell189.  
 

Bortsett från musiken konnoterar citatet att tjejer och partyn var minst lika viktigt som 
att leverera bra musik. Därefter återger Levén en annan anekdot från en annan vistelse 
under deras storhetstid. 
 

Jag och John Norum tävlade om vem som kunde ha flest brudar under de 14 dagarna vi var 
där. Han vann med 14 mot 13190.   

 
Egenskaperna som Europe medlemmarna påvisar stereotypiskt manligt beteende och 
egenskaper191. De talade om tjejer som objekt som enbart fanns till för sexuellt 
umgänge och tävlade om vem som kunde få flest kvinnor.   
 När King of Sweden beskriver Lyxzén som person framhålls enbart information 
om hans prestationer och genomförande på musikscenen. Läsaren ges aldrig 
möjligheten att lära känna honom eller hans personlighet. 
 

Trots både ett notoriskt gott humör och en diger karriär som omfattar mellan 25 och 30 
fullängdsalbum, tillräckligt många turnémil för åtskilliga jorden runt-passager och runt 2000 

gig under olika vinjetter192.  
 

Istället för att beskriva personen är det tvunget att skriva hur många album Lyxzén 
släppt för att påvisa hans framgång. Enligt skribenten är artisten ett välkänt namn i den 
internationella musikscenen och även Lyxzén delar denna uppfattning. 
                                                
188 King of Sweden (2012), juli, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
189 King of Sweden (2012), maj, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
190 ibid;  
191 Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur AB; Lund 
192 King of Sweden (2012), juli, Egmont Tidskrifter AB; Stockholm 
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En annan gång sprang jag plötsligt på Dave Grohl. Det visade sig att han var glad över att ha 

träffat mig193.  
 
Vidare i texten räknar Lyxzén upp fler välkända artister han träffat genom åren. 
Reportaget konnoteras som stereotypiskt manligt. Lyxzen som en stereotypisk man som 
är överlägsen, lyckad, egenkär, lite av bråkstake. Språket i intervjuerna är skrytsamt, 
och omoget exempelvis med ordval såsom knulla och bögstryk. 
  Likheten mellan intervjuobjekten är att de framstår som skrytsamma och 
tävlingsinriktade. Egenskaperna framstår ofta som manliga egenskaper194. Den största 
skillnaden i dessa intervjuer är sättet Europe och Lyxzén skryter med vad de upplevt i 
karriären Europé poängterar gärna hur mycket kvinnor de legat med och hur berusade 
de varit. Lyxzen skryter om han framgång genom att framhäva antal sålda album och 
välkända namn som han träffat. Gemensamt för intervjuobjekten är därför att de jagar 
status och skryter gärna om sina prestationer på ett barnsligt vis. Utifrån detta antagande 
tillskrivs de stereotypen ” The Bad Guy”  
   
4.2.3 Jämförelse av ” Den välklädda affärsmannen” och ”The Bad Guy” 
Vid en jämförelse av intervjuerna från ”Den välklädda affärsmannen” och ”The Bad 
Guy” gör sig likheter gällande då de båda skryter, men om olika saker. Skillnaden 
skulle troligen kunna ligga i att de olika männen tillhör olika subkulturer och därmed 
utsätts för olika ambivalens. Den välklädda affärsmannen fokuserar på ytliga attribut så 
som kläder och klockor medan The Bad Guy fokuserar på personliga prestationer. 
 
4.2.4 ”Den karriärsmedvetna modekvinnan” 
I intervjuerna med Jennifer Aniston, Lady Gaga och Ingela Farago-Klemetz synliggörs 
likheter av hur de framhåller vikten av en kvinnas karriär.  
 Jennifer Aniston är en framgångsrik skådespelerska med flertal succéroller på 
meritlistan, samtidigt som hon känner att det finns mer att bevisa. 
 

Jag har alltid betraktats som den där präktiga rom-com-tjejen. Men jag är skådespelare. Jag 
kan göra andra grejer också.195 

 
Detta citat kan konnotera att skådespelerskan vill utvecklas och inte vara sluten till ett 
fack. Aniston vill framåt istället. 
  Aniston kan som elitperson använda priming för att förändra eller förstärka de 
normerna som finns gällande hur man gör en lyckad karriär196. Elle ger Aniston 
möjligheten att inspirera magasinets läsare för att lyckas med sin karriär men även 
också som kvinna. 
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Jag skulle bara säga: Sluta att ta allt så allvarligt. Sluta att vara så känslig197.  
 
Detta citat skapar konnotationer av att skådespelerskan inte är stereotypiskt kvinnlig då 
hon är beredd att kämpa för att nå sitt slutgiltiga mål. Stereotypa kvinnor anses vara 
känslosamma, svaga, ologiska198.  
 I intervjun med Lady Gaga gestaltas kvinnan som en stark individ som inte låter 
sig styras.  
 

Så mycket av den jag är grundar sig i att jag inte är rädd. Jag är aldrig rädd199. 
 
Detta citat påvisar att Gaga skiljer sig från stereotypa kvinnan och går sin egen väg. 
Som elitperson kan Gagas uttalande om rädsla nå effekt hos läsare200. För att 
konkretisera hur mycket Gaga betyder för fansen, har skribenten från Elle frågat fans 
om deras åsikter om Gaga. Alla respondenter var idel positiva och hävdar att hon lyckas 
påverka dem i rätt riktning. 
 

Hon gör oss modiga201. 
 
Detta citat skapar konnotationer av att elitpersoner kan påverka individer med att våga 
gå sin egen väg. I intervjun får läsaren uppleva att Gaga är en stark individ. Gaga 
påvisar vikten av att vara sig själv för att må bra. 
 Genom framställningen av Gaga i texten skapas konnotationer av att som 
världsartist tillhör en subkultur där det lämnas utrymme för personer med stark 
självkänsla och självförtroende. Detta gör att Gaga inte hamnar inom ramen för den 
stereotypa kvinnan. Dock kan behovet av en stark och trygg identitet vara ett krav 
utifrån den kulturella ambivalens som finns i subkulturen Gaga tillhör.  
 Ingela Klemetz-Farago är en stilikon som prisats för sin mångfald och för sin stil 
genom åren. Hon ser sig själv som en person som sticker ut. I intervjun får läsaren lära 
känna Klemetz-Farago och bekanta sig med hennes prioriteringar.  
 

Jag tror det utflippade är något man utstrålar. det handlar inte bara om kläderna, det är 
något annat som kommer inifrån. Som folk kan störa sig på eller attraheras av eller vad som 

helst.202  
 
Genom åren har modellen haft olika stilar och stilförebilder. I takt med modets 
förändring har även hennes garderob förändrats. 
 

Jag sprang omkring i långa indiska klänningar och turbaner. Då tyckte jag att det stämde 
väldigt väl med mig själv, när man känner - nu är jag ett med livet, vi är på samma nivå.203  

                                                
197 Elle, 2012, januari Aller Media; Stockholm 
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Detta citat påvisar svårigheten att finna sin identitet. Identitet är inte vad man vill vara, 
utan vad man gör sig till204. Citatet skapar konnotationer av att oavsett vilken subkultur 
en individ tillhör är det svårt att finna sin identitet. Även i denna artikel påvisas 
förändringar av kvinnan som stereotyp. Klemetz-Farago delar som tidigare 
intervjuobjekt synen på kvinnan som en stark och självständig individ. Detta uttrycker 
hon på ett annorlunda vis som också verkar vara hennes motto i livet.  
 

