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Sammanfattning 

Genusforskning har visat på hur män och kvinnor skildras i medier och bildreklam där resultat 

visar att det finns tydliga skillnader i framställningen av kvinnor och män. I den här studien 

har reportage med kända kvinnor och män i två svenska modemagasin Elle och King 

analyserats. Syftet med undersökningen är att belysa på vilket sätt kvinnorna och männen 

skildras i reportagen i modemagasinen. En kvalitativ textanalys har gjorts av totalt tolv 

reportage, sex reportage från varje magasin, publicerade under december 2012 – maj 2013. 

Med genusteorin och traditionella genusmönster som grund för analysen av materialet visar 

resultatet på både gemensamma mönster när det talas om den intervjuades jobb/karriär och 

även skillnader kvinnor och män emellan. Slutsatsen av studien är att den tydligaste 

skillnaden på hur kända kvinnor och män skildras, är att kvinnorna i större utsträckning än 

männen även skildras utifrån sitt utseende och vad de är förutom sin yrkesutövning, 

exempelvis skådespelare och mamma. De ämneskategorier som har undersökts i reportagen 

finns med i samtliga reportage på olika sätt, men det är detaljer rörande skönhet/utseende och 

familj/relationer som skiljer reportagen i Elle och King åt. 

 

Abstract 

Gender studies have shown how women and men are portrayed in media and commercials 

that there are clear differences between them. In this study, reports of famous persons in two 

Swedish fashion magazines, Elle and King, has been analyzed to see which topics these 

reports cover, depending on if the magazines addresses either to women or men. A qualitative 

text analysis of twelve reports, six from each magazine, published during December 2012 – 

May 2013 showed both differences and similarities of “male” and “female” content, 

according to gender theory. The conclusion is that the focus in all of the reports is on 

job/career. But the largest difference in the analysis is that the reports in Elle magazine, 

addressed to women, covers the topic beauty/look and family/relationships to an extent than 

the reports in King magazine, addressed to men. 
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1 Inledning  

Genusstudier inom medie- och kommunikationsvetenskap som handlar om på vilket sätt 

kvinnor och män porträtteras visuellt i reklam och tidningar, visar att det är skillnad på hur de 

framställ (Hirdman. A, 2004). I medier matas vi dagligen av bildmaterial som påverkar oss 

direkt eller indirekt (Gripsrud, 2008, s 51). Forskare inom feministisk forskning menar att 

medier, framförallt magasin med kvinnor som målgrupp, talar om hur kvinnan blir en perfekt 

mamma, älskare, fru och hemmafru (van Zoonen, 1994, s 68). Traditionellt sett är mannen 

mer dominant, överordnad och aktiv. Mannen är också mer rationell, en egenskap som tillhör 

själen och förståndet. Kvinnan är motsatsen, det vill säga underordnad, passiv och har 

irrationella egenskaper som tillhör känslornas område (Hirdman. Y, 2001, s 19). 

Tidskrifter inom samma genre riktade till en kvinnlig målgrupp skiljer inte sig speciellt 

mycket ifrån varandra. Dessa handlar i huvudsak om mode och relationer, enligt Gunilla 

Jarlbo som studerat kvinnor och mäns framställning i både nyhetspress och tidskrifter (Jarlbo, 

2006, s 106). Genusforskaren Anja Hirdman har gjort en avhandling om kvinnor och män och 

hur relationen mellan dem framställs i veckotidningarna Veckorevyn och FIB aktuellt. Med 

fokus på semiotiska tecken har hon undersökt hur föreställningar om genus produceras och 

förmedlas beroende på publikinriktning. Enligt Anja Hirdman (2001) är det karaktäristiska för 

så kallade kvinnliga populärkulturella genrer ett nära och direkt språk, skvaller och fokusering 

på relationer (Hirdman. A, 2001, s 45). 

Tydliga könsskillnader syns inom reklam, mannen framställs ofta som handlingskraftig och 

utåtriktad. I reklamrubriker är ett vanligt tilltal till män att de ska bestämma sig, göra slag i 

saken eller slå till. Kvinnor tilltalas genom att de ska göra om sig, förbättra utseendet eller 

göra upp med dåliga vanor (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 137). Reklambilder visar tydliga 

skillnader kvinnor och män emellan. Eftersom skillnaderna går att se så pass tydligt när det 

gäller visuellt material väcktes intresset för att undersöka traditionella genusmönster i 

berättande texter som skildrar kvinnor eller män. 

”En framgångsrik yrkeskvinna ska kunna mäta sig med eller överträffa mannen inom karriär 

och arbete. Samtidigt ska hon som mamma hinna med att ta ansvar för hem och familjeliv. 

Hon bör dessutom utvecklas sig själv som människa, resa, utbilda sig och ta hand om sitt 

andliga liv” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 149).  
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I den här studien ligger texten i fokus. Reportage från de svenska modemagasinen Elle och 

King har analyserats och tolkats, för att ta reda på om det finns spår av traditionella 

genusstrukturer i reportagetexterna, trots att de intervjuade personerna är aktuell med något 

inom sina yrken. Tolv reportage med kända kvinnor och män har analyserats, sex reportage ur 

modemagasinet Elle med en kvinnlig målgrupp och sex reportage ur modemagasinet King 

med manlig målgrupp. Samtliga intervjuade personer till reportagen är kända genom sina 

yrken, bland dessa finner vi skådespelare, artister, idrottsmän med flera.  

I den här studien som handlar om på vilket sätt kända kvinnor och män skildras i reportage i 

Elle och King, utgår jag från teorin att män är överordnade och att kvinnor är underordnade 

(Davies, 2003, s 37). Och även teorierna om att kvinnan är motsatsen till mannen och att vi i 

tidig ålder lär oss samhällets struktur och formas efter den (Davies, 2003, s 10) . 

Ämneskategorierna i studien grundas på föreställningar om genus, att män skulle vara mer 

karriärinriktade (Davies, 2003, s 23), kvinnorna mer familj/relations intresserade  

(Hirdman. A, 2001, s 45), att kvinnor intresserar sig för skönhet/utseende i större utsträckning 

än männen (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 137) och att kvinnorna skulle vara känslovarelser 

(Hirdman. Y, 2001, s 19). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att belysa spår av traditionella genusmönster i reportagetexterna. 

Detta för att se om de liknar varandra eller skiljer sig åt ämnesmässigt, beroende på om det är 

en kvinna eller en man reportaget handlar om. Valet av ämneskategorierna grundar sig på de 

traditionella genusföreställningarna om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 

Reportagetexterna studeras utifrån fyra ämneskategorier och ämnena är jobb/karriär, 

familj/relationer, skönhet/utseende och känslor. Utifrån dessa ämnen ska texterna analyseras 

och tolkas för att ta reda på vilket sätt kvinnorna och männen skildras – om dessa ämnen ens 

talas om i reportagen.  

Huvudfrågeställningen i undersökningen är: 

På vilket sätt skildras kända kvinnor och män i reportagetexterna i modemagasinen  

Elle och King? 

De underfrågor jag har för att besvara undersökningens huvudfråga är: 

Vad handlar reportaget om?  

Vilka mönster går att se i reportaget? 

 



C-uppsats MVK Kandidat  
V0012F 

Supermamma eller Kung av New York? 
Mia Storm Komonen 

 

6 
 

1.2 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

Tillvägagångssättet som använts för att få fram ett resultat är en kvalitativ textanalys. Frågan 

Vad handlar reportaget om? har ställts till varje reportage och en närläsning av reportagen har 

gjorts. För att få en överskådlig bild av varje reportage finns en övergripande sammanfattning 

av reportagen i ”Analys del 1”. Därefter följer ”Analys del 2”, baserad på varje ämneskategori 

där jag beskriver om och på vilket sätt ämneskategorierna finns representerade eller inte bland 

de tolv reportagen och vilka mönster man kan urskilja. Mer om metoden finns under 

metodkapitlet. Att använda den här typen av tillvägagångssätt känns som ett bra och tydligt 

sätt att både presentera materialet och analysera det.   

I ett reportage finns möjligheten att analysera olika saker, som exempelvis hur frågorna ställs 

och vilka ord som används. Men valet föll på att analysera ämneskategorier i reportagen och 

alltså ta reda på vad kvinnor och män får läsa om dessa kända personer. Ett större antal 

reportage och även bildmaterial som tillhör reportagen skulle kunna analyseras för att få ett 

ännu tydligare resultat. Men det intressanta i den här studien är att se vilka och på vilket sätt 

kvinnorna och männen skildras. Även om och hur traditionella genusmönster går att urskilja i 

reportagetexerna. 

1.3 Material 

I analysen ingår sex nummer av Elle och sex nummer av King från december 2012 till och 

med maj 2013, med ett nummer som kommer ut per månad. I varje nummer finns både 

kortare och längre intervjuer med kända personer. Från varje nummer av respektive magasin 

har jag valt att analysera ett av de långa reportagen, då det oftast finns fler än bara ett. I 

analysen ingår reportagetextens rubrik, ingress och brödtext. Valet av magasin föll på Elle 

som riktar sig till åldrarna 18-45 och King som riktar sig till åldrarna 20-35 år. Att tillägga är 

att jag läst och analyserat reportagen i papperstidningsversionerna. 

