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 Abstract 
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The main purpose behind this paper was to study two fashion magazines, King and ELLE, and how 

they describe and portrait men, women, femininities, masculinities and gender. King is a fashion 

magazine for men, while ELLE’s target group is women. By using the gender theories of Yvonne 

Hirdman, I conducted a qualitative content analysis totaling 12 issues of the magazines. In my 

analysis, I found that the magazines convey a stereotype and hegemonic message of men and women. 

ELLE describes women as care-givers and love-seeking, while King mostly portraits women as 

objects or “accessories.” The main goal for women is to find “the right guy”, according to ELLE. To 

do so, they have to look beautiful and interesting. “The right guy” is the template that all other men are 

compared to. King, on the other hand, maintains an image of a real man, who is well-dressed, career-

oriented, has a lot of money and “knows it all”. I found that ELLE and King mainly share the same 

view of men, and that both men and women can improve their status through a stereotypic, 

heterosexual relationship.  
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Inledning 

Problemformulering 

I vårt samhälle finns det föreställningar om hur både män och kvinnor ska vara, se ut och bete 

sig. Dessa föreställningar genomsyrar våra vardagsliv, vårt yrkesliv och vår fritid och 

påverkar människor på många olika sätt. Enligt genusvetenskapen är män och kvinnor och 

manligt/kvinnligt något som är socialt konstruerat. Rent biologiskt tillhör människan i princip 

två olika kön, och kring dessa två kön kategoriserar vi en mängd saker, såsom vilka sysslor, 

resurser, kläder, egenskaper med mera som tillhör vilket kön (Thurén 2002).  

Massmedier och populärkultur når ut till en stor mängd människor i ett samhälle och de har en 

stor del i upprätthållandet av rådande bilder av manligt och kvinnligt. Massmedier är en del av 

vår kultur och är ofta ett viktigt inslag i de samtal vi för med varandra, de är en del av vår 

symboliska omgivning och ingår i våra dagliga referensramar när det gäller omvärlden och 

vad vi tycker är viktigt och intressant (Jarlbro 2006). Gunilla Jarlbro, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, menar att även om det har skett en stor utveckling de senaste 

decennierna när det kommer till kvinnors möjligheter i t.ex. arbetslivet och vardagslivet, är 

frågan om mediebilden av genus har förändrats i samma takt (ibid.). Jarlbro menar att en stor 

del av det medieinnehåll som förmedlas handlar om män och deras tyckande och görande, 

vilket leder till att det finns ”en risk att våra referensramar när vi ska tolka och ta ställning till 

olika skeenden i omvärlden huvudsakligen kommer att vara via ett manligt perspektiv.” 

(Jarlbro 2006:8). Definitionen av begreppet populärkultur, avseende medier, är att den ska 

vara omtyckt av många och ha en stor läsarkrets, vara lättförståelig och lättillgänglig och 

också ge förströelse (Jarlbro 2006). En del av dessa medier är den så kallade populärpressen 

vilka kan definieras som de underhållnings- och förströelsetidningar som man kan köpa i 

butiker eller prenumerera på. Jarlbro skriver att: 

… det är ganska självklart att även populärpress på olika sätt speglar den s.k. tidsandan. 

Det intressanta är dock att även studera huruvida populärpressen bidrar till att konservera 

en speciell tidsanda eller bidrar till att förändra olika föreställningar såsom vad är 

specifikt manligt eller kvinnligt. (Jarlbro 2006:99) 

Modemagasin hör till kategorin populärpress, och eftersom jag själv är en flitig läsare av 

modemagasinet ELLE blev jag intresserad av att undersöka vilka föreställningar om manligt 

och kvinnligt den förmedlar. Finns det olika kvinnligheter representerade? Vad anser de är 

kvinnligt? Vad/hur skriver de om män? Och hur skriver modemagasin med män som 



 

 

målgrupp om manligt och kvinnligt? Har de samma bild som magasinen med kvinnor som 

målgrupp eller har de en annan idé om vad som är manligt och kvinnligt?  

Jag ska i denna uppsats undersöka två modemagasin, ELLE och King of Sweden. De ingår i 

den definition av populärpress som Jarlbro beskriver och vi stöter på dem lite varstans; om vi 

inte själva prenumererar på dem så kan vi se och läsa dem hos frisören, i väntrummet till 

tandläkaren eller köpa dem i närmsta butik. Utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv ska jag 

analysera hur magasinen skapar manligt och kvinnligt. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera vilka olika ”manligheter” och ”kvinnligheter” som 

framställs i de två modemagasinen Elle och King.   

Frågeställningar 

 Hur beskrivs män respektive kvinnor i de två modemagasinen ELLE och King? 

 Beskriver tidningarna olika manligheter och kvinnligheter? 

 

Tidigare forskning 

Under mitt sökande efter forskning har det framkommit att massmediers påverkan på 

människor sett utifrån ett genusperspektiv är ett mycket stort forskningsområde. Det jag också 

sett är att mycket av forskningen pekar på att massmedier, såsom TV, film, musik och 

tidningar är en del av hur genus skapas i dagens samhälle. Denna uppsats ska inte handla om 

vilken påverkan de två modemagasinen har på sina läsare, utan jag ska fokusera på vad det är 

som framställs och vad deras innehåll är. Jag menar dock att denna del av forskningen, den 

som visar hur och om människor påverkas av medier och populärkultur, är viktig. Om man 

kan slå fast att medier har en del i skapandet av genus, är det också lättare att se varför det är 

intressant att titta på vad populärkulturen förmedlar.  

 



 

 

Genus och ordens betydelse 

Marisol del-Teso-Craviotto (2006) skriver i artikeln ”Words that matter: Lexical choice and 

gender ideologies in women’s magazines” att media spelar en stor roll för människors 

skapande av sin identitet, eftersom de når ut till en så stor publik. Del-Teso-Craviotto menar 

att det i kvinnomagasin framträder vissa diskurser. Den mest framträdande och absolut 

vanligaste är den heteronormativa synen på genus, även om det ibland finns utrymme för 

andra och ibland motsägelsefulla idéer kring genus. Del-Teso-Craviotto har främst undersökt 

ordens betydelse och görande av genus i ett visst antal magasin, och menar att dessa ord och 

lingvistik har en ”naturaliserande” effekt. Som exempel tar hon upp orden ”real man” och 

förklarar effekten som följer:  

 

For instance, the frequent use of the collocation ‘real man’ in Cosmo is based on, and 

helps reinforce, the idea that ‘real men’ are an identifiable category, and that this category 

is opposed to ‘non-real men’, which in turn triggers certain heterosexist and gender-

conforming assumptions about what it is to be a man. (Del-Teso-Craviotto 2006:2 018) 

 

Del-Teso-Craviotto observerar också i sin undersökning att män ofta har en dubbelbottnad 

och mångtydig roll i de kvinnliga magasinen. Dels är deras representation i magasinen 

sekundär, eftersom fokus (både i bild och text) ligger på kvinnor och ”kvinnoämnen”. 

Samtidigt är mannen ständigt en punkt att hänvisa och förhålla sig till, eftersom de fungerar 

som ”a point of reference” (Del-Teso-Craviotto 2006:2 014). Med detta menar hon att många 

av situationerna i magasinen handlar om kvinnor och deras relationer till män. Man kan också 

se att vissa ord används mer frekvent i mans- respektive kvinnomagasin. Ord som ”need”, 

”child” ”mother” och ”father” används inte i lika stor utsträckning i de manliga magasinen 

som i de kvinnliga. Ordet ”feel” är ett ord som kan användas när man refererar till känslor, 

vilket det oftare gör i kvinnliga magasin än i manliga. Hon menar att detta kan tolkas som att 

dessa ord medverkar till att skapa en bild och tanke kring femininitet som innebär att det är 

kvinnor som investerar i känslor, omhändertagande, barnuppfostran och moderskap. Det 

verkar också som att de ord som är positiva i de manliga respektive de kvinnliga magasinen 

försöker att reproducera den lediga och obesvärade konversationen mellan vänner, men att de 

gör det genom att följa de normer och genusföreställningar som råder i samhället. 

 

 

 



 

 

Human-touch-perspektivet 

Även Gunilla Jarlbro (2006) har uppmärksammat denna speciella ”ton” som veckopressen 

använder till sina läsare. I boken ”Medier, genus och makt” beskriver hon det som att det är 

mannen som talar med andra män och kvinnor som talar med andra kvinnor. Magasinen 

använder sig också av det så kallade ”human-touch-perspektivet, vilket innebär att det är olika 

privata aspekter av mänsklig tillvaro som lyfts fram i de artiklar och intervjuer som finns i 

magasinen. Att ”lära känna” personen bakom professionen, oavsett om det är en 

skådespelerska, politiker eller annan känd person är det som tycks vara det intressanta för 

läsaren. ”Genom det här s.k. personliga tilltalet etablerar veckpressen (sic!) en ´nära´ kontakt 

med sina läsare som bygger på en igenkännelse med det som skrivs och visas.” (Jarlbro 

2006:103). Jarlbro frågar sig också om massmedier hjälper eller stjälper jämställdheten. Det 

finns en del medier, såsom olika program och artiklar som utmanar den rådande normen, men 

samtidigt är det kanske så att dessa inte når ut till alla, medan många av de massmedier som 

befäster normer och stereotyper når ut till en större och bredare publik (ibid.).  