Om man brinner för något och då finns det inga barriärer man inte kan klättra över.205 
 
I intervjun uppfattas intervjuobjektet som en känslig kvinna med fötterna på jorden. 
Modellen menar att det viktigt att kunna vara sig själv och att trivas med den man är, 
samtidigt som modellen håller kvar det som är stereotypiskt kvinnligt, det vill säga 
mode och klädintresse206.  
 Användandet av tre framstående intervjuobjekt medför en större möjlighet till 
påverkan hos konsumenterna. Elitpersonerna kan förmedla och förändra normer som 
magasinet önskar att påverka207  
 Generellt konnoteras språket i intervjuerna lättsamt, men samtidigt vuxet, moget 
och med inslag av vardagslyx för att attrahera den kvinnliga målgruppen. Språket 
används för att inspirera och motivera läsarna till att nå sina mål. Detta synliggörs 
genom att tre kvinnor framställer vikten av en stark och tydlig identitet för att nå sina 
mål. De poängterar även betydelsen av att vara sig själv och inte låta sig styras av 
kulturella normer. Utifrån detta resultat och analys tillskrivs intervjuobjekten ”Den 
karriärsmedvetna modekvinnan”.  
 
4.2.5 ”The Bad Girl” 
I intervjun med skådespelerskan Kristen Stewart följer Elle henne under en 
shoppingrunda bland flera olika bokhandlare.  
  Intervjun utgörs av att Stewart pratar med Elle om olika böcker och om deras åsikt 
kring böckerna. Stewart tar ner boken Pengar - ett självmordsbrev och kommenterar att 
hennes pojkvän nyligen gjort en inspelning av den filmen. 
 

Oh my god, my fucking pojkvän spelade precis in den där filmen208.  
 
Språket som används är inte traditionellt kvinnligt utan är av tuffare karaktär samtidigt 
som hon uppvisar egenskaper som är typiskt kvinnliga, så som omtanke, och 
beundran209. 
 I slutet av intervjun frågar skribenten om vilken litterär karaktär Stewart skulle 
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vilja spela varpå hon nämner Cathy från Öster om Eden. Skälet till detta är för 
skådespelerskan anser karaktär vara intressant. 
 

Hon är psykotisk elak fitta! Och hur kul skulle inte det vara?210  
 
Språket i intervjun är fyllt med svordomar och könsord. Sättet att uttrycka sig förmedlar 
något om Stewart och den yngre generationen kvinnor. Det konnoterar att en förändring 
av den stereotypa kvinnan håller på att ta fart. Som den elitperson Stewart är når hon en 
påverkan genom hennes sätt att uppträda211. Stewart konnoteras tillhöra en viss 
subkultur med andra normer vilket kan göra att skådespelerskan väljer att använda detta 
språk. Uppfattningen som skapas är du som kvinna inte behöver tala på ett finare sätt 
som i dagens samhälle antas vara en kulturell konvention212 .  
 Då kulturell förväntan har en förmåga att förändras under tid insocialiseras 
individer på olika sätt213. Detta gör sig synligt då Stewart som yngre kvinna använder ett 
betydligt grövre språk än de andra intervjuobjekten. Denna språkförändring kan 
medföra ett andra identiteter och stereotyper blir framträdande.  
 
4.2.6 Jämförelse av ”Den karriärsmedvetna modekvinnan” och ”The Bad Girl” 
Den karriärsmedvetna modekvinnan skiljer sig från ”The Bad Girl” då den 
karriärsmedvetna kvinnan fokuserar på att inspirera och motivera läsaren. Den 
karriärsmedvetna modekvinnan framställer inte sig själv som elitperson. ”The Bad Girl” 
koncentrerar sig på att framhäva sig själv och sin framgång. Gemensamt för alla fyra 
intervjuobjekt är vikten av ett vackert yttre skapas. Denna egenskap uppfattas i många 
fall som stereotypisk kvinnlig214. 
 
4.3 Reklambilder 
En av delarna som analyserats utifrån King of Sweden och Elle är reklambilder. I 
kapitlet nedan presenteras reklambilder som analyserade utifrån de teoretiska 
perspektiven. 
 
4.3.1 Gucci – by Gucci Sport 
Reklambilden denoterar en man som har utövat en fysisk aktivitet i vattenmiljö215. 
Mannen är påväg upp från vattnet på bilden. Bilden är tagen i formatet närbild och 
framställs ur svagt grodperspektiv. Reklambilden är tagen i svartvitt för att rikta fokus 
på parfymen Gucci - by Gucci Sport. 
 På denna bild synliggörs en man som har utövat en okänd fysisk aktivitet. Utifrån 
den icke-verbala kommunikationen och stereotyp framstår mannen som energisk. 
Mannens blick förmedlar en känsla av att han är beredd på nya aktiviteter. Den icke-
verbala kommunikationen konnoterar egenskaperna styrka och uthållighet. 
                                                
210 Elle, 2012, augusti. Aller Media; Stockholm 
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Konnotationerna skapas utifrån mannens hållning, ansiktsuttryck och muskulatur då 
kroppsliga tecken ofta kan användas för att förmedla information som inte går att 
uttrycka på annat sätt216. Stereotypen ”The Bad Guy” tillskrivs detta omslag utifrån den 
idrottande mannens kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
 I reklambilden syftar priming till att parfymen ger dig oanad energi vilket leder 
till att ingen fysisk utmaning är för svår för de individer som använder parfymen Gucci 
- By Gucci Sport. Genom denna parfym kommer mannen framställas som manlig och 
uthållig. Magasinet använder priming för att förstärka normen av idealmannen som 
stark och uthållig217. 
 Generellt finns en ambivalens av att mannen ska vara attraktiv när han utför 
träningsaktiviteter. Exempelvis förväntas en man uppvisa sin muskulatur när han 
befinner sig på gymmet. Det är också viktigt att mannen ska vara rätt klädd för 
aktiviteten samtidigt som mannen bär kläder i hög klass. Det ska tydligt framgå att 
mannen är van vid att träna vilket det gör i detta fall. Individen har idag stora 
valmöjligheter att själva utforma sitt sätt att leva, och därför kan varje individ välja hur 
den vill uppnå den kulturella ambivalensen på olika sätt218. 
  I reklambilden från Gucci framgår det att individen på bilden bär sportigare 
kläder. Det är tydligt att individen har kunskap om hur han ska agera under 
motionspass. Detta vill mannen uppvisa genom sitt val av kläder och sin identitet. En 
identitet är inte vad vi vill vara, utan det vi gör oss till219. Mannen på denna reklambild 
gör sig till en idrottare genom hans klädval.  
 Bilden är framställd i en svartvit skala. Det förekommer ytterst lite färg. Främst 
används färgen för att återge produkten i dennes rätta färg. Färgen i denna reklambild 
livar upp bilden. Den vita färgen förstärker känslan av renhet. Den röda färgen syftar till 
att förstärka en känsla av hälsa och välmående220. Denna känsla stärks ytterligare 
eftersom det är ordet “sport” som är i färgen röd.  
 