Jag valde sex nummer av varje tidning från och med december till och med maj. Dels för att 

det skulle vara nummer som följer efter varandra och för att de skulle vara aktuella när jag 

började med undersökningen. Mest för att ha ett färskt material. Att analysera totalt tolv 

reportage kändes som ett tillräckligt antal för att kunna se ett resultat och lämpligt inom den 

tidsram jag hade. Jag funderade över vilka ”kvinnliga” och vilka ”manliga” magasin jag 
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skulle välja. Både Elle och King har jag hemma hos mig. Jag läser Elle och min sambo läser 

King. Jag valde dessa två, men inte endast för att de var lättillgängliga, utan jag vägde tanken 

om andra magasin också. Styrkan i att välja dessa två är att både Elle och King riktar sig på 

mode och livsstil och jag tycker att de i sin form liknar varandra och skulle passa för att 

undersöka ämneskategorierna i reportagen. Jag funderade över om det skulle påverka 

undersökningen på något sätt, då jag själv brukar läsa Elle. Men när jag läst tidningen tidigare 

har jag inte tänkt på texterna på det sätt som den här studien kräver och därför skulle det inte 

bli något problem. 

När jag valde vilka reportage som jag skulle analysera tog jag ett ur varje nummer. I King har 

de en tydlig ”mall”, då omslagspersonen är med i det man skulle kunna kalla huvudreportaget 

i tidningen. Men i Elle är inte det lika tydligt. Reportagen jag valt ur King är de som handlar 

om omslagspersonen. Ur Elle har jag valt de reportage som är av liknande längd.  

1.4 Elle och King 

Elle är i jämförelse med King ett större magasin, med det menas att Elle finns i fler länder och 

därmed också på olika språk. Elle själva anser sig vara ”Världens största modemagasin” och 

King som ”Sveriges enda renodlade modemagasin”. Därför innehåller reportagen även en mer 

eller mindre dos av modefrågor, vilket kan verka vara en självklarhet då båda magasinen är 

modemagasin med inslag av livsstilsinnehåll. Innehållet ska matcha formen 

(Hultén, 2000, s 16). 

King är ett magasin och varumärke hos förlaget Egmont Tidskrifter 

(www.egmonttidskrifter.se). King grundades år 2005 och år 2012 hade King en upplaga på 

22 100 exemplar (Sveriges Tidskrifter). King har 12 utgåvor per år. 

”Sveriges enda renodlade modemagasin för män som informerar, inspirerar och underhåller 

på ett klassiskt manligt sätt. Bilar, träning, nöjesnyheter och tekniska prylar har samma 

självklara plats som intervjuer med de största stjärnorna och stiltipsen som ger vinnande 

outfits” (sverigestidskrifter.se/tidskrifter/king, 2013.05.20).  

Huvudmålgrupp: Modeintresserade män i åldern 20-35 år. Köpstarka och välutbildade 

storstadsbor med intresse för mode, stil och prylar  

(sverigestidskrifter.se/tidskrifter/king, 2013.05.20). 
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Elle är ett magasin och varumärke hos förlaget Aller Media (www.aller.se). Elle i Sverige 

grundades år 1988 och hade år 2012 en upplaga på 69 500 exemplar (Sveriges Tidskrifter). 

Elle har 12 utgåvor per år. 

”ELLE är världens största modetidning, ett magasin som tänker globalt och skriver lokalt. 

Här finns de exklusiva intervjuerna med de hetaste filmstjärnorna och artisterna och mest 

intressanta modenamnen, såväl internationella som svenska. I ELLE syns världens mest 

erkända fotografer, stylister och skribenter. Vi visar de mest intressanta hemmen, recepten och 

resmålen – allt med osviklig modekänsla. I Elle hittar läsaren inspirationen, skönheten, 

trenderna, glamouren – men också allvaret och äventyren” 

(sverigestidskrifter.se/tidskrifter/elle, 2013.05.20). 
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2. Bakgrund 

Under rubriken bakgrund beskriver jag reportaget som form, reportage i magasin och 

dags/kvällstidningar och magasin som medieform.  

2.1 Reportage som form 

I ett reportage får journalisten friare tyglar och skribenten får blomma ut i berättandet. När det 

gäller definitionen av vad ett reportage är, finns det olika beskrivningar och det finns även 

olika typer av reportage, beroende på vilken målgrupp och tidning det är. I Reporter, skriven 

av Björn Häger (2009) reds begreppet reportage ut. Enligt honom är gränsdragningen mellan 

en nyhetsartikel och ett reportage suddig, men även betydelsefull. Häger (2009) förklarar att 

reportage är den lyxigare delen av journalistiken, eftersom det är inom reportagegenren vi 

finner legender inom journalistik. Den journalist som får äran att skriva ett reportage får i 

regel även mer plats i tidningen och större frihet än journalisten som skriver en nyhetsartikel 

(Häger, 2009, s 46).  

I  Reportage - att få fakta att dansa (Sundelin, 2008), kan vi läsa att reportaget är som 

nyhetsartikeln. Det är baserat på faktiska händelser och talar om vad som hänt. Reportaget 

förutsätter ett visst mått av faktainsamling, intervjuer, dokument och observationer. Reportern 

hittar inte på historien, utan är på plats för att fånga det bästa och sedan berätta historien för 

läsaren (Sundelin, 2008, s 11). Cecilia Aare skriver i Det tidlösa reportaget (Aare, 2011) att 

det goda reportaget är den snabba nyhetens motsats. Medan nyhetsartikeln ofta fastnar i 

schabloner och färdiga mallar kan reportaget hjälpa oss att se med nya ögon. I reportaget får 

det mångbottnade ta plats, för verkligheten behöver inte återges som svart eller vit  

(Aare, 2011, s 7).  

Björn Häger (2009) ger ett bra exempel som tydligt förklarar skillnaden på reportage och 

artikel. Han skriver om Anna-Maria Hagerfors som har specialiserat sig på att skriva 

reportage och som menar att ingen kan göra ett reportage endast på en dag. Det finns en annan 

form av artikel som kan liknas vid ett reportage och kallas nyhetsfeature, men Anna-Maria 

menar att inte heller det är ett reportage. Enligt Anna-Maria Hagerfors är ”reportage” ett ord 

som missbrukas på redaktioner och för att tydliggöra skillnaden på reportage och artikel 

jämför hon ett treminutersinslag i Aktuellt med en tv-dokumentär (Häger, 2009, s 46).  
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2.2 Reportage i magasin och dags/kvällstidningar. 

I Journalistik analys - en introduktion skriver Britt Hultén (Hultén, 2000) att journalistikens 

texter kommer till i en process där redaktionella villkor och rutiner, traditioner, 

berättarmönster, genrer och ideologier är avgörande för hur texten kommer att se ut. Även 

kommersiella förutsättningar, arbetssituationer, föreställningar om läsaren och tidens 

föreställningar spelar en viktig roll. Hultén (2000) förklarar att journalisten är en del av denna 

process och ibland med ett tydligt personligt tonfall, oftast dold bakom kollektiva och 

rutinartade berättarmönster (Hultén, 2000, s 14).  

Det som styr texten är formen, alltså om texten ska publiceras i en dagstidning eller en 

tidskrift. Ett reportage kan vara utformad på olika sätt beroende på i vilken form det ska 

publiceras och vem läsaren är, alltså i vilken tidning som historien ska berättas i. Hultén 

(2000) ger ett exempel på att Svenska Dagbladet och Amelia exempelvis representerar två 

mycket olika formspråk. Därför ska språk och gestaltning anpassas efter formen (Hultén, 

2000, s 16). Hur journalisten och mediet föreställer sin läsare ger avtryck i texten, skriver 

Britt Hultén (2000). Journalisten sysslar med det yttre, med beteenden och händelser sedda 

utifrån. Journalisten är en besökare som fördjupar sig i andras sorg och glädje, utan att lämna 

andra avtryck än den text som publiceras (Sundelin, 2008, s 70). 

2.3 Magasin som medieform 

Det som karaktäriserar magasinen är att de är tjocka med oftast hundra sidor eller mer, de 

kommer ut månadsvis och har en limbunden rygg. I magasinen har stor tonvikt lagts på 

ämnen som mode, hälsa och skönhet, mat, heminredning och personporträtt. Magasinen har 

också oftast glansiga omslag och ett bildrikt innehåll (Jais-Nielsen, 2004, s 12). Modemagasin 

är de tjockaste och annonstätaste magasinen och består till stor del av bilder och redaktionella 

modereportage. Att läsa modemagasin handlar i huvudsak om att bläddra och titta  

(Jais-Nielsen, 2004, s 173). Magasin är ur ett redigeringsperspektiv uppdelat i olika delar, och 

utgör en viss struktur. Längre och mer djupgående texter såsom reportage, intervjuer, essäer 

eller bildreportage är exempelvis det som utgör mittendelen av magasinet  

(Jais-Nielsen, 2004,  s 173).  