 

Jarlbro (2006) presenterar i sin bok en mängd olika studier kring genus och media. Hon 

diskuterar bland annat resultaten från Gunilla Skölds avhandling Från moder till 

samhällsvarelse. Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i 

familjetidningen Året runt (1998).  Den förändring som går att se i tidningen Året runt från 

femtiotal till nittiotal är att kvinnan har gått från att endast finnas i det privata till att i större 

utsträckning finnas i det offentliga. Dock har förändringarna skett långsamt, och de är inte 

alltid i fas med samhällsutvecklingen. Jarlbro analyserar och studerar själv ett nummer av 

tidningen Året runt från år 2005. Sköld avslutade sin studie med årgång 1995, alltså är det ett 

nummer som kommit ut tio år senare. Jarlbro menar att detta inte alls är i syfte att följa upp 

Skölds studie, och det går inte att bevisa något genom att bara studera ett enda nummer av 

tidningen. Dock finns det ändå en poäng i att göra det om så bara för att se om det går att 

skönja någon förändring i tidningens kvinnosyn. Det som Jarlbro ser i detta nummer är att 

kvinnor i princip bara skildras i den privata sfären. Skölds slutsats att kvinnorna gått från det 

intima till det offentliga tycks alltså ha gått tillbaka. Jarlbro skriver att det inte är någon 

yrkeskvinna i numret som presenteras i egenskap av just sin profession, utan de presenteras 

undantagslöst i den privata sfären, där de lagar mat, inreder, bantar för att behaga sin familj 

och har på sig tjusiga kläder. Detta kan utläsas som att deras syn på vad som är viktigast i 

livet för kvinnor är familjen och de privata relationerna.   



 

 

   

Genrer 

En lite äldre avhandling som jag stötte på under mitt sökande efter tidigare forskning är Britt-

Louise Wersälls (1989) doktorsavhandling ”Veckotidningsnovellen 1950-1975”.  Hon har 

gjort en analys av 714 noveller från bland annat dam- och familjetidningar. I samband med 

detta har hon gått igenom en mängd studier som har handlat om hur olika värderingar, värden 

och levnadsnormer varierar mellan olika genrer. Tidningarna hon tittat på vänder sig till olika 

målgrupper, som grupperas dels utifrån kön, men också utifrån olika samhällsskikt eller 

intressegrupper. Wersäll beskriver det som att genrer ingår en sorts ”tyst kontrakt” med 

läsarna, vilket innebär att massmedier medvetet riktar sig mot vissa grupper och att innehållet 

speglar dessa olika fack (exempelvis kvinno- eller mansfack). Till exempel handlar 

kvinnomagasin om kärlek, medan de som riktar sig till män handlar om brott och äventyr. 

Wersäll menar att dessa fält begränsar läsarnas frihet att träda in på varandras områden. Hon 

konstaterar att det fortfarande går att se vissa skillnader i mäns och kvinnors 

veckotidningsläsande, även om det skett en viss könsrollshomogenisering. Exempelvis har 

studier enligt Wersäll visat att kvinnor läser om det som handlar om hemmet och 

privatrelationer i närmiljön, medan män gärna läser om sådant som utspelar sig utanför 

hemmet. 

Manligt och kvinnligt i tonårstidningar 

Kirsten Firminger (2006) har undersökt hur män och manligt beteende presenteras i fem olika 

populära tonårsmagasin. Hon har studerat de amerikanska tidningarna och utgåvorna av 

Seventeen, YM, CosmoGirl, ELLEgirl och Girl´s Life. I USA läser över 75 procent av 

tonårstjejerna sådana här magasin. Firminger har tittat på två nummer av varje tidning, dvs. 

tio nummer sammanlagt och analyserat innehållet utifrån frågan: ”how are males and male 

behavior portrayed in popular teenage girls’ magazines?” Ett av Firmingers analysresultat är 

att tjejer genom magasinen lär sig att bli informerade konsumenter av pojkar. Pojkarna i sin 

tur beskrivs som ytliga, sexuella, känslomässigt inkapabla och osäkra varelser, samtidigt som 

de är potentiella pojkvänner som ska ge tjejerna romantik, intimitet och kärlek. Genom att 

använda de rätta produkterna och kläderna för att se snygga ut kommer tjejerna att kunna 

attrahera den ”rätta” (pojken). Att hitta kärlek är tjejernas uppgift och ett resultat av 

självbestämmande, personligt ansvar och kunskapen om hur man gör bra val. Det enda som 

kan hålla dem tillbaka och göra att de misslyckas är tjejernas egen brist på självförtroende.  



 

 

Det handlar alltid om en heterosexuell kärlek och det är tjejernas ansvar att dels presentera sig 

själva på rätt sätt, och samtidigt göra bra val och få killar att ”öppna upp sig” och visa sina 

känslor. Firminger konstaterar att tidningarna använder sig av feministrörelsens slagord, ”the 

girl power”, alltså att kvinnor/flickor kan, att de har rätt att få det de vill ha, att de får ta för 

sig och så vidare, men att den politik och ifrågasättande av patriarkatet som stod bakom dessa 

slagords betydelse från början, idag inte diskuteras. Detta syns bland annat i de artiklar och 

tips och rådgivningssidor där de blandar både feministiska och traditionella definitioner av 

vad det innebär att vara kvinna och man i dagens samhälle och kultur. Dessa magasin spelar 

alltså en stor roll i skapandet av normer och förväntningar och detta under en tidsperiod i 

tjejernas liv som är otroligt viktig i deras skapande av sig själva, sin identitet och utvecklandet 

av relationer till andra. 

 

Firminger såg också i sin analys att tjejer framställs som någon som är bra på att shoppa (och 

då självklart shoppar hon ”rätt” saker), men också att det är deras ansvar att 

välja/förändra/forma manligt beteende. Alltså – om tjejerna lär sig att göra de rätta valen, så 

kommer de att få bra förhållanden med den ”rätte” killen, eller så kan de genom sina 

kunskaper om mode och känslor, förändra en ”bad guy” till en ”good catch” . Det är alltså 

tjejerna ansvar att ett förhållande ska fungera och ens bli till. De förväntas ta hand om det 

känslomässiga, och de eventuella förändringar som tycks behövas, och sedan ska de få det att 

fungera. Killarna förväntas inte göra något av detta. Fokus i tidningarna ligger på skönhet, 

mode, kändisar och underhållning, killar och kärlek, hälsa, sex och självutveckling. Firminger 

menar att det genom alla magasinen finns ett tydligt budskap: “the road to happiness is 

attracting males for successful heterosexual life by way of physical beautification.” 

(2006:299). 

 

Massmedier och deras påverkan  

Ännu ett bidrag i forskningen kring hur massmedia påverkar människor är Kehily och Nayaks 

(2008) artikel Global femininities: consumption, culture and the significance of place. De har 

genom etnografiska studier undersökt hur globalisering och massmedia påverkar unga tjejer 

och deras syn på sig själva. De menar att kulturella studier av musik, TV och andra medier har 

en stor del i förståelsen kring hur genus skapas i dagens moderna samhälle. Unga kvinnor är 

idag stora konsumenter av all sorts media. De tittar på TV, film, lyssnar på musik och radio 



 

 

och läser bloggar och tidningar. I likhet med Firminger så menar Kehily och Nayak att alla 

dessa produkter påverkar tjejerna och är viktiga när det kommer till hur de vill presentera sig 

och framstå i skolan och inför sina vänner. De pekar på att genom globaliseringen och alla 

dessa medier så har världen ”krympt”. Tjejerna är inte längre lika låsta till sin familj, grupp 

eller till vart de bor som tidigare, utan det finns möjligheter att skaffa sig tillhörigheter utanför 

de geografiska gränserna. Detta i sin tur menar Kehily och Nayak skapar ”nya femininiteter.”  

Skapandet sker då tjejerna förhandlar med det samhälle de lever i; den kultur som finns skapar 

nya femininiteter genom en mix av globala femininiteter, som framför allt förmedlas genom 

media, och det normsystem som finns i tjejernas närområde/samhälle.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Min ingång i denna uppsats är en genusvetenskaplig sådan. Mitt ämne, frågeställning och val 

av material har gjorts med utgångspunkt i ett genusvetenskapligt intresse. Jag kommer att 

använda mig av Yvonne Hirdmans begrepp genussystem och genuskontrakt i min analys. Jag 

kommer i detta avsnitt börja med en kort genomgång av vad genusvetenskap och feministisk 

teori är, för att sedan gå vidare till Hirdmans begrepp.  

Feminism och genusvetenskap 

Feministisk teori och genusvetenskap är två olika saker/begrepp som till stor del går in i 

varandra. Britt-Marie Thurén skriver i antologin Genusvägar – en antologi om genusforskning 

(2002) att genusforskning helt enkelt är att ställa frågor kring fenomenet genus. Feminism kan 

man förenklat säga är en politisk inställning medan genusvetenskap är ett akademiskt 

forskningsområde. Dessa båda tar dock stöd i varandra och arbetar för att synliggöra 

kvinnornas roll i samhället.  

Feministisk forskning ställer frågor om i vilken mån och på vilka sätt rådande 

genusordning är negativ. Framför allt för kvinnor. Och hur det skulle kunna ändras. Att 

kvinnor är den genuskategori som i allmänhet, och helt klart här och nu, förlorar mest på 

den dominerande genusordningen behöver inte betvivlas (Thurén 2002:11). 

 

Jane Freeman i sin tur skriver i sin bok Feminism – en introduktion (2003) att det finns en 

mängd olika feminismer som skiljer sig på olika sätt. Det finns dock en gemensam grund som 

dessa har; de ”uppmärksammar alla kvinnors underordnade position i samhället och den 



 

 

diskriminering kvinnor utsätts för på grund av sitt kön.” (s. 7) Hon menar också att de alla 

kräver förändringar i den sociala, kulturella, politiska och samhälleliga ordningen för att på så 

sätt motverka diskrimineringen, i hopp om att den till slut upphör att existera. 

Genusforskningen menar Thurén (2002) handlar dock lika mycket om män som kvinnor, och 

även andra genuskategorier. Hon skriver att nya tankebanor, som queerteori eller 

performance-teori, ingår lika mycket i genusvetenskapen som gamla debatter om socialistisk 

feminism gentemot radikalfeminism eller särartsfeminism kontra likhetsfeminism.  

Begrepp 

Det finns en mängd begrepp som används inom genusvetenskapen och feminismen. De två 

mest centrala, och omdiskuterade, är kön och genus. Den mest rådande beskrivningen och 

tanken bakom dessa är att genus kan förklaras som det sociala könet, dvs. att 

könskategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner, och att kön betyder 

biologiskt kön (Jarlbro 2006). Jag ska i denna uppsats utgå från att genus är något som 

konstrueras och upprätthålls via våra normer och föreställningar. Det finns en stor diskussion 

kring dessa begrepp, där en del menar att de två könskategorierna man och kvinna i sig är en 

social konstruktion. Queer-teorin kan exempelvis definieras som en teori om 

genuskategoriseringens relativitet (Thurén 2002). För den intresserade finns det en otrolig 

mängd material kring dessa olika teorier och feministiska inriktningar, men det finns inte 

utrymme för en sådan diskussion i denna uppsats.  

Genussystemet 

Yvonne Hirdman har i många år forskat om välfärdsstaten och genusordningen. Hon var 

tidigare professor i kvinnohistoria vid Göteborgs Universitet och därefter professor i 

genushistoria vid Arbetslivsinstitutet och historiska institutionen vid Stockholms Universitet. 

Hirdman skrev 1988 en artikel i Kvinnovetenskaplig tidsskrift; Genussystemet – reflexioner 

kring kvinnors sociala underordning där hon diskuterar begreppen genus och genussystem 

och förklarar sitt sätt att tänka kring dessa.  

Hirdman menar att man med hjälp av att diskutera i termer som genussystem bättre kan förstå 

varför ”kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män”. 

(1988:49) Genussystemet är ett dynamiskt system och består av ett nätverk av olika 

föreställningar, förväntningar, processer och fenomen som tillsammans med varandra ger 

upphov till en form av mönstereffekter och regelbundenheter. Det är alltså en 



 

 

ordningsstruktur av kön, och Hirdman menar att denna grundläggande ordning är 

förutsättningen för andra sociala ordningar. Det handlar om att det finns en reproducerande 

kraft i genussystemet, vilket Hirdman förenklat försöker förklara genom beskrivningen: ”det 

är som det är för att det var som det var.” (1988:57) 

Isärhållandet och hierarkin 

I detta system finns det två grundläggande logiker enligt Hirdman, nämligen isärhållandet 

och hierarkin. Isärhållandet innebär dikotomins tabu, det vill säga att manligt och kvinnligt 

inte bör blandas, medan hierarkin innebär att det är mannen som är norm. Männen är de som 

är människor och utgör normen för vad som är normalt och allmängiltigt. Utifrån detta skapas 

det ett maktförhållande, där den ena sorten, sort 1:s göranden legitimeras genom urskiljandet 

och särskiljandet från den andra sorten, sort 2. Detta kallas genusformering. Vad som sen 

händer är att barnet (vi) födds in i dessa kulturellt samlade figurer, alltså – varken män eller 

kvinnor föds till män eller kvinnor utan de båda skapas till det.(Hirdman 1988). 

Kulturell överlagring, social integration och socialisering  

Vidare använder sig Hirdman av Jürgen Habermas tre begrepp kring reproduktionsprocesser, 

nämligen kulturell överlagring, social integration och socialisering. Hon menar att det är via 

den kulturella överlagringen som vi får våra tankefigurer de så kallade genusfigurerna. 

Exempel på dessa är madonnan, den intelligente mannen och den jordnära modern, det vill 

säga figurer som beskriver hur män respektive kvinnor är. Den sociala integrationen sker 

exempelvis via institutioner, artefakter och arbetsdelningen mellan könen medan 

socialiseringen innebär direktinlärning – till exempel; pojkar gråter inte, och flickor är snälla.  

Hirdman menar att  

Det meningsskapande och maktformande finns på alla dessa nivåer: som kulturell 

överlagring, tankefigurernas makt, som också konkretiseras på den sociala 

integrationsnivån för att slutligen starkt verka på det individuella planet. (1988:53)  

Hirdman påpekar att i denna process är självfallet även kvinnor delaktiga. De är 

”medskapande och medgörande varelser” (1988:53) eftersom de är lika integrerade i dessa 

system som män, även om de har en lägre status. 

Genuskontrakt 

Hirdman menar att det i varje samhälle och varje tid finns en form av osynliga ”kontrakt” 

mellan könen. Detta är dock ett kontrakt som inte finns genom ett köpslående mellan de två, 



 

 

utan oftast så är det ett ”kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra” (1988:54). 

Dessa kontrakt är konkreta föreställningar om hur män/man och kvinnor/kvinna ska vara mot 

varandra. Det kan handla om vem det är som ska förföra vem, vilka redskap som tillhör vem i 

arbetet, vilka kläder som är de tillåtna för män/kvinnor, vilka ord som får användas och hur de 

ska prata, och så vidare i en otrolig detaljrikedom. Dessa kontrakt ärvs sedan från generation 

till generation.  

Det är alltså så att dessa kontrakt och genussystemet hänger ihop. Hirdman förklarar det så 

här: ”Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är den process som via 

kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering”(1988:54). Men hur långt kan ”han” eller 

”hon” sträcka dessa kontrakt till sin egen förmån?  För att beskriva det använder Hirdman 

ordet ”genuskoreografi”, vilket innebär att det ständigt pågår en form av spel/lek/dans/drama 

mellan könen, som går ut på att se hur långt kontraktets gränser kan sträckas åt respektive 

håll.  Enligt Hirdman befinner vi oss (i det västerländska samhället) alltså i en tämligen 

konstant genusproducerande verksamhet vilket innebär att genussystemet fortlever och 

vidareutvecklas.  

Frihet och symbios 

Hirdman menar att människan (alltså både män och kvinnor) i grund och botten har två 

grundläggande mål som de strävar efter, nämligen frihet och symbios. Genom historien har 

dock kvinnan fått symbolisera strävan efter symbios och mannen står för friheten. Hon skriver 

att den ”manliga friheten har ständigt uppmuntrats och expanderat, medan den kvinnliga 

symbiosen bundits av barnafödande och kontroll, lagstiftning och sociala ´seder´.” (Hirdman 

1988:55) Dock har det funnits en längtan efter frihet hos kvinnor och en längtan efter symbios 

hos män också. Det har ändå blivit så att männen har varit frihetens väktare, medan kvinnor i 

sig har varit symbiosens mål för män. Alltså, män har vaktat friheten, så kvinnorna inte får 

tillgång till den, samtidigt som männen genom exempelvis äktenskap med en kvinna får 

tillgång till symbios. Det innebär självklart att det finns begränsningar för de båda, men det är 

aldrig samma begränsningar.  

Upprätthållande och förändring 

Det finns dock tillfällen då män och kvinnor varit mer eller mindre jämlika menar Hirdman, 

till exempel vid krig eller när de satt sig upp mot en gemensam högre makt (exempelvis vid 

revolution). Då har de kämpat jämlikt sida vid sida, men när sedan makten har tagits, då 



 

 

utvecklas hierarkin med den manliga normen igen. Det brukar också vara tillåtet för män att 

”flytta” sitt territorium/område och att detta i och med det ”sofistikerats”. Hirdman menar att 

kvinnorna kan följa efter, men oftast gör de det ungefär tre steg efter, och när de gör det så 

försvinner mannen iväg mot nya områden. Ju kraftigare isärhållandet mellan könen fungerar 

desto mer legitim och mindre ifrågasatt blir mannen som norm, konstaterar hon. Detta innebär 

också att ju svagare isärhållandets logiker och praktiker är, desto mer ifrågasätts den manliga 

normens primat, vilket innebär att den manliga överpositionen blir mer illegitim. Hirdman 

själv är av den synen att de två könen har något som definitivt är lika, nämligen hjärna, och i 

ett samhälle (vårt tekniksamhälle) där hjärnan spelar mer och mer roll, desto mindre spelar 

den biologiska skillnaden (könet) och vi får ett mer jämlikt samhälle (ibid.). 

 

Metod 

Jag kommer i detta avsnitt beskriva hur jag har gått tillväga när jag gjort mitt urval, hur analys 

och forskningsprocessen gått till och vilka förtjänster, begränsningar, motgångar och 

svårigheter som jag stött på under processen.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys av text. Det finns både kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalyser, och ofta kombineras dessa två metoder. Grunddefinitionen på kvantitativ 

innehållsanalys är att man genom metoden kvantifierar någonting i texter utifrån en specifik 

frågeställning/forskningssyfte. Ofta handlar det om att man räknar eller mäter förekomsten av 

vissa företeelser/ord i en text. (Bergström & Boréus 2005). Vid en kvalitativ innehållsanalys 

räknar eller mäter man inte något, utan tittar istället närmare på exempelvis vissa företeelser 

eller mönster i texten, eller hur texten ”talar” till sin läsare, eller om texten ger uttryck för 

vissa idéer. (ibid.).  

Urval 

Min undersökning utgick ifrån tidningen ELLE som är ett etablerat modemagasin med ett 

stort antal läsare runt hela världen. Jag ville i min uppsats undersöka på vad modemagasin 

som ELLE skriver om och vilken bild av kvinnor och män de visar, om det finns saker som de 

generaliserar och/eller idealiserar.  



 

 

Inför uppsatsarbetet bläddrade jag igenom ett antal tidningar för att se om min undersökning 

skulle vara möjlig, och vilka texter jag skulle kunna använda mig av. Jag valde sedan att göra 

en jämförelse med ett modemagasin som riktar sig till män, för att kunna se om det finns 

skillnader/likheter mellan deras sätt att beskriva män och kvinnor. Min första tanke var att 

jämföra ELLE och tidningen Café, som är ett modemagasin för män, vilka ibland samarbetar 

med varandra. Dock fanns det inga nummer av Café att tillgå varken på Lunds eller på 

Malmös stadsbibliotek. Däremot fanns tidningen King of Sweden, vars målgrupp är män. Jag 

valde dessa två tidningar eftersom de riktar sig till ungefär samma åldersgrupp, kallar sig för 

modemagasin och utkommer med lika många nummer (12) per år. Via Lunds Stadsbibliotek 

fick jag tillgång till två årgångar av ELLE respektive av King. Jag började med att bläddra 

igenom dessa nummer av ELLE respektive King, för att bekanta mig med materialet och se 

vad för sorts texter de innehöll, vilka jag skulle kunna använda, och vilka forskningsfrågor 

som jag ville utgå från. Jag valde att inte ta med texter som handlar om mode, utan enbart de 

texter som handlar om annat. Jag upptäckte också att alla nummer av ELLE var lika varandra 

till innehållet och att det var samma sak med King. Det varierade självklart till viss del, men 

jag ansåg att jag skulle kunna utgå från att koda tre nummer av varje magasin, det vill säga 

sex nummer sammanlagt för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag har sedan tittat på 

ytterligare tre nummer till från respektive magasin, som jag inte har kodat utefter 

kodningsschemat men som jag har använt mig av när jag har gjort en överblick på vilka 

ämnen som tidningarna tar upp och vilka personer de intervjuar. Alla nummer har jag 

slumpvis valt ut från år 2010 och 2011 från King, och 2008 och 2011 från ELLE (en komplett 

lista av de nummer jag använt finns under källmaterial i litteraturlistan). Jag har också tittat 

på rubriker och citat som tidningarna tar upp och använt mig av dessa i min analys. I min 

analys återger jag åtskilliga citat från magasinen, eftersom jag vill att de exakta ord och 

meningar som magasinen själva använder ska komma fram. Det ger även läsaren en möjlighet 

att själv göra en egen tolkning av texterna/citaten. Jag kommer att presentera magasinen 

närmare under rubriken ”Presentation av ELLE och King”. 

Kodning och kodningsschema 

I en innehållsanalys använder man sig av ett analysinstrument, ett så kallat kodningsschema 

(Bergström & Boréus 2005). Jag skapade ett sådant utefter mina frågeställningar, se mitt 

kodningsschema under bilagor. Jag använde mig av färgkoder som jag strök över texterna 

med utifrån schemat. När man har skapat sitt kodningsschema ska man pröva det på delar av 

materialet för att se om det fungerar, om det finns något som behöver modifieras, tas bort eller 



 

 

läggas till. När man gjort detta ska man helst också dubbelkoda sitt material, det vill säga 

koda allt en gång till, för att vara säker på att kodningsschemat har använts på rätt sätt och att 

alla texter har bedömts på samma sätt (Bergström & Boréus 2005). Detta kan ses som en brist 

i min uppsats då jag på grund av tidsbegränsning inte har haft möjligheten att göra något av 

detta. Jag upptäckte en del problem med mitt kodningsschema som hade kunnat förbättras, om 

tiden funnits och på så sätt öka validiteten. Till exempel hade jag för många olika variabler att 

koda utifrån, vilket ledde till att olika saker kunde kodas på två olika sätt. Jag har också bara 

kodat mitt material en gång, vilket ur en reliabilitets – och validitetssynpunkt är mindre bra. 

Jag anser dock att jag trots detta har fått en bra överblick på mitt material, och att schemat har 

hjälpt mig att analysera texterna på ett tillfredsställande sätt. Utöver texterna och 

kodningsschemat har jag också specifikt tittat närmre på rubriker, ingresser och citat som 

tidningarna själva lyfter fram genom att exempelvis skriva dem med större text eller bredvid 

bilder. Detta har jag gjort med alla sex nummer från respektive magasin.  

Reliabilitet, validitet och förförståelse 

Det finns en del faktorer som drar ner på reliabiliteten. En är som sagt att kodningsschemat på 

grund av sina brister har gjort att jag kunnat tolka vissa faktorer på två olika sätt, vilket gör att 

kodningen skulle vara svår att upprepa för någon annan, till och med för mig själv. Det går 

inte heller att utesluta att jag som person har gått in med en viss förförståelse i processen och 

att jag genom detta tolkat vissa formuleringar på ett sätt som en annan person kanske inte 

skulle göra. Faktorer som påverkar kvalitativ forskning är ålder, kön, etnicitet, egenskaper och 

personlighet. Det innebär att forskaren alltid ger sin egen vinkling, oavsett vilket material hen 

använt sig av (Bryman 2011). Det material jag använt finns tillgängligt för alla och har inte 

påverkats av mig personligen, men det har däremot tolkningen, urvalet och bearbetningen. I 

analysen så har med stor sannolikhet både min tidigare kunskap, erfarenheter och intressen 

påverkat skrivandet och vad jag anser vara viktigt och intressant att skriva om. Därför har det 

varit viktigt för mig i min process, både när jag skapat kodningsschemat och analyserat att 

hela tiden gå tillbaka till frågeställningarna och utgå ifrån dem. De citat jag valt ut för att 

exemplifiera de resultat jag funnit hade kanske inte en annan forskare valt. Däremot finns 

materialet tillgängligt i sin helhet för alla och har inte påverkats av tekniska problem såsom 

ljudbortfall från en inspelning eller liknande, och det kan inte heller ändras.  

Validiteten, det vill säga om jag har mätt det jag vill mäta anser jag är relativt hög. Jag har 

med hjälp av kodningsschemat och läsning och bearbetning av materialet kunnat besvara 



 

 

mina frågeställningar och jag har tittat på det som jag avsett mäta. En kritik som riktas mot 

innehållsanalysen som metod är att den tenderar att visa på det uttalade och inte det outtalade. 

(Bergström & Boréus 2005). Jag anser dock att det i detta fall inte är en brist, eftersom det är 

just det uttalade som jag menat att undersöka. Jag har haft syftet att se på vilket sätt de två 

magasinen skriver om män och kvinnor och jag har med hjälp av innehållsanalysen kunnat 

göra detta.  

Etiska överväganden 

Jag har använt mig av ett massmediematerial som är publicerat med syftet att människor ska 

läsa det och som finns tillgängligt för alla, därav anser jag att det inte behövs några större 

etiska överväganden. Jag har dock valt att inte använda mig av journalisternas och 

skribenternas namn i uppsatsen, då det inte är relevant för min undersökning vad enskilda 

personer har skrivit. Det intressanta är vad tidningen som helhet representerar och jag 

refererar därför ofta till tidningarna i min text som att de är ”personer”, med meningar som 

”enligt ELLE så är det…” eller ”King menar alltså”, jag refererar också texterna till 

”journalisten”, utan att använda namn. 

 

Presentation av tidskrifterna 

ELLE 

Elle är ett modemagasin som finns i en mängd olika länder, närmare bestämt 44 stycken. 

Tidningarna är i stort lika varandra förutom språket och en viss anpassning till den kultur och 

de normer som råder i landet. Elle skapades år 1945 av Helene Gordon Lazareff, från 

Frankrike. Lazareff hade jobbat i USA på den amerikanska modetidningen Harper´s Bazaar 

under krigsåren och efter återkomsten till Paris insett att det saknades ett sådant modernt 

modemagasin för kvinnor i sitt hemland. Hon skapade därför ELLE och succén blev stor. 

Längtan efter lyx och flärd var stor efter krigsåren och tidningen uppmanade kvinnor att ta för 

sig och unna sig saker. ELLE:s målgrupp sägs vara just moderna, medvetna kvinnor i alla 

åldrar, och budskapet idag är fortfarande att man ska unna sig lite lyx och flärd, och att 

kvinnor får ta för sig (ELLE 2012).  

 



 

 

King of Sweden 

King är ett svenskt modemagasin för män. De skriver själva på sin hemsida att de är det enda 

renodlade modemagasinet i Sverige för män och att de ”informerar på ett underhållande och 

manligt sätt som varken är feminint eller grabbigt” (King 2012). Deras målgrupp är 

storstadsorienterade män i den mentala åldern 20-35 år. I det första numret av King som 

utkom våren 2005 skriver Kings chefredaktör vad det är de vill med tidningen och varför de 

har skapat den. Bland annat är en av orsakerna att män är lika intresserade av att göra gott 

intryck som kvinnor är, och att de också bryr sig om mode, passform, kvalité och design. Men 

att det är något som de aldrig skulle erkänna för sina vänner, och absolut inte för sina 

flickvänner. De menar att män också vill få hjälp med att hitta rätt i modedjungeln, på ett 

underhållande sätt, och att det faktiskt går att vara intresserad av mode fast man inte är bög 

(jämför med Jarlbro 2006:106 ).   

 

Analys 

Tidningarnas innehåll och dikotomins tabun 

I King framställs män som välklädda och framgångsrika. Innehållet utöver mode är fokuserat 

på intressen såsom träning, bilar, sport och båtar. Det finns inga artiklar som handlar om 

relationer eller kärlek. Istället kan man läsa reportage som handlar om till exempel ikoner, 

sport eller alkohol, med rubriker som ”Korka upp! King lär dig allt du behöver veta om 

världens ädlaste druvsaft.” (King december 2011). På omslaget till en tidning kan vi läsa: 

”Fixa biffen! Tipsen, tekniken, tillbehören – allt inför sommarens grillfest” (King maj 2010) 

och på en annan ”decenniets bästa bilar” (King januari 2010). Man kan utläsa att män vill läsa 

om och är intresserade av träning, karriär, bilar, båtar, klockor och teknik.  

I ELLE framställs kvinnor som personer med ett stort intresse för mode och skönhet, karriär 

och familj/relationer. Kvinnan har en mångtydig roll där hon både ska bry sig om sin karriär, 

hon ska ta sig fram i livet, uppnå sina mål och förverkliga sig själv, samtidigt som ett av de 

verkligt stora målen i livet är att finna en make och bilda familj. I innehållsförteckningen till 

ELLE maj 2008 kan vi se att tidningen innehåller reportage som ”Rockdöttrar – Nya 

generationen Uggla, Sundström och Falk”, ”Nya glamouryrket: Författare”, 



 

 

”Accessoarfrossa”, ”Kravmärkt kärlek – Varför gör vi skillnad på vän och pojkvän?” och 

”Bröllopstrender – Något nytt, gärna kortkort, och vitt” (s. 23). Ämnen som berörs är mode, 

skönhet, träning, inredning, mat, musik, karriär, relationer, sex, vänskap, resor och horoskop.  

Vad vi ser här är att tidningarnas innehåll skiljer sig stort från varandra. Det går tydligt att se 

vad de manliga respektive kvinnliga läsarna antas vilja läsa om. Genuskontraktet som 

Hirdman (1988) beskriver går ut på att det finns föreställningar om vad som ska tillhöra vem, 

det vill säga vad som anses tillhöra de två olika könen när det kommer till arbete, redskap, 

kläder och intressen. Dessa tidningar är mycket stereotypa när det kommer till detta och de 

träder inte över på varandras områden – dikotomins tabu; det finns inga reportage om bilar i 

ELLE och det finns inga artiklar som handlar om relationer i King.  

Hur beskrivs kvinnor och män? 

”Omslagsbilder” 

En av de äldsta tankefigurer/genusfigurer som vi har i vårt samhälle är de två kvinnorollerna 

madonnan och horan. Hirdman (1988) menar att det är genom den kulturella överlagringen 

som dessa tankefigurer förs vidare. En kvinna kan vara antingen hora eller madonna, men 

allra helst ska hon vara båda två samtidigt. En kvinna ska vara sexig men samtidigt också öm 

och oskuldsfull. I ELLE kan man se tydliga exempel på detta bland annat på deras omslag. På 

magasinets första sida finns det alltid en känd kvinna. Hon visar ofta mycket hud, har en 

förförisk blick eller ett glatt leende, och visas nästan alltid i helbild. Kvinnorna gestaltas som 

sexiga förförerskor och/eller oskyldiga skolflickor. Hirdman (2007) skriver att mycket i 

historien har ändrats, men inte den dubbelblick som finns på kvinnor. Skådespelerskan Kate 

Hudson finns på ett av omslagen på de tidningar jag studerat (oktober 2008). Hon står på 

sidan och blickar rakt in i kameran med en förförisk/oskyldig pose i en klänning som lämnar 

hela ryggen bar så att det snarare ser ut som att hon håller i ett tygstycke än har en klänning på 

sig. Texten under henne säger: ”Kate Hudson om männen: Min smak är helt bisarr.” Ett annat 

omslag (juni 2011) är på två modeller som sitter ner tätt intill varandra på en sommaräng med 

flätor i håret. De ser ut som två flickor, men har munnarna öppna en aning och blickar in i 

kameran med en sexig blick. Jag menar att detta, utifrån Hirdmans genussystem, är ett sätt att 

tillskriva kvinnor vissa egenskaper.  

 

 



 

 

Isärhållandet som human -touch 

Det human-touch perspektiv som Jarlbro (2006) skriver om, är tydligt i ELLE. I intervjuer 

med kändisar (oftast kvinnor) handlar det främst om hur deras liv ser ut kring familj och 

kärlek, och karriären kommer snarare i andra hand.  Ett stående inslag i tidningen är 

reportaget husesyn. Här får vi följa med hem till personer inom mode- och designbranschen, 

och ibland även kändisar, för att få se hur de har inrett sina hus. Ett exempel är en kvinna som 

driver en framgångsrik inredningsaffär i Köpenhamn. Istället för att ha ett reportage där hon 

visar upp sin butik och berätta om sina framgångar med den, får hon istället visa upp hur hon 

inrett sitt hem. Man får läsa att hemmet inspirerar henne i hennes arbete:   

 – För mig är det viktigt, för att inte säga nödvändigt, att göra om hemma med jämna 

mellanrum. Det ger mig nya idéer och inspiration som jag använder både i jobbet och 

privat. Blir det statiskt och ser likadant ut får jag ingen ny energi. (ELLE maj 2008:246) 

 I King finns det inga sådana reportage utan de använder sig av perspektivet på ett annat sätt. 

De är först och främst intresserade av intervjupersonernas (männens) karriär, intressen och 

träning, medan familj, hus och relationer kommer i andra hand. I en intervju med Sveriges 

statsminister Fredrik Reinfeldt (King september 2010) får han några frågor om sin familj och 

sina barn, men större delen av artikeln tar upp hans arbete och intressen. De kommer in på 

ämnet familj i samband med ämnet tid och om det inte är svårt att få ihop arbete och tid för 

familjen. Detta kan ses som en del av det isärhållande som Hirdman (1988) beskriver. Det 

finns olika saker, beteenden och intressen som tillhör de två olika könen och dessa ska inte 

blandas. Mannen är den som stått för friheten – det offentliga, medan kvinnor har varit 

hemma och tillhört det privata. Man kan alltså se det som att kvinnor vill läsa om hem och 

familj, medan män är intresserade av andra saker, utanför hemmet. De två tidningarna har 

alltså olika fokus på vad de vill veta om den intervjuade personen. I ELLE handlar det ofta 

om hur personer ser ut. Michelle Obama presenteras i ELLE (november 2008) med rubriken 

”Hetare än Jackie O” (s. 106) medan intervjun med Fredrik Reinfeldt (King september 2010) 

har rubriken ”Dubbelt upp” (s.54). Det finns en stor skillnad i vilka ord som används i 

tidningarna när det kommer till rubriker och presentationer av personer och kvinnor beskrivs 

ofta med hjälp av ord som syftar till kropp och utseende. ”Hetare” kan i detta fall refereras 

både till Obamas kropp eller sexualitet, men också till hennes karriär. Hon är ”het” eftersom 

det skrivs mycket om henne just nu, men hon är också ”het” eftersom hon har en snygg kropp. 

”Dubbelt upp” är däremot relativt neutralt och i intervjun framgår det att rubriken syftar till 

om Reinfeldt kommer bli vald till Statsminister ännu en gång.  



 

 

Ett annat exempel är från ELLE (oktober 2008) där Kate Hudson intervjuas, och King 

(december 2011) där Daniel Craig intervjuats. De är båda skådespelare och har gemensamt att 

de är uppmärksammade för sina kroppar och sina filmkarriärer. Hudson har medverkat i ett 

antal hollywoodsuccéer, och Daniel Craig är den nuvarande James Bond-skådespelaren.  

Hudson beskrivs i artikeln som följer;  

Kate har utvecklats från att ha varit en frigjord och sprallig tjej till en mer jordnära ung 

kvinna. Hon är osminkad, klädd i jeans och en stor tröja med dödskalletryck från Lucien 

Pellat-Finet. (elle oktober 2008:97) 

Och,  

Ändå är Kate inte helt nöjd med sin kropp, i synnerhet när hon ser den på vita duken. – 

Jag har inga bröst och min rumpa har alltid varit ganska stor. Jag tycker inte om att se 

bilder på mig själv. (s.99) 

Vad vi ser här är att Hudson beskrivs som en ”jordnära” kvinna som inte sminkar sig. Hon 

framställs i det första citatet som en kvinna som inte anser att utseende är det viktigaste. Ändå 

väljer journalisten senare i intervjun att fråga Hudson vad hon tycker om sin kropp, där det 

framkommer att utseendet ändå spelar stor roll för skådespelerskan. Vi kan se att Hudson 

pratar om sin kropp i negativa ordalag, hon är inte nöjd med sin rumpa och hon tycker inte om 

att se bilder på sig själv. Bredvid denna text finns en bild på Hudson där hon poserar i en 

lårkort klänning och ser allt annat än ”storrumpad” ut. Frågor och svar som handlar om 

kroppen är mycket vanliga i intervjuerna i ELLE. Jag menar att det kan ses som en ”kvinnlig 

egenskap” att man ska bry sig om sitt utseende och inte vara nöjd med sin kropp. Det handlar 

också om human-touch perspektivet eftersom både journalisten och magasinet ELLE skriver 

och tar upp det som kvinnor anses vilja läsa om, till exempel kändisar och deras utseende.  

Daniel Craig beskrivs i King såhär:  

Craig är för dagen klädd i jeans och vit T-shirt, samt omegaklocka modell större (som 

sannolikt är en av fördelarna med att vara klockföretagets ambassadör). (King december 

2011:53) 

Vidare berättar han senare angående träning och gym att: 

– just nu går jag varje dag, jag försöker komma i form inför Bond. Jag försöker hålla mig 

vältränad, för det är ett väldigt fysiskt jobb. … och så finns ju den estetiska aspekten, du 

vet, om jag måste ta av mig skjortan...(King december 2011:58) 

Här ser vi inga tecken på att Craig ursäktar sin kropp eller inte är nöjd med den. Han 

konstaterar bara att han tränar utifall att han skulle behöva visa sin kropp i samband med sitt 



 

 

arbete. Kvinnor och män har inte samma sätt att se på sina kroppar, och tidningarna skriver 

inte heller på samma sätt om män och kvinnor. Medan Hudson beskrivs med hjälp av ord som 

sprallig, ung, frigjord och jordnära, så beskrivs Craig med andra ord som är mer förknippade 

med maskulinitet: ”Humöret är gott, svärandet förvånansvärt frånvarande och blicken – som 

närmast blivit hans varumärke – massivt intensiv.” (King december 2011:53)  

Det andra som kan uppmärksammas är att de i King använder skådespelarens efternamn när 

de skriver om Daniel Craig, medan de i ELLE använder Hudsons förnamn, Kate. Detta är en 

del av det maktspel som förekommer i genussystemet. Jarlbro (2006) skriver om Pierre 

Bourdieus tankar om symboliskt våld, som är en maktstrategi som går ut på att behålla 

makten över de man dominerar. Ett vanligt förekommande sätt att göra detta i medier är att 

använda mäns titlar och efternamn, medan kvinnor presenteras med sitt förnamn (ibid.). Det 

är ett sätt att förpassa kvinnorna från den offentliga sfären till den privata, och på så sätt 

underminera deras makt. Detta fenomen, att männen presenteras med efternamn och 

kvinnorna med förnamn är genomgående i de båda tidningarna. 

Sex, kärlek och relationer  

En stor del av ELLE handlar om relationer. Det kan vara allt ifrån relationer till en partner (en 

man) till relationer med vänner och familj. Något som jag har kunnat se är att även om en 

artikel handlar om till exempel vänskap, så beskrivs den relationen alltid i förhållande till den 

kärleksfulla relationen med en partner. Det vill säga, en heteronormativ kärlek existerar som 

en grund bakom allt. Exempelvis inleds ett reportage om vänskap, ”Vängarderoben” (ELLE 

december 2011) med meningen; ”Vänskap är lika ovärderligt som kärlek.”(s.143). Kvinnor 

framställs också som ständigt sökande efter kärleken. Ett exempel på detta kan vi se i en 

artikel med rubriken ”Kärleken som förändrade mitt liv” (ELLE december 2011) där det 

påstås att ”Kärleken kan ställa till med precis vad som helst. Lycka, tårar, livslång kärlek…” 

(s.117). I artikeln är det tre kvinnor som berättar om det mest omvälvande i sina liv, nämligen 

när de fann kärleken. När en av kvinnorna får frågan hur kärleken har förändrat hennes liv 

svarar hon:  

 – Han har tillfört allt i mitt liv. Precis allt! All längtan efter att ha någon att dela det 

vardagliga med blev verklighet. Jag är så tacksam över att få vara med honom – resten av 

mitt liv, hoppas jag. Och det svarta hålet har krympt och finns inte mer. (ELLE december 

2011:119) 

Innan hon mötte sin kärlek beskrev hon det som att ”Hålet i hjärtat var som en urgröpt 

torr öken som törstar efter regn.”(ibid.). 



 

 

I ett annat nummer kan man se ett intressant upplägg i tidningen (ELLE juni 2011). Först 

kommer ett antal sidor med en bröllopsspecial, som inleds med en artikel om möhippans 

varande och läsaren får veta hur man gör för att få det perfekta bröllopet. Precis efter 

bröllopsspecialen kommer sedan ett uppslag med en artikel som heter ”Kärleksjakten. Ensam 

singel kvar” (s.77).  Det visar sig att skribenten till artikeln vill försvara singeln, och menar att 

man måste krossa myten om den olyckliga singeln. 

Efter 30 börjar vännerna stadga sig, och oron över att bli ensam kvar kommer som ett 

brev på posten. Men vem har sagt att lycka kräver parrelation? ELLE […] krossar myten 

om den olyckliga singeln. (ELLE juni 2011:77) 

Det är alltså ett försvarstal för den lyckliga singeln, där skribenten menar att det liv hon och 

hennes singelväninnor levde var ”skitkul” och att de hade varandra och inte alls var ensamma. 

I nästa mening skriver hon dock att:  

”Visst låg jag hemma i fosterställning då och då, visst var det ett sårbart liv att springa 

omkring med hjärtat fastsytt utanpå jackan. Men i gengäld hade jag och mina 

singelkompisar fruktansvärt roligt ihop.” (s.78). 

Men oron över att vännerna skulle stadga sig och lämna henne ensam kvar var obefogad, för 

”… en vårkväll i början av maj för tre år sen, träffade jag mannen i mitt liv på en 

gårdsfest i Brooklyn. Helt tvärtemot mina farhågor blev det jag som gick och bildade 

familj först; magen växer i skrivande stund.” (s.78) 

Det som förmedlas till kvinnor här är att det visst är okej att vara singel, men det som alla 

ändå letar efter är kärleken. Singellivet är enbart roligt för att man är på jakt efter ”den rätte”. 

I King kan vi istället läsa att när en läsare i ett insändarbrev till redaktionen efterlyser en 

bröllopsspecial, får han svaret: 

”Tack för tipset! Får vi komma med ett mer långsiktigt motförslag på vad du kan göra för 

bröllopsfestpengarna? Köp en Rolex Daytona i vitguld – en trogen och livslång vän.” 

(King oktober 2011:30) 

Det som framkommer här är två saker. För det första jämställs kvinnor med en sak, ett objekt. 

De till och med anses vara mindre värda att ägna tid och pengar åt än denna sak, en klocka. 

Jag ska visa fler exempel på hur kvinnor objektifieras senare i analysen. För det andra finns 

här en man som visar ett intresse för bröllop och förmodligen kärlek. Det som dock sker är att 

han snabbt tillrättavisas i texten. Vi kan dra en parallell till Hirdmans tanke om frihet och 

symbios. Kvinnan står för symbiosen, medan mannen står för friheten, och om en man gifter 

sig så förlorar han en del av sin frihet. I ELLE däremot finns det en bröllopsspecial i två av de 

sex nummer som jag har analyserat. Något som dock är intressant är att även ELLE verkar 



 

 

vara av den åsikten att bröllop, det är kvinnans sak. I rubriker som ”Din vackraste dag”, ”Det 

är på bröllopsdagen du vill vara som vackrast”, ”Kom igen brudar!”, ”Går du i giftastankar?”, 

”tager du denna… Bröllopsyra!” ”Gift bort dig själv eller din väninna med årets trendigaste 

bröllopstillbehör – här hittar du allt från ringfingerglitter till fågelkvitter.” (ELLE maj 2008, 

juni 2001) nämns inte män eller partnern som hon ska gifta sig med en enda gång. Det står 

”Går du i giftastankar?” och ”gift bort dig själv”, inte ”går ni i giftastankar?”. Mannen finns 

där som en diffus skugga, som den rätte, men bröllopet – det är kvinnans dag. Att man ska 

gifta sig är något som betytt mycket för kvinnor i alla tider. I det gamla Jordbrukssverige var 

äktenskapet den självklara försörjningen och även om det betydde att kvinnan var underställd 

sin make, så innebar det också att hon fick status. Hon blev upptagen i de giftas krets, och det 

var bara de som hade någon form av handikapp som inte blev bortgifta och ”blev över” 

(Ohlander och Strömberg 2008). Bröllopet som institution är nedärvt i vårt genussystem och 

för kvinnor spelar äktenskapet en stor roll, även om villkoren idag är något förändrade. I 

dagens samhälle är kvinnor myndiga, och de har möjlighet att leva ihop med en partner utan 

att vara gifta. Men både ELLE och King är delaktiga i den genuskoreografi som ständigt sker 

runt omkring oss. Genom att köpslå om vad som ska anses vara manligt och kvinnligt, vem 

det är som ska intressera sig för vad, vilka kläder som tillhör vem och så vidare reproduceras 

genuskontraktet. Här ser vi ett exempel på en man som försökte visa intresse för något som 

anses vara kvinnans område, bröllopet, och där journalisten på King tillrättavisar honom och 

säger att det inte tillhör deras (männens) domän.  

Den rätte, normative mannen – kvinnans spegel  

Den perfekte mannen i ELLE beskrivs alltid som ”annorlunda”. ”Den rätte” är den man som 

inte beter sig eller är som de andra män som kvinnan tidigare stött på i sitt liv. I en artikel som 

handlar om nätdejting beskriver en kvinna mannen hon dejtar så här: 

– Han var otroligt snäll och inte alls som de killar jag brukar falla för. Nu träffas vi. Och 

varenda gång vi ses tycker jag mer och mer om det. (ELLE april 2011:117) 

Tidigare letade hon efter 

 … långa, skäggiga män som jobbar med media. Vi träffas oftast i Gubbrummet på Spy 

bar i Stockholm och det blir aldrig bra, säger hon med en suck. (ibid.) 

Men nu har hon hittat någon som inte är så lång och som är ”väldigt Svensson”. I artikeln 

”Kärleken som förändrade mitt liv” (ELLE december 2011) beskriver en annan kvinna 

mannen hon träffar såhär: 



 

 

 Han är så olik alla andra jag träffat. Lugn, trygg, tydlig med vad han vill, inget trams. … 

han ville verkligen satsa och jag med.(ELLE december 2011:119) 

Den rätte är någon som får en att må bra, som är ”the good guy” och inte beter sig som 

de andra. En kvinna förklarar att hon föll för fel killar och har en förklaring till det:  

I efterhand kan jag se att det grundade sig i min egen dåliga självkänsla, och jag drogs till 

killar som förstärkte den. Många använde sig av klassiska härskartekniker. (ELLE 

december 2011:117) 

Den perfekte mannen ska också vara någon som du vågar visa upp för andra. En artikel i 

ELLE (maj 2008) handlar specifikt om varför det är så viktigt för kvinnor att deras män ser 

bra ut och lever upp till alla krav. En kvinna menar att hon ” känner att det är hennes ansvar 

hur hennes pojkvän ser ut.” (s.113). Vi kan läsa att  

… lika mycket som det stänker på oss när han gör bort sig, lika övertygade är många om 

att vi kan sola oss i hans glans, bara vi lyckas hitta någon som är god nog. (ELLE maj 

2008:113) 

Och: 

Tjänar din man miljoner, kan han laga en grym Vitello tonnato, eller har arbetat för läkare 

utan gränser i Afrika, stiger även våra aktier i värde. För visst måste den som lyckas 

fånga en sådan man vara något alldeles speciellt? (ELLE maj 2008:113) 

Kvinnorna speglar sig alltså i sina män. Dock får de också veta att de inte ska försöka ”… 

göra om honom – inse att det inte går och att du bara kommer bli besviken.” (s.114). Men 

självklart får de ställa krav på honom, även om de måste inse att alla inte går att uppfylla. 

Samtidigt måste kvinnorna också marknadsföra sig själva, så att de fångar den rätte. En tjej 

påstår att 

 … killar säger alltid att de gillar självständiga tjejer med humor, och kurvor får de också 

gärna ha, men när det kommer till kritan gör de inte alls det! (Elle december 2011:119) 

En annan tjej i nätdejtingsartikeln skriver 

– Jag addade honom efter att vi hade haft en speciell kväll. Jag ville hålla koll på honom 

och att han skulle se hur härlig och rolig jag var. (elle april 2011:117) 

Alltså, kvinnorna måste leva upp till männens krav, för att själva kunna ställa krav. En kvinna 

kan anses vara speciell, om hon har lyckats fånga en fantastisk man. Enligt genussystemet så 

står kvinnor lägre än män i rang. Män är normen, och en kvinna värdesätts utefter hur hon 

lyckas leva upp till deras krav, och gör hon det, så kan hon bli utvald av den rätte mannen. 

Män framställs mycket stereotypt i dessa citat. Det ser ut som att det finns olika typer av män; 

de som är utseendefixerade och otrevliga och de som är snälla, omtänksamma och trevliga. 



 

 

Och en kvinna som lyckas träffa någon som är lugn, trygg och ”inte som andra” anses också 

vara speciell. Kvinnor kan alltså stärka sig själva och sin status genom ett heteronormativt 

förhållande med en man som anses vara speciell och ha ”de rätta” egenskaperna.    

King  och den ”grabbiga” tonen 

På omslagen till King är det alltid en manlig kändis, politiker eller idrottsman som poserar. De 

är alltid fotograferade rakt framifrån, från bröstet eller midjan och upp, blickandes rakt in i 

kameran. Blicken är stark, självsäker och sexig, och de ler aldrig. ”Tonen” i tidningen är 

ganska rå och ”grabbig”, det ska genom den tydligt framgå att det är män som talar till andra 

män. När redaktionen svarar på insändarbrev visar de att en man måste kunna ”tåla skämt” 

och förstå ironi. Medan tonen i ELLE är mjuk och vänskaplig så skämtar King istället på sina 

läsares bekostnad. De använder sig bland annat av ett speciellt sätt att skriva sina svar på till 

läsarna på insändarsidan, som går ut på att de kan ta upp vad en annan person skrivit i ett brev 

och använda det till att förlöjliga en annan läsare, och ibland båda två. Kings redaktion är de 

som har rätt, de som vet hur saker ska gå till och vara, och läsarna ska lära sig av dem. Ett 

exempel är en person som skriver och klagar på att folk som skriver in till tidningen bara vill 

tigga om att få vinna den pryl som ett utvalt insändarbrev får i varje nummer. Redaktionen 

svarar med att skriva:  

Väl rutet, Fabian! Nästa insändarskribent som hör av sig till King med avsikten att tigga 

till sig brevpris riskerar att få samma polisbehandling som gästande rumäner och bulgarer 

(utlänningslagen 8 kap. 2§) – avvisning ur landet. (King december 2011:22) 

I nästa brev är det en person som tigger om priset och redaktionen skriver då: 

… Förresten: om jag vore du skulle jag inte tigga efter en väska från Hackett och vara 

från Rumänien samtidigt. Tänk på det. Eller Bulgarien, för den delen. (King december 

2011:22) 

Även om redaktionen menar att dessa svar är tänkta att vara skämtsamma och ironiska i en 

”klassiskt manlig” ton, blir de tyvärr också rasistiska. 

Ett manligt modeintresse 

Enligt Hirdman är två av de grundläggande principerna i genussystemet isärhållandet och 

hierarkin. Det betyder att manligt och kvinnligt inte bör blandas, och att det manliga är 

normen. När det kommer till King så är det en tidning för män, men det är en tidning vars 

huvudämne tangerar ett område som länge har ansetts specifikt kvinnligt; modevärlden.  De 

tänjer alltså på genuskontraktet, men inte för mycket. King gör mycket för att rättfärdiga detta 



 

 

och understryker ofta genom till exempel ordval, att även om de gillar mode fortfarande är 

och riktar sig till heterosexuella män/läsare. Både på hemsidan såväl som i det första numret 

av magasinet från 2005 kan vi läsa att King ska förmedla mode till män på ett ”grabbigt” och 

icke feminint sätt. I det första numret skriver Kings redaktör bland annat såhär: 

Vi män var minst lika intresserade som kvinnor av att göra gott intryck. Kunskap om 

passform, matchning, kvalitet och designers var superviktigt, även om vi aldrig skulle 

erkänna det för våra vänner, eller – allra minst- våra flickvänner. (Jarlbro 2006:106)
1
 

Han förklarar också tydligt att ”Jag var inte bög. Jag var helt enkelt bara sjukligt intresserad 

av ämnena mode och stil.” (ibid.) Skaparna av King utmanar alltså den rådande synen om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt, vilket resulterar i att tidningen måste vara övertydligt 

manlig för att det inte ska kunna ske några misstag till exempel att någon tror att de som läser 

tidningen inte är heterosexuella.  

Den urbane mannen och hans accessoarer 

I en artikel i King som handlar om träning kan vi läsa texten:  

Den moderne urbane mannen är en välsysselsatt organism, och den faktor som därför 

oftast begränsar träningsmöjligheterna är tiden. Numera finns åtskilliga 

träningsapplikationer som hjälper dig att planera ett träningsprogram. (King september 

2010:65) 

Vidare står det att det är viktigt med sömn för att kunna återhämta sig efter träning; 

 Går du och lägger dig stressad kommer du sannolikt inte att nå det djupa sömnstadiet, 

och heller inte vakna utsövd trots åtta timmars vila. Lider du av detta dilemma bör du 

vinnlägga dig om att stressa av innan du nattar dig själv. Meditation, splatterfilm, 

djupandning, en god bok, sex – hitta metoden som passar dig bäst och vila därefter i frid. 

(King september 2010:66) 

Här ser vi exempel på hur King anser att en man bör vara. Han är modern och har en karriär 

som tar upp mycket tid. Vidare så ägnar han sig åt träning, för det är viktigt att ta hand om sitt 

yttre, och han finner nöje i teknikprylar, splatterfilm och sex. Just temat sex syns som en röd 

tråd i magasinen, även om det aldrig finns artiklar som är direkt kopplade till sex och 

relationer. Här är ett exempel från en rubrik till en intervju med skådespelaren Russel Crowe; 

En buses bekännelser. Skådespelarvärldens värsta bråkstake, Robin Hood-aktuelle Russel 

Crowe, om lögnaktiga journalister, episka stridsscener och lika dyra som misslyckade 

raggningsförsök. (King maj 2010:111)  

                                                      
1
 Jag refererar här till Jarlbro, då jag inte själv haft tillgång till det första numret av King från 2005 

 



 

 

Ett annat citat är från en artikel om parfym, vilket också kan anses vara ett kvinnligt område, 

därför använder sig King av retoriken att genom att dofta gott kan man få ligga mer; 

King sniffar sig fram bakom kulisserna på parfymindustrin och tar reda på om det finns 

jaktvatten som ger dig mer sex, varför bäverröv luktar fantastiskt och hur du matchar din 

eau de Cologne med kostymen. (King november 2011:57) 

Sex är ett ämne som dyker upp i King i intervjuer och artiklar vilket det inte gör i ELLE på 

samma sätt. Daniel Craig säger i en intervju att 

När Mikael Blomkvist tittar på en kvinna så funderar han på hur han ska få henne i säng. 

Frågar du de flesta män så är det vad de tänker på nästan hela tiden. (King december 

2011:54) 

Vidare förklarar han att 

Samma sak med Salander, i början var det en stor debatt om huruvida hon var lesbisk 

eller inte. Kanske är hon det – kanske inte – det är inte ens en fråga. Det jag vill säga är 

att vi försöker skildra sexualiteten i filmen på ett moget sätt utan att göra en grej av det. 

Är hon med en tjej – ärligt talat, det är ju faktiskt rätt sexigt. Låt oss lämna det där. (King 

december 2011:54) 

En riktig man ska alltså ha en stark sexdrift, och ständigt var på jakt efter en kvinna. Det är 

vidare okej för kvinnor att vara lesbiska, medan King är väldigt noga med att framhäva att de 

som arbetar på tidningen och läsarna är heterosexuella. I ett nummer av King (januari 2011) 

listar redaktionen 00- talets coolaste accessoarer. På plats ett till nio finns det bland annat 

skor, bälten, plånböcker, klockor och väskor. På första plats kommer dock ”Pete Dohertys 

Kate Moss” (s.73) (Pete Doherty är musiker, Kate Moss supermodell). De förklarar det såhär: 

Låt oss bli allvarliga för en sekund. Det finns ingen accessoar – inte ens en jätteklocka på 

en välpumpad underarm – som kan konkurera med intrycket av en vacker kvinna vid ens 

sida. Om man mot förmodan lyckats lägga vantarna på denna kronjuvel bland 

utseendemodifierare så kan man i princip skita i resten. Ja, bokstavligen alltså – varför 

tror ni annars att praktslusken Pete Doherty klassas som stilikon? (King januari 2011:73) 

Här likställs kvinnan med ett objekt igen, precis som med klockan tidigare. Fast denna gång 

så kan kvinnan ändå vara bättre än en klocka, om hon är supersnygg vill säga. Kvinnor är 

alltså något som man kan lägga ”vantarna på” och något som kan ge en man status, snarare än 

att ge kärlek. Texten ackompanjeras av en helsidesbild på Kate Moss medan de andra 

”accessoarerna” får samsas på en sida. 

Intressen, viktiga saker och så familjen förstås 

King handlar mycket om manliga intressen. Det är mycket lite fokus på familj och relationer. 

En riktig man har familj och barn, men, i motsatts till ELLE där familjen och kärleken är det 



 

 

viktigaste, är det istället annat som kommer i första hand för en man. När de tipsar om en bil 

så skriver de ”Den rymmer alla dina shoppingkassar, din surfbräda, dina gitarrförstärkare. 

Och hela din familj. Samtidigt.” (King maj 2010:28). Oftast nämns barnen i samband med 

uppfostran, lite i förbigående, som att det är mannens uppgift att uppfostra barnen och 

kvinnans att ta hand om dem. Exempelvis så pratar den berömde skådespelaren Robert De 

Niro om ”italiensk barnuppfostran”, och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt diskuterar 

”vallöften, barnuppfostran, osäkerhet, shoppingrundor, döda fiskar och stora svarta män.” 

(King 2010-09:54). 

 

Diskussion 

Jag ska i detta avsnitt föra en avslutande diskussion kring min analys och det resultat jag har 

kommit fram till. Jag kommer också diskutera vad detta kan säga oss, vad det innebär och hur 

man skulle kunna forska vidare på ämnet.  

 

Idealmannen och den mjuka kvinnan 

Min första fråga var hur män och kvinnor framställs i de två magasinen. Det jag har funnit är 

att män och kvinnor framställs mycket stereotypt i både King och ELLE. Eftersom de båda 

magasinen utgår ifrån en viss målgrupp så var det ett väntat resultat, men jag är ändå förvånad 

över att de var så stereotypa. Även om det självklart finns variationer kring intressen, arbete 

och annat som skiljer kvinnor från varandra, män från varandra och kvinnor och män från 

varandra så är det ändå vissa egenskaper som män respektive kvinnor ska ha för att räknas 

som ”riktiga” män och kvinnor. Det finns en föreställning om den ultimata kvinnan och 

mannen som både ELLE och King beskriver, i ELLE kan man till exempel läsa om ”den 

rätte” mannen, han som alla kvinnor letar efter. Denna man är en person som har allt och som 

framförallt ska ge kvinnan kärlek, ömhet och en nära relation. Han är vägen ut ur ensamheten, 

visst kan han ha sina skavanker, men i stort så är han den perfekte mannen som alla andra 

män jämförs med. För att kunna fånga denna man måste kvinnan ta hand om sitt yttre, och 

framhäva sina goda sidor, som att hon är smart, rolig och intressant. Kvinnan ska vara öm och 

mjuk, samtidigt som hon ska veta vad hon vill. Hon ska ha en karriär och samtidigt kunna ta 

hand om en familj.  



 

 

I King beskrivs en man som en person som ska vara säker på sig själv, ha ett snyggt yttre, 

tjäna pengar och intressera sig för ”manliga” saker såsom bilar och teknik. Den ultimate 

mannen kan både föra sig i finare sammanhang samtidigt som han kan ge sig ut på vandring i 

fjällen. Här kan vi se en stor likhet med idealbilden av den perfekte mannen i ELLE; mannen 

som ”kan allt”. En man har en stark sexualdrift, och en snygg kvinna vid en mans sida kan ge 

honom ytterligare status. Familj och relationer är något som en man har, men det är inte 

nödvändigtvis något han behöver, det kan ibland snarare ses som ett hinder för hans frihet. 

Men är det så att han har en familj, så hindrar det inte honom från att utveckla sig själv och 

sina intressen.  

Jag ser tydliga likheter mellan det jag sett i min analys och det som Firminger (2006) skriver 

om i sin artikel. Magasinen som hon studerat och ELLE som jag har tittat på förmedlar en bild 

av kvinnor som självständiga personer, som mycket väl kan ta hand om sig själva och som har 

spännande och intressanta liv och karriärer. Målet med allt detta är dock att det ska hjälpa 

dem att hitta den perfekte mannen; “the road to happiness is attracting males for successful 

heterosexual life by way of physical beautification” (Firminger 2006:299). Och precis som 

del-Teso-Craviotto (2006) såg så jämförs alla män gentemot mallen ”en äkta man”. Denna 

mall är både ELLE och King med och återskapar, de är alltså en del i genussystemet. Vi kan 

också se att kvinnor, genom det språk och ordval som magasinen använder, förminskas och 

förpassas in i den privata sfären. Manligt och kvinnligt ska helst inte blandas, och hierarkin 

och isärhållandet är starka logiker som tidningarna är med och upprätthåller.  

Mina reflektioner 

Kan det då finnas något problem med att det är såhär? Är det fel att dessa genusroller är de 

som finns representerade i magasinen? Jag tror, utan att vetenskapligt kunna belägga det, att 

dessa magasin skapar en stress hos människorna som läser dem. Medvetet eller omedvetet så 

känner nog många att de måste passa in i dessa mallar som beskrivs. Detta kan skapa mycket 

osäkerhet och dålig självkänsla hos både män och kvinnor. Passar man inte in i mallen är man 

avvikande, och riskerar att bli utanför och inte sedd som lika mycket värd. Människor blir 

fastlåsta och är inte fria till att utveckla sina intressen och liv så som de själva vill, utan de (vi) 

är fångade i genussystemet. 

Jarlbro (2006) använder ordet genusslentrian. Det kan tolkas som att de flesta förmodligen 

inte upprätthåller genussystemet med vilje, utan att det just är på grund av slentrian som 

medierna gör såhär. De ifrågasätter inte varför man frågar kvinnliga politiker om deras familj 



 

 

men inte de manliga, eller varför man nämner kvinnor vid förnamn och män med efternamn, 

och det gör inte heller läsarna. Det är på något sätt självklart att kvinnor vill läsa om relationer 

medan män hellre läser om teknik. Vi har lärt oss att det är såhär det är och det ifrågasätts 

inte, utan vi tillåter exempelvis magasin som ELLE och King att fortsätta existera. Även jag 

är en del i systemet. Jag prenumererar på ELLE, och även om jag ibland har reflekterat över 

att den är en aning stereotyp, så har jag inte ifrågasatt det tillräckligt mycket för att göra något 

åt saken ”för jag tycker ju om mode”. Många gånger så möter man människor som säger sig 

vara trötta på ”feministsnacket”. De menar att de tycker om bilar för att de vill tycka om bilar, 

och att kvinnor vill läsa om relationer för att de tycker det är intressant och roligt. Och visst 

kan man tycka att det är det, men jag tror att många inte ser att vi gör det eftersom det är det 

vi har lärt oss att tycka om. Vi föds in i genussystemet med alla dess logiker och 

maktmekanismer och tror att det är vår egen vilja som styr vad vi tycker om. Det är dock 

genussystemet som styr mer än vi tror. 

Vad kan en socionom använda detta till? 

Som socionom träffar man människor. Oavsett om det är på ett behandlingshem, på 

socialtjänsten, äldreboendet eller på ungdomsmottagningen så möter man människor som är 

en del av samhället och dess normer och kultur. Genom att själv vara medveten om 

genussystemet och vad det innebär kan man försöka påverka och ifrågasätta det. För om ingen 

gör det, så kommer ingenting att förändras. Det kan vara små saker som att tänka på vilka ord 

och beskrivningar man använder i en utredning eller när man talar till klienter. Genom att 

ställa sig själv och sina kolleger frågor som ”varför gör vi såhär?”, ”Varför är det såhär?”, 

”Vill vi verkligen ha det så, och varför tillåter vi det?” så kan man förändra istället för att 

slentrianmässigt bara acceptera att det är som det är för att det alltid varit så (Hirdman 1988). 

 

Fortsatt forskning 

En intressant fortsättning på min korta undersökning och analys hade varit att till exempel 

fråga läsare vad de anser om tidningarna och hur de upplever att magasinen skriver om 

manligt och kvinnligt. Man kan också fråga om de känner sig påverkade av tidningarna på 

något sätt. Man hade även kunnat göra en mer kvantitativ innehållsanalys där man räknar 

förekomsten av vissa ord och med hjälp av det analysera magasinen.   

 

 



 

 

Några sista tankar 

Min uppsats är ett försök till att uppmärksamma människor på de stereotypa bilder som finns 

runtomkring oss, och som enligt mycket forskning påverkar oss mer än vi tror. Jag hoppas att 

det får någon att tänka till en gång extra och att folk börja ifrågasätta genussystemet, eftersom 

det i grund och botten innebär en begränsning för människor, både män och kvinnor, i deras 

liv. Att i första hand inte bedömas eller kategoriseras utifrån sitt kön anser jag är mycket 

viktigt.  
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Bilaga 1 

Analysschema 

Prat om manligt Pratas det rent ut om 

manlighet? Pratas det 

implicit om manlighet? 

Beskrivs de med inre eller 

yttre attribut? 

 

Prat om kvinnligt Pratas det rent ut om 

kvinnlighet? Eller implicit? 

Beskrivs de med inre eller 

yttre attribut? 

 

Prat om utseende Hur beskriver folk sitt 

utseende? Hur pratar de om 

sitt utseende? Handlar det 

om samma saker beroende 

på om det är en man resp. 

kvinna som pratar?  

 

Prat om intresse Vilka intressen pratas det 

om? Vilka intressen skriver 

tidningarna om? 

 

Prat om viktiga saker Vad beskrivs som viktigt? 

Familj, jobb, karriär, kärlek 

utseende? 

 

Prat om familj Hur pratas det om familjen? 

Hur ser familjer ut? 

 

   

Vilka intervjufrågor ställs? Är det olika beroende på 

man kvinna? 

Ex. ”I filmen är du väldigt 

populär bland tjejerna. Är 

ditt privatliv likadant”. 

”Tycker du själv du är 

snygg?” ”vad överraskade 

dig mest med att bli 

förälder?” mm 

Vilka ord används för att I intervjuer, modereportage, Ex. Köksgudinna, söt och 



 

 

beskriva kvinnor? artiklar mm. smart, pojkaktigt slank mm.  

Vilka ord används för at 

beskriva män? 

I intervjuer, modereportage 

mm. 

 

relationer Är det en förutsatt 

heteronormalitet? Finns 

personer med annan sexuell 

läggning representerade i 

tidningarna?  

Ex. ”ska du och han på 

kärlekssemester?” 

 