4.3.2 Lexington 
Reklambilden i denna utgåva denoterar en välklädd man som poserar på stranden i 
exklusiva kläder. Reklambilden framställs i normalperspektiv och formatet helbild221. 
Bilden framställs i svartvitt och det är enbart logotypen från Lexington som är i färg. 
Mannen halvligger på stranden och drar sin hand genom håret. 
 Mannen på bilden framstår som en individ med god insikt gällande vilka kläder 
och varumärken som är bra att använda. Individen ligger på en strand och stryker 
handen genom håret och ser avslappnad ut. Denna posering konnoteras genom 
stereotypen och den icke-verbala kommunikationen en känsla av en lugn, attraktiv och 
bekymmerslös man. Egenskaper som konnoteras från denna reklambild kan i många fall 
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anses som manliga beteenden222. Genom hans blick, posering och kroppsliga tecken 
kommuniceras budskap och information som läsaren inte skulle kunnat ta del av på 
annat vis223. Stereotypen ”Den välklädda affärsmannen” tillskrivs detta omslag utifrån 
mannens avslappande kroppsspråk och ansiktsuttryck men även också utifrån hans 
klädval.  
 Kläder från detta varumärke ger möjlighet att kunna ligga på stranden och låta 
dagen gå sin stilla gång. Då mannen ser avslappnad ut vill Lexington att de manliga 
konsumenterna ska inneha den känslan när man bär kläder från varumärket. Kläderna 
framställs som tåliga och med hög kvalitet. Genom priming konnoteras att magasinet 
och Lexington vill förändra uppfattningen av deras varumärke, att kläderna kan 
användas i många olika situationer224. 
 I samhället finns en ambivalens av mannen att vara stark och självständig. I denna 
bild stärks detta då han halvligger på ett kaxigt sätt samtidigt som mannen uppvisar en 
avslappnad stil. Genom denna bild påvisas vikten av att idealmannen ska ha förmågan 
att anpassa sig efter flera kulturella miljöer och olika kulturella situationer. Giddens 
hävdar att denna förmåga är nödvändig att utveckla för kosmopoliter i det senmoderna 
samhället225. Teorin besannas genom denna reklambild. 
 Denna man framstår som avslappnad när han ligger på stranden och tittar ut från 
bilden. Då mannen har mycket luft framför sig i bilden skapas konnotationer av att 
individen ser på framtiden med ett lugn. Mannen klär sig vårdat vilket konnoterar 
känslan av att det är en person som lägger stor vikt vid sina kläder. Identitet är inte det 
man vill vara, utan syftar till det individen gör sig till226. I detta fall gör mannen sig till 
en modemedveten individ. 
 Då det förekommer ytterst lite färg på denna bild är en färganalys svår att 
genomföra. De färger som framträder är en liten mängd, rött vitt och blått. Mannen 
framstår som en välmående, framstående och innehar hög status trots att färgen inte 
används för att förmedla deras känslor. 
 
4.3.3 Johan Lindeberg 
Reklambilden i denna utgåva gör reklam för klädmärket Johan Lindeberg227. Bilden 
denoterar en kortklippt man som framställs i normalperspektiv och i formatet närbild. 
Mannen poserar i en sittande position. Bilden består inte av så mycket färg förutom 
mannens kläder som är mörkblått och brunt. Bakgrunden är svagt vit. 
 Mannen på bilden sitter i en allvarlig posering med kläder från varumärket Johan 
Lindeberg. Den icke-verbala kommunikationen och stereotypen utstrålar en känsla av 
överlägsenhet utifrån mannens kläder och posering. Detta sker genom mannens 
kroppsspråk då han lutar sig framåt och stödjer sig på sin arm. Genom den icke-verbala 
kommunikationen skapas konnotationer av att kläder av finare klass är viktig för 
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mannens självbild. Utifrån kroppsliga tecken förmedlas information från sändaren som 
skulle varit svår att nå på annat vis228. Stereotypen ”The Bad Guy” tillskrivs detta 
omslag utifrån denna muskulösa mans kropp, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
  Johan Lindeberg tillverkar olika klädesplagg, alltifrån tröjor till bälten. I bilden 
skapas känslan att varumärket får den manliga läsaren att känna sig finklädd. Med deras 
kläder kan mannen vara flexibel och uppfylla den ambivalens som förväntas. Magasinet 
konnoterar genom priming att förändra mannens syn på sig själv och göra mannen 
medveten om behovet av mångsidighet och flexibilitet229. 
 Mannen framställs som avslappnad och allvarsam. Han bär kläder som konnoterar 
en tuff attityd. Då mannen likväl ser avslappnad ut i sitt kroppsspråk, visar detta på den 
mångsidighet och ambivalens som mannen ställs inför i dagens samhälle. Giddens 
hävdar att individen i det senmoderna samhället innehar stor valmöjlighet att utforma 
deras levnadsstil230 och därför har individen alltid ett val att göra gällande om den vill 
försöka uppfylla den kulturella ambivalensen. Mannen på bilden har tydligt valt att 
uppfylla den kulturella ambivalensen. 
 En individs identitet avgörs vid många fall genom klädval och kroppens 
utsmyckning. När mannen på bilden bär en brun skinnjacka vill han eventuellt utmåla 
en tuff identitet. Denna identitet har visats vara önskvärd att uppvisa då det i många fall 
finns en kulturell förväntan av denna identitet hos mannen. En identitet är inte något 
individen vill vara, utan något individen gör sig till. I detta fall synliggörs ett tydligt 
samband mellan identitet och ambivalens, då den kulturella förväntan kan antas styra en 
individs identitet. På bilden gör sig detta synligt genom mannens identitet 
överensstämmer med den kulturella ambivalensen.  
  Färgerna på reklambilden är av mörk karaktär. Färgerna som används är olika 
nyanser av brunt och blått. Den bruna färgen har en betydelse av uthållighet medan den 
blåa färgen konnoterar lugn231. Denna färgkombination konnoterar tillsammans vikten 
av rikedom och uppfyllelse av drömmar är av stor vikt för mannen. 
 
4.3.4 Panos Emporio 
Reklambilden som kom att analyseras från denna utgåva är tagen i helbild och 
normalperspektiv232. Bilden denoterar en poserande man placerad vid havsmiljö. Bilden 
består av en man med kläder i olika nyanser av blått och omges av naturmiljö. 
 Reklambilden är från Panos Emporio och denoterar en man i havsmiljö. Mannen 
står lutad mot ett staket och blickar ut från bilden. Genom den icke-verbala 
kommunikationen och stereotypen påvisas att individen är tämligen avslappnad i deras 
kläder. Mannens avslappnade kroppsspråk påvisar vikten av att kunna uppvisa ett lugn 
och en trygghet. Genom mannens kroppsliga tecken förmedlas olika former av 
känslor233. I detta fall konnoteras betydelse av lugn och trygghet. Detta kan antas vara 
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ett mål från Panos Emporio att utge känslan att individer känner sig tillfreds när de bär 
kläder från märket. Stereotypen ”Den välklädda affärsmannen” tillskrivs detta omslag 
utifrån mannens avslappnade kroppsspråk, lediga klädstil och ansiktsuttryck.  
 I denna bild vill Panos Emporio förstärka normen för konsumenterna genom 
priming och få de känna att deras kläder är behagliga och fina234. På reklambilden står 
det wear it. feel it. love it och det är troligen känslan Panos Emporio vill att individerna 
ska känna. En man som bär deras kläder kommer utstråla säkerhet och bekvämlighet. 
 Mannen på bilden befinner sig i skogsmiljö och är finklädd. Ambivalensen som 
finns på mannen skapar i detta fall konnotationer av att mannen ska vara snyggt klädd i 
de flesta situationer235. Samtidigt som mannen ska framstå som vårdad ska mannen vara 
den som sköter aktiviteterna som kan tänkas utföras på landet. Då kan det vara 
motsägelsefullt med deras kläder. Dock väljer den moderna individen hur den vill leva.  
 På bilden bär mannen blåa kortbyxor och en vit skjorta. En individs klädval och 
kroppsutsmyckning redogör för en individs identitet236. På denna bild visar mannen 
relativt mycket hud och muskulatur vilket konnoterar en säkerhet hos individen. Om en 
osäker individ hade framställs på bild är det inte troligt att en avslöjande hudbild skulle 
används. Då identitet är något individen gör sig till påvisas tydliga även här tydliga 
samband mellan den kulturella förväntan och en individs identitet.  
 Mannen på reklambilden bär sommarkläder i olika nyanser av blått. Det 
förekommer lite färg på denna bild som är relevant för analysen. Mannen poserar i 
naturmiljö i närheten av en svensk insjö. Den blåa färgen konnoterar en känsla av 
avkoppling, frihet och lugn237. De blåa nyanserna känns relevant för den miljö han 
befinner sig i och för de aktiviteter han kan tänkas genomföra på ett sådant ställe, 
exempelvis grillning, och fiske.  
 
4.3.5 Braun 
Reklambilden i detta magasin är en bild på Lucy Liu. Bilden är tagen i närbild och 
framställs ur grodperspektiv238. Bilden denoterar en kvinna som borstar och vårdar sitt 
hår. Färgerna på reklambilden är olika nyanser av grönt samt en stor dominans av svart. 
 Reklambilden från märket Braun omges av skådespelerskan Lucy Liu. Genom 
den icke-verbala kommunikationen och stereotypen av kvinna på bilden konnoteras 
egenskaper så som självsäkerhet, glamour och mystik. Dessa egenskaper hos kvinnan 
kommer till uttryck genom hennes ansiktsuttryck och hennes skönhetsaktivitet. Då 
skådespelaren borstar sitt hår utan att behöva se sig själv i spegeln, skapas 
konnotationer av att hon är kunnig och säker i hennes utförande. Detta konnoterar 
vidare betydelsen av att ha kunskap inom skönhet som kvinna. Denna information 
förmedlades genom skådespelarens kroppsliga tecken, vilket hade varit svårt att 
förmedla på annat vis239. Utifrån reklambilden tillskrivs Lucy Liu stereotypen ”Den 
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karriärsmedvetna modekvinnan” baserat på Lius bestämda ansiktsuttryck, kroppsspråk 
och hennes skönhetsaktivitet. 
 I bilden vill magasinet ge konsumenterna känslan och tron på att med Brauns 
produkter kommer varje kvinnlig individ att tillfredsställas. Genom priming får de en 
kvinnlig konsument våga inta en mer självsäker roll, känna sig vacker och mer kvinnlig 
med hjälp av skönhetsprodukter från Braun. Då skådespelaren gör reklam för märket 
Braun förstärks normen av att om en individ använder produkter från detta varumärke 
kommer individen att må bra, precis som kvinnan på bilden240.  
 Skådespelaren Lucy Liu kan uppfattas av att ha samma ambivalens som Aniston 
då de befinner sig i liknande kulturella miljöer. Liu förväntas vara attraktiv och bry sig 
om sitt yttre för att kunna inneha den nuvarande positionen hon har idag. För att kunna 
klara av att vara kvar och leva upp till den ambivalensen i hennes kulturella miljö, 
hävdar Giddens att en förmåga av att kunna bejaka den kulturella mångfalden241. 
 Endast en del av kvinnas svarta klänning syns på bilden. Klänningen hon bär är en 
svart v-ringad klänning som visar mycket hud. Genom en individs kroppsutsmyckning 
och klädstil förmedlas individens identitet242. Att kvinnan på bilden bär en klänning som 
avslöjar mycket av hennes hud tyder på att hon är säker och trygg i sin identitet. Detta 
påverkar den allmänna bilden av idealkvinnan då hon ska vara sensuell och glamourös. 
 Reklambilden domineras av den stiliga svarta färgen som konnoterar en känsla av 
lyx och glamour. Den gröna färgen skapar en känsla av, natur, balans och behag243. 
Tillsammans konnoterar deras färger känsla naturlig skönhet, och välmående. 
 
4.3.6 Mulberry 
Reklambild i denna utgåva framställs i helbild och ur ett svagt grodperspektiv244. 
Fotografiet denoterar en rödhårig tjej som poserar mot en förstorad glass. Reklambilden 
består av många olika färger, men domineras av gul, rosa, vitt och brunt. 
 Den icke-verbala kommunikationen och stereotypen i reklambilden från Mulberry 
utstrålar känslan av kvinnan som vacker, snygg och förförisk. Modellen står lutad mot 
en glass som håller på att smälta på grund av hennes skönhet. Bilden på modellen visar 
även mycket av hennes ben vilket förstärker känslan av kvinnan som ett förföriskt 
objekt. I denna situation använder modellen kroppsliga tecken och rörelser för att 
förmedla en känsla245. Utifrån reklambilden från Mulberry erhålls individen stereotypen 
”The Bad Girl” utifrån hennes sensuella, förföriska och objektifierade framställning. 
 Varumärket använder bildens alla möjligheter för att ge den kvinnliga 
konsumenten känslan av att vid köp av deras kläder kommer du som kvinna garanterat 
att känna dig snygg, vacker och förförisk.   
 Genom begreppet priming visar Mulberry med deras reklambild att idealkvinnan 
förväntas vara snygg och attraktiv. Mulberry förmedlar frågor som ska avgöra eller 
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förändra våra normer246. I detta fall kommer troligen flera kvinnor att köpa produkter 
från Mulberry för att känna sig attraktiva. 
 Kvinnan på bilden uppfyller den kulturella ambivalensen av att vara förförisk och 
tillfredsställer män med sin kropp. Samtidigt förväntas kvinnan att bevara sin värdighet 
och oskuld. Kvinnan objektifierar inte sig själv men förväntas vara sexuellt tillgänglig 
för mannen.  
 I denna reklambild från Mulberry visas mycket av kvinnans ben. Detta skapar en 
känsla av att kvinnan på bilden är trygg i sig själv och nöjd med sin kropp som hon 
gärna visar upp. En individs identitet påverkas av vilken typ av kläder hon eller han 
bär247. Valet av kvinnans utsmyckning konnoterar en känsla av en självsäker identitet. I 
kombination med kvinnans kläder och accessoarer ger detta känslan av en ung kvinna 
som är självsäker, förföriskt och flörtig.  
 Kombinationen av en mängd färgstarka färger konnoterar lekfullhet och 
lättsamhet färgerna tillsammans utstrålar energi och kan uppfattas att ge läsaren energi. 
Det är främst på grund av den rosa och gula färgens lekfullhet som detta upplevs då de 
konnoterar vänskap och trivsel. Den vita färgen skapar en känsla av oskuld248. Den gula 
färgen blandat med rosa och vitt bildar tillsammans en känsla av lekfullhet, oskuld, men 
även också optimism. 
 
4.3.7 Kriss Sweden 
Reklambilden för maj månad denoterar en kvinna i halvsittande posering249. Bilden är i 
formatet helbild och är fotograferad ur ett normalperspektiv. Reklambilden framställs i 
färgerna vitt och svart och även kvinnans kläder är i dessa färger. 
 Kvinnan sitter i en halvsittande posering och bär stilrena svartvita kläder och skor 
med öppen tå. Det som uppmärksammas i bilden är främst kvinnans klädsel men även 
också hennes kaxiga posering. Genom kvinnans posering och kroppsliga tecken 
förmedlas en form av känsla250. Känslan som stereotypen och den icke-verbala 
kommunikationen av denna bild förmedlar, är en känsla av karriärsklättrande, 
målmedvetenhet och kaxig kvinna. Dessa egenskaper konnoterar behovet av egenskaper 
till den kvinnliga läsaren för att göra en lyckad karriär. Reklambilden från Kriss Sweden 
erhålls stereotypen ”Den karriärsmedvetna modekvinnan” baserat på hennes 
kroppsspråk och klädval. 
 Med kläder från märket Kriss Sweden konnoteras känslan av att det enkelt att 
känna sig stilig och elegant. Utifrån priming syftar magasinet till att förändra eller 
förstärka uppfattning om varumärket251. Med kläder och accessoarer från Kriss Sweden 
medför att kvinnan uppfattas som en framstående kvinna som tar sitt yrke och sin 
karriär på allvar. 
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 För en framstående kvinna med en lyckad karriär, finns en ambivalens av att ha 
ett bra utseende. Samtidigt förväntas kvinnan även att vara kunnig på sitt område. 
Utöver detta måste hon vara medveten om sina gränser och kunna stå på sig. I detta fall 
påvisas vikten av att som kosmopolit, och främst som kvinna, att kunna utveckla en 
förmåga att passa in i flera kulturella miljöer252. Kvinnan på bilden framställs göra detta 
genom hennes klädval, och kroppsspråk.  
  Varje individs klädstil och accessoarer redogör för en individs identitet253. Denna 
bild på kvinnan faller långt ifrån ramen inom den stereotypa kvinnan. Kvinnans stilrena 
kläder avslöjar inte någon del av kroppen. Valet av hennes klädsel påvisar kvinnans 
karriärsmedvetenhet. Identitet är något man gör sig till, och inte något man vill vara. I 
detta fall blir kvinnan på bildens identitet en karriärkvinna som är driven och motiverad.  
  Då reklambilden från märket Kriss Sweden enbart utgörs av färgerna svart och 
vitt skapas en känsla av stil, renhet, oskuld i kombination av överlägsenhet då deras två 
färger konnoterar stil, elegans och sanning254. 
 
4.3.8 Chillnorway 
Reklambilden från Chillnorway denoterar en kvinna i utomhusmiljö på bergsunderlag. 
Bilden är tagen i formatet helbild och framställs ur normalperspektiv255. Färgerna som 
används är främst gråskaliga färger i kombination med vitt och svart. 
  Kvinnan på bilden gör reklam för Chillnorway. Bilden är tagen på stenigt 
underlag och mycket utav bilden utgöras av den unga kvinnan med vind i håret och med 
himmel som bakgrund. Då kvinnan bär en kortare klänning som täcks av en längre 
stickad kofta kommuniceras via den icke-verbala kommunikationen en känsla av 
avkoppling, och ledighet. Den icke-verbala kommunikationen och stereotypen i bilden 
förmedlar en känsla av att som kvinna måste de inte nödvändigtvis bära smink och 
använda högklackat. Den Icke-verbal kommunikationen utger information om denna 
individ som inte kan ges till läsarna på annat sätt256. Chillnorway erhåller stereotypen 
”Den karriärsmedvetna modekvinnan”. Reklambilden har lämpligare stereotyper att 
jämföras med men då analysen baseras på fyra förutbestämda stereotyper är det ”Den 
karriärsmedvetna modekvinnan” som stämmer bäst in. 
  Reklambilden förmedlar en känsla av att det är okej är inte ständigt bära smink 
och accessoarer. Med deras kläder från Chillnorway kan du känna dig ledigt klädd men 
samtidigt se kvinnlig ut. I denna situation kan medierna med hjälp av priming förmedla 
frågan och eventuellt förändra en individs norm gällande förväntan på kvinnans klädsel 
och smink257. 
  Det finns en ambivalens på kvinnan som menar att hon ska delta på en rad olika 
aktiviteter. Denna ambivalens eller förväntning kommer från sociala och kulturella 

                                                
252 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm 
253 Giddens, Anthony (2002). En skenande värld. SNS Förlag; Stockholm  
254 Edwards, Betty (2004) Om färg: Handbok och färglära, Forum; Stockholm 
255 Elle (2012) augusti, Aller Media; Stockholm 
256 Bell, J. (2007). 4:2 uppl. Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur; Danmark 
257 Severin, Warner J, Tankard, James W (2009), Communication Theories Origins, methods, and uses in 
the mass media, University of Texas, Austin 
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uppdelningar. Dock kan individen själv avgöra hur de vill leva258. En kvinna ska kunna 
utföra glamorösa aktiviteter likväl som oglamorösa aktiviteter. 
  Denna utgåvas reklambild visar framhäver avslöjande av kroppen i bilden. Det är 
utifrån denna reklambild och från varumärket viktigt för kvinnor att i de flesta 
situationer visa upp en attraktiv och elegant sida av sig själv, vilket kvinna på bilden 
gör. Samtidigt är hon anpassad för situationen och miljön vilket påvisar en 
mångsidighet i hennes identitet259. Genom hennes kroppsutsmyckning och kläder 
skapas hennes identitet som uppvisar en kvinna med modekänsla. Dock sker denna 
modekänsla i en mjukare tappning.  
  I denna bild kombineras gråskaliga färger med svart och vitt. Då kvinnan på 
bilden ser ledigt och avslappnat klädd ut, kan färgerna uppfattas förstärka hennes 
avslappande outfit. Färgerna konnoterar en känsla av rastlöshet260. I detta fall fungerar 
de mest som komplement för att försäkra utsmyckningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
258 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm:  
259 Giddens, Anthony (2002). En skenande värld. SNS Förlag; Stockholm:  
260 Snidare, Uuve (1997) Leva med färger. BonnerAlba; Stockholm 
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5. Sammanfattande analys  
Gemensamt för båda livsstilsmagasinen är framhållandet av individens utseende. Fokus 
riktas på hur individen ska se ut som man respektive kvinnan, men även också vilka 
egenskaper respektive genus förväntas ha. Denna framställning kan antas vara extra 
viktig i Elle då alla kvinnor vet att oavsett hennes andra prestationer, är hon ett 
misslyckande om hon inte är vacker261. Framställningen av individens yttre i magasinen, 
yttrar sig genom användande av fyra stereotyper, ”Den välklädda affärsmannen”, ”The 
Bad Guy”, ”Den karriärsmedvetna modekvinnan” och ”The Bad Girl”.  
 Då magasinet inte skrivit ut vilka egenskaper som förväntas av respektive genus 
kan detta anses vara ett medvetet val, då läsaren förväntas kunna tyda detta genom 
kulturens gemensamma koder som konstruerats genom socialisationsprocessen. Detta 
medför att varje individ har möjlighet att skapa sin egen uppfattning av deras ideal och 
på så vis skapa en identitet som passar individen. Detta är en positiv möjlighet då 
Giddens menar att samhället bör vara öppet för individens möjligheter att utveckla 
alternativa livsstilar och motverka maktutövning262. Dock är det inte troligt att 
utvecklingen av livsstilar kommer att ske åt olika håll då socialisationsprocessen håller 
individen kvar inom “ramen” för vad som anses vara kulturellt rätt.  
 Generellt synliggörs skillnader av magasinens framsidor och hur de arbetar med 
färger. I King of Sweden konnoteras det att det finns en färdig mall av hur framsidan 
ska se ut. Då det manliga livsstilsmagasinet i huvudsak använder svart, vitt och rött på 
omslagen skapar deras färger en reaktion hos läsaren263. Vanliga konnotationer av den 
svarta färgen är instängda känslor men även också elegans och stil264. Utifrån en manlig 
stereotypisk bild ska mannen inte vara frikostig med känslor265. Det medvetna färgvalet 
skapar konnotationer av att King of Sweden vill förstärka den stereotypa egenskapen 
med exempelvis instängda känslor hos mannen. En anledning till denna färgmall kan 
antas vara att magasinet hävdar att dessa färger stämmer bäst när det manliga könet 
beskrivs.  
 Vid en liknande jämförelse av Elle framträder ett liknande upplägg. Avvikande är 
att Elle inte uppfattas uppbundna av en förutbestämd färgmall, utan istället varierar 
mellan olika färger. Variationen av färger kan skapa konnotationer till läsaren av en 
varierad syn på kvinnan då de olika valda färgerna konnoterar en mängd olika 
egenskaper och känslor. Skillnaden antas i detta fall ha att göra med att Elle vill stärka 
kvinnans ideal och hennes självständighet genom att förmedla olika budskap genom 
färg. Fotografier och bilder har som egenskap att uppfattas och tolkas som en direkt 
förlängning av verkligheten266. Därför utgör färgvalet stor betydelse för att förmedla 
olika konnotationer. Färgen fungerar som ytterligare ett komplement för att 

                                                
261 Greer, Germaine (1999) The Whole Woman, Doubleday; London 
262 Månson, Per (2007). Moderna samhällsteorier. Nordstedts; Stockholm 
263 Rydberg K. (1991) Levande färger- en bok om färgernas dolda psykologi, ICA Förlaget AB, Västerås 
264 Snidare, Uuve (1997) Leva med färger. BonnerAlba; Stockholm 
265 Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur AB; Lund 
266 Hirdman, Anja, (2002) Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib 
aktuellt. Atlas förlag; Stockholm 
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kommunicera budskap267  i detta fall och används färg flitigt av båda livsstilsmagasinen 
för att förstärka deras budskap. 
 Samspelet mellan texter och bilder på framsidorna uppdagar intressanta 
företeelser. Elle fokuserar på kvinnan genom att framsidan lyfter fram 
omslagspersonen. Då Elle arbetar mer med bilder istället för textrutor finns det större 
möjlighet för läsaren att skapa inferenser.  En anledning till varför Elle väljer att skapa 
sina framsidor på detta sätt kan vara för att påvisa vikten av kvinnans yttre. Fotografiets 
ideologi är i praktiken ett avtal mellan medier och läsare som menar att människan kan 
lita på vad den ser268. Bildens sanningshalt kommer i slutändan från betraktarens 
tilltro269. Läsaren kommer troligen att bejaka det som framställs i bilderna och bildernas 
budskap.  
 Bilderna i magasinen, både reklambilder och framsidor, använder inte bildformat 
och bildperspektiv för att skapa maktdistans mellan könen. Exempelvis synliggörs det 
inte att det ena könet fotograferas i bildperspektiv som kan syfta till individens över- 
eller underlägsenhet270. Denna framställning konnoterar att båda magasinen inte vill 
förstärka någon av könens maktposition. Detta skulle kunna leda till att maktdistansen 
mellan könen minimeras ytterligare eftersom medierna verkar som tredje statsmakt271.
 Den främsta skillnaden gällande bilderna är att i Elle visas mer hud än King of 
Sweden. Bilden i Elle från varumärket Mulberry framställer en poserande kvinna mot 
en förstorad glass. Kvinnan framställs som attraktiv vilket leder till att glassen smälter. 
En anledning till varför Elle använder objektifierad reklam i magasinet kan bero på att 
män liksom kvinnor förväntas rikta sitt begär mot samma kropp, nämligen den 
kvinnliga, men med olika syfte. För kvinnan förväntas kroppen representera ett 
pågående arbete för läsaren i form av förändring, skötsel och förbättringar. Den manliga 
begäran av den kvinnliga kroppen ser den som en garanti på tillfredställande272. Bilden 
från Elle skapar konnotationer av att kvinnans ideal alltid måste vara välvårdad och 
attraktiv. Alla kvinnor vet att hon är ett misslyckande om hon inte är vacker och 
förförisk273. Det skapas konnotationer av att detta är ett budskap Elle gärna poängterar 
och förstärker till deras läsare.   
 Intervjuobjekten i magasinen är allt från skådespelare till idrottsmän. Magasinen 
betonar hur bra intervjuobjekten lyckats med deras karriärer. Det finns en likhet mellan 
magasinen då de både använder priming och elitpersoner för att förstärka magasinens 
budskap till läsaren. Det som dock skiljs åt är att Elle inte uteslutande använder sig av 
framstående elitperson. Detta kan antas vara ett medvetet val för att stärka känslan hos 

                                                
267 Rydberg K. (1991) Levande färger- en bok om färgernas dolda psykologi, ICA Förlaget AB, Västerås 
268 Hirdman, Anja, (2002) Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib 
aktuellt. Atlas förlag; Stockholm 
269 ibid;  
270 Nermert. E och Rundblom. G (1994) Filmboken - Analys filmhistoria, Bokförlaget Natur och kultur. 
Stockholm 
271 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagen-i-samhallet/,   
272 Hirdman, Anja, (2002) Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib 
aktuellt. Atlas förlag; Stockholm 
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idealläsaren att även en civil individ kan lyckas och förändra en samhällsnorm274. En 
anledning till att de använder elitpersoner till intervjuobjekt och framsidor, men 
kompletteras med civila modeller på reklambilder kan troligen vara för att den civila 
kvinnan ska kunna identifiera sig med innehållet.   
 En skillnad mellan magasinen är innehållet i deras intervjuer. King of Swedens 
skribent redogör för detaljer och fakta om intervjuobjekten på ett skrytsamt och 
barnsligt sätt. Detta kan vara ett medvetet val då det är stereotypiskt manligt att vara 
skrytsam och tävlingsinriktad275. I Elle är språket vuxet samt moget och intervjuerna är 
inspirerande. Deras olika sätt att inspirera läsarna konnoterar känslan av att kön idag 
inspireras av olika saker och på olika sätt. 
 Ytterligare en del i intervjuerna som skiljer magasinen åt är sättet de talar om 
vägen till sin nuvarande position i livet. I Elle förekommer det upprepande gånger 
berättelse om motgångar. King of Sweden lägger all fokus på att höja individen genom 
att bara täcka storhetstiden. I intervjuer påvisas egenskaper så som att de vill framstå 
som självsäkra, okänsliga, objektiva, och dominerande. Deras egenskaper är typiskt 
manligt beteende276. Skillnaden beror troligtvis på att det förekommer olika kulturella 
förväntningar på de olika genusen. Manliga stereotyper är självständig och inte i behov 
av att få inspiration för att nå sitt tänkta mål277. Enligt det typiska kvinnliga beteende är 
kvinnor i behov av inspiration i då ett typiskt kvinnlig beteende är att inte vara att vara 
ologisk.278 
 Gemensamt för de båda magasinen är att de betonar vikten av att individen ska 
framställas som självständig och stark. I Elle framställs detta genom elitpersoner som 
försöker stärka läsarens självkänsla och tilltro på sig själv. I King of Sweden gestaltas 
detta genom elitpersoner som framställer sig som starka och säkra. Genom denna 
framställning framstår deras egenskaper som nödvändiga för idealmannen för den 
manliga läsaren. En anledning till att elitpersonerna i Elle försöker stärka läsarens 
självkänsla, har med stor sannolikhet sin grund i socialisationsprocessen. Kvinnans 
ideal har sedan lång tid betraktats som ett svagare och känsligare kön279 vilket kan ha 
medfört svårigheter att göra en lyckad karriär. Därav kan det vara viktigt att personer 
med makt och påverkansmöjlighet framträder i magasin för att stärka kvinnans 
självförtroende. 
 En intressant skillnad mellan de olika kulturella förväntningarna på könen är att 
beroende på vilken typ av mansideal så som, rockmusiker, skådespelare, idrottsstjärna, 
finns olika kulturella krav på hur de ska se ut och agera. Denna skillnad synliggörs inte 
hos kvinnan. Oavsett personlighetstyp förväntas kvinnor alltid vara snygga, attraktiva 
och sensuella för mannen. Denna skillnad kan ha att göra med socialisationsprocessen, 
inom kulturer och subkulturer skapas olika koder och gemenskaper som förväntas 
följas.  
                                                
274 Greer, Germaine (1999) The Whole Woman, Doubleday; London 
275 Severin, Warner J, Tankard, James W (2009), Communication Theories Origins, methods, and uses in 
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Under studien har en indelning av genus i olika fack framträtt. Som tillhörande av 
respektive kön och livsstilsideal finns olika ambivalens som varje individ förväntas 
uppnå för att få stanna kvar i respektive fack. Om inte detta fullföljs hamnar individen 
utanför.   
 En generell slutsats som kan antas efter studien är att det är kvinnligt att 
associeras med att vara något medan det är manligt att associeras med att göra något. I 
magasinen gestaltas mannen med makt, värdighet och med fokus på hans prestationer 
och yrkesroller. Kvinnan framställs genom objektifiering och sexualisering. Denna 
framställning kan ha grundats i den kulturella ambivalensen, men även också genom 
socialisationsprocessen. Detta leder till att individerna i magasinen framställs som 
stereotyper. Utifrån porträtteringen ska mannen inneha mer makt och kvinnan vara 
mjukare till sättet. Detta synliggörs inte minst i intervjuerna då kvinnor ger tips och råd 
hur kvinnan ska nå sitt mål medan männen skryter om vad de åstadkommit.  
 Utifrån de två manliga stereotyperna, den välklädda affärsmannen och The Bad 
Guy finns liknande förväntningar och krav från stereotyperna. Kraven och 
förväntningarna gestaltas på olika sätt. Den välklädda affärsmannen prioriterar och 
skryter om sina dyra accessoarer medan The Bad Guy skryter om sin dekadens och 
personliga prestationer. Gemensamt för dessa två stereotyper är framhållandet hur de 
framhäver sig själv. Intervjuobjektens sätt att framhäva sina presentationer sker på ett 
barnsligt och överlägset sätt. Männen framställs som ytliga, ansvarslösa och barnsliga. 
 Den karriärsmedvetna modekvinnan skiljer sig mycket från The Bad Girl.  Den 
karriärsmedvetna modekvinnan uppvisar kvinnliga egenskaper så som omtänksamhet 
och känslosamhet280. Framställningen av The Bad Girl visar på att en ny generation av 
kvinnor växer fram genom socialisationsprocessen. Nya egenskaper tillåts samtidigt 
som många egenskaper bevarats.  
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6. Slutsats och diskussion  
Att individer placeras i olika fack med olika ambivalens beroende på kön kan hindra oss 
från att utvecklas som individer. En kille bör ha rätt till att vara tjejig likväl som en tjej 
bör ha rätt till att vara pojkig. Många får inte möjligheten att känna efter vad de 
egentligen vill eftersom ett sådant val skulle kunna få konsekvenser redan från 
skolåldern.       
 Då livsstilsmagasinen kan antas spela en roll som manual för hur konsument 
förväntas vara kan det få stora konsekvenser på en enskild individs utveckling. Den 
kulturella ambivalens som finns kan resultera i utveckling av jobbiga tankar och känslor 
om att man inte duger. Det kan ge sig i uttryck genom exempelvis killar som är mer 
tysta och försiktiga eller tjejer som står i centrum och tar mycket plats. Ambivalensen 
kan även skapa andra konsekvenser, nämligen förvirring. Tjejer förväntas att inte vara 
exempelvis för tysta medan killar förväntas att inte vara förlivliga. Det blir därför 
tydligt att ambivalensen inte enbart syftar till vara manlig eller kvinnlig, utan att det ska 
utstrålas i lagom stor utsträckning för att på rätt sätt passa in.  
 En individ som upplever att den kulturella förväntan av respektive kön inte 
representerar den de vill vara, kan tänkas försöker hitta andra vägar att gå. Då 
konsumenterna insocialiseras i en kulturell kodgemenskap skulle individen i fråga 
riskera att bli retad eller diskriminerad om inte reglerna följs som förväntat.  
 I samhället påvisas det tydligt att kulturens ambivalens på respektive genus är för 
hög. Då livsstilsmagasin så som Elle och King of Sweden konsumeras i stor 
utsträckning281 kan det tyda på en osäkerhet hos konsumenten. Individen söker efter ett 
facit som besvarar hur varje individ ska vara. Detta kan antas vara nödvändigt för 
individen då det inte bara förväntas att visa upp en egenskap, utan ett flertal olika 
egenskaper.       
 Då bilder kan antas vara en direkt förlängning av verkligheten282 kan 
ambivalensen orsaka konsekvenser för de individer som inte uppfyller den kulturella 
förväntan. En konsekvens som skulle vara möjlig är utanförskap och mobbing, i skolor, 
på arbetsplatser, idrottsföreningar etc. En ytterligare konsekvens som mest gör sig 
synlig hos kvinnan är utseendefixerade sjukdomar. Indirekt kan magasinen skapa 
kroppsideal som läsarna vill uppnå, vilket kan få läsarna att tappa den nära kontakt de 
har med sin kropp. Framställs en extremt smal kvinna på en bild kan det skapa 
uppfattningar hos de yngre kvinnorna av att en idealkvinna ska se ut så. Magasinens 
framställning av kvinnans kropp kan leda till en skev identitetsskapning. Individer, 
främst kvinnor skulle kunna som resultat från magasinen utveckla sjukdomar så som 
anorexi bulimi med mera283.    
 En annan synlig konsekvens av livsstilsmagasinens framställning av genus är 
utvecklandet av stress. Då en enskild individ kan känna krav på att anpassa sig efter den 
kulturella förväntan kan det leda till stress. Detta eftersom individen kan känna tvång 
utifrån den kulturella kodgemenskapen och socialisationen att vara på ett visst sätt, fast 
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individen inte anser sig tillhöra denna kultur. Stressfaktorn kan variera mellan de olika 
könen. Det kan antas vara mer accepterat för en kvinna att uppvisa manliga egenskaper 
och beteende, än vad det är för en man att uppvisa ett kvinnligt beteende. Troligen har 
det sin grund i framväxten av kvinnans roll i samhället då den förändrats avsevärt 
senaste årtionden284. En anledning till att samma tolerans mot mannan inte existerar kan 
troligen bero på socialisationsprocessen, då mannen förväntas framstå som stark och 
försörjande.                                                        
 Om kvinnan gestaltas som ett objekt, kan det leda till missvisande uppfattningar 
hos läsarna. Det kan bli en dålig utveckling om yngre tjejer blir utbildade att de ska 
fungera som objekt istället för att skapa en egen identitet. Utifrån ett samhällsperspektiv 
är utvecklingen inte önskvärd, då det kan komma att resultera i att tjejer objekt. Det 
leder till en tillbakagång till de kvinnliga idealen som fanns för flertal år sedan då 
mannen var den som var överhuvudet i familjen och i samhället. Istället för att ta flera 
steg framåt gör denna mediebevakning att det snarare blir en motsatt effekt. 
 Studien visar att magasinen använder fyra liknande stereotyper, nämligen Den 
karriärsmedvetna modekvinnan, The Bad Girl, Den välklädda affärsmannen och The 
Bad Guy. Mediers användning av stereotyper får båda genus att söka efter ett facit över 
hur de ska vara och agera för att passa in i samhället och kulturen. Medierna som tredje 
statsmakt utnyttjar sin position och bestämmer när normer och värderingar ska 
förändras. Förändringen sker via elitpersoner som framträder i exempelvis magasin. 
Detta påverkar konsumenterna att längta efter "nya" ideal och får på så vis 
konsumenterna att fortsätta konsumera livsstilsmagasin och ständigt söka nya svar på 
den aktuella genusförväntan.     
  Efter studien dras slutsatsen att män inspireras av andra mäns framgång och 
tillhörigheter. Kvinnan inspireras av andra framgångsrika kvinnor som agerar vägvisare 
och stöd. Undersökningen visar även en skillnad mellan genus ambivalens. Oavsett 
vilken identitet en kvinna innehar, förväntas hon alltid vara attraktiv och representativ. 
Beroende på vilken identitet en man har, ges han tillåtelse att framställas som mindre 
vårdad. Studien visar även på en framväxt av en ny kvinnlig stereotyp. Nya egenskaper 
tillskrivs kvinnan men många gamla kvinnliga stereotypiska egenskaper kvarstår. Om 
dessa nya stereotypiskt kvinnliga egenskaper kommer bli en kulturell konvention 
kvarstår att se. 
 Medierna strävar efter att nå påverkan hos varje läsare. Därför är det viktigt att 
varje individ hittar sin egen väg, och vågar följa den. Alla är vi olika, och det är norm 
som medier och samhället måste låta framträda. Det finns ingen färdigskriven manual 
för varje individ och genus vilket är tur.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats syfte är att skildra skillnader av hur magasin gestaltar genus och vilka 
konnotationer som skapas hos läsaren. Då undersökningen omfattar en begränsad period 
är det inte möjligt att jämföra hur de olika magasinen framställer det motsatta kön. Detta 
vore ytterligare ett tema att studera vidare eftersom detta eventuellt skulle kunna ligga 
till grund för hur individer uppfattar och ser på det motsatta könet.
 Socialisationsprocessen medför kulturella förväntningar, gällande båda kön. En 
kvinnas förväntan på mannen kan skilja sig åt från mannens egen förväntning. 
Fokusområdet kan förslagsvis vara på vilka konnotationer som skapas från 
livsstilsmagasinen av det motsatta könet.     
 Ett annat tillvägagångssätt för denna studie är en receptionsanalys. Vi tar alla del 
av medieutbud vi kommer i kontakt med. Detta påverkar oss i hur vi väljer att se och 
förstå vår omvärld och hur vi identifierar oss själva, till exempel utifrån kön eller 
nationalitet. En receptionsanalys studerar processen av relationer mellan det som 
förekommer i media och våra tolkningar. Den nämnda analysen studerar det konkreta 
mötet mellan text och läsare. Vanligtvis delas receptionsanalysen in i två delar; en 
textanalys för att synliggöra textens budskap och innebörder samt en undersökning av 
publikens alternativa mottagares faktiska tolkningar285.  
 I liknande undersökning skulle det vara rimligt att analysera magasinen utifrån en 
textanalys för att bekräfta det ”objektiva” budskapet i livsstilsmagasinen. Därefter hade 
en fokusgrupp på tre till fem personer kunnat användas, vars uppgift hade varit att 
fördjupa sig i de aktuella magasinen. Slutligen vore en jämförelse intressant för att se 
den forskningsanalysen kommer att överensstämma med publikens tolkningar. Ett 
alternativ till intervjuer skulle även kunna vara enkäter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
285 Ekström, M & Larsson, L Å (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur; Lund 
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