Livsstilsmagasin som riktar sig till män är ett relativt nytt fenomen, menar David Gauntlett, 

författare till boken Media, Gender and Identity (2002). Men det har länge funnits magasin 
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kopplat till speciella intressen och hobbys. Sen finns även herrtidningarna som står högt upp i 

tidningshyllan med halvnakna kvinnor på, som Playboy med flera (Gauntlett, 2002, s 154). 

Han menar att det funnits ett glapp och att det i England inte tidigare fanns någon 

motsvarighet till livsstilsmagasinen riktade till kvinnor med glansigt omslag  

(Gauntlett, 2002, s 154).  
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3 Tidigare forskning 

Gunilla Jarlbo, författare till boken Genus, Medier och Makt (2006), har undersökt hur 

genusrepresentationen ser ut i nyhetsmedier, både tryckta och etermedier. Jarlbo (2006) menar 

att det är lika viktigt att studera hur gestaltningen av kvinnor respektive män ser ut i medierna, 

som att studera hur ofta kvinnor och män representeras i medierna. Jarlbo (2006) ställer sig 

frågorna; Framställs kvinnor respektive män på olika sätt och tillåts de göra olika saker i 

nyhetsmedierna (Jarlbo, 2006, s 21). Utöver nyhetspressen studerar Gunilla Jarlbo (2006) 

också kvinnor och män i populärkulturen, bland annat i tidskrifter. De kvinnliga tidskrifterna 

skiljer sig inte innehållsmässigt så mycket från varandra. Cosmopolitan, Elle, Frida och 

Veckorevyn till exempel vänder sig alla till kvinnor och handlar i huvudsak om mode och 

relationer (Jarlbo, 2006, s 106). Jarlbo (2006) förklarar att det är viktigt att behandla dessa 

ämnen, om hur kvinnor och män framställs i medier, eftersom medierna är en del av vår 

symboliska omgivning och medier ingår i våra dagliga referensramar för vår uppfattning av 

omvärlden.  Allmänheten består av både kvinnor och män och hon menar att om 

medieinnehållet till största delen består av män och deras handlande och tyckande, kan det bli 

så att vi sedan tolkar och tar ställning ur ett manligt perspektiv. Därför är det viktigt att 

medierna gestaltar världen ur både ett kvinnligt och manligt perspektiv (Jarlbo, 2006, s 8).  

I den här studien har jag dels inspirerats av forskningsartikeln Words that matter: Lexical 

choice and gender ideologies in woman’s magazines, skriven av Marisol del-Teso-Craviotto, 

Department of Spanish and Portugese, Miami University (2006). Del-Teso-Craviotto skriver 

att hennes studie är en start till att se över relationen mellan språk och genusdiskurser, genom 

att hon har kombinerat statistiska uträkningar med kvalitativa analyser. Studien omfattar en 

analys av ordval i fyra kvinnliga, amerikanska magasin: Cosmopolitan, Good Housekeeping, 

Ms och Working Woman. I sin studie upptäckte hon en koppling i varje magasin mellan 

språket och den rådande genusideologin, som belyser hur traditionellt kvinnliga och manliga 

magasinen är i sina språk. Till sin hjälp har del-Teso-Craviotto haft datorprogram, WordSmith 

Tools, som scannat av ord för att se vilka som är mest upprepade och relevanta. Sedan 

användes informationen för att undersöka användandet av orden och satte dem i ett 

sammanhang i varje magasin.  

Resultatet av studien visar att de ord som använts i skrivandet av innehållet i de kvinnliga 

magasinen är traditionellt kvinnliga sett ur ett genusperspektiv. För att komplettera sin 
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forskning gjorde Marisol även en analys av motsvarande manliga magasin, Squire, Maxim, 

Men’s Health och Men’s Journal, för att kunna se om det fanns någon skillnad. Och det fanns 

det. Av de ord som analyserades gjorde hon olika teman där de visade sig att de kvinnliga 

magasinen handlade om känslor, moderskap och omvårdnad medan de manliga magasinen 

handlade om alkohol och den manliga sexualiteten. I hennes forskning kan man se att det 

finns tydliga skillnader i vad de manliga och kvinnliga magasinen innehåller.  

Även doktorsavhandlingen Personporträttet som tidningsgenre: En närläsningsstudie med 

fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön, av Jonita Siivonen (2007) vid 

University of Helsinki, har inspirerat mig i den här studien.  

Siivonens (2007) avhandling är en omfattande studie där hon fokuserat på innehållsliga 

teman, berättarkonventioner och hur kön definierar personporträttet som tidningsgenre. 

Metoderna som Siivonen (2007) har använt är både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

närläsning, för att analysera hur huvudpersonerna i personporträtten konstrueras i texterna. I 

sin studie har Siivonen (2007) analyserat 107 personporträtt ur morgontidningarna Dagens 

Nyheter och Hufvudstadsbladet och dessutom 59 porträtt ur fyra tidskrifter, med syftet att 

definiera personporträttet som genre, undersöka hur personerna i personporträttet konstrueras 

och genom vilka teman deras liv beskrivs. Resultatet visar att huvudpersonskonstruktionen av 

könsperspektiv i mallporträttet av en kvinna skiljer sig från mallporträttet av en man. Siivonen 

(2007) förklarar hur det i den kvinnliga porträttmallen ingår det vardagliga föräldraskapet som 

självklart, även fast huvudpersonen inte har barn. I mallporträttet av en man utgör barn en 

guldkant i fäders liv.  

Till min studie har jag valt att inspireras av dessa två forskningar där den ena visar skillnader 

på hur kvinnor och män skildras utifrån vilka ord som används i magasin riktade till kvinnor 

respektive män (del-Teso-Craviotto, 2006). Och i Siivonens (2007) doktorsavhandling visar 

resultatet att mallporträttet av kvinnor och män är olika och visar traditionella genusskillnader 

i innehållet. I den här undersökningen går det att koppla ihop om det blir ett liknande resultat 

som ovanstående forskningsresultat. Främst tar jag med mig tanken om mamma- och 

papparollen från Siivonens (2007) och del-Teso-Craviottos (2006) forskning in i 

ämneskategorin familj/relationer för att belysa hur föräldrarollen skildras i de valda texterna.  
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3.1 Manligt och kvinnligt i tidnings- och reklamvärlden 

Anja Hirdman är genusforskare och författare till boken Tilltalande Bilder (2001). Hon har 

skrivit en avhandling om kvinnor och män och hur relationen mellan dem framställs i 

veckotidningarna Veckorevyn och FIB aktuellt. Avhandlingen fokuserar på det semiotiska i 

dessa veckotidningar och i sin undersökning vill Anja Hirdman (2001) fördjupa 

problematiken kring hur föreställningar om genus produceras och förmedlas beroende på 

publikinriktning (Hirdman, 2001). Hirdman (2001) skriver också om tilltal och genrer inom 

medier och menar att genrer inte bara är en utgångspunkt för att analysera texter utan att de är 

också en produktionsfråga för medierna själva. För att veta vem publiken är gör 

medieinstitutioner egna tolkningar av publikens behov. De har en idé om en tänkt publik, där 

olika genrer är utformade för att attrahera olika publiker efter kön, ålder och ekonomisk status 

(Hirdman, 2001, s 45). 

”Det finns en tendens att se genrer som skapande och formande utifrån publikens önskningar, 

medvetna eller omedvetna. Det karaktäristiska för s.k. kvinnliga populärkulturella genrer 

anses exempelvis vara ett nära och direkt språk, samtal om andra (”skvaller”) och fokusering 

på relationer” (Hirdman, 2001, s 45). 

Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt, författare av boken Visuell retorik: bilden i reklam, 

nyheter och livsstilsmedia (2008) skriver i ett kapitel om genus och det manliga och 

kvinnliga. Boken handlar om visuellt material och visar bra exempel på hur män och kvinnor 

framställs i medier och hur de bör vara. Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att genus 

förändras över tid och varierar mellan kulturer, men att varje generation män och kvinnor 

ständigt möter nya utmaningar samtidigt som omvärlden förändras.  

”En framgångsrik yrkeskvinna ska kunna mäta sig med eller överträffa mannen inom karriär 

och arbete. Samtidigt ska hon som mamma hinna med att ta ansvar för hem och familjeliv. 

Hon bör dessutom utvecklas gig själv som människa, resa, utbilda sig och ta hand om sitt 

andliga liv” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 149).  

I boken visar de exempel på bildretorik i reklam, tidningar och i tv om hur en kvinna och en 

man ”är”. Utifrån deras exempel på hur kvinnor och män framställs i bild går det att även 

applicera dessa egenskaper och föreställningar på hur de framställs i text. Det gemensamma 

hos könen är att hålla sin kropp i form och se bra ut. 

”Mannen förväntas att i rollen som familjefar kunna bjuda på sig själv känslomässigt och 



C-uppsats MVK Kandidat  
V0012F 

Supermamma eller Kung av New York? 
Mia Storm Komonen 

 

15 
 

visa ”mjuka” sidor. Men också att mecka med motorer, snickra, lyfta tunga saker, vara tuff 

och driva på sig själv i karriären och tjäna pengar” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 150). 
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4 Teori 

I studien utgår jag från ett genusperspektiv, främst utifrån teoretikerna Yvonne Hirdman 

(2001) och Bronwyn Davies (2003) synsätt på genus. Vidare i min analys inspireras jag mest 

av Bronwyn Davies (2003) sätt att se på genus och omvärlden, att det är en föränderlig del av 

jaget. Davies (2003) menar att vi utan vidare tar över vetskapen om kön i den form som den 

har konstruerats, om vad som anses vara ”kvinnligt” och vad som anses vara ”manligt”. Som 

att barn lär sig att positionera sig som flickor och pojkar på ett korrekt vis när de lär sig hur 

samhället är strukturerat. Både vuxna och barn är medlemmar i ett samhälle som hyllar en 

maskulinitet som innebär herravälde, dominans och makt (Davies, 2003). 

4.1 Kön och genus 

Inom vetenskapliga sammanhang används begreppet genus, medan ”könsroller” är ett ord 

som används i dagligt tal. Ursprungligen utgick begreppet kön till att betraktas som biologiskt 

betingat och genus som socialt och kulturellt konstruerat. Genusforskare brukar använda 

termer som ”femininitet” och ”maskulinitet” snarare än ”kvinnligt/kvinnlighet” och 

”manligt/manlighet”. Kvinnligt och manligt kan lätt uppfattas som att de syftar till självklara 

egenskaper hos kvinnor och män. Som att kvinnlighet är att vara graciös och intresserad av 

smink och att manlighet är lika med att vara intresserad av sport. Egenskaperna är inte 

kopplade till könet och är inte biologiskt, eftersom alla kvinnor inte är intresserade av smink 

och alla män är inte intresserade av sport. Dessa egenskaper är socialt och kulturellt 

konstruerade (Fagerström & Nilson, 2008, s 7). Ur ett feministiskt perspektiv anses pojkar 

uppmuntras till att bli starka, aktiva och initiativrika och flickor fostras till motsatsen – detta 

är grundläggande uttryck för könsmaktsordningen, som inom genusforskningen betraktas som 

organiserande för hela vårt samhälle (Fagerström & Nilson, 2008, s 7). Att analysera 

samhället ur ett genusperspektiv synliggör mönster i samhället som utgör maktrelationen 

mellan kvinnor och män.  

 

”Att förstå genus – tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön – som en 

mänsklig uppfinning, en artefakt, en konstgjordhet, innebär att man försöker sudda ut denna 

hårda uppdelning, att man söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska 

uppdelningen av kön/kropp – genus. Lätt är det inte” (Hirdman, 2001, s 14)  
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Yvonne Hirdman (2001) är genusforskare och författare av boken Genus- om det stabilas 

föränderliga former och hon vill att man tack vare begreppet genus ska kunna se hur 

människor formas och formar sig till kvinna och man (Hirdman, s 11, 2001).  

Genusbegreppet uppkom i början av 80-talet, efter att det engelska ordet ”gender” började 

dyka upp i den amerikanska kvinnoforskningen under 1970- och 1980-talet. Ordet genus är 

från början lånat från språkläran. Det behövdes ett ord som kunde betona vad som fanns 

bakom de fasta formerna ”kvinnor” och ”män” och dess prägling, fostran, tvång och 

underordning (Hirdman, s 12, 2001). 

Bronwyn Davies (Davies, 2003) är forskare inom samhällsvetenskaplig och psykologisk 

poststrukturellt inspirerad forskning. Davies har skrivit en bok som heter Hur pojkar och 

flickor gör kön och har studerat utifrån ett barns perspektiv den sociala konstruktionen av kön, 

hur barnen formar sig till att vara antingen kvinna eller man. I sin forskning har Davies 

analyserat beteenden hos förskolebarn och barn på barnomsorgscentra i 4-5 årsåldern i USA. 

Barn i förskoleåldern valde hon till sin studie eftersom det är under denna tid som barnets 

sociala kön formeras eller socialiseras fram enligt traditionell utvecklingspsykologi  

(Davies, 2003, s 5). Davies (2003) har i sin studie kommit fram till att barnets sociala kön 

formas tidigt och fortsätter att formas genom hela livet. Davies (2003) skriver också om de 

sociala och språkliga strukturer som individer är omgivna av när de konstituerar sig som 

personer. Den mening som vi lägger in i att vara kvinna eller man vilar på antagandet om 

fysiologiska skillnader som är motsatser till varandra, att vara kvinna eller man  

(Davies, 2003, s 10). Davies (2003) visar i boken på den uppfattning om att barn anammar 

kvinnlighet och manlighet som om det vore en oföränderlig del av deras personliga och 

sociala jag. I vårt dagliga liv antar vi att vår mänsklighet är antingen kvinna eller man.  

Davies (2003) använder sig i sin forskning av poststrukturalistisk teori som grundar sig hos 

Freud, Marx och Focault.  

Poststrukturalistisk teori, som Davies (2003) är inspirerad av, hjälper till att förstå relationen 

mellan personer och deras sociala värld och en föreställning om sociala förändringar. 

Individer kan positionera sig på många olika sätt genom att de lär sig de diskursiva 

tillämpningarna i samhället (Davies, 2003, s 10). Processerna och strukturerna i den sociala 

världen anses vara starka och har en förmåga att begränsa, forma och betvinga – men också 

att förstärka den enskilda individens handlande.  
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Att jaget skapas i en ständigt pågående process och erkännandet att jaget är någonting 

enhetligt är det som skiljer poststrukturalistisk teori från social konstruktivism  

(Davies, 2003, s 11).  

Förskolebarn använder många klädesdetaljer för att visa vilket kön de tillhör och för att skilja 

på att vara kvinna och man. Kjolar, band, sjalar, handväskor, barnvagnar och dockor 

signalerar i allmänhet kvinnlighet. Gevär, byxor, tröjor, rockar, superhjältedräkter och 

uniformer, till exempel brandmansuniformer, signalerar manlighet. De förskolebarn som 

Davies (2003) studerat kopplade dessa könssymboler till vad de ansåg vara manligt och 

kvinnligt. Kjolar och byxor är mer än en ytlig påklädnad, det är inte bara det som snävar in 

och sexualiserar flickor, utan de fungerar också som tydliga tecken på feminina och maskulina 

sätt att vara (Davies, 2003, s 31). 

”Relationerna mellan manligt och kvinnligt innebär en överordning-underordning. Den som 

en gång har tagit till sig de kroppsliga, emotionella och intellektuella mönster som bygger 

upp dessa könsrelationer har svårt att föreställa sig eller önska ett alternativ till den sociala 

strukturen” (Davies, 2003, s 37). 
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4.2 Definition av flicka/kvinna och pojke/man enligt normen 

”En norm är ett statistiskt genomsnittligt exempel på beteende eller bedömning. Den 

beskriver en grupps eller ett samhälles allmänna sedvanor och är därmed förutsägbar, det 

väntade. Allmänt erkända konventioner ligger nära normen. Det oväntade, det 

okonventionella, är en avvikelse från normen”. (Fiske, 2009, s 137)  

Det som vanligen avgör könet på barnet när det föds är om denne har en penis eller inte. 

Flickor definieras som personer som saknar penis snarare än personer som har slida och 

äggstockar. Det finns fall av att barn vid sin födsel saknar en penis men har inre manliga 

fortplantningsorgan och XY-kromosomer och det är vanligt att de, trots sina manliga gener, 

uppfostras som flickor (Davies, 2003, s 22).  

Davies (2003) refererar till Rogers (1975, 1981, 1988) och skriver att det inte finns några 

bevis för att ett feminint beteende är en följd av att ha kvinnliga könsorgan, gener eller 

hormoner och att ett maskulint beteende skulle vara en följd av att ha manliga könsorgan, 

hormoner eller gener (Davies, 2003, s 23). Det finns heller inga bevis för att hjärnans funktion 

och sociala beteenden beror på kvinnliga eller manliga hormoner eller gener. Det skulle inte 

stämma och Rogers, som Davies refererar till, menar att biologer ”bevisat” att manliga 

hormoner resulterar i att karriären sätts före arbete i hemmet. Detta var ett experiment som 

gjordes där det antogs att män som hade större mängd manliga hormoner och var större och 

starkare, skulle vara mer engagerad av sina egna intressen, så som karriär, än de mindre och 

svagare männen. Forskarna drog då slutsatsen att alla män, de med mer androgena hormoner 

än kvinnor, naturligt var mer inriktade på karriär än vad kvinnor skulle vara  

(Davies, 2003, s 23).  

”Synsättet att någonting är biologiskt manligt i motsats till någonting annat som är kvinnligt 

är ett sätt att lura på oss den sociala ekvation som innebär att manligt är lika med makt och 

handling, medan kvinnligt är detsamma som passivitet och maktlöshet”  

(Davies, 2003, s 23). 

Femininitet och maskulinitet är inga medfödda egenskaper hos oss människor, men de är 

egenskaper som är inbyggda i strukturen för vårt samhälle. Därmed är det både en 

förutsättning för tillvaron och ett resultat av hur livet levs (Davies, 2003). Eftersom vi är en 

del av samhället tar vi utan vidare över vetskapen om kön i den form som den har 

konstruerats.  
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Barn lär sig att positionera sig som flickor och pojkar på ett korrekt vis när de lär sig hur 

samhället är strukturerat. Det är vad man begär för att barnen ska få en urskiljbar identitet 

inom ramen för den rådande sociala ordningen. De som gör motstånd mot detta betraktas som 

misslyckade (Davies, 2003, s 27). Davies (2003) argumenterar för att barn skapar grund för 

och utgår ifrån könsorganens utseende och därefter bestämmer sig som kvinnlig eller manlig 

(Davies, 2003, s 152). Både vuxna och barn är medlemmar i ett samhälle som hyllar en 

maskulinitet som innebär herravälde, dominans och makt.  

4.3 Könskodning  

Genusforskaren Yvonne Hirdman skriver i sin bok Genus- om det stabilas föränderliga 

former (2001) att kvinnounderordningen är en generell problematik och att vi inte kommer 

ifrån det. Många ser detta som guds eller naturens vilja om hur kvinnan och mannen bör vara. 

Det finns nerlagt i våra gener att män är dominanta och att kvinnan är underordnade 

(Hirdman, 2001, s 5). Hirdman (2001) vill komma åt de stereotypiska hon och han-

ingredienserna: hur och med vad de är uppbyggda. Hirdman (2001) gör detta för att få 

förståelse för genuskonstruerandet, det som handlar om tankar/idéer och föreställningar om 

könen. (Hirdman, 2001, s 26) 

Genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt, så som tankar om 

kvinnligt/manligt, kvinna/man genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, 

tyg, mat politik och arbete. Genus handlar om kvinnligt och manligt som överförbara 

teoretiska konstruktioner (Hirdman, 2001, s 16). Vi tänker till exempel att rosa är kopplat till 

”flicka” och blått är kopplat till ”pojke” och könskodar de människor vi möter utifrån det vi 

lärt oss om kvinnligt och manligt. Yvonne Hirdman (2001) ger även tydliga exempel från 

historiska texter som sträcker sig ända 2000 år tillbaka i tiden. Ett av dem som visar på 

kvinnligt/manligt, signerat Philus från Alexandria ca 100 efter Kristus, är detta stycke: 

”Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat med 

verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den passiva 

kategorin snarare än den aktiva. Så är också fallet med de två ingredienser som konstituerar 

vår livsprincip – det rationella och irrationella. Det rationella som tillhör själen och 

förståndet är maskulint, det irrationella, känslans område feminint. Själen tillhör ett 

överlägsnare släkte än känslan, liksom mannen gentemot kvinnan” (Hirdman, 2001, s 19). 
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5 Metod 

I den här studien har en kvalitativ textanalys använts för att få fram ett resultat och ett svar på 

frågeställningen. I analysen ingår de tolv reportagen och metoden beskrivs nedan. I analysen 

har jag sedan tolkat reportagetexterna för att upptäcka mönster, likheter och skillnader. 

5.1 Kvalitativ textanalys 

I den här studien har jag valt att göra en kvalitativ textanalys enligt Metodpraktikan (2012). 

Kvalitativ textanalys som metod handlar om att ta fram det väsentliga innehållet genom en 

noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. Vilket jag tycker 

passar för den undersökning som ska göras för att uppnå ett resultat. 

Ett av skälen till att använda den textanalytiska metoden framför den kvantitativa 

innehållsanalysen är att det centrala som forskaren är ute efter är något annat än summan av 

delarna. Att vissa passager i textens delar är viktigare än andra helt enkelt  

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s 210). I Metodpraktikan (2012) 

förklaras det centrala i tillvägagångssättet och i filosofen Mats Furbergs opublicerade 

promemoria Att läsa resonerande texter, menas det att metoden handlar om att läsa aktivt, 

ställa frågor till texten och att se om texten eller om man själv kan besvara frågorna. Texten 

måste läsas flera gånger, både översiktligt och fundersamt, för att nå en sådan förståelse 

(Esaiasson et Al., 2012, s 210). I mitt fall handlar det om att utläsa om och på vilket sätt 

ämneskategorierna finns med i handlingen av reportagen i de två magasinen Elle och King, 

för att besvara huvudfrågan. 

I Metodpraktikan (2012) står det att som all annan forskning börjar textanalyser med en 

övergripande problemställning. I den här studien är det ”På vilket sätt skildras kända kvinnor 

och män i reportage i modemagasinen King och Elle?” Med hjälp av den kvalitativa 

textanalysen ska jag söka efter lösningen på den övergripande forskningsfrågan. För att kunna 

börja sökandet efter lösningen är det nödvändigt att konkretisera den allmänna 

problemställningen till ett antal preciserade frågor. Dessa frågor ställs till textmaterialet och 

svaret på frågorna utgör lösningen på forskningsproblemet (Esaiasson et Al., 2012, s 215). 

Första frågan ”Vad handlar reportaget om?” ger en övergripande bild av handlingen av varje 

reportage. Andra frågan ”Vilka mönster går att se i reportagen?” ger en djupare bild av 

innehållet i analysen.  
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Svaret på dessa frågor finns i texterna. Det är de preciserade frågorna man ställer till texten 

som utgör byggstenarna i undersökningens analysredskap (Esaiasson et Al., 2012, s 216).   

Styrkan med textanalysen som metod är att ta fram det väsentliga i reportagetexterna och 

genomföra en noggrann läsning för att hitta ämneskategorierna. Vilket jag inte skulle kunna få 

fram genom att använda mig av exempelvis en kvantitativ metod där jag räknar hur många 

gånger vissa ord används. Svagheten med att använda en kvalitativ textanalys är att det inte 

går att bevisa att det är så här, utan jag kan belysa vilka mönster som går att urskilja efter att 

jag har gjort en analys och tolkning av just det här materialet.  

5.2 Tolkning 

Jostein Gripsrud (2008) menar att tolkningsteorin, hermeneutiken, handlar om att tolkningar 

blir särskilt framträdande när vi mottar eller tillägnar oss olika medietexter. 

”Men samtidigt utgör naturligtvis tolkningar ett centralt element i all produktion av texter, 

vare sig de är vetenskapliga, journalistiska eller konstnärliga, eftersom ett ämne eller ett 

material alltid måste tolkas både före och under själva utformningen av en text. Tolkningar är 

helt enkelt ett nödvändigt grundelement i den mänskliga existensformen, i det att vara 

människa. Texten är dessutom i sig alltid en bärare av något slags tolkning” 

 (Gripsrud, 2008, s 193). 

Tolkning handlar i grund och botten om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande 

till den fråga som ställs. Intresset i undersökningen kan vara inriktat på textens manifesta 

budskap eller latenta budskap. Skillnaden mellan manifesta och latenta budskap kan vara 

svårt att definiera. Men det kan förklaras med att ”manifesta budskap kan utläsas tämligen 

omedelbart på raderna medan latenta budskap handlar om sådant som återfinns under ytan 

och som följaktligen inte kan utläsas direkt” (Esaiasson et. Al., 2012, s 220). I den här studien 

undersöker jag manifesta budskap, det som står på raderna i reportagens rubrik, ingress och 

brödtext. 



C-uppsats MVK Kandidat  
V0012F 

Supermamma eller Kung av New York? 
Mia Storm Komonen 

 

23 
 

6 Analys  

Här följer övergripande sammanfattningar av varje reportage som analyseras, sex reportage 

med ett ur varje nummer från nummer 12, år 2012 till och med nummer 5, år 2013. Efter 

sammanfattningarna följer Analys del 2, som är en analys av innehållet i varje reportage där 

ämnena jobb/karriär, familj/relationer, skönhet/utseende och känslor tolkas utifrån ett 

genusperspektiv.  

6.1 Analys del 1 

Vad handlar reportaget om? 

ELLE 

Elle nr 12, december 2012, skådespelerskan Blake Lively 

I reportaget presenteras Blake Lively som huvudrollsinnehavaren i reklamen för Guccis nya 

parfym, stjärnan i tv-serien Gossip Girl, Hollywoods hetaste, men även att hon är nygift med 

skådespelaren Ryan Reynolds. Under mötet med Blake Lively beskriver journalisten att hon 

är glad och hur hon beter sig under mötet. De pratar om vad hon är aktuell med just nu, vad 

hon tidigare gjort i sin karriär och stor del av reportaget handlar om hennes modeintresse. 

Elle nr 1, januari 2013, artisten Britney Spears. 

Britney Spears presenteras som tvåbarnsmamma, att hon har ”stjärnglans som sitter som 

gjuten” och att hon är tillbaka vassare än någonsin. Reportaget handlar om att hon är aktuell 

som en av jurymedlemmarna i amerikanska X-factor och vad hon gjort tidigare i sin karriär. 

Varvat med Britneys karriär nämns hennes två söner och hon pratar om mammarollen, 

fästmannen och branschens utseendekrav.  

Elle nr 2, februari 2013, skådespelerskan Cameron Diaz. 

Cameron Diaz presenteras som förvirrande förtjusande, som syftar på hennes personlighet. 

Mötet med Cameron sker i samband med att hon är i London och ska marknadsföra sin nya 

film Gambit där hon har huvudrollen och för att spela in en ny film. I reportaget berättas det 

om roller hon gjort tidigare i sin karriär, att hon är en hälsofantast och det nämns att hon är 

singel. Genom reportaget ställer journalisten quizfrågor som rör film, hälsa och mode. 
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Elle nr 3, mars 2013, skådespelerskan Jessica Biel. 

I reportaget presenteras Jessica Biel som Hitchcockhjältinnan/fru Timberlake i varje 

trendtörstares drömroll. Mötet med Jessica Biel sker i Paris under en serie mode-

fotograferingar i olika modeskapares kreationer. Reportaget handlar om att hon dels är aktuell 

i kommande filmen Hitchcock och vad hon gjort tidigare i sin karriär. Reportaget snuddar 

även vid bröllopet med Justin Timberlake och deras hemliga privatliv. 

Elle nr 4, april 2013, skådespelerskan Tuva Novotny. 

Tuva Novotny presenteras som kompromisslös i synen på sig själv, sitt liv och hur hon klär 

sig och att det värsta man kan säga till henne är att hon är söt. Reportaget handlar om att hon 

är aktuell med inspelningar av sex nya filmer baserade på Maria Langs deckare ”Mördaren 

ljuger inte ensam”. Det handlar även om vad hon gjort tidigare i sin karriär och om Tuvas 

starka integritet.  

Elle nr 5, maj 2013, skådespelerskan Penélope Cruz. 

Journalisten i reportaget har fått några exklusiva minuter tillsammans med Penélope Cruz som 

presenteras som vacker och gravid – och hopplöst uttråkad. Penélope Cruz är aktuell i Lindex 

reklamkampanj, men reportaget handlar om mycket mer än bara om hennes yrke och tidigare 

karriär. Frågor om mode, smink och familjen förekommer.  

 

KING 

King nr 12, december 2012, ishockeymålvakten Henrik Lundqvist. 

Henrik Lundqvist presenteras som kungen av New York, att han utsetts till NHL:s bästa 

målvakt och att han vunnit ett modepris. Reportaget handlar om den stundande lockouten som 

gjorde att NHL-säsongen inte kom igång och om att Henrik då åkte hem och var arbets- och 

klubblös. Det handlar om ishockey, vad han gör vid sidan av ishockeyn, om att fått sitt första 

barn, att han gift sig och att han trivs i sina kostymer. 

King nr 1, januari 2013, skådespelaren Joseph Gordon-Levitt. 

Joseph Gordon-Levitt presenteras som hetast i Hollywood och den nya fixstjärnan. Reportaget 

handlar om att Joseph är aktuell i storfilmen Lincoln där hans spelar Abraham Lincolns äldste 

son. Även om hans tidigare roller och hans nyväckta regissörsambitioner. Reportaget handlar 

också om depression och om kändisskapet. 
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King nr 2, februari 2013, tennisspelaren Roger Federer. 

I reportaget presenteras Roger Federer som tenniskungen och som världens genom tiderna 

bäste tennisspelare. Reportaget handlar om Roger Federers framgångsrika tenniskarriär, att 

han är ansiktet för champagnen Moët & Chandon och hans kommande förtidspension. Genom 

hela reportaget talas det om vinster, förluster och strategier, men i ett stycke talar de om 

Rogers klädstil.  

King nr 3, mars 2013, skådespelaren James Franco. 

James Franco presenteras som en mångsysslare med jobb som skådespelare, konstnär, 

författare, regissör och lärare. Han är aktuell i filmen ”Oz – The great and powerful” och i 

reportaget pratas även om tidigare filmroller. Vi får även läsa om James Francos trassliga 

tonår och hur han fick en andra chans som ledde till hans konstnärliga yrkesval. Vi får också 

veta att hans relation tog slut på grund av sina studier som tog stora delar av hans tid. 

King nr 4, april 2013, mediaprofilen Sigge Eklund. 

I reportaget presenteras Sigge Eklund med att män vill vara honom och att kvinnor vill ha 

honom, att han är podradiogeniet som blir rik på babbel. Det handlar om hur han som skicklig 

personporträttsskribent blev vän med Alex Schulman efter att ha gjort en intervju med honom 

och hur de därefter startade en podcast tillsammans och en rad andra projekt. Sigge är aktuell 

med att ha regisserat soloscenshowen ”Älska mig”, tillsammans med Alex Schulman. 

Reportaget berör också Sigges familjerelationer. 

King nr 5, maj 2013, skådespelaren Robert Downey Jr. 

Robert Downey Jr beskrivs i rubriken som ”Teflonmannen” och som en man med en minst 

sagt trasslig barndom. Reportaget handlar om Roberts svåra år, om missbruk och att hans 

blivande hustru räddade honom från missbruket. Han är aktuell med rollen som Tony Stark i 

”Iron Man 3” och reportaget handlar även om vad han gjort tidigare i karriären. I och med 

missbruket talas det om familjerelationer, främst med fadern som Robert Downey Jr tog 

droger tillsammans med redan i tidig ålder. 
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6.2 Analys del 2 

Vilka mönster går att se i reportagen? 

Jobb/karriär 

I samtliga reportage från både Elle och King handlar de om de intervjuade kvinnorna och 

männens jobb och karriär. Detta bryter de traditionella genusföreställningar om att mannen är 

mer karriärsinriktad (Davies, 2003, s 23). Kvinnorna och männen är intervjuade till 

tidningarna för att de är aktuella på ett eller annat sätt inom sitt yrkesområde. Detta är tydligt 

då journalisterna tidigt i reportagen talar om för läsaren vad den intervjuade arbetar med för 

tillfället och återkommer med vad den intervjuade gjort tidigare. Även vad den intervjuade 

ska göra i framtiden.  

Ett exempel på en tillbakablick i karriären är ”Britney Spears slog igenom1999 när hon som 

tonårig skolflicka flirtade i kort kjol. (…)” och ett exempel på att Britney är aktuell är  

”I september inleddes den andra säsongen av amerikanske X Factor och Britney har synts i 

amerikanska tv-rutor under två livesändningar i veckan” (Elle nr 1, 2013).  

I reportagens början, det vill säga i rubrik och ingress presenteras den intervjuade för läsaren. 

Det mönster jag ser i beskrivningar av männen i King är att de i samband med sitt yrke fått en 

beskrivning liknande en titel. Henrik Lundqvist är ”Kungen av New York”, Joseph Gordon-

Levitt är ”Hetast i Hollywood”, Roger Federer är ”Tenniskungen”, James Franco är 

”Mångsysslaren”, Sigge Eklund är ”Podradiogeniet” (som också beskrivs som att män vill 

vara honom och kvinnor vill ha honom) och Robert Downey Jr är ”Teflonmannen”(som också 

mot alla odds presenterar sin nya roll i Iron Man 3).  

Kvinnorna i Elle beskrivs i samband med sitt yrke på liknande sätt, med en beskrivande titel. 

Blake Lively är ”Hollywoods hetaste”, Britney Spears är ”Småbarnsmamman” (hon har 

stjärnglans), Cameron Diaz är ”Förvirrande förtjusande”, Jessica Biel är 

”Hitchcockhjältinnan/fru Timberlake”, Tuva Novotny är ”Kompromisslös i synen på sig själv, 

livet och hur hon klär sig” (hon har också integritet som en bergvägg) och Penélope Cruz är 

”vacker och gravid – och hopplöst uttråkad”. I King är männen något i bestämd form och 

kvinnorna i Elle presenteras i större utsträckning utifrån hur de ser ut eller vad de är förutom 

sitt yrke.  
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Familj/relationer 

En skillnad som jag finner bland reportagen är att Elle innehåller samtliga sex reportage 

ämnet familj/relationer och i King innehåller fyra av de sex reportagen om ämnet. I det här 

fallet visar det på att kvinnor skulle kunna vara mer intresserade av familjen och relationer 

(Hirdman. A, 2001, s 45). Men detta säger egentligen inte så mycket om skillnaderna, då 

reportagen Joseph Gordon-Levitt och Roger Federers (där familj/relationer inte alls talas 

något om) reportage i övriga kategorier också sticker ut, då dessa två i synnerhet handlar om 

och innehåller ämnet jobb/karriär.  

I Elle, trots att fokus är på jobb/karriär i reportagen och vad de är aktuella med, så innehåller 

de även i större utsträckning information om andra personer i den intervjuades omgivning, så 

som barn, föräldrar, ex-pojkvänner och nuvarande pojkvänner. Mammarollen har betydelse i 

reportagen om Britney Spears och Penélope Cruz, då Britney har två söner som hon fött 

tillsammans med ex-maken Kevin Federline och Penélope har en son och är höggravid under 

reklamfotograferingen till Lindex reklamkampanj. Ett exempel ur reportaget om Britney som 

beskriver en period i hennes liv då många relationer kom och gick. 

”År 2004, vid 22 års ålder överraskade hon sina fans genom att gifta sig med sin 

barndomsvän Jason Alexander i Las Vegas – och genom att annullera äktenskapet efter 

 55 timmar. Samma år gifte hon sig med Kevin Federline, en av hennes turnédansare, och när 

2006 gick mot sitt slut hade Britney fött de två sönerna och separerat från sin man”  

(Elle nr 1, 2013).  

När det gäller relationer handlar inte reportagen i huvudsak om det, utan den intervjuades 

relationsstatus nämns för det mesta i förbifarten, eller nämns i vissa fall inte alls. I Elle finns 

det i större utsträckning information om relationsstatus exempelvis, än i King. Ett exempel är 

Jessica Biel som blir presenterad i ingressen som Hitchcockhjältinnan/Fru Timberlake. Även 

Blake Lively är nygift med Ryan Reynolds, får läsaren veta redan i ingressen. Som tidigare 

nämnt finns fakta om Britney Spears tidigare äktenskap med i reportaget och i reportagen om 

Tuva Novotny går journalisten in på hur relationen med Ola Rapace är. Och Cameron Diaz är 

singel, då hon brutit upp med sin tidigare pojkvän. Bland reportagen i King nämns det i förbi 

farten den intervjuades relationsstatus, till exempel att Henrik Lundqvist är gift med sin 

ungdomskärlek Therese Andersson och att James Francos relation med sin flickvän tog slut på 

grund av studier.  
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Sigge Eklund är trebarnsfar, men vi får inte veta vem han har barnen tillsammans med. Robert 

Downey Jr räddades ur drogträsket av sin blivande fru Susan och i Joseph Gordon-Levitts 

reportage nämns inget om hans relationsstatus. I det här fallet belyser resultatet att kvinnor 

möjligen är mer intresserade och ”nyfikna” på relationer (Hirdman. A, 2001, s 45). 

Journalisten skriver i reportaget om Penélope Cruz följande: 

”Den som hoppas att Penélope ska svara på frågor om sin familj, sitt barn, sin graviditet – 

eller varför inte expojkvännerna Tom Cruise och Matthew McConaughey – hoppas 

naturligtvis förgäves.” (Elle nr 5, 2013) 

Det här reportaget skiljer sig från de andra, läsaren av reportaget får veta en hel del om 

Penélope Cruz, trots att hon vägrar svara på privata frågor vid intervjutillfället. Men texten 

innehåller ändå en stor del av hennes relationer till sin familj. Även fast hon har många yrken 

och titlar säger hon sig alltid prioritera sin familj först.  

En fråga som kan upplevas ha en negativ klang och är kopplat till ämnet familj/relationer är 

”Har det förändrat din klädstil att bli mamma?” som journalisten ställer till Penélope.  

Svaret lyder ” – Ja, du vet, förr kunde jag gå i höga klackar, men nu måste jag kunna röra på 

mig, springa snabbt. Vid de mest oväntade tillfällen” (Elle nr 5, 2013). 

I Kings reportage där ämnet familj/relationer och barn nämns ser beskrivningen ut på ett 

annorlunda sätt. Henrik Lundqvist fick en dotter sommaren 2012 och frågan som journalisten 

ställer är ”Kommer du att byta din Lamborghini mot en Volvo nu?”.  

På frågan svarar Henrik ”– Knappast. Det är i och för sig en konstant dragkamp i familjen om 

vilka bilar som ska köpas, men oftast kör jag ju ensam här i New York – så som jag ser det 

kan Lambon fortfarande finnas kvar. 

”Hur kommer du att reagera första gången Charlise spyr i Lamborghinin” 

– Jag överlever nog. Fast jag tror nog hon får nöja sig med att åka en mer barnvänlig bil de 

första åren (King nr 12, 2012). 

I det här exemplet som handlar om att Henrik blivit pappa, hamnar fokus på hur det ska gå 

med bilen, inte hur det påverkar honom i yrket eller i sitt privata liv som fader. Det belyser en 

tydlig skillnad över hur mammarollen/papparollen skildras inom ämnet familj/relationer. 

Sigge Eklund är också pappa och har tre barn. I reportaget om honom berättas det om hans 

bakgrund och familjeförhållande och att han haft ett problematiskt förhållande till sin far. 

Följdfrågan handlar om Sigge har brutit ett familjemönster i och med att han har en bra 
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relation till sina barn. Här handlar svaret om att Sigge är intresserad av att höra om vad hans 

barn gjort under dagen och jämför det med sin pappa som bara var intresserad av sig själv. 

Ämnet familj/relationer i det här reportaget innefattar en liten del av faderskapet, den största 

delen innehåller relationen till vännen Alex Schulman och deras projekt som de har på gång. 

Mönstret som går att utläsa i den här ämneskategorin överlag är att i de reportage som 

familj/relationer finns (i tio av tolv reportage), handlar det om att en mamma, pappa, barn, 

syskon eller nära vän beskrivs kort. Förutom i de ovanstående exemplen som sticker ut ur 

mönstret och finner sig intressanta i sammanhanget och visar på skillnader då framförallt 

mammarollen och papparollen skildras. 

 

Skönhet/utseende 

I den här ämneskategorin finns två olika aspekter, dels journalistens beskrivning av den 

intervjuade och samtal om skönhet/utseende. Här finner jag ett exempel ur King som väldigt 

talande för hur det är ”okej” att mannen inte ser perfekt ut, exempel ur Elle på hur kvinnan ser 

perfekt ut och hur kvinnan ser ”sliten” ut. Här ger jag exempel på samtliga kvinnor och män 

ur reportagen, för att belysa hur kvinnorna beskrivs utifrån hur de ser ut och hur männen 

beskrivs om hur de ser ut. 

ELLE 

Blake Lively, Elle nr 12, 2012 

I reportaget beskriver de henne vid intervjutillfället med att hon sitter med jeansbenen 

uppdragna under sig i soffan redo att intervjuas. ”Hon har vit tajt kavaj, proper skjorta och 

minst 15 centimetersklackar”. Hon ser glad ut och vidare beskriver journalisten henne såhär: 

”Hon är nästan tröttsamt perfekt med sin solbränna och sitt lagom rufsiga midjelånga blonda 

hår. Men ändå. Man gillar Blake Lively. Hon är genuint trevlig.” 

Britney Spears, Elle nr 1, 2013 

I reportaget finns ingen beskrivning av hur Britney ser ut vid intervjutillfället. Däremot 

kommer skönhet/utseende på tal i samband med att skvallerpressen följer henne varje steg 

hon tar och på den typiska paparazzibilden ser vi Britney i sweatpants när hon tar bilder av 

sina lekande söner på stranden i Malibu.  



C-uppsats MVK Kandidat  
V0012F 

Supermamma eller Kung av New York? 
Mia Storm Komonen 

 

30 
 

” – Jag älskar mina jeans och mina mjukisbyxor, säger hon. Egentligen är jag en pojkflicka 

innerst inne. Det är svårt för mig att vara som Kim Kardishian med makeupen och håret i 

ordning så fort jag går hemifrån. Jag tror liksom inte på det där. Å andra sidan, när jag har 

på mig de där brallorna så känner jag, herregud, jag borde anstränga mig lite.” 

”Hur ser du på branschens utseendekrav?” 

 – Jag har fött två barn, så självklart har min kropp förändrats. Men jag tror att det har med 

mognad att göra. Jag är ganska bekväm med min kropp, så jag tänker… Ju äldre desto bättre. 

Är det inte så gamla människor säger? 

Cameron Diaz, Elle nr 2, 2013 

Vid intervjutillfället har Cameron Stella McCartney-klackar och hon beskrivs så här: 

”Cameron är klädd i en blekt Levi’s-jeansjacka och Stella McCartney-träningsbyxor och har 

en glittrande dubbel diamantring (för att vara extra tydlig: inte på förlovningsfingret). Hon är 

öppen och social, avslappnad och översvallande tacksam när kocken bjuder på kanapéer, och 

ursäktar sig flera gånger att hon är 30 minuter sen.”  

Jessica Biel, Elle nr 3, 2013 

En bit in i reportaget beskriver journalisten Jessica sittandes i en soffa i hotellets lounge och 

smuttar på en hallondrink. 

”Hon bär en svart Jane Oh-klänning och Chanelskor. Håret är uppsatt i en hög, stram 

hästsvans och hon utstrålar en slags reserverad förnämitet.” 

Tuva Novotny, Elle nr 4, 2013 

Journalisten beskriver inte hur Tuva ser ut vid intervjutillfället, men berättar att Tuva anländer 

till fotografen Emma Svenssons studio med egna kläder, egna smycken och eget smink.  

”Hennes förhållande till att bli stylad i ett modemagasin är kluvet. Hon vill inte framställas 

som vare sig glamorös eller söt eller kvinnlig.” 

 Penélope Cruz, Elle nr 5, 2013 

Journalisten beskriver både hur Penélope ser ut vid fotograferingen av Lindexkampanjen och 

vid intervjutillfället.  

”Penélope är självlysande. Söt som socker, vacker som en dag. Och leendet är wow.” 

”Klädkedjans projektledare drar en lättnadens suck över att resultatet ser fint ut; de har trots 

allt viskat lite bekymrat om att den randiga t-shirten, den som ska vara oversize, sitter som ett 
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korvskinn över gravidmagen och att klänningens midjeband måste knytas under bysten. 

Penélopes välsignade tillstånd var en nyhet för alla här men den hippa Londonbyråns 

projektledare lugnar uppdragsgivarna med att magen kommer att fixas i retuschen.” 

”Nära inpå och i verkliga livet är Penélope Cruz lysande kraft inte alls lika stark. I jeans 

(mammajeans, verkar det som), en stor gråspräcklig t-shirt och flipflops ser hon helt…sliten 

ut, tänker jag, och får genast dåligt samvete. Hon är snart 39 år, småbarnsmamma och 

dessutom gravid – självklart kan man inte förvänta sig att hon ska se ut som sitt retuscherade 

reklamjag. Hon är vacker, men i verkligheten skulle vi förmodligen inte lägga märke till henne 

om hon passerade i ett köpcentrum.” 

 

KING 

Henrik Lundqvist, King nr 12, 2012 

I reportaget beskriver inte journalisten hur Henrik ser ut och de pratar heller inte om 

utseendet. Däremot har han fått utmärkelsen Most Stylish Athlete på Style Awards för sin 

klädstil. De pratar om stil och Henrik får ge sitt bästa stiltips. 

” – Genom åren har jag lärt mig att less is more när det kommer till min egen stil. Men i laget 

tycker de alltid att jag är för uppklädd. För många av dem är det viktigare att vara bekväm. 

Men jag trivs i mina kostymer.” 

Joseph Gordon-Levitt, King nr 1, 2013 

Reportaget innehåller ingen beskrivning av hur Joseph Gordon-Levitt ser ut, journalisten 

ställer heller ingen fråga om mode. Joseph nämner inget om varken klädstil eller utseende.  

Roger Federer, King nr 2, 2013 

I reportaget om Roger Federer beskrivs han endast utifrån sin klädstil och han berättar om 

kläder han burit tidigare. 

”Dagens ställ är stilrent monokromt och snarlikt kampanjbilderna: svarta kostymbyxor, vit 

skjorta, krabblikt asymmetriska underarmar.” 

” – Det har inte alltid varit så här. Jag hade en omdömeslös vecka där jag enbart bar vitt. Det 

var sommar och det var i Monaco, och jag fick för mig att det var coolt. Det kändes suveränt, 

tills en bekant upplyste mig om att det såg ganska underligt ut. Vi har även en mycket längre 

period av jeans kombinerade med iögonfallande sneakers och färgglad tenniströja.  



C-uppsats MVK Kandidat  
V0012F 

Supermamma eller Kung av New York? 
Mia Storm Komonen 

 

32 
 

I egenskap av relativt nybliven trettioåring har jag slutat vara rädd för slipsar: Förr tyckte 

jag att de såg ut som strypsnaror, nu är jag mycket förtjust i dem.” 

 

James Franco, King nr 3, 2013 

I reportaget beskriver journalisten James Franco vid mötet, och det är det enda i reportaget 

som innehåller något om hur han ser ut. 

”Han ser trött ut, men han är trots allt James Franco och lyckas därför få tröttheten att bära 

på ett drag av skönt väderbiten manlighet.” 

Sigge Eklund, King nr 4, 2013 

I reportaget on Sigge Eklund finns varken beskrivningar av hur han ser ut, eller något som 

talar om hur han klär sig. I reportaget finns inget som rör vid ämnet. 

Robert Downey Jr, King nr 5, 2013 

Reportaget innehåller ingen beskrivning av hur Robert Downey Jr ser ut eller klär sig. I 

handlingen finns inget som rör vid ämnet.  

Summering av utseendebeskrivningarna: 

Bland beskrivningarna av kvinnorna i Elle finner vi i reportagen om Tuva Novotny och 

Britney Spears en avsaknad av hur de ser ut. Men i reportaget om Penélope Cruz finner vi 

många beskrivningar, som jag tolkar har en negativ ton, framför allt med tanke på att hon är 

gravid och att det framstås som negativt för hennes utseende. 

Till skillnad från reportagen i Elle så finns det färre beskrivningar och mindre detaljerade 

beskrivningar av hur männen i King ser ut eller klär sig. I reportagen om Joseph Gordon-

Levitt, Sigge Eklund och Robert Downey Jr finns inga beskrivningar av deras utseende. Att 

James Franco ser trött ut tyder bara på manlighet, till skillnad från Penélope Cruz som ser 

sliten ut- vilket inte är till hennes fördel som kvinna.  
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Känslor 

I den här kategorin finner jag inget mönster som visar på de traditionella genusskillnaderna, 

att kvinnorna är mer känslosamma än männen. I reportaget om Robert Downey Jr finner sig 

ämneskategorin väldigt tydlig, då en stor del av reportaget handlar om relationen med fadern 

som han missbrukade droger tillsammans med. Reportaget upplevs som känslosamt med 

beskrivningar som: 

”Föräldrar försöker i allmänhet att ge det bästa de har till sina barn, vilket inte sällan blir en 

avgörande faktor i utvecklingen av dessas framtida personligheter. Det bästa Robert Downey 

Senior hade råkade dessvärre vara en undanstoppad cigarrlåda som med jämna mellanrum 

fylldes på med marijuana, inköpt av kranen nere på gathörnet under familjens bostad i New 

Yorks Greenwich Village.” 

 

”Inför domaren 1999, i en av åtskilliga drogrelaterade sammandrabbningar med 

rättsväsendet, skulle Downey Junior beskriva sitt förhållande till narkotika enligt följande:  

– Det är som om jag har ett avsågat hagelgevär i munnen, ena fingret på avtryckaren och 

älskar smaken av metall.” (King nr 5, 2013). 

Att det sedan var Roberts blivande fru som fick honom att sluta med droger skulle kunna vara 

ett tecken på ett motsatt genusmönster, då kvinnan räddar mannen.  

”Susan gav mig ett ultimatum: Inga fler droger, annars sticker jag. Tack vare henne blev jag 

tvungen att bygga upp ett liv, istället för att söka snabba kickar med hjälp av knark.” 

(King nr 5, 2013). 

Ett mönster bland de reportage som innehåller känslorelaterade frågor/svar/beskrivningar är 

att det är jobbrelaterade, då det handlar om stress och depressioner. Ett exempel på det är taget 

ur reportaget om Joseph Gordon-Levitt, då han var 20 år och hade svårt att hitta nya roller och 

valde att ta en paus för att studera franska. 

”Jag blev rätt och slätt deprimerad och var inte nöjd med någonting i livet – vare sig med 

skådespelarkarriären eller med mina studier på Columbia University. Jag var rädd att jag 

aldrig skulle få stå framför kameran igen. (…)” (King nr 1, 2013) 

Även Henrik Lundqvist delar med sig av känslor i reportaget om honom. Dessa känslor 

handlar om hur besviken han var när han var klubb- och arbetslös. 
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”Det är klart att jag är besviken. Det värsta är att det känns så meningslöst att träna utan 

mål eller mening. (…)” (King, nr 12, 2012). 

I Elle’s reportage om Tuva Novotny, som sticker ut en del från de övriga reportagen i Elle, 

talar hon om hur hon upplever baksidan av att vara känd. Journalisten försöker sig på en fråga 

om hennes privatliv och om romansen med Ola Rapace.  

”Hur står det till med Ola och dig? 

– Det är inget jag pratar om, säger hon och reser sig hastigt för att hämta sitt snus och 

stoppar diskret in en prilla under överläppen. 

– Det här är baksidan av mitt yrke. Jag syns i en film eller i tv och plötsligt är jag allmän 

egendom. I höstas kunde jag inte gå utanför dörren utan att bli ansatt. Jag känner mig 

invaderad. Och fullständigt utsatt. Ibland för en mobb, när jag inte kan gå utanför min egen 

dörr för där står journalister. Det är fruktansvärt. Fruktansvärt!” 

Det som utmärker reportaget med Tuva är att innehållet inte följer de traditionellt kvinnliga 

mönstren. I reportaget står det, som tidigare nämnt, att hon är som en bergvägg och inte vill 

prata om sitt privatliv. Det här reportaget om Tuva bryter mönstret om att kvinnor är 

känslovarelser, men här tyder det mer på hur hon är som person.  
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7 Resultat 

Resultatet av studien visar att Elle skildrar kvinