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Abstract: 

A picture says more than thousand words - an analysis of GQ Magazine´s cover images and 

ninth grade student´s views of them is an essay in media and communication studies covering 

15 hp. This essay examines how men and women are depicted on the cover of GQ Magazine 

and how ninth grade students perceive these images. Our research questions are: How is 

gender presented in cover images? How do the students interpret these images? What possible 

differencies or similarities are there? Our theoretical framework is based on gender theory. 

Methods used are a survey conducted at Tegs Central school and a semiotic analysis of the 

cover images. We have to keep in mind that the cover images already have a stereotypical 

representation of the women and men, and that will automaticly affect the students answers. 

The essay shows that the semiotic studie describes profound thaughts on connotation terms. 

The survey studie shows that the students have the ability to analyse GQ Magazine´s cover 

images in a denotation level. Since the social problem is about what images says and what 

possible affect they have on the viewer. It is therefore important to have a critical mind when 

it comes to analyse images and be aware of these general representations of gender. 
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1.0 Inledning 

Fagerström, Nilson (2008:45) förklarar i sin bok Genus, medier och masskultur att 

reklambilder påverkar människans referensramar för exempelvis människokroppen. Lifestyle- 

och modeföretags tidningar marknadsför ofta sina produkter/budskap genom mänskliga 

modeller, både män och kvinnor som representerar företaget utåt. Det blir allt vanligare att 

konsumenterna ifrågasätter företagens egentliga budskap där innehållet i många 

marknadsföringsbilder kan framstå som rätt oviss (Kilbourne, 2005:119f). Människan utsätts 

ständigt för reklam i olika former med olika budskap medvetet och omedvetet. Reklamen, 

eller kommunikationen som exempelvis tidningsomslag sänder ut till betraktaren 

(konsumenten) kan tolkas på många olika sätt (Dahlqvist, Linde, 2009:5). Undersökningar 

visar på att det finns för lite forskning kring hur barn och ungdomar påverkas av reklam 

generellt. Däremot är det konstaterat att yngre barn är mer sårbara och har svårare för att 

förstå budskapet med reklam och därmed ställa sig kritisk eller okritisk till det. Med andra ord 

utvecklas förståelsen för reklam och marknadsföring ju äldre man blir. (Forskning.se, 2011). 

Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att närmare studera vad marknadsföringsbilder i 

form av omslag förmedlar, hur de uppfattas av betraktaren och vilka effekter det får 

(Dahlqvist, Linde, 2009:5). Samhällsproblemet kopplat till uppsatsämnet blir därmed att 

studera hur ungdomar tolkar omslagsbilder från tidningen GQ Magazine. Med utgångspunkt i 

läroplanen för grundskola, förskoleklass samt fritidshem 2011 på skolverkets hemsida finns 

det mål och riktlinjer för hur årskurs 7-9 ska behandla bilder. Ett av målen är 

“Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas” 

(Skolverket.se, 2011) . Detta mål kopplat till samhällsproblemet har legat till grund till varför 

just årskurs 9 elevers tolkning av omslagsbilder är relevant att studera i detta arbete. 
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur män och kvinnor framställs på omslagsbilder från 

tidningen GQ Magazine samt se hur ungdomar i årskurs 9 uppfattar bilderna. Valet att studera 

ungdomar i årskurs 9 är med anledning att se huruvida de förvaltar kunskaperna om kritiskt 

granskande av bildanalyser. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur framställs män och kvinnor på omslagsbilderna? 

2. Hur tolkar eleverna omslagsbilderna? 

3. Vilka eventuella skillnader och likheter finns det mellan omslagsbilderna och mellan 

elevernas syn på bilderna? 
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2.0 Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som anses relevant för uppsatsen är rapporter vars namn är Varför 

påverkas ungdomar av reklam trotts att de inte vill?, Reklam funkar inte på mig samt  Köp 

mig, läs mig! Kvalitativ analys av tjej- och damtidningars omslag. 

 

Lena Olausson och Anna Rosengren författade 2005 uppsatsen Varför påverkas ungdomar av 

reklam trots att de inte vill? (Olausson, Rosengren 2005). Olausson och Rosengren 

undersökte varför människor mellan 15-25 år blir påverkade av reklam, trots att de inte vill. 

Anledningen till varför människor blir påverkade av reklam presenteras i uppsatsen; 

annonsörer är duktiga på att hitta på sätt att påverka ungdomarna på rätt sätt för att få dem att 

konsumera deras produkter. Författare hänvisar till Killbourne (2005:121f) och beskriver att 

den konsumerande människan i åldersspannet 18-25 oftast tyr sig till reklambilder med 

hastiga rörelser och med ”populär, igenkännlig” musik och för att nå ut till den målgruppen är 

det viktigt att anpassa budskapet därefter. Detta är något som författarinnorna beskriver som 

att företagen alltid är ett steg före konsumentmålgruppen och att de vet exakt vilka faktorer 

som påverkar ungdomarna bäst. 

 

Vidare kopplar författarinnorna detta konsumentbeteende till bland annat begreppen 

reflexivitet, självidentitet samt socialt tvång för att visa på hur ungdomar generellt påverkas 

av normer i dagens samhälle. (Olausson, Rosengren 2005). Sociologen Anthony Giddens 

menar att reflexivitet är både ett drag av mänskligt handlande, men även ett specifikt drag 

inom moderniteten. Företag utför marknadsundersökningar för att utveckla 

försäljningsstrategier och utvecklingen av masskommunikation har i sin tur lett till en ökad 

reflexivitet och möjligen minskad påverkan (Giddens 2002:67-69). I sin tur menar Olausson 

och Rosengren (2005) att ungdomar idag ställs inför förändringar som sker i samhällets 

reflexivitetsprocess, exempelvis nya produkter som utvecklas och ständigt påminner 

ungdomarna. Det kan därför tänkas vara svårt för unga att se marknadsföring som enbart 

reklam utan istället en form av socialt tvång, vilket tyder på att reflexiviteten är låg. Olausson 

och Rosengren anser att individerna upplever att även om de utför sina handlingar frivilligt, är 

de ändå ett resultat av olika sorters socialt tvång. Detta stämmer även överens med den form 

av socialt tvång som företagens marknadsföring idag utsätter ungdomarna för. Med det menas 

att företagen påverkar ungdomarna att köpa de produkter de sett på reklamen eftersom den 

lurar dem att tro att de produkterna på något sätt är bättre än andra. Författarna menar att även 
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om ungdomar har stor kunskap inom reklam och kommersiell marknadsföring visar det sig att 

ungdomarna inte alltid vet om reklamen är äkta och pålitlig. Samtidigt tror författarna inte att 

ungdomarna är så lättlurande. Det är viktigt att ungdomarna är, och fortsätter vara källkritiska 

för att kunna resonera och konsumera annorlunda (Olausson, Rosengren 2005:33f). 

 

En annan rapport som liknar föregående forskning är Reklam funkar inte på mig! som är 

skriven av Louise Ekström och Helena Sandberg år 2010. Även denna rapport talar om 

huruvida ungdomar ställer sig kritiska eller okritiska till marknadsföring och reklam. 

Undersökningen har gjorts i syfte att se över hur ungdomar i högstadieåldern agerar framför 

en dator. Med hjälp av två referensgrupper, en nationell och en nordisk, har intervjuer utförts 

genom att mäta deras ögonrörelser för att ta reda på hur de agerar och vad de möter när de 

vistas på internet. I rapporten beskrivs bland annat vilka attityder de har generellt till reklam 

och hur mycket reklam de exponeras för. I slutsatsen av undersökningen visade det sig att det 

många gånger utgås från att tonåringar har en sådan kognitiv mognad och förmåga att de 

enkelt kan förklara vad reklam är och vad den syftar till. Dock visar intervjuerna att inte ens 

äldre tonåringar tycks, om vi ska följa den strängare definitionen av reklamförståelse, fullt ut 

förstå reklam. Däremot behöver det inte innebära att de inte kan peka ut vad som är reklam 

och förstå dess syften. Detta skulle kunna betyda att reklamkunskapen är en slags tyst 

kunskap som tas för given. Likt Rosengren (2005) i föregående uppsats menar även hon att 

ungdomar i dagens samhälle ständigt blir påminda av produktutvecklingen som sker globalt i 

hela världen och att det kan vara svårt för dem att uppfatta marknadsföringen och reklamen 

som sker som annat än socialt tvång likt reflexivitetsprocessen.  

 

I rapporten Reklam funkar inte på mig! är ungdomarnas attityder till reklam ambivalent och 

kontextuellt beroende. Ungdomarna menade att reklam är okej ibland, ibland inte. Viss 

reklam ansågs rolig, annan ansågs vara rolig men även störande. Ungdomarna ställde sig 

kritiska ibland, ibland okritiska till reklam. Även om de inte alltid kunde förklara reklamens 

uppenbara syfte (att sälja) var de medvetna om reklamens påverkanskraft (Ekström, Sandberg 

2010: 186-187). Däremot visade det sig att ungdomarna inte uppmuntras av exempelvis 

föräldrar till att aktivt formulera sig och sina tankar kring reklam. En annan aspekt som 

framgår i undersökningen är att de unga är så pass vana vid reklamens närvaro i samhället att 

de inte alltid lägger märke till den eller ifrågasätter den. Med andra ord kan man säga att de 

snarare är oengagerade än okritiska till reklam (Ekström, Sandberg 2012:188).  
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Anna Mia Kristina Smeds (2007) uppsats Köp mig, läs mig! Kvalitativ analys av tjej- och 

damtidningars omslag undersökte fjorton olika omslag av sju olika tjej- och damtidningar 

med syfte att ta reda på vilka budskapen är utifrån tidningarnas omslag. Det rapporten 

resulterade i var att samtliga fjorton tidningsomslag uppmanar betraktaren/läsaren till 

förändring och konsumtion. Författarinnan beskriver att för att förtydliga skillnaden mellan 

hur tidningar framställer budskap delas målgruppen upp i två kategorier, en yngre målgrupp 

och en äldre. Av tidningar som riktar sig till den äldre målgruppen betonas konsumtion. 

Smeds beskriver att de äldre kvinnorna ofta finner ett värde i damtidningar för att de kan 

identifiera sig själva med dem och ta till sig av innehållet. Behovet kan vara omedvetet. På ett 

aktuellt sätt får tidningarna kvinnorna att känna sig sedda och hörda. I dag erbjuder 

damtidningar ofta mer än bara en tidning, gåvorna gör det extra spännande att köpa 

tidningarna vilket kan leda kvinnorna till ett ökat intresse för produkten som leder till ökad 

konsumtion. Av tidningar som riktar sig till den andra och yngre målgruppen betonas 

förändring. Författarinnan beskriver budskapen som utseendeförändringar då kroppen är i 

fokus. Smeds beskriver att anledningen till att tidningarna väljer att sända budskapen till den 

specifika målgruppen beror på brist på originalitet samt ett beroende av att passa in i 

samhällets normer (Smeds 2007). 

 

Sammanfattningsvis handlar Varför påverkas ungdomar av reklam trots att de inte vill? 

(Olausson, Rosengren 2005) och Reklam funkar inte på mig! (Ekström, Sandberg 2010) om 

attityd kring okritisk eller kritisk ställning av marknadsföring och reklam samt 

reflexivitetsprocessens påverkan hos ungdomar. Då vår uppsats även behandlar ungdomars 

tolkning av bilder (bilder inom marknadsföring i media) är rapporterna relevanta för parallellt 

studiesyfte och underlag. Den tredje rapporten Köp mig, läs mig! Kvalitativ analys av tjej- och 

damtidningars omslag (Smeds 2007) studerar hur betraktaren/läsaren påverkas (publikstudie) 

av tidningsomslagens budskap, detta med betoning på förändring och utseende. Eftersom att 

denna rapport, likt vårt arbete studerar omslagsbilder men utgår ifrån olika tidningar samt 

olika metodval är det relevant att försöka se vilka likheter och skillnader som finns 

sinsemellan. Smeds undersökning kring huruvida betraktaren ser eventuella skillnader och 

likheter på omslagsbilder kommer fungera som ett slags komplement till vår kvantitativa 

analys i uppsatsen.  
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2.2 Teori 

Teorier som kommer att tillämpas är genus som begrepp, stereotyper, 

maskulinitet/femininitet, heterosexuella matrisen samt genusslentrianen. 

 

2.2.1 Genus 

I dagens samhälle finns en uppfattning bland individer att kön är något som blir bestämt i och 

med ett barns födsel, det vill säga att man “blir till ett kön”. Forskare inom genusvetenskap 

menar dock att kön är någonting som konstrueras, att kön anses vara skapat utifrån det sociala 

och kulturella (Fagerström, Nilson 2008:7f). Heterosexuella matrisen har sin grund i 

genusteori och är utformad av litteratur- och retorikprofessorn Judith Butler. Butler beskriver 

performativitet som ett centralt begrepp inom den heterosexuella matrisen, då performativitet 

handlar om att människor “utför” olika gärningar, såsom exempelvis att kvinnan niger, 

mannen bugar, vilket i sin tur iscensätter kön. Hon menar på att det är ”görandet” som håller 

föreställningar om kön vid liv. Performativitet handlar om att kön och genus inte är något man 

är utan att det är något man blir. Att vara antingen kvinna eller man anses som biologiskt 

medan att göras till kvinna eller man är genus (Butler, 2005:9). Butler anser att kön och 

sexualitet konstrueras av språket, att kunskaper om vår egen samt om andras kroppar 

konstrueras (Butler, 2005:45f). Med det menar hon att hur vi ser på oss och samhället beror på 

hur vi materialiserar kvinnor och män och hur de blir till normer i samhället. Butler kopplar 

det till heterosexuell melankoli som betyder att det inte borde finnas skillnader mellan 

biologiskt kön och genus (Butler, 2005:14). 

 

Inom den heterosexuella matrisen finns det en genusordning med två identifierbara 

kön/genus: Ett manligt/maskulint och ett kvinnligt/feminint. Dessa två är varandras motsatser 

och ses som den obligatoriska heterosexualiteten och i samband med heterosexuella matrisen 

ställs de i förhållande mot varandra, både kroppsligt och beteendemässigt för att utnämna 

heteronormen. Butler menar att genom heteronormen som beskrivits genom antaganden av 

heterosexuella, så är det, det ”normala” att utgå ifrån. Genom dessa heterosexuella ”normala” 

sätt att utgå ifrån är det då viktigt att bete sig ”kvinnligt” eller ”manligt” i samband med sitt 

kön, annars ses det som avvikande och annorlunda och då börjar man ifrågasätta sanningen 

om kön, genus och sexualitet. För att leva upp till de definitioner som sätts på den 

heterosexuella matrisen finns det krav på att följande tre saker stämmer in på normens 

förväntningar: Begäret, kroppen och människans uppträdande. Medvetenhet om genus öppnar 

subversativa möjligheter, det vill säga att förändra ”samhällsordningen av normer”. Att 
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tillämpa matrisen i genusforskning ger möjlighet att peka ut, ifrågasätta och kritisera de 

normer som matrisen behandlar, men som samtidigt ger en medvetenhet om de normer som 

samhället producerar (Butler, 2005: 9-11). Sociologen Raewyn Connell menar att individerna 

hela tiden måste se till genus för att förstå andra fenomen i omgivningen, exempelvis 

ojämställdhet och orättvisor. Därför är genus väsentlig i den sociala strukturen, och avgörande 

för vad som komma skall för människor som grupp i samhället (Connell 2009, 113). 

 

2.2.2 Stereotyper 

Stereotyp är förenklade föreställningar om hur människor kan placeras i olika fack utifrån hur 

samhället förväntar sig att dem ska vara. Det pratas ofta om att det är lätt att känna igen 

stereotyper genom ledtrådar - förutfattade meningar som exempelvis kan vara etnicitet, 

klädsel eller sätt att vara. Detta leder till att människan blir blind för stereotypa 

framställningar och det är viktigt att samhället genomskådar dessa framställningar som ofta 

förekommer i media (Fagerström, Nilson. 2008:70f). Simon Lindgren (2009:91) menar att 

människor med gemensamma nämnare och attribut utgör en viss stereotyp. Med det menar 

han att det är ett generaliserande av en grupp människor, att attributen som särskiljer 

individerna inom den stereotypa gruppen bortses. 

 

Perry R Hinton (2003) i sin bok stereotyper, kognition och kultur menar att stereotyper har 

ytterligare två beståndsdelar utöver de som Lingren beskriver i boken Populärkultur- Teorier, 

metoder och analyser. Hinton menar att den stereotypa gruppen människor inte enbart har 

specifika utmärkande egenskaper gemensamt, utan tillsammans får ytterligare tillskriva 

attribut som exempelvis attityder. Författaren menar även att individen är delaktig i 

utformningen och definitionen av vad begreppet stereotyp är då hen automatiskt tillskriver 

dessa ytterligare egenskaperna till den individ i gruppen som visat dessa typiska egenskaper 

till resterande personer i gruppen (Hinton 2003:12f). Hinton hänvisar till Walter Lippman 

(1922) som beskriver stereotyper ofta som falska och vilseledande. Han menar att människan 

använder stereotyper som en förenkling av verkligenheten människan lever i. Varför 

människan utgår ifrån dessa förenklingar menar Lippman beror på att världen människan 

lever i är allt för komplicerad för att kunna ha mycket och korrekt kunskap om. Hur de skapas 

menar han beror på hur enskilda individer skapar stereotypa bilder av något, dessa kan även 

hämtas från kultur och redan bestämda definitioner (Hinton 2003:13). Hur användningen av 

stereotyper ser ut menar Hinton att de inte är speciellt önskvärda med tanke på att de ofta är 

fördomsfulla och nedsättande mot berörda. Varför människan använder stereotypa 
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framställningar grundar sig i människans sätt att tänka. (Hinton 2003:15f). Med begreppet 

genusslentrianen menas att människan ständigt omges av stereotypa genusframställningar 

som är svåra att se. Detta på grund av att samhället standardiserat dem (Fagerström, Nilson 

2008:43f). Genusslentrianen beskrivs med att en man eller en kvinna som framställs på ett 

stereotypiskt vis genom överdrivna föreställningar kan resultera i att det finns chans att 

samhället vänjer sig vid dem - och accepterar generaliseringen som bildats (Fagerström, 

Nilson 2008:70f). Judith Butler, professor i retorik beskriver genusslentrianen som 

normaliserade bilder av kvinnligt och manligt. Med det menas att det handlar om kulturella 

och socialt accepterade könsroller och identitetsuttryck som framställs i stereotypa 

“kategorier”, kön och genus. Butler menar att genusslentrianen är relationen mellan kön och 

genus och när dem tillsammans ses som ett binärt system. Med det menas att genus är en följd 

av kön, att de speglar och begränsar varandra (Butler 2007:56). 

 

2.2.3 Manligt och Kvinnligt 

I maskulinitetsforskning är det viktigt att vara medveten om att det finns flera olika sorters 

maskuliniteter, likaså existerar det olika sorters femininiteter. För att studera närmare vad 

maskulinitet innebär arbetar genusforskare med samma utgångspunkt; att genus är en 

föränderlig konstruktion som påverkas av maktdimensioner i samhället (Fagerström, Nilson 

2008:18f). Maskulinitetsforskaren R. Connell i boken Maskuliniteter lyfter fram att det finns 

två steg i synen på maskuliniteter. Först och främst måste vi studera vilka skillnader det finns 

mellan olika maskuliniteter eftersom att alla präglas av etnicitet, klass, sexualitet, ålder och 

andra faktorer. Sedan måste vi även se relationerna mellan de olika formerna av maskulinitet 

(Connell, 2008:115f). Dessa relationer anser Connell består av allianser, dominans och 

underordning. Beroende på vilken kulturell dynamik samhället har vid olika tidpunkter i 

historien, skiftar frågan om vilken sorts maskulinitet som är den ideala eller mest 

eftersträvansvärda. Under 2008 menar Connell att den hegemoniska maskuliniteten ansågs 

vara den ideala maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten kan vid en tidpunkt kopplas 

till styrka, med blickfång på kropp och handlingskraft menar Connell (Connell, 2008:116f). 

Vidare menar hon att det är få som faktiskt lever upp till vad som anses vara den maskulina 

hegemonin. Å andra sidan drar den gemensamma gruppen män stor nytta av den eftersom att 

den upprätthåller maktrelationen mellan män och kvinnor, det vill säga där män är 

överordnade och kvinnor underordnade (Connell 2008: 115f). 
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Medan män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, analytiska, rationella och promiskuösa, 

antas det att kvinnor ska vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, intuitiva och sexuellt 

lojala (Connell 2009:86). Föreställningar om vad som förväntas av den maskulina respektive 

den feminina kategorin förändras med tiden i samhället, dock faller dessa två kategorier aldrig 

in till samma kategori. Det vill säga att det är två kategorier helt skilda ifrån varandra och 

innefattar motsatta ting (Fagerström, Nilson 2008:8f). Inom reklamens bilder skriver 

Fagerström och Nilson (2008) att många människor idag påverkas i den mån att den skapar 

människors referensramar för exempelvis människokroppen. Reklamen speglar våra 

värderingar, samtidigt som de även styr dessa genom uttryck. De påpekar även att 

samhällsordningen att män är hjärnor och kvinnor är kropp upprätthålls genom reklamens 

bilder (Fagerström, Nilson 2008:45). Teoretikern Erving Goffman är författaren bakom boken 

Gender Advertisement (1987) där det bland annat beskrivs att reklambilders innehåll är en 

poserad verklighet. Goffman pratar om hyper -ritualiserad som ett begrepp förekommande 

inom detta. Förenkling och överdrivenhet är det som karakteriserar dessa ritualer och finns i 

viss utsträckning i kommersiell posering. Ofta används komisk mantra, hånfullhet och 

liknande som substitut i exempelvis en bild. En kommersiell bild är en avbildning av sociala 

ideal och i de sammanhang där bilden visar annat, redigeras eller tas det bort (Goffman, 

1979:84).  

 

I annan bemärkelse är männen ofta överrepresenterade, i så kallade “hårda” miljöer som 

arbetslivet, i politiken, i massmediernas nyhetsartiklar och så vidare. I regel förknippas 

kvinnor till den “mjuka” eller privata sfären (som engagerade föräldrar, vackra hustrur, 

hemmafruar, sminkshoppare och så vidare). Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria 

benämner detta som genuskontrakt. Med genuskontraktet menas att vi som människor ingår i 

en sorts struktur med olika roller och förväntningar på oss beroende på kön. Män förväntas 

vara på ett sätt medan kvinnor väntas vara på ett annat. Detta kontrakt menar Hirdman är 

något som är konventionellt grundat i vårt kulturella arv (Hirdman 2001, 84f). På senare år 

har dock en ny sorts manlighet vuxit fram och handlar om en mer “mjukare manlighet, 

mjukare look” som exempelvis engagerar sig starkt mot mäns våld mot kvinnor. Den moderna 

mannen visar även på att han gör precis vad han känner för att göra, umgås mer intimt med 

sina nära och kära, bakar bullar och agerar som “hemmapappa” (Forssberg 2004:10).  

 

Enligt Rosalind Gill i boken Gender and the Media (2007) talas det om en medvetenhet om 

att kvinnor presenteras som självsäkra samtidigt som de medvetet utnyttjar sin sexuella makt i 
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medier som inte tillhör de traditionella föreställningarna. Detta tyder på att normerna ständigt 

förändras, men att viss tradition lever kvar (Gill 2007: 89). Kvinnor utgör till större delen 

själva representationen av reklam och deras kroppar används ofta som blickfångare för att 

fånga publikens intresse. Sedan är tanken att intresset ska överföras till en viss produkt 

(Fagerström, Nilson 2008:45f). Själva kvinnokroppen används ofta som tecken på något 

annat, exempelvis symboliserar den ofta naturen eller naturlighet, men även sexualitet. 

Sexualiteten kan vidare kopplas till dels njutning, dels synd och signaleras ofta med hjälp av 

vilken typ av hudfärg, hårfärg och kläder kvinnan har/bär. Kvinnokroppen tenderar att 

förknippas med allt ifrån sexualitet, hårdhet, förförelse till hjälplöshet, oskuld och så vidare 

(Fagerström, Nilson 2008:50-51). Inom reklam har kvinnokroppen blivit industrialiserad, det 

vill säga att för att kvinnan i dagens samhälle ska anses “kvinnlig” behöver hon tänka på sitt 

yttre, vilka kläder och vilket smink hon bär. Tidningar förmedlar exempelvis “Köp den här 

produkten och du blir sexig” och försöker sälja budskap om att kvinnor förknippas med 

sexualitet. Med andra ord blir kvinnan en produkt i sig eftersom kvinnan står i centrum för 

budskapet (Hirdman 2006:54). 
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3.0 Material, avgränsningar och urval 

Materialet består av fyra stycken omslagsbilder och enkäter gjorda på högstadieskolan Tegs 

Central i Umeå. Efter att ha skickat missivbrev till ett flertal högstadieskolor i Umeå hörde 

endast Tegs Centralskola av sig med ett positivt besked. En lärare specifikt bekräftade att 

enkäterna skulle kunna få besvaras av eleverna i klasserna 9BIS (bild och slöjd) och halva 

klassen av 9B. Trettiofyra stycken elever sammanlagt svarade på enkäten, varav sjutton tjejer, 

sjutton killar. Antalet svarande personer och det faktum att det var exakt hälften tjejer, hälften 

killar har inneburit ett relevant antal enkäter att analysera med tanke på tidperioden samt 

jämställt analysarbete utav könen. I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 på skolverkets hemsida beskrivs övergripande kursplan. Ett av kriterierna 

inom bildanalys för årskurs sju-nio är “Massmediebilders budskap och påverkan och hur de 

kan tolkas och kritiskt granskas”, vilket ligger till underlag för urvalet av målgrupp 

(Skolverket.se, 2011). 

Det material som legat till grund för uppsatsen är omslagsbilder från en lifestyle- och 

modetidning som utges en gång per månad. Valet av tidning baseras på att den är 

internationell och läses av många människor världen över (GQ.com, 2015). Senast en 

undersökning gjordes över läsarstatistik var året 2005 och denna kom fram till att det var 824 

335 läsare per månad (Magsdirect.com, 2006). Tidningen heter GQ Magazine och ges ut i 

tjugo olika länder men endast tidningen som publiceras i New York City, USA kommer att 

studeras. I och med att den både säljer mest och ursprungligen härstammar därifrån känns det 

väsentligt att undersöka (GQ.com, 2015). Valet av omslagsbilder som material är med 

anledning att det är det första betraktaren ser när hen kommer i kontakt med tidningen. 

 

Materialet som har studerats i både den kvalitativa semiotiska analysen samt den kvantitativa 

enkätanalysen för ungdomarna kommer att bestå av sammanlagt fyra omslagsbilder. 

Anledningen till just fyra bilder ligger till grund för den tidsram som står till förfogande och 

med anledning av valet att ha två bilder på kvinnor och två på män. Omslagsbilderna 

plockades ut med utgångspunkt från tidningarnas senaste utgåva (från och med skrivande 

stund), septembernummer från 2014 och så långt bakåt i tiden det krävdes för att hitta de 

senaste två omslagsbilderna på kvinnor respektive män. När den sista bilden av de totalt fyra 

bilderna hittades resulterade insamlingen i ett åttamånaders spann, det vill säga 

februarinumret 2014 blev den sista att studeras. De resterande fyra bilderna av 

åttamånadersperioden var enbart omslag på män och var därför inte relevanta att studera. 
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Detta innebar att studien skulle vara så färsk som den kan vara i nutid. För att undvika egna 

eventuella referenser kring urvalet omslagsbilder grundar sig avgränsningen till de senaste 

numren. I och med att bilderna slumpmässigt plockades ut kunde inte vi påverka hur bilderna 

såg ut eller vad de förmedlade, och i detta fall resulterade det i att både kvinnorna och männen 

framställdes på stereotypiska vis. Med detta i åtanke finns därför en medvetenhet och kritisk 

ställning till både kvinnorna och männens framställning på omslagsbilderna samt om 

elevernas tolkningar av bilderna.  

 

De omslag som analyserats är: Septembernumret 2014, Oktobernumret 2014, Julinumret 2014 

samt Februarinumret 2014 (Se bilaga 1). 

 

4.0 Metod 

Valda metoder som kommer att behandlas och presenteras är enkätmetod samt 

semiotikmetod. Både enkät- samt semiotikmetoden kommer att komplettera varandra för att 

få en ökad förståelse kring analys och resultat. 

 

4.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod undersöker bland annat hur mycket eller hur många i en studie. Metoden 

undersöker relationen mellan två eller flera egenskaper (Hartman 2004:205f). Inom beteende- 

och samhällsvetenskap, i fråga om enkäter, används vanligen variabler eller sakfrågor som 

kan vara baserade på bland annat kategoriskalor (Trost 2012:18-20). Kategoriskalor innebär 

att svarsalternativen är av olika kategorier som personen som utför enkäten ska svara på och 

välja det svarsalternativ som är rätt för hen. Kategorifrågorna är tydligt förklarade och 

utskrivna vilket innebär att personerna som utför enkäten inte behöver formulera eller 

motivera sitt egna svar (Körner och Wahlgren, 1998). Ett exempel på en kategoriskalefråga 

taget ur enkäten är: “Har du sett någon -/några av dessa omslagsbilder tidigare? 

Svarsalternativ: Ja - alla bilderna [ ] Ja - några av bilderna [ ] Nej, ingen av bilderna [ ].  

 

Kvantitativ metod gör det möjligt att urskilja mönster från materialet, då syftet med 

kvantitativa analyser är att studera det manifesta, det vill säga det som uttrycks (Bergström, 

Boréus 2005, 49f). Då uppsatsen menar att studera huruvida elever i årskurs 9 tolkar genus på 

omslagsbilderna är därför en kvantitativ metod lämplig att tillämpa på enkätsvaren för att 

se/finna eventuella mönster.  
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4.1.1 Enkät 

Ordet enkät kommer från Franskans enquéte, som ordagrand betyder rundfråga. Alla slags 

frågeundersökningar av kvantitativ natur brukar kallas för surveys men mer inriktat på enkäter 

används termen questionnaire. Det finns olika typer av enkäter, den typ som kommer att 

användas till detta arbete är formen postenkät. Med postenkäter sker insamlingen av datan i 

form av enkäter som skickas ut som post. Frågorna som ställs i formulären måste vara enkla 

för att urvalspersonerna ska kunna utföra enkäten utan hjälp (Trost 2012:9-10). Även om 

denna undersökning inte kommer innebära att enkäten skickas per post liknar den på 

postenkät. Pappersenkäten kommer att delas ut på plats och samlas in när eleverna är klara för 

att få bättre svarsfrekvens och mindre risk för bortfall. I enkätundersökningen finns det både 

så kallade öppna och icke öppna frågor med tillhörande fasta svarsalternativ (kategorifrågor 

som tidigare nämnt) eller blankrad där eleverna får skriva ned sina åsikter. Trost (2012) menar 

att det dels finns problem vid sådana frågor men också positiva aspekter. Ett problem som kan 

uppstå är att vissa personer kan ha svårt att uttrycka sig i skrift eller är osäkra på sin åsikt och 

därför väljer att inte svara på frågan. Positivt med öppna frågor är att personen i fråga kan 

tänkas ge värdefulla synpunkter om de exempelvis vill avreagera sig på något i de öppna 

svarsalternativ. I sin tur kan svaren vara till stor hjälp när det insamlade materialet ska tolkas 

och analyseras (Trost 2012: 72f). 

 

Enkäten delades ut för hand till 9BIS och halva 9B klasserna av årskurs 9 eleverna på Tegs 

central skola. På grund av praktiska skäl tillämpades en pappersenkät. Med hänsyn till andra 

intervjuformer såsom exempelvis fokusgrupp där det finns risk att någon -/några känner sig 

pressad inför hur de ska uttrycka sig. Det innebär även att elevernas uttalanden i gruppen inte 

längre skulle vara anonyma. Valet av enkätintervju innebär svarande personer som är 

anonyma och förhoppningsvis resulterar det i fler ärligare svar. En enkätintervju svarar för en 

större mängd av elever än om en fokusgrupp skulle ha tillämpats, därav högre 

representativitet av målgruppen elever årskurs 9. 

 

Enkäten är baserad på tolv frågor angående omslagsbilderna som ska studeras, och består av 

så kallade flervalsfrågor med kryssvar samt öppna svarsalternativ. Svarsalternativen och 

svaren kommer att analyseras manuellt. Ungdomarnas tolkning av omslagsbilderna kommer 

att analyseras genom att försöka hitta mönster i elevernas svar. Med enkäten medföljer 

bilderna på omslagen. Den utformade enkäten kommer att se likadan ut för alla svarande 

intervjupersoner och svaren kommer att behandlas konfidentiellt i studiesyfte. 
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4.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod handlar om uppfattning av livsvärden hos en individ eller en grupp av 

individer. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att studera djupgående tecken på 

detaljnivå av det man ska analysera (Hartman 2004: 273f). Den kvalitativa delen kommer att 

tillämpas med syfte att göra en inledande analys för att kunna bilda en uppfattning om vad 

som finns på bilderna.  

 

4.2.1 Semiotik 

Begreppet semiotik förknippas med studier om tecken och teckensystem (Börjesson & 

Palmblad 2007: 54-56). Semiotik handlar om kommunikation vilket i sig är 

meningsskapande. Metoden analyserar verkligheten med hjälp utav koder, tolkningar etc. för 

att skapa en slags verklighet (Ekström 2008:17f). Semiotik fungerar som ett analysverktyg 

som studerar hur världen blir till upplevelse för oss och hur olika medier, bild, konst, språk 

och litteratur står i relation till människan. Semiotik förklarar hur betydelse skapas och 

fungerar genom att forskaren bygger upp en systematisk begreppsbildning kring objektet 

(Marner 2009:10). 

 

Lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) kan sägas förknippas med semiotiken och var 

främst verksam i början av 1900-talet. När Saussure studerade det verbala språket kom han 

fram till att språket är ett teckensystem som uttrycker något och kan jämföras med symboliska 

seder och militära tecken etc. (Laughey 2008:55). Filosofen och matematikern Charles 

Sanders Pierce (1839-1914) blev först känd under 1960-talet för hans syn på kommunikation 

som en oändlig kedja av teckensystem. Filosofen anser att symbol är ett av flera tecken i 

teckensystemet som kommer att tillämpas i arbetet (Ekström 2008:21-22). En av semiotikens 

mer modernare grundare är Roland Barthes (1915-1980). Han var väldigt duktig på att 

analysera bilder, fotografier, texter samt olika företeelser. Han utvecklade begrepp och 

metoder som fått stor betydelse inom bland annat sociologi, lingvistik, semiologi och medie- 

och kommunikationsvetenskap. Denotation och konnotation är två centrala begrepp inom 

semiotiken enligt Barthes och dessa kommer att tillämpas i arbetet (Ekström 2008:22, Barthes 

1964). 

 

Utifrån teoretikerna Sussure, Pierce och Barthes olika syn på semiotiken kommer uppsatsen 

att ta hänsyn till Barthes forskning och olika begrepp inom fotografi för att på bästa sätt kunna 

analysera omslagsbilderna. För att ta hänsyn till en annan synvinkel kommer även Pierce 



15 
 

begrepp symbol att tillämpas som komplement. Två andra begrepp som kommer att tillämpas 

är metafor och det plastiska skiktet men dessa begrepp är myntade av filosofen Aristoteles 

samt professorn Anders Marner, det för att få ännu fler synvinklar av olika teoretiker. 

 

4.2.2 Semiotiska begrepp 

Inom bildsemiotik är denotation och konnotation två centrala begrepp. Dessa två brukar 

kunna förklaras som två olika nivåer av en bild. Enligt Barthes är det beteckningen denotation 

som är den första ordningen. Han beskriver denotation som det konkreta, bokstavliga och den 

uppenbara innebörden av en bild, ett ord eller en text. En bilds denotation förblir alltid den 

samma, så länge den visar samma innehåll (Ekström 2008:24, Barthes Barthes 1964). 

Däremot kan en bilds konnotation förändras beroende på hur bilden är komponerad. 

Konnotation enligt Barthes är den andra ordningen, där beskrivs de djupare betydelserna av 

en bild. En bilds konnotation kan uppfattas på olika sätt av olika människor beroende på 

kultur, värderingar och föreställningar. Konnotation är en interaktion mellan betraktare och 

tecken (Barthes, Elements of semiology, 1964). 

 

Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, har studerat 

vad han kallar för det plastiska skiktet. Han beskriver till en början att en bild kan upplevas på 

två olika sätt, bildens illusion av en varseblivbar verklighet (det piktorala skiktet), och det 

plastiska skiktet som kan upplevas som separat från illusionen av den faktiska bilden och dess 

verklighet. Han menar att färg, form och textur, samt materiella egenskaper i en bild lägger en 

grund för tolkningen av det plastiska skiktet. Exempelvis kan pastellfärger ge ett lugnt 

intryck, geometriska former kan ge en “kall” eller “hård” upplevelse i en bild, som kan 

förknippas med “maskulin”, eller rundade former som kan upplevas som “mjuka” eller 

“feminina” (Marner 2009:13). Enligt den grekiska filosofen och vetenskapsmannen 

Aristoteles används metaforer för att bildligt uttrycka och återge en sida av verkligheten med 

hjälp av en annan. Med andra ord kan en metafor göra det enklare för oss att förstå någonting 

som kan upplevas främmande. Det förväntas dock att vi människor har samma associationer 

och fantasi för att vi ska förstå en metafor (Ekström 2008:25f). 

 

Enligt Pierce är symboler tecken som kommunicerar genom seder. Som tecken så anser han 

att symboler står för någonting annat. Han menar att tecknen som utgör symboler är sociala 

överenskommelser. Det vill säga att i en kontext kan exempelvis färgen röd symbolisera 

kärlek, blod, värme etc. På så sätt kan man säga att symboler inte har någon specifik 
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begreppsbeskrivning då ett objekt kan symbolisera flera saker (Ekström 2008:21f). Symboler 

och dess betydelse är ofta bestämda inom specifika kulturer eller samhällen. För att kunna 

förstå symbolerna på rätt sätt måste vi sätta oss in i olika konventioner (Hansson, Karlsson, 

Nordström 2005:9-30, 38-40). 

 

4.3 Validitet, reliabilitet och representativitet (för och nackdelar med vald metod) 

Begrepp som ofta används i samband med kvantitativa studier, stora enkät- och intervju 

undersökningar är validitet, reliabilitet och representativitet. Validitet eller giltighet innebär 

att testet eller instrumentet mäter det som är avsett att mätas (Trost 2012:61f). Med reliabilitet 

eller tillförlitlighet menas att en mätning sägs vara stabil och inte utsatt för exempelvis 

slumpinflytelser. Resultatet av en mätning ska visa samma resultat vid upprepade mätningar 

vid senare tillfälle och vara oberoende av vem som utför testet/undersökningen (Trost 

2012:61f). Representativitet menas att urvalet av människorna motsvarar eller representerar 

den delen av befolkningen på så sätt att hela urvalet är en miniatyr av populationen (Trost 

2012:29).  

 

Hur hög eller låg validitet den kvantitativa studien kommer att resultera i är svår att förutse i 

med att intervjufrågorna i enkäten kan tolkas på olika sätt beroende på vem som läser. I 

arbetet om enkäten kommer därför extra vaksamhet och noggrannhet att vara en del i 

utformningen av frågorna. Enkäten kommer däremot studera det som är tänkt att studeras och 

det kommer innebära hög validitet. Studien kommer att kunna studeras vid ett senare tillfälle 

av vem som helst utan att resultatet kommer att se annorlunda ut, vilket innebär hög 

reliabilitet. Däremot tas i beaktande att de öppna frågorna kan ge olika perspektiv beroende på 

vem som analyserar i och med att dessa kommer att studeras manuellt som komplement till 

dataanalysen. Representativiteten i den kvantitativa studien kommer att bli låg eftersom att de 

utvalda klasserna från Tegs Centralskola åk 9 inte representerar den generella målgruppen 

elever i årskurs 9. I en kvantitativ studie kan man välja att göra studien utifrån sina egna 

behov, en av fördelarna med att göra en sådan studie (Hartman, 2004:207f). En nackdel med 

möjligheten till att formulera hur frågorna i enkäten kommer att se ut efter eget behov kan 

vara att de i sin tur påverkar hur den intervjuade personen svarar. 

 

En annan iakttagelse och komplikation angående metodvalet är materialet omslagsbilder 

kopplat till den kvantitativa studien. I och med att omslagsbilderna framställer stereotypiska 



17 
 

karaktärer (som tidigare nämnts), blir det därför aningen problematiskt ur elevernas synvinkel 

att studera bilderna på ett sådant vis som inte är riktat mot just stereotypiska framställningen 

och kan därför ge riktade svar därefter. Detta innebär att den kvantitativa metoden blir en 

aning begränsad i och med att det blir svårt att avgöra om eleverna har en kritisk ställning till 

framställningen av stereotyper på de redan befintliga stereotypa bilderna. Genomgående i 

enkätstudien samt diskussion kommer bearbetningen utgå ifrån denna begränsning.  

 

Den kvalitativa studien kommer att resultera i hög validitet, låg reliabilitet samt begränsad 

representativitet. I och med att den kvalitativa studien kommer att utgå ifrån semiotiken utan 

några direkta svarsalternativ kommer den därför baseras på värderingar och tolkningar av 

bilderna. En nackdel kan vara att den kvalitativa studien inte går att mäta och inte får särskilt 

hög trovärdighet när den baseras på just värderingar. Fördelen med att använda sig av en 

kvalitativ studie är dess djupare förståelse och innehåll till skillnad från en kvantitativ studie 

som ofta ger ett mer konkret och övergripande resultat. 
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5.0 Analys 

5.1 Semiotisk resultat och analys 

Bild 1 - Oktober 2014 (Man) 

På den bokstavliga, denotativa nivån av bilden sitter en man ned på en pall i mitten av bilden. 

Bilden är skuren nedtill vid hans vänstra knä, vars ben inte syns till medan hans högra ben är 

placerat i en nittiograders vinkel tvärsöver bilden med vaden avslappnat liggandes på de 

vänstra knäet. Upptill är bilden skuren precis ovanför mannens huvud, vars ansikte och blick 

är riktad in mot kameralinsen. Bilden har endast en grå bakgrund. Hans högra arm är placerad 

på de högra låret, medan hans vänstra arm vilar på högra vaden/foten. Mannen till sin helhet 

sitter rakryggad med något framåtlutad vänster överkropp. Mannen bär en mörkgrå kostym 

med tillhörande mörkgråa kostymbyxor. Under kostymen som är stängd med en knapp bär 

han en ljus gråblå jeansskjorta med en mörkblå slips knyten runt halsen. Den ljusblåa färgen 

återkommer i vad som ser ut som en näsduk som sticker fram ur den vänstra bröstfickan. 

Mannen bär en svart-/silverfärgad klocka på vänstra handleden, ett par svarta skinnskor (på 

foten som syns i bild) med ett par ljusgråa sockar. Mannen har ungefär en centimeters 

skäggväxt, svart axellångt, rakt hår med snedbena. Hans ansiktsuttryck är sammanbiten med 

en stirrande blick med en aningen hängandes ögonlock, samt en stängd mun. 

På ett mer djupare plan, den konnotativa nivån, kan vi skåda hur mannen är i fokus i och med 

att han är placerad i mitten och tar upp den största delen av bilden. Beroende på vem 

betraktaren är kan bilden tolkas på olika sätt, men ett tänkbart syfte med mannens placering 

och dess “meningslösa” bakgrund i bilden är att allt kretsar kring honom. Mannens 

avslappnade och korsade ben kan tänkas utstråla bekvämlighet och ett intryck av att mannen 

inte är på väg någonstans. Mannens rakryggade ställning tillsammans med hans avslappnade 

armar och intensiva blick kan ge ett intryck av att mannen känner sig bekväm, att han utstrålar 

självsäkerhet. Detta kan vidare förklaras som den hegemoniska maskuliniteten som kopplas 

till mannens styrka med blickfång på kroppens hållning (Connell, 2008:116f). Hans något 

framåtlutande vänstra överkropp tillsammans med hans intensiva blick samt sammanbitna 

läppar kan ge tankar om att han försöker säga något till betraktaren. En annan förklaring kan 

vara att han på något vis vill “skydda sig själv” genom att ge intryck om att han minsann inte 

“backar”. Mannens stiliga kostymdress kan tänkas sända ut signaler om att han är förmögen 

och har en god smak. Klädseln används troligtvis i festsammanhang eller i “finare” 
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arbetsmiljöer där mannen bär kostym. I och med att kostymen är stängd talar det inte för att 

han är “casual”, utan snarare ger det ett mer seriöst intryck. Även mannens silverklocka samt 

svarta skinnskor kan tänkas ge associationer om att mannen bär på dyra accessoarer vid finare 

sammanhang. 

 

Mannens kostym samt hans sammanbitna ansiktsuttryck har hårda kanter och linjer. Mannens 

kroppsspråk talar för ett stelt intryck i och med att han sitter med rak rygg och bestämda 

armar.  Detta kan kopplas samman med det plastiska skiktet och kan ge associationer till det 

“hårda”, det vill säga det maskulina. Det som kan uppfattas av betraktaren som det maskulina 

kan sammanföras med vad som människan ibland kan vara blind för, nämligen den 

stereotypiska mannen (Fagerström, Nilson. 2008:70f). I motsättning kan mannens långa 

glansiga hår på huvudet förknippas med “det mjuka” som associeras med femininitet. Vidare 

talar färgerna i bilden för den symboliska innebörden i bilden. Den mörkgråa kostymen är svår 

att definiera vad den har för innebörd men den talar mer för en dyster färgupplevelse än en 

färgglad sådan. Det vill säga att färgen är “färglös” vilket gör att bildens färger kan uppfattas 

som “grå och trist”. Mannens ansiktsuttryck och kroppshållning kopplat samman med 

klädselns former och färger kan tänkas ge ett stelt och “hårt” intryck, även detta kan kopplas 

till den stereotypiska mannen och vad betraktaren uppfattar som maskulint (Fagerström, 

Nilson. 2008:70f). Vidare resonemang talar för att mannen kan anses vara en allvarlig och 

seriös person, vilket kan kopplas till den “klassiska maskuliniteten” som talar för att mannen 

utstrålar dominans etc. (Connell 2008:115f). Det kan även tolkas som att mannen på bilden är 

arg med tanke på hans sammanbitna ansiktsuttryck. Kontentan av detta kan tänkas vara att 

metaforen i bilden är att mannen förmodligen är en högt uppsatt affärsman som vet vad han 

vill. Intrycket av mannen är troligtvis inte en familjefar eftersom att han inte ser särskilt 

kärleksfull ut eller bär en “typisk hemmaklädsel”, det vill säga inte “kontorsklädsel”. Det kan 

vara svårt att eventuellt urskilja vad som kan vara en stereotypisk framställning eller ej, det 

vill säga genusslentrianens betydelse. Överdrivna föreställningar om hur “familjefadern” eller 

“affärsmannen” “bör” se ut kan vara en förklaring till varför det är relativt lätt att utse mannen 

på bilden till det. Samhället har med andra ord på något vis “skapat” och accepterat 

generaliseringen av den stereotypiska mannen (Fagerström, Nilson 2008:70f). 

 

Bild 2 - September 2014 (Man) 

På den bokstavliga, denotativa nivån kan man skåda en man som sitter i mitten av bilden. 

Bakgrunden bakom mannen är vit, inget annat än mannen skådas på bilden. Fotografiet är 
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taget rakt framifrån och kapat vid mannens böjda ben. Mannen tittar rakt in i kameran. 

Mannen på bilden sitter böjd med ryggen, lite lutad fram mot kameran med armarna och 

händerna på sidan om sin kropp. Vänstra armen (från betraktarens synvinkel på bilden) syns, 

medan högra armen är klippt några centimeter nedanför armhålan och axeln på mannen. 

Mannens hudfärg är något brun, hans etniska ursprung ser ut att vara västerländskt och hans 

kropp ser trimmad ut. Mannen på bilden har mörkbrunt krusat hår samt mörka ögon. Ögonen 

är små och ögonlocken hänger ner en aning. Mannen har ett litet leende på läpparna och näsan 

är av ett större slag. I ansiktet syns även några skarpa födelsemärken samt trimmad 

ansiktshårväxt. Mannen på bilden bär kläder i jordnära färger. Han bär en tröja i beige ton i 

randigt material. Tröjan har knappar som är uppknäppta vilket gör att man ser hans trimmade 

bringa. Nedför mannens urringning skådas en kedja som går runt mannens hals. Ovanpå 

tröjan skådas en mörkgrå väst som sitter tajt på mannen. Även den har knappar och av tre är 

två knäppta, den längst ner är tillknäppt. Mannen bär byxor i mörkblå ton. Man skådar 

gylfpartiet på byxorna samt veck upp mot låren. 

 

I och med att mannen på bilden är placerad rakt framifrån och i mitten av bilden samt att 

bakgrunden är vit står mannen fullt i fokus. Betraktarens ögon riktas mot mannens ansikte och 

ögon samt överkropp vilket kan tänkas ge olika associationer beroende på vem det är som 

skådar bilden, det vill säga den djupare konnotativa nivån. Att mannen sitter med böjd rygg 

kan ge associationer till att mannen är lång och vill visa sig kortare. Ett annat tolkningssätt är 

att mannen vill göra sig själv (personen) mindre genom att signalera “att han inte är så 

speciell” och då väljer han att göra den gesten med kroppen. Betraktaren kan tolka positionen 

för armarna som att han antingen håller dem på föremålet han sitter på eller längre fram längst 

hans ben som inte syns i bild. Som tidigare nämnt är mannens hudfärg västerländsk och 

solbränd vilket tyder på att han antagligen har solat och kan tolkas som att han vill vara 

“mörkare” i hyn och se mer “exotisk” ut. Detta kan även symbolisera att han ser frisk och 

hälsosam ut. Mannens krusiga hår kan ge associationer till att han vill se avslappnad ut eller 

att han inte haft tid att fixa till sig. Mannens ögon på bilden är små och ögonlocken hänger ner 

en aning vilket man kan tolka som att han är trött och less. Att mannen ler och har synliga 

födelsemärken i ansiktet ger associationer till att mannen är sig själv och visar upp sig precis 

som han är - vilket betraktaren kan tolka som äkta. Att mannen har kläder i jordnära färger 

kan tyda på att han vill visa sig som en jordnära person snarare än “högt uppsatt”. Detta kan 

kopplas till den nutida “mjuka mannen” som uttrycker en vänlig personlighet och gör precis 

det han känner för (Forssberg 2004:10). En annan association gällande mannens klädsel är 
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“arbetarklass”, att det är inte är dyra och speciella kläder utan något vem som helst skulle 

kunna köpa/ha hemma. Mannen kopplad till arbetarklass kan tänkas grunda i den stereotypa 

föreställningen om hur just mannen förr i tiden arbetade för att försörja familjen (Hinton 

2003:12f). En förklaring till denna stereotypa föreställning kan förklaras med den 

heterosexuella matrisen, att “görandet” om hur vi framställer människor i samhället 

iscensätter könet (Butler, 2005:9). 

 

Han bär en tröja i beige ton i randigt material. Tröjan har knappar som är uppknäppta vilket 

gör att man ser hans trimmade bringa. Detta kan ge associationer till att han medveten kanske 

vill visa betraktaren sin bringa vilket även kan ge konnotationer till ungdomlighet och 

pojkaktighet. Att tröjan är uppknäppt och visar bringan kan ge associationer till att mannen 

“bjuder in” betraktaren till något med sexuell antydan. Att mannen har ett smycke runt halsen 

men att betraktaren inte får skåda hela kan vara för att mannen vill dölja något som kommer 

längre ner på halsbandet, eller att det är av slump att halsbandet hamnade så. Betraktaren blir 

nyfiken på vad det kan vara för något på halsbandet. Att mannen ovanpå tröjan har en 

mörkgrå väst som sitter tajt kan ge associationer till att han är “rik” eller att han vill se 

stiligare ut. Att alla knappar inte är knäppta kan vara för att den är tajt och att resterande 

klädsel inte ska se konstig ut då han sitter i ner och med böjd rygg. Associationerna till 

byxorna mannen bär är lite oklara då man inte ser så mycket av dem. Det betraktaren kan 

tänka sig är att det är en typ av kostymbyxa som matchar västen. 

 

Det plastiska skiktet kan ses på mannens överkropp och västen han bär kan tänkas förknippas 

med ett “hårt” intryck eftersom att han ser ganska muskulös ut, däremot är det mjuka kanter 

och former som briljerar i bilden. Det hårda intrycket kan förknippas med aggressivitet eller 

med den analytiska maskulina (Connell 2009:86). Den ljusbeigea tröjan är dels uppkavlad i 

armarna och dels uppknäppt vid bröstkorgen vilket ger ett “mjukt” och ett mer feminint 

intryck. Mannens glansiga vågiga hår och leendet på läpparna kan uppfattas som mjuka 

intryck. Även hans avslappnade kroppshållning kan förknippas med mjuka drag. I bilden 

finns symboler, bland annat de marinblåa byxorna, den mörkgråa västen samt den ljusbeigea 

tröjan kan tänkas förbindas med jordnära färger som i sin tur kan förknippas med “jordbruk” 

samt “arbetarklass”. Klädseln kan tänkas vara en metafor för en man som jobbar “på landet” 

eller har ett fysiskt jobb utomhus. Den hegemoniska maskuliniteten stämmer till viss del in 

med sitt blickfång på kroppen och dess styrka som mannen förmedlar med hans muskulösa 

kropp (Connell, 2008:116f). Färgerna och materialet på klädseln tar en bakåt i tiden då 
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mannen arbetade hårt för att försörja familjen. Det är svårt att spekulera i hur halsbandet 

nedre del (smycket) ser ut, men utifrån helheten av mannens utstrålning och utseende är det 

troligtvis inte ett dyrt smycke utan kan vara symbolsikt för honom personligen. Eftersom att 

halsbandet döljer sig bakom tröjan kan en förklaring tänkas vara att han håller det varmt om 

hjärtat och inte vill att det ska synas. 

 

Bild 3 - Juli 2014 (Kvinna) 

På den bokstavliga, denotativa nivån står en lättklädd kvinna i mitten av bilden. Kvinnans ben 

syns inte i bild eftersom bilden är skuren precis nedanför hennes höft. Upptill är bilden skuren 

precis ovanför kvinnans huvud. I bakgrunden skymtar något som liknar på sten och sand, 

möjligtvis befinner sig kvinnan på en strand. Kvinnans högra arm hänger lätt nedåt med 

handen mot höftbenet vars tumme är instoppad i trosorna. Hennes vänstra arm är en aning 

böjd bakåt, med hennes armbåge riktad bakåt. Även den vänstra handen vidrör höften som 

putar en aning åt vänster med fingrar instoppade i trosorna. Kvinnan bär inga kläder, förutom 

ett par lågt skurna svarta bikinitrosor med smala band längs sidan. En vit blomkrans (lei) 

hänger runt hennes hals, täcker hennes bröstvårtor och sträcker sig ned till en bit ovanför 

naveln. Kroppen till sin helhet är brunbränd och ser ut att vara antingen blöt eller inoljad 

eftersom att huden blänker och sandkorn har fastnat mellan brösten, på armarna och axeln. 

Kvinnans svarta långa hår på huvudet ser även ut att vara blött och hänger vågigt över en del 

av ansiktet längs med halsen och vidare ned på bröstkorgen. Kvinnan tittar rakt in i kameran 

med en intensiv blick med något kisande ögon, hennes läppar är lite särade och putar en 

aningen. Ansiktet har jordnära färger, med vad som ser ut att vara lite smink. 

 

På ett mer djupare plan, den konnotativa nivån, är det uppenbart hur kvinnan står i fokus för 

betraktarens blick eftersom att hon är placerad i mitten och tar upp största delen av bilden. 

Troligtvis noterar betraktaren kvinnans nakenhet i ett tidigt skede som kan tolkas på olika sätt 

beroende på vem betraktaren är. I och med att hon ser ut att vara blöt kan det indikera att hon 

nyligen har eller ska bada, eventuellt i havet eftersom att hon ser ut att ha sand på sig. En 

annan tolkning av att hennes kropp är lättklädd/naken är den indirekta kopplingen till 

sexualitet som vidare kan kopplas till tecken på njutning, förförelse, oskuld och så vidare 

(Fagerström, Nilson 2008:50-51). Hennes kroppshållning med lätt putande höft/rumpa i 

kombination till hennes nakenhet kan tänkas tyda på att hon känner sig bekväm i den 

ställningen, samt har ett gott självförtroende. Kvinnan döljer inget, varken med armar, händer 
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eller kläder, det kan ses som att hon frivilligt vill framställa sig såsom hon gör på bilden. För 

att föra resonemanget vidare kan detta indikera på hur kvinnor generellt “bör” vara sexuellt 

lojala (Connell 2009:86). Det faktum att kvinnan har sina fingrar instoppade i trosorna kan av 

betraktaren tolkas som att hon antingen tänkt rätta till bikinitrosorna eller att hon är på väg att 

ta av sig dem. Med tanke på att kvinnan redan är lättklädd och nästan visar brösten kan det 

tyda på det sistnämnda. Hennes nakna kropp kopplat till hennes intensiva blick riktad mot 

kameran kan det tolkas som att hon försöker säga betraktaren något. Hennes mun och lätt 

öppnade läppar kan tyda på att hon är mer avslappnad än om hon hade varit sammanbiten. 

Eventuellt kan det tänkas indikera att hon har eller är på väg att säga något. Kvinnans jordnära 

färger till kropp kan tänkas ge ett “mjukt” intryck där även hennes blanka kropp samt blöta 

hår kan ge tankar om att havet är nära och därmed ge ett “fridfullt” intryck. Kransen som 

kvinnan bär runt halsen är också ett element som tyder på att hon är nära naturen på något vis. 

Kransen lei används på Hawaii och kan tänkas konnotera södra havet, tropiska öar och så 

vidare. 

 

Det plastiska skiktet i bilden har mjuka former till sin helhet. Eftersom att det är den nakna 

kvinnokroppen som är i fokus och den har runda former såsom höfterna och bysten, 

förknippas det till femininitet. Kvinnans ansikte ger även associationer till det mjuka då 

munnen är lite lätt öppen samt att ansiktsdragen inte tyder på att hon spänner något, vilket 

tyder på att kvinnan är avslappnad. Likaså är håret vågigt och ger ett mjukt intryck. Det finns 

få tydliga symboler i bilden annat än att sanden på kvinnans kropp och sanden/stenarna i 

bakgrunden ger associationer till att kvinnan har eller är på en strand. En eventuell symbol 

kan tänkas vara blommorna kring kvinnans hals som kan symbolisera sommar och romantik. 

Metaforen i bilden är en kombination av kvinnans nakna kropp, kroppshållning samt 

ansiktsuttryck. Den glansiga utmanande kroppen, att hon trycker ut höften och rumpan, samt 

hennes intensiva blick in i kameran kan kopplas till sexualitet. Kvinnan döljer inte kroppen 

och möter betraktarens blick vilket kan förknippas med “den självsäkra kvinnan” med ett gott 

självförtroende och att hon snarare vill visa upp den nakna kroppen, än att dölja den (Gill 

2007: 89). Det faktum att det nästan ser ut som att hon tänkt ta av sig trosorna stödjer det 

argumentet angående hennes självsäkerhet. Metaforen i bilden kan tänkas stå för en liknelse 

till yrket strippa. Denna bild är ett bra exempel på hur hennes nakna kropp anses som 

“kvinnlig” då kroppen inom reklam har blivit industrialiserad och säljer budskapet om hur 

kvinnor ofta förknippas med sexualitet (Hirdman 2006:54). Den nakna kvinnokroppen kan 
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även ge associationer till att kvinnan “lämnar ut sitt privata”, i jämförelse till hur exempelvis 

männen på omslagsbilderna visar upp en mer “offentlig” sida av sig själva. 

 

Bild 4 - Februari 2014 (Kvinna)   

På den bokstavliga, denotativa nivån kan man skåda en kvinna som står i mitten av bilden. 

Bakgrunden bakom kvinnan är vit/ljusgrå och inget annat än kvinnan skådas på bilden. 

Fotografiet är taget rakt framifrån och kapat vid kvinnans navelhöjd. Bilden är också kapad 

vid kvinnans armar. Kvinnans armar är placerade uppåt mot hennes huvud på vardera sida 

ovanför öronen, armbågarna pekar upp ut mot sidorna. Kvinnan tittar rakt in i kameran. På 

vänstra armen (från betraktarens synvinkel på bilden) syns en tatuering med skrift på 

innersidan av överarmen på kvinnan. Den vänstra armen syns mer än den högra armen på 

bilden. Kvinnans hudfärg är blek och hennes kropp ser trimmas och smal ut. Hon har svart 

lockigt  hår samt blå ögon. Kvinnan är sminkad med rött läppstift, ljus rouge samt svart 

eyeliner och mascara. Kvinnans mun är något öppen då betraktaren ser lite av tänderna. 

Kvinnan böjer ner huvudet lite men håller blicken rakt in i kameran vilket gör att kvinnans 

hela ögonlock inte syns på bilden. På bilden bär kvinnan någon form av överdel/baddräkt som 

täcker delar av brösten samt vad man ser på bilden partiet över naveln. Kvinnan visar inre 

delen av hennes bröst då baddräkten inte täcker allt. Vad man kan se är att brösten ser ut att 

vara stora och fasta. Baddräkten är randig i färgerna vit och svart. 

 

I och med att kvinnan är placerad rakt framifrån och i mitten av bilden samt att bakgrunden är 

vit/ljusgrå står kvinnan fullt i fokus. Betraktarens ögon riktas mot kvinnans ansikte, ögon samt 

bröstparti vilket kan ge olika associationer beroende på vem det är som skådar bilden, det vill 

säga den djupare konnotativa nivån. Att kvinnan står med armarna uppåt i håret kan ge 

associationer om att kvinnan är stark och självsäker. En annan förklaring kan vara att hon 

eventuellt har ont i huvudet/huvudvärk. Att kvinnan tittar in i kameran med ett något nedböjd 

huvud associerar detsamma som tidigare nämnt. Kvinnans tatuering på vänstra armen kan 

antyda på att hon är rebellisk och är stark/kan hantera smärta. Betraktaren blir nyfiken på vad 

det kan vara för något tatueringen står för och säger. Kvinnans hudfärg är blek vilket kan ge 

tankar om att kvinnan har dåligt pigmenterad hud eller att hon inte gillar att vara i solen och 

bli brun. Det ger även associationer till att kvinnan skulle kunna vara skandinavisk med tanke 

på hudfärgen. Att kvinnan har svart rufsigt hår i detta fall kan ge associationer till att kvinnan 

inte är speciellt brydd över hur det ser ut (då håret ligger mitt i ansiktet vid vänstra ögat). 

Färgen svart ger också associationer till att kvinnan är stark, och går sin egen väg. Färgen 
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svart ger associationer till bland annat döden. Kvinnans smink är inte överdriven, det vill 

säga, det händer inte så mycket förutom hennes eyeliner samt det röda läppstiftet. Kvinnans 

mörka eyeliner på ögonen kan ge associationer till att kvinnan vill visa mer av ögonen, att 

betraktaren ska fästa blicken där. Läppstiftets färg röd ger associationer till kärlek, värme men 

också blod. I kombination med kvinnans röda färg på läpparna och hennes öppna mun kan 

detta tänkas ge associationer till att kvinnan antingen har sagt något eller ska säga något. I 

samband med färgen på kvinnans läppar och kvinnans blick till betraktaren så kan det tänkas 

att kvinnan säger något som lockar betraktaren till henne. Med tanke på att kvinnan på bilden 

bär någon form av överdel/baddräkt som täcker brösten samt partiet över naveln kan det 

tänkas ge associationer till att kvinnan ska eller har badat men också att hon ska “visa upp 

sig”. Detta kan kopplas till Fagerström, Nilsons (2008) begrepp femininitet om att 

kvinnokroppen används som produkt för att fånga publiken/betraktarens intresse (Fagerström, 

Nilson 2008:45f). 

 

Då kvinnan visar inre delen av sina bröst och baddräkten inte täcker allt kan antyda att det är 

just de partierna av kroppen som kvinnan vill visa upp, det är också de partierna som kan 

tänkas ge associationer till sex. Det är därför ingen slump att kvinnans bröst är stora och att 

det är dem som är i centrum av bilden. Detta kan förknippas med Hirdman (2006) beskrivning 

av genuskontraktet och femininitet i medier. Hon menar att kvinnokroppen i dagens samhälle 

blivit industrialiserad i media, att det är viktigt att kvinnan tänker på sitt yttre (klädsel, smink 

etc.) Med andra ord så har kvinnokroppen blivit produkten i marknadsföringen istället för 

själva budskapet (Hirdman 2006:54). Färgerna på baddräkten, svart och vit kan i detta fall 

tänkas vara en kombination mellan gott och ont i detta budskap som bilden signalerar (det vill 

säga oskuldfull och sexuell). Färgerna och det randiga trycket kan även ge associationer till 

pirater/sjörövare, men också associationer till fångenskap/fängelse. 

 

Baddräkten, kroppshållningen, utseendet samt den lockande blicken tyder på det plastiska 

skiktet i bilden. Baddräkten har linjära randiga linjer som associeras med det “hårda” och 

maskulina. Kvinnans stela och raka kroppshållning med spetsiga armbågar åt sidan samt den 

intensiva blicken kan sägas vara “hårda”. Kvinnans glansiga, rufsiga hår och byst däremot har 

mjuka former vilket förknippas med femininitet. Symbolen i bilden kan tänkas vara färgerna 

på baddräkten och kvinnans röda läppar. Baddräkten är i färgerna vit och svart, varannan, och 

kan i detta fall vara symboler för gott och ont. Läpparnas röda färg kan symbolisera kärlek, 

värme men också blod som är en motsats till det “romantiska”. Kombinationen mellan 
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kvinnans randiga baddräkt, hennes illröda läppar, tatueringen och det svarta hårfallet kan 

tänkas associeras till rock och rebelliskt. En annan symbol på bilden kan vara kvinnans 

tatuering som består av en text på ett utländskt språk. Vad tatueringen har för betydelse är 

svårt att förutspå i och med att det inte går att tyda vad tatueringen eventuellt betyder eller har 

för symboliskt värde för henne eller för andra människor. Kontentan av detta skulle kunna 

vara att baddräkten kan vara en metafor för dels fängelse, dels sjörövare samt rock som 

tidigare nämnts. I sin helhet utstrålar kvinnan en slags självsäkerhet och öppenhet genom 

hennes öppna armar, urringade lättklädda baddräkt, förföriska blick och lätt öppna läppar. 

Metaforen av detta blir att kvinnan på ett eller annat sätt “säljer sig själv” och visar sig öppen 

för förslag från betraktaren. Detta kan förknippas med genusslentrianen och femininitet då 

Fagerström, Nilson (2008:50-51) beskriver att kvinnokroppen standardiserats och förknippas 

med sexualitet, förförelse, oskuldsfull samt hjälplös. 
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5.2 Resultat av enkätuppdrag 

Kön: 17 Tjejer, 17 killar, 0 Annat 

Fråga 1, tabell 1. Har du sett någon -/några av dessa omslagsbilder tidigare? 

 

Tabell 1 visar att 23 elever av totalt 34 aldrig har sett omslagsbilderna tidigare. 13 elever av 

de är killar och 10 är tjejer. Staplarna som visar näst mest svarande består av 11 svarande 

elever, 4 killar och 7 tjejer som sett några av bilderna tidigare. Ingen av eleverna svarade att 

de sett alla bilderna. 

 

Fråga 2, tabell 2. I visuellt syfte (bortsett från vem personen är på omslagsbilden och 

texten på omslagen), vilken av bilderna tycker du mest om? 

 



28 
 

Tabell 2 visar att 25 av totalt 34 elever anser att de tycker mest om bild 4. 13 av de är killar 

och 12 svarande är tjejer. Medan ingen av tjejerna tyckte mest om bild 1 är det 4 killar som 

svarat att de gör det. 3 tjejer anser att de tycker mest om bild 2, medan 2 tjejer anser att de 

tycker mest om bild 3. Ingen av killarna har svarat att de tycker om varken bild 2 eller 3. 

 

Fråga 3. Varför tyckte du mest om den bilden du valde i fråga 2 (Tabell 2), förklara med 

egna ord? 

Utifrån tabell 2 finns ett mönster om att majoriteten hos både killarna och tjejerna anser att de 

tycker mest om bild 4. Tjejerna anser att personen (kvinnan) på bilden är “finast”, “hon är inte 

helt naken, utan lämnar lite till fantasin” samt “självsäker”. Killarna anser att personen 

(kvinnan) på bilden är “snygg”, “ser najs ut”, “har stora rattar (bröst)” samt “sexig”. En 

gemensam nämnare bland tjejerna och killarnas svar är att de skriver att de vet vem personen 

på bilden är vilket kan tyda på att eleverna kan ha valt den valda bilden just därför. Mönstret 

fortsätter i de som valt annat än bild 4 och exempelvis skrivit om bild 3: “hon är en snygg och 

känd modell - Emily Ratajkowski” eller om personens yttre i bild 1:”För att hans bild inte är 

sexualiserad och för att jag verkligen vill ha hans kostym”. 

Fråga 4, tabell 3. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på 

personen i omslagsbild 1: (Man) 

 

Tabell 3 visar att majoriteten av eleverna anser att personen på bild 1 är stilig med hela 24 

svarande elever av 34. Av de 24 är 10 tjejer och 14 killar. 3 svarande elever anser att personen 

är vacker, varav 1 av de svarande eleverna är en tjej och 2 är killar. Totalt 6 elever svarande 

att mannen på omslagsbilden är sexig, varav 1 tjej och 5 killar anser detta. 14 elever anser att 
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mannen är osexig, 12 svarande är tjejer medan endast 2 är killar. Detta är en markant skillnad 

som tabellen utvisar.  Medan 0 tjejer anser att mannen på bilden är provocerande, menar 4 

killar att mannen är det. 14 av 34 elever anser att mannen på bilden är hård. Av dessa är det 9 

tjejer och 5 killar som anser detta, ännu en skillnad i tjejerna och killarnas svar. Endast 1 elev 

(kille) anser att mannen på bilden är mjuk. 8 elever totalt anser att mannen på bilden är 

muskulös/hälsosam, varav 2 tjejer och 6 killar anser detta. 11 elever anser att bilden inte säger 

de något, 8 är tjejer och 3 är killar som svarat detta. Det är 5 elever totalt som svarat annat om 

bilden, 4 av dem är tjejer och 1 är kille. De tjejer som svarat annat har skrivit “Någon som 

jobbar inom affärer”, “Buissniess man”, “Tråkig” samt “Stilig kostym” (se bilaga 3). Killen 

som svarat annat har skrivit “A gentleman” (se bilaga 3). 

 

Fråga 5, tabell 4. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på 

personen i omslagsbild 2: (Man) 

 

Tabell 4 visar att 17 av de 34 eleverna (en av två staplar som visar på majoritet) anser att 

personen på bild 2 är stilig. Av de 17 svarande är 8 av de tjejer och 7 killar. 3 svarande elever 

anser att personen är vacker, varav 2 av de svarande eleverna är tjejer och 1 kille. Totalt 3 

elever svarande att mannen på omslagsbilden är sexig, varav 1 tjej och 2 killar anser detta. 10 

elever anser att mannen är osexig, både 5 tjejer och 5 killar anser detta, en liknelse mellan 

tjejerna och killarnas svar. Medan 0 tjejer anser att mannen på bilden är provocerande, menar 

3 killar att mannen är det. 4 av 34 elever anser att mannen på bilden är hård. Av dessa är det 1 

tjej och 3 killar som anser detta. Totalt 12 elever anser att mannen på bilden är mjuk, varav 8 

tjejer och 4 killar. En av de staplar som visar på majoritet med 17 elever svarande är 

muskulös/hälsosam. Något fler, 10 tjejer anser detta medan 7 killar gör det. 10 elever anser att 
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bilden inte säger de något, 5 är tjejer och 5 är killar som svarat detta. Ingen av eleverna har 

svarat annat om bilden. 

 

Fråga 6, tabell 5. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på 

personen i omslagsbild 3: (Kvinna) 

 

Tabell 5 visar 5 av eleverna anser att kvinnan på bild 3 är stilig. 2 av de svarande är tjejer och 

3 killar. Totalt 16 svarande elever anser att personen är vacker, varav lika många tjejer (8) 

som killar (8) anser det. En av majoriteterna av elevernas svar visar att totalt 21 av 34 anser 

att kvinnan på omslagsbilden är sexig, varav 10 tjej och 11 killar. 5 elever anser att kvinnan är 

osexig, 3 svarande är tjejer medan endast 2 är killar. En annan majoritet av elevernas svar 

visar att totalt 20 anser att bilden är provocerande. 12 tjejer och 10 killar anser detta. Lika 

många tjejer som killar, totalt 6 elever anser att kvinnan på bilden är hård. 15 elever anser att 

kvinnan på bilden är mjuk, av de 15 är det 7 tjejer och 8 killar som anser det. 9 elever anser att 

kvinnan är muskulös/hälsosam, varav 8 av dessa svarande elever är tjejer och 1 kille. En 

markant skillnad mellan tjejerna och killarnas svar. 3 elever anser att bilden inte säger dem 

något, 1 tjej och 2 killar. 4 elever har svarat annat om bilden, varav 2 tjejer och 2 killar. De 

tjejer som svarat annat har skrivit “fin kropp” samt ”stereotypisk tjej, smal, avklädd, sexig” 

(se bilaga 3). De killar som svarat annat har skrivit “näck” och “Sexig” (se bilaga 3). 
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Fråga 7, tabell 6. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på 

personen i omslagsbild 4: (Kvinna) 

 

Tabell 6 visar att 6 elever anser att kvinnan på bilden är stilig. Av de 6 är 1 elev tjej medan 5 

är killar. En av majoritet -staplarna i tabellen utser att totalt 27 av 34 elever anser att kvinnan 

på bild 4 är vacker. Av de 27 svarande är 14 av de tjejer och 13 killar. En annan av majoritet -

staplarna i tabellen visar på att hela 28 elever anser att kvinnan på bilen är sexig. Av dessa 28 

elever är det 11 tjejer och hela 17 killar som anser detta. 1 elev (kille) anser att kvinnan på 

bilden är osexig. 13 elever anser att kvinnan på bilden är provocerande, 5 tjejer och 7 killar 

anser detta. 12 elever anser att kvinnan på bilden är hård, varav lika många tjejer (6) som 

killar (6) anser det. 8 av de svarande anser att kvinnan är mjuk, av dessa 8 är det 3 tjejer och 5 

killar som svarat. En skillnad mellan elevernas svar är att 9 tjejer anser att kvinnan på bilden 

är muskulös/hälsosam medan 3 killar anser samma, sammantaget 12 elever som svarat. 1 elev 

(tjej) anser att bilden inte säger henne något och 1 elev (kille) har svarat annat om bilden. 

Killen som har svarat annat har skrivit “Sexig” (se bilaga 3). 

 

Fråga 8. Vilka skillnader ser du mellan hur kvinnorna och männen framställs på 

omslagsbilderna? 

Utifrån elevernas svar finns mönster av att majoriteten av tjejernas svar tyder på att de anser 

att tjejerna på bilderna är mer avklädda och sexigare än männen på bilderna. Två 

kommentarer från två tjejer skrivna i enkäten visar tydligt på detta: ”Männens bilder visar att 

männen har makt eller är stiliga och framgångsrik. Kvinnorna visar inget sådant, utan 

framhäver endast kroppen som ses som sexobjekt” samt ”Tjejerna tas för deras kroppar, 
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medan männen ska framstå som framgångsrika” (se bilaga 3). Utifrån killarnas svar på 

enkäten finnes samma mönster även hos dem, att de anser att tjejerna på bilderna framställs 

som mer sexiga och avklädda än männen. Två kommentarer från två killar skrivna i enkäten 

visar tydligt på detta: ”Killarna ser ut som män vill vara och tjejerna ser ut att vara det en kille 

vill ha. Killarna är välklädda och tjejerna är lättklädda” samt ”Männen har mer anständiga 

kläder på sig” (se bilaga 3). 

Bortsätt från majoriteten och dess mönster så har ett fåtal tjejer samt killar svarat att 

skillnaden mellan hur kvinnorna och männen framställs på omslagsbilderna är: “att tjejerna 

var finare”, “olika personer” samt att “tjejerna är mer självsäkra” (se bilaga 3). 

 

Fråga 9. Vilka likheter ser du mellan hur kvinnorna och männen framställs på 

omslagsbilderna? 

Utifrån elevernas svar finns mönster av att majoriteten av tjejernas svar tyder på att de anser 

att det inte finns så många likheter mellan hur kvinnorna och männen framställs på 

omslagsbilderna. Två kommentarer som tyder på detta är: ”Jag ser inte många likheter kring 

hur dem framställs” samt ”Alla följer idealen” (se bilaga 3). Utifrån killarnas svar på enkäten 

finns ett mönster även hos dem, att de anser att det finns likheter mellan hur kvinnorna och 

männen framställs på omslagsbilderna. Två kommentarer som tyder på detta är: ”Alla har 

brunt hår men ingen har mörk hy” samt ”Både kvinnorna och männen visar brösten” (se 

bilaga 3). 

 

Bortsätt från majoriteten av dessa mönster så har ett fåtal tjejer samt killar svarat att likheterna 

mellan hur kvinnorna och männen framställs på omslagsbilderna är: ”Samma tidning, 

kändisar” samt ”Båda håller sina stereotyproller” (se bilaga 3). Mönstret som finns i svaren 

generellt är att vissa elever förmodligen inte har läst frågan ordentligt eller missuppfattat den 

eftersom att de snarare svarar på vilka skillnader det finns än likheter mellan hur kvinnorna 

och männen framställs (se bilaga 3). 
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Fråga 10, tabell 7. Hur framställs kvinnor i medierna? Du kan kryssa för flera 

alternativ: 

 

Tabell 7 visar en majoritet på 34 elever som svarat att kvinnor framställs som lättklädda i 

medier, med lika många svarande tjejer som killar. Tabellen visar även att tjejerna och 

killarna är överens om att ingen anser att kvinnor framställs som välklädda. Stapeln som visar 

på näst flest svarande elever visar att 28 stycken, 15 tjejer, 13 killar, anser att kvinnor 

framställs som sexobjekt. Stapeln visar att den största skillnaden i tjejerna och killarnas svar 

är angående provocerande. Medan 10 tjejer har svarat det, har endast 3 killar svarat samma. 

Översittare (hög position) har både 1 tjej och 1 kille svarat om framställningen av kvinnor i 

medierna. 5 elever har svarat nedvärderade, varav 3 tjejer och 2 killar. En stapel med hög 

svarsfrekvens är självsäkra med totalt 19 svarande, 11 tjejer och 8 killar. 3 elever har svarat 

att kvinnor framställs som osäkra, endast 1 tjej och två killar anser detta. Varken någon tjej 

eller kille har svarat vet ej eller annat i denna tabell. 

 

Fråga 11, Tabell 8. Hur framställs män i medierna? Du kan kryssa för flera alternativ: 
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Tabell 8 visar att 4 elever anser att lättklädd stämmer in på hur män framställs i medierna. Av 

dessa 4 elever är 3 tjejer och 1 kille. En an majoritet - staplarna i tabellen visar att 33 av 34 

elever anser att män framställs som välklädda. Av dessa är det 16 tjejer och 17 killar som 

anser att det stämmer. 5 av eleverna anser att män framställs som sexobjekt i medierna, av 

dessa svaranden är det 4 tjejer och 1 kille som svarat så i enkäten. Av 34 elever anser 5 

stycken att män framställs som provocerande. Av dessa 5 är det 3 tjejer och 2 killar som anser 

detta. En annan hög stapel i tabellen visar på att 20 elever anser att män framställs som 

översittare (hög position) i medierna, 9 tjejer och 11 killar anser detta. 1 elev (tjej) anser att 

män framställs som nedvärderade i medier. En annan majoritet - stapel visar att hela 28 elever 

anser att män framställs som självsäkra i medierna. Av dessa svaranden är det 15 tjejer och 13 

killar som kryssat för detta svarsalternativ i enkäten. 1 elev (kille) anser att män framställs 

som osäkra i medierna. Ingen av eleverna har svarat vet ej eller annat i denna tabell. 

 

Fråga 12, Tabell 9. Anser du att dessa fyra bilder stämmer överens med hur kvinnor 

och män generellt framställs på bilder i mediesammanhang? 

 

Tabell 9 visar att 9 av totalt 17 elever, varav 6 är tjejer, 3 är killar som anser att dessa bilder 

stämmer helt överens med hur kvinnor och män generellt framställs på bilder i 

mediesammanhang. Totalt 19 stycken, det vill säga majoriteten av eleverna, 11 tjejer och 8 

killar anser att det stämmer till viss del. Ingen tjej men 5 killar anser att det inte stämmer 

överens med hur kvinnor och män generellt framställs i mediesammanhang. Tabellen visar 

även att ingen tjej svarat vet ej, medan 3 av killarna har svarat det. 
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5.3 Analys av enkätsvaren  

Följande analys kommer inte innefatta eller analysera staplarna där få elever svarat, eftersom 

att det inte representerar majoriteten av eleverna och är därför inte lika relevant att studera. 

 

Den första frågan säger huvudsakligen att ingen av eleverna har sett alla bilder vilket tyder på 

att när enkäterna gjordes, var det första gången de såg någon eller alla bilderna. Detta i sin tur 

kan tolkas som att dem förmodligen haft kortare tid till att analysera bilderna på djupet än om 

dem hade sett dem tidigare. Fråga 2 (Tabell 2) och fråga 3 tyder dels på att omslagsbild 4 på 

kvinnan är bilden som majoriteten av tjejerna och killarna tycker mest om och beroende på 

hur hen ser ut på bilden avgjorde vilken bild majoriteten av eleverna valde. Ett annat mönster 

som syns utifrån svaren på fråga 3 är att dem som valt bild 3 och 4 (bilderna på kvinnor) har 

även svarat utifrån hur avklädd kvinnan är. Detta kan kopplas samman med det Fagerström 

och Nilson (2008) förklarar om hur kvinnan och hennes kropp används som blickfångare, att 

kvinnokroppen ofta kopplas till sexualitet (Fagerström, Nilson 2008). En slutsats som kan 

dras är att de som svarat att de tycker mest om bild 3 och 4 (där kvinnornas halvnakna 

kroppar står i fokus), har blivit “fångade” som betraktare av kvinnokroppen. Detta kan även 

tala för genusslentrianen där kvinnan framställs på ett stereotypiskt och överdrivet sätt som 

eleverna kan ha blivit vana vid (Fagerström och Nilsons (2008: 70f).  

 

Fråga 4 (Tabell 3) säger huvudsakligen att totalt tjugofyra elever av trettiofyra, majoriteten 

(tjejerna och killarnas svar tillsammans) anser att mannen på bilden är stilig. Det faktum att 

mannen på bilden anses vara stilig av majoriteten kan knytas samman till Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt (Hirdman 2001:84f). Stilig kan kopplas till “mannen” som ofta placeras in i 

“hårda” miljöer. Mannen kopplas även samman med arbetsliv samt politik etc. platser där det 

kan tänkas vara viktigt att vara “stilig” (Hirdman 2008:84f). Däremot svarade majoriteten, 12 

av tjejerna att mannen på bilden är osexig med två svarande mer än stilig. Killarnas näst 

största stapel i tabellen är muskulös/hälsosam med sex svarande. Att några av killarna anser 

att mannen är muskulös/hälsosam kan i sin tur kopplas samman med Connells (2009) typiska 

“stereotypa man” (Connell 2009:86). Mannen som kan anses vara aggressiv, rationell 

promiskuös i förhållande till kvinnan som är raka motsatsen (Connell 2009:86). I och med att 

tjejerna svarade att mannen på bilden är osexig kan det urskilja vad mannen eventuellt inte är, 

vilket är sexig. Eftersom att sexig kan kopplas till Fagerström och Nilson (2008) beskrivning 

av hur kvinnokroppen tenderar att förknippas med sexualitet, kan det tyda det på att mannen 
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är motsatsen (Fagerström, Nilson 2008:50-51). Fråga 5 (Tabell 4) visar att majoriteten av 

både tjejerna och killarna anser att personen på bilden är stilig och muskulös/hälsosam. Likt 

tabell 4 kan även detta kopplas till “den stereotypa mannen” (Connell 2009:86). Lika många 

tjejer som killar (varav 5 stycken tjejer och 5 stycken killar) anser att personen på bilden är 

osexig, samt har svarat att bilden inte säger de något. Likt tabell 4 kan även detta kopplas till 

Fagerström och Nilsons (2008: 50-51) om hur mannen på bilden inte kan kopplas till 

sexualitet. Förklaring till att 10 elever har svarat att bilden inte säger de något kan vara att 

eleverna antingen helt enkelt inte har något att säga om bilden, att eleverna är osäkra på vad 

dem egentligen tycker om bilden eller att eleverna helt enkelt missuppfattat frågan. 

 

Fråga 6 (Tabell 5) visar att staplarna vacker, sexig, provocerande och mjuk har både 

majoriteten av tjejerna och killarna svarat stämmer mest in på personen i bilden. Med andra 

ord är eleverna relativt överens om vad de anser om kvinnan på bilden. Tre av alternativen 

som eleverna har svarat stämmer in på att personen i bilden är vacker, sexig och mjuk, vilket 

kan kopplas till Fagerström och Nilson (2008: 45f) beskrivning om hur kvinnokroppen kan 

kopplas till sexualitet och hur kroppen utgörs till blickfångare. Med tanke på att majoriteten 

av eleverna svarat utefter kvinnans utseende kan en möjlig förklaring till att de även svarat 

provocerande vara att kvinnans nakna kropp i sig väcker provocerande tankar. En tydlig och 

intressant skillnad som visas i tabell 6 är att åtta av tjejerna har svarat att kvinnan på bilden 

ser muskulös/hälsosam ut, medan endast en av killarna svarat samma. Själva betydelsen av 

muskulös/hälsosam kan kopplas samman med att kvinnokroppen kan associeras med hårdhet 

(Fagerström, Nilson 2008:50-51). Däremot kan skillnad i tjejernas och killarnas svar 

analyseras på ett djupare plan, nämligen i huruvida tjejerna eventuellt kan tänkas relatera till 

hur kvinnokroppen blivit industrialiserad. Parallellen mellan hur kvinnan på bilden anses vara 

muskulös/hälsosam och det faktum att kvinnan enligt Hirdman (2006:54) “bör” tänka på sitt 

yttre, hur hon framställer sig själv kan tänkas vara en förklaring i att tjejerna eventuellt 

relaterar till svaret muskulös/hälsosam. Fråga 7 (Tabell 6), likt fråga 6, visar även en markant 

likhet i elevernas svar då de svarat att kvinnan på bilden är vacker och sexig. Likt föregående 

tabell kan även detta förknippas med hur kvinnan framställs på ett sexuellt sätt (Fagerström, 

Nilson 2008:45f). En annan likhet med föregående tabell tyder på att fler tjejer till skillnad 

från killarna anser att kvinnan på bilden är muskulös/hälsosam. Kopplingen till detta kan dras 

till industrialiseringen av kvinnokroppen (Hirdman 2006:54).  

 



37 
 

Likheter som kan dras av frågorna 4, 5, 6 och 7 är att både tjejerna och killarna ställer sig 

relativt lika till åtminstone två av svarsalternativen för majoriteten (olika svar för olika 

bilder). Ett av resultaten är att fler tjejer än killar anser att männen på bilderna är mer osexiga. 

Ett annat mönster som finns i hur eleverna har svarat är att de är mer överens om hur 

kvinnorna framställs än vad de anser om männens framställning. En tänkbar anledning till 

varför de är mindre överens om männens framställning syns i att fler har svarat att mannen på 

andra bilden är “mjukare” än mannen på bild ett. Frågan är vad elevernas svar egentligen 

säger om genusnormerna och hur relationen till bilderna påverkats utifrån att kvinnorna och 

männen redan framställs på ett stereotypiskt sätt. Bortsett från detta faktum kan en 

förklaringen till att de är mindre överens i hur männen framställs vara att manligheten kan 

vara svår att definiera i och med att synen på senare tid har förändrats. Huruvida männen på 

bilderna ser ut kan tänkas förknippas på olika sätt beroende på vem som svarat, om mannen är 

en hårt arbetande företagare eller en “hemmapappa” (Forssberg 2004:10).  

 

I fråga 8 är majoriteten eleverna relativt överens om att skillnaderna i hur kvinnorna och 

männen framställs på bilderna är att kvinnorna är mer avklädda och sexigare än vad männen 

är. Eftersom att kvinnorna är mer avklädda än männen på bilderna finns det en förståelse i 

varför eleverna svarat det. Som tidigare nämnt kan den “nakna kvinnokroppen” kopplas till 

sexualitet och förförelse, den feminina kvinnan (Fagerström, Nilson 2008:50-51). I Fråga 9 

menar majoriteten av tjejerna att kvinnorna och männen framställs på olika sätt. Eftersom att 

några elever svarat att kvinnorna och männen framställs på ett stereotypiskt vis, tyder det på 

att de har genomskådat bilderna och att det är medvetna om framställningen. Killarna har 

förmodligen missuppfattat frågan och svarat exempelvis “samma tidning, kändisar”, det är 

därför svårt att analysera svaren utifrån det då de inte svarar på frågan.  

 

I Fråga 10 (tabell 7) finns mönstret av att majoriteten av eleverna anser att kvinnor framställs 

som lättklädda, sexobjekt samt självsäkra i medier. Dessa tre benämningar sammantaget kan 

tänkas förmedla att eleverna anser att kvinnor i media framställs på visst sätt via deras kroppar 

och kroppsspråk. Bortsett från att lättklädda och sexobjekt kan associeras till det Fagerström 

och Nilson (2008: 50-51) menar med “den feminina kvinnan”, kan självsäker innebära en 

betydelse av hur stereotypa grupper av människor tillskrivs attribut som exempelvis attityder 

(Hinton 2003:12f). Den självsäkra kvinnan kan även kopplas samman med det Gill förklarar 

om kvinnans maktskapande utifrån utseendet genom kommersialiseringen (Gill 2007: 89). 

Skillnaden i att tio av tjejerna anser att kvinnor i media framställs som provocerande, varav 
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tre av killarna anser detsamma, kan tänkas vara på grund av att tjejerna indirekt blir 

provocerad av den “provocerande kvinnan” på bilden. En intressant koppling är att trots att 

eleverna anser att kvinnor framställs som lättklädda sexobjekt, anser få att kvinnor framställs 

som nedvärderade. Även detta kan ha sin förklaring i den självsäkra kvinnas roll (Gill 

2007:89). I fråga 11 (tabell 8) finns mönster som visar på att majoriteten av eleverna svarat 

att män framställs som välklädda, översittare (hög position) samt självsäkra. Eleverna har 

även svarat relativt lika resterande svarsalternativ. Välklädda och översittare (hög position) 

kan kopplas till den hegemoniska maskuliniteten, som i vissa fall anses som den idealiska 

maskuliniteten. Denna maskulinitet syftar till handlingskraft, styrka samt attribut kring 

kroppsideal. (Connell, 2008:116f). Att tjejerna och killarna anser att män speglar 

självsäkerhet kan kopplas samman med Hintons (2003:12f) tillskrivna attribut som 

exempelvis attityder. En parallell och skillnad som kan dras mellan frågorna 10 och 11 är att 

fler elever totalt svarat att män framställs som mer självsäkra i mediesammanhang än vad 

kvinnor generellt gör. En tänkbar anledning till varför kvinnor generellt framställs som 

lättklädda sexobjekt och mindre självsäkra än männen kan kopplas till att kvinnokroppen 

tenderar att förknippas med sexualitet och hjälplöshet (Fagerström, Nilson 2008:50-51). En 

tänkbar anledning till varför män generellt framställs som välklädda och självsäkra kan ha sin 

förklaring i hur olika maskuliniteter kan bestå av allians och dominans (Conell, 2008:115f). 

 

Fråga 12 (tabell 9) visar att majoriteten av eleverna anser att kvinnorna och männen på 

bilderna stämmer till viss del överens med hur kvinnor och män generellt framställs på bilder i 

mediesammanhang. Sex elever anser att det stämmer helt. Eftersom att eleverna har svarat att 

dem tycker att det till viss del stämmer in kan det tänkas tyda på att eleverna har vant sig vid 

samhällets generalisering av stereotyper, att dem känner till att det skiljer sig i hur kvinnor 

och män framställs i media (Fagerström, Nilson 2008:70f). En skillnad i hur tjejerna och 

killarna svarade är att noll tjejer och fyra killar svarade “Nej, stämmer inte”.  Det är svårt att 

hitta någon förklaring till varför ett fåtal elever anser att det inte stämmer, de hade därmed 

varit intressant att få ta del av deras tankar om hur verkligheten skildrar hur kvinnor och män 

framställs gentemot bilderna. En generell iakttagelse som gjorts är att med tanke på att 

tjejerna och killarna mer ofta var överens om hur kvinnorna framställs och att majoriteten 

anser att de stämmer överens med mediernas framställning, gör det intressant att analysera. En 

tänkbar förklaring kan vara att media generellt till största del framställer kvinnor på ett visst 

sätt exempelvis elevernas svar om lättklädd och sexualiserad, vilket kan innebära att det 

generellt är lättare att beskriva hur kvinnan framställs. 
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6.0 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att studera hur män och kvinnor framställs på omslagsbilder från 

tidningen GQ Magazine samt se hur ungdomar i åk 9 uppfattar bilderna. Utifrån syftet 

konstruerades frågeställningar som lyder: 1. Hur framställs genus på omslagsbilderna? 2. Hur 

tolkar ungdomarna genus i omslagsbilderna? 3. Vilka eventuella skillnader och likheter finns 

det mellan hur tjejerna och killarna tolkar genus i omslagsbilderna? 

 

Utifrån den kvalitativa semiotiska analysen har vi försökt finna svar på hur män och kvinnor 

framställs på GQ Magazines omslagsbilder. Vi kan konstatera att genus, skillnaden mellan 

hur kvinnorna och männen framställs på omslagsbilderna skiljer sig åt. Kvinnorna i den 

semiotiska bildanalysen framställs huvudsakligen som lättklädda sexobjekt, med vad som kan 

tolkas som en självsäker attityd. Den självsäkra attityden kan kopplas till Gills framställning 

av “Den självsäkra kvinnan” som genom självsäkra presentationer av dess sexuella makt 

finner medvetenhet om sexism. Kvinnorna på omslagsbilderna konnoterar sex och leker med 

sin sexuella makt genom att självsäkert visa upp de nakna kropparna för betraktaren (Gill 

2007:89).  

 

Männen i den semiotiska bildanalysen kan tänkas tolkas som arbetande män, med en 

självsäker attityd. Den arbetande mannen representerar även mannen i så kallade “hårda” 

miljöer som arbetslivet och svarar för vad Hirdman (2002:84f) benämner som genuskontrakt. 

Mannens framställning på den första bilden skiljer sig en aning från den andra mannen genom 

att han tydligt förmedlar status som kan kopplas till den hegemoniska maskuliniteten där den 

generella gruppen män drar nytta och upprätthåller maktrelationen mellan män och kvinnor, 

att männen är överordnade och kvinnorna underordnade (Connell 2008:115f). Vidare kan 

även detta kopplas samman till performativitet som Butler menar att gärningar är det som 

iscensätter kön, hur människan framställer sig själv i samhället. Med andra ord så lever 

stereotypen om “den välklädda, arbetande mannen” vidare i och med att generaliseringen om 

den maskulina mannen har blivit standardiserad i samhället (Butler 2005:9). Bild två visar 

däremot en annan slags manlighet. Mannen som visas på bilden visar ett mjukt och vänligt 

uttryck som kan kopplas samman med “Den mjukare manligheten” som på senare tid vuxit 

fram och handlar om en “mjukare look” (Forssberg 2004:10). Sammanfattningsvis kan vi 

hårddra att kvinnorna på bilderna oftare kan konnoteras med ytliga tankar såsom den 

“sexualiserade stereotypa kvinnan” till skillnad från männen på bilderna som mer ger tankar 

på ett djupare plan, såsom personlighet och yrkesval. Trots att det ges en känsla av att 
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kvinnorna representeras utifrån egen vilja, objektifieras kvinnorna till skillnad från männen. 

Detta genom kontrasten av att männen är fullt påklädda och kvinnorna avklädda.  

 

I den kvantitativa enkätundersökningen är det viktigt att komma ihåg att omslagsbilderna 

redan har befintliga stereotypiska anslag vilket kan påverka elevernas tolkning och syn på 

bilderna. Vi har försökt finna svar på huruvida eleverna tolkar omslagsbilderna och kan 

därmed konstatera att det finns vissa likheter samt skillnader mellan elevernas tolkningar och 

svar. Majoriteten av eleverna är överens om några attribut i hur kvinnorna samt männen 

presenteras. Med tanke på att kvinnorna i båda bilderna är lättklädda och kan kopplas till 

sexualitet är det inte obefogat att eleverna svarat det uppenbara. Yvonne Hirdman lyfter fram 

fenomenet genuskontrakt i form av att kvinnokroppen kan kopplas till sexualitet och njutning 

(Hirdman 2001:84f). Eleverna anser att i analysen av männen stämmer attributen stilig och 

muskulös/hälsosam in på männens framställning. Däremot skiljer det sig en aning åt i hur 

eleverna tolkat männen var för sig vilket även syns i exempelvis deras olika uttryck (den ena 

mannen ett mer allvarligt, den andra ett mer vänligt uttryck). Fler elever har svarat att mannen 

på andra bilden är “mjuk” till skillnad från första bilden. Kopplat till teorin om den 

hegemoniska maskuliniteten passar muskulös/hälsosam in på styrka och handlingskraft 

(Connell 2008:116f). Forssberg som beskriver den “mjukare mannen” kan vara en koppling 

och förklaring till att fler elever anser att mannen på andra bilden har en “mjukare look” 

(2004:10). En intressant iakttagelse som gjorts är att fler killar än tjejer menar att 

omslagsbilderna inte stämmer överens med framställningen av hur kvinnor och män generellt 

presenteras i mediesammanhang. Detta tyder på att några elever anser att omslagsbilderna på 

ett eller annat sätt visar en missvisande bild av kvinnor och män. 

 

Att människan ständigt utsätts för reklam och marknadsföring samt att ungdomar (elever) och 

barn blir allt mer sårbara för att förstå syftet med reklamen och därmed ställer sig kritisk eller 

okritiskt till det (Forskning.se, 2011) kan därmed detta resonemang kopplas samman med 

reflexivitetsprocessen och Olausson och Rosengrens uppsats (2005). Reflexivitetsprocessen 

handlar om att individen ständigt ställs inför förändringar i samhället och att det kan vara 

svårt för unga att se marknadsföring och reklam som enbart reklam och istället en form av 

socialt tvång. Kopplat till problemformuleringen kan det tänkas att eleverna även uppfattar 

dessa omslagsbilder som socialt tvång i och med att bilderna signalerar och förmedlar tydliga 

stereotyper som även de ständigt förändras. 
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Svaret på frågan om vilka eventuella skillnader och likheter det finns mellan omslagsbilderna 

och mellan elevernas syn på bilderna går finna om vi jämför analyserna mot varandra. I och 

med att enkätstudien resulterat i övergripande denotativa antaganden av bilderna och den 

semiotiska analysen som svarar för en mer djupgående konnotativ analys finner vi att 

skillnaden ligger i hur metodernas verktyg analyserar materialet. Även om 

enkätundersökningen kan tolkas som en aningen tunn med dess denotativa tolkningar av de 

redan befintliga stereotypa bilderna, svarar den för elevernas tycke och en något annan syn 

gentemot den semiotiska analysen. Likheterna mellan den kvalitativa och den kvantitativa 

undersökningen är dess generella tolkning om hur kvinnorna och männen på omslagsbilderna 

gestaltas.  

Ekström Sandberg (2010) förklarar i forskningen Reklam funkar inte på mig! att det många 

gånger utgås från att ungdomar har en kognitiv mognad och förmåga att enkelt ska kunna 

förklara vad reklam är och vad syftet är (kritiskt eller okritiskt tänkande) (Ekström, Sandberg 

2010). Likt Smeds (2007) undersöker i Köp mig, läs mig! hur betraktaren påverkas av reklam 

och dess budskap finner vi dessa uppsatser användbara till studien då vi kommer fram till 

relativt samma slutsats i och med att vi i uppsatserna finner mönster av att några elever har 

förmågan till att ställa sig kritisk till bilder i mediesammanhang. Detta genom att vissa elever 

lämnat kommentarer som tyder på att de analyserat bilderna på en denotativ och en konnotativ 

nivå exempelvis “Männens bilder visar att männen har makt eller stiliga och framgångsrika, 

Kvinnorna visar inget sådant, utan framhäver endast kroppen som ses som sexobjekt”. För att 

summera elevernas förmåga att analysera bilder kopplat till läroplanen tyder det med andra 

ord på att några eller alla (anonymiteten i enkäten) följer målen och riktlinjerna för 

hanteringen av bilder. Utifrån resultaten och svaren på våra frågeställningar i uppsatsen anser 

vi att det är viktigt att analysera bilder med ett kritiskt perspektiv för att på så vis vara 

medveten om vad bilder generellt säger, hur än bilderna ser ut - som sagt, en bild säger mer än 

tusen ord.  
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8.0 Bilagor 

8.1 Bilaga – Omslagsbilderna 

 

 

 

 



46 
 

8.2 Bilaga - Enkäten 

Kön: 

Kille [ ]       Tjej [ ]                              Annat [ ] 

 

1. Har du sett någon -/några av dessa omslagsbilder tidigare? 

Ja - alla bilderna [ ]          Ja - några av bilderna [ ]      Nej, ingen av bilderna [ ] 

 

2. I visuellt syfte (bortsett från vem personen är på omslagsbilden och texten på omslagen), 

vilken av bilderna tycker du mest om? 

Bild 1 [ ]     Bild 2 [ ]     Bild 3 [ ]     Bild 4 [ ] 

 

3. Varför tyckte du mest om den bilden du valde i fråga 3, förklara med egna ord: 

Kommentarsfällt: 

 

4. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i omslagsbild 1: 

Stilig [ ] 

Vacker  [ ] 

Sexig [ ] 

Osexig [ ] 

Provocerande [ ] 

Hård [ ] 

Mjuk [ ] 

Muskulös/hälsosam [ ] 

Säger mig ingenting [ ] 

Annat___________________________ 

 

5. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i omslagsbild 2: 

Stilig [ ] 

Vacker  [ ] 

Sexig [ ] 

Osexig [ ] 

Provocerande [ ] 

Hård [ ] 

Mjuk [ ] 
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Muskulös/hälsosam [ ] 

Säger mig ingenting [ ] 

Annat___________________________ 

 

6. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i omslagsbild 3: 

Stilig [ ] 

Vacker  [ ] 

Sexig [ ] 

Osexig [ ] 

Provocerande [ ] 

Hård [ ] 

Mjuk [ ] 

Muskulös/hälsosam [ ] 

Säger mig ingenting [ ] 

Annat___________________________ 

 

7. Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i omslagsbild 4: 

Stilig [ ] 

Vacker  [ ] 

Sexig [ ] 

Osexig [ ] 

Provocerande [ ] 

Hård [ ] 

Mjuk [ ] 

Muskulös/hälsosam [ ] 

Säger mig ingenting [ ] 

Annat___________________________ 

 

8.Vilka skillnader ser du mellan hur kvinnorna och männen framställs på omslagsbilderna? 

Kommentarsfällt: 

 

9.Vilka likheter ser du mellan hur kvinnorna och männen framställs på omslagsbilderna? 

Kommentarsfällt: 
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10.Hur framställs kvinnor i medierna? Du kan kryssa för flera alternativ: 

Lättklädda [ ] 

Välklädda [ ] 

Sexobjekt [ ] 

Provocerande [ ] 

Översittare (Hög position) [ ] 

Nedvärderade [ ] 

Självsäkra [ ] 

Osäkra [ ] 

Vet ej [ ] 

Annat___________________________ 

 

11.Hur framställs män i medierna? Du kan kryssa för flera alternativ: 

Lättklädda [ ] 

Välklädda [ ] 

Sexobjekt [ ] 

Provocerande [ ] 

Översittare (Hög position) [ ] 

Nedvärderade [ ] 

Självsäkra [ ] 

Osäkra [ ] 

Vet ej [ ] 

Annat___________________________ 

 

12. Anser du att dessa fyra bilder stämmer överens med hur kvinnor och män generellt 

framställs på bilder i mediesammanhang? 

Ja, stämmer helt [ ]           Ja, stämmer till viss del [ ]   Nej, stämmer inte [ ]           Vet ej [ ] 
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8.3 Bilaga 3 Transkribering av enkätfrågorna med öppna svarsalternativ 

Fråga 3: Varför tyckte du mest om den bilden du valde i fråga 3, förklara med egna ord 

Killarnas svar under kommentarsfällt: 

14 av 17 svarande 

Bild 1 – ”Ser mest normal ut” 

Bild 1 – ”För att hans bild inte är sexualiserad och för att jag verkligen vill ha hans kostym” 

Bild 4 – ”Hon är snygg” 

Bild 4 – ”Fin. Najs” 

Bild 4 – ”Hon ser najs ut” 

Bild 4 – ”Hon har stora rattar” 

Bild 4 – ” Bra hylla” 

Bild 4 – ”Nice, fin” 

Bild 4 – ” Nice” 

Bild 4 – ”Hon är snygg” 

Bild 4 – ”Den är sexig” 

Bild 4 – ”För att hon var snygg” 

Bild 4 – ”Snyggast” 

Bild 1 – ”Den ser mest stilfull ut” 

Tjejernas svar under kommentarsfällt: 

17 av 17 svarande 

Bild 4 - ”För hon var finast” 

Bild 4 - ”För hon var finast” 

Bild 4 - ”För jag vet vem den personen är och den var väl ändå fin! Fast egentligen var ingen 

av bilderna typ ascoola” 

Bild 4 - ”För jag vet vem det är och för att jag tycker att den var finast” 

Bild 4 - ”Bilden var fint tagen och tjejen på bilden var fin 

Bild 4 ”Hon är inte helt naken utan lämnar mer till fantasin och killarna var typ gamla” 

Bild 3 – ”Hon är en rysk modell och är sjukt fin. Hon har sjukt fint ansikte” 

Bild 3 – ”Hon är en snygg och känd modell. Emily Ratajkowski” 

Bild 2 – ”Känns inbjudande och vänlig utan att det blir för mycket” 

Bild 2 – ”Han såg bra ut” 

Bild 4 – ”För att den är lite mer tokig och för att det är någon man känner igen på bilden” 

Bild 4 – ”Har ändå lite kläder så de är ändå bättre än ingenting” 

Bild 4 – ”För att hon var finast” 
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Bild 2 – ”Den ser mest avslappnad ut och minst tillgjord på något sätt” 

Bild 4 – ”Den ser vågad och självsäker ut” 

Bild 4 – ”Hon är snygg” 

Bild  4 – ”För att Katy Perry gör bra musik och sjunger bra” 

 

Fråga 4 -Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i 

omslagsbild 1 

Killar 1 av 17 svarande annat: 

”A gentleman” 

Tjejer 4 av 17 svarande annat: 

”Någon som jobbar inom affärer” 

”Buissniess man” 

”Tråkig” 

”Stilig kostym” 

 

Fråga 5 –Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i 

omslagsbild 2 

Killarna 0 av 17 svarande annat: 

Tjejerna 0 av 17 svarande annat: 

 

Fråga 6 – Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i 

omslagsbild 3 

Killar 2 av 17 svarande annat: 

”Näck” 

”Sexig” 

Tjejer 2 av 17 svarande annat: 

”Fin kropp” 

”Stereotypisk tjej, smal, avklädd, sexig” 

 

Fråga 7 – Kryssa för alternativet/alternativen som du tycker stämmer in på personen i 

omslagsbild 4 

Killarna 1 av 17 svarande annat: 

”Sexig!” 

Tjejerna 0 av 17 svarande annat: 
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Fråga 8: Vilka skillnader ser du mellan hur kvinnorna och männen framställs på 

omslagenbilderna? 

Killarnas svar under kommentarsfällt: 

12 av 17 svarade 

”Killarna ser ut som män vill vara och tjejerna ser ut att vara det en kille vill ha. Killarna är 

välklädda och tjejerna är lättklädda” 

”Kvinnorna har mindre kläder än männen” 

”Kvinnorna visar mer hud” 

”Olika personer” 

”Tjejerna framställs som mer sexiga” 

”Kvinnorna visar lite mer och mer sexig” 

”Olika personer” 

”Olika personer” 

”Olika personer” 

”Kvinnorna är mer avklädda” 

”Tjejerna är mer självsäkra” 

”Männen har mer anständiga kläder på sig” 

Tjejernas svar under kommentarsfällt: 

17 av 17 svarande 

”Tjejerna var finare” 

”Killarna/männen är osexiga och kvinnorna motsatsen” 

”Männens bilder visar att männen har makt eller är stiliga och framgångsrik. Kvinnorna visar 

ingen sånt, utan framhäver endast kroppen som ses som sexobjekt” 

”Killarna har kläder och visar inte lika mycket medan tjejerna har nästan inga kläder alls” 

”tjejerna visar mer kropp än killarna” 

”Tjejerna tas för deras kroppar, medan männen ska framstå som framgångsrika” 

”Kvinnorna är sexigare och kvinnorna har mindre kläder på sig än männen” 

”nakna kvinnor, lite kläder. Männen har kläder” 

”Männen: en lite mjukare look, Kvinnorna: väldigt sexiga bilder” 

”Tjejerna visar mer än killarna” 

”Tjejer mer naket” 

”Männen har mer kläder på sig medan kvinnorna nästan är helt nakna” 

”killarna är fula och osexiga medan tjejerna är snygga” 

”Männen framställs som arbetande medan kvinnorna nästan är helt avklädda” 
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”Tjejerna är mer vågade än männen” 

”Tjejerna är mer lättklädda än killarna” 

”Kvinnorna är avklädda medan männen är påklädda och ser ut att vara framgångsrika och 

rika” 

 

Fråga 9: Vilka likheter ser du mellan hur kvinnorna och männen framställs på 

omslagsbilderna? 

Killarna 12 av 17 svarande under kommentarsfällt: 

”Alla är levande människor” 

”Båda håller sina stereotyproller” 

”Kvinnorna känns mer lösa, vilda” 

”Lättklädda” 

”Alla har brunt hår men ingen har mörk hy” 

”Mörkt hår” 

”Stiliga” 

”Mörkt hår” 

”Närbild” 

”Både kvinnorna och männen visar brösten” 

”Alla är levande människor” 

“Kvinnorna är lättklädda, männen ska se stiliga ut” 

Tjejerna 14 av 17 svarande under kommentarsfällt: 

”Samma tidning, kändisar” 

”Dom visar oss hur vi vill se killar och tjejer tex killar i kostym, tjejer i bikini” 

”Båda framställs på ett visst sätt” 

”Kvinnor = Galna, Killar =Kostym” 

”Överkroppen är synbar. Alla är ungefär lika inzoomade” 

”Alla följer idealen” 

”Naket, ska se sexiga ut” 

”Som om det är så män och kvinnor ska se ut/vara” 

”Överkroppen syns bara. Bilderna är lika inzoomade” 

”Alla visar överkroppen mest. Alla har mörkt hår” 

”Det är samma tidning” 

”Samma tidning” 

”Jag ser inga direkta likheter” 
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”Jag ser inte många likheter kring hur dom framställs” 

 

Fråga 10 - Hur framställs kvinnor i medierna? Du kan kryssa för flera alternativ: 

Killarna 0 av 17 svarande under annat 

Tjejerna 0 av 17 svarande under annat 

 

Fråga 11 – Hur framställs män i medierna? Du kan kryssa för flera alternativ: 

Killarna 0 av 17 svarande under annat 

Tjejerna 0 av 17 svarande under annat      
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8.4 Bilaga - Missivbrev 

Hej!    

Vi är två studenter från Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet vid Umeå 

universitet som nu är inne på näst sista termin och är på väg att skriva vårt examensarbete. 

Vårt valda ämne är att försöka få en förståelse om huruvida ungdomarna ställer sig till 

reklamen som genomsyras via omslagsbilder.  Människan utsätts ständigt för reklam i olika 

former med olika budskap medvetet och omedvetet. Reklamen, eller kommunikationen som 

överförs från exempelvis tidningsomslag till betraktaren (konsumenten) kan tolkas på många 

olika sätt. Det blir allt vanligare att konsumenterna ifrågasätter företagens egentliga budskap 

där innehållet i många marknadsföringsbilder kan framstå som rätt oviss. Ur ett 

samhällsperspektiv är det därför viktigt att närmare studera vad bilder förmedlar, hur de 

uppfattas av konsumenten och vilka effekter det får. 

 

Vi har i avsikt att ta hjälp av ungdomar i åk 9 i studeringssyfte att ta reda på ifall dem ställer 

sig källkritiska till bilder och i sådana fall på vilket sätt. Vi vill därmed skicka ut en 

enkät/intervju på nätet som kommer att bestå av 12 frågor varav några är kryssfrågor och 

någon öppen skrivfråga. Intervjun tar mellan 10-15 minuter och vi hoppas att ungdomarna 

under skoltid/lektionstid kan få möjligheten att sätta av tid till detta. Ungdomarnas deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.   

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  Hoppas vi ses!   

 

Med Vänliga Hälsningar, Emma Lindahl, e-post: emmlin@hotmail.com 

Jeanette Häggblom, e-post: jeanette.haggblom@gmail.com   

Handledare: Merja Ellefson, e-post: merja.ellefson@kultmed.umu.se   

                                                              

 

 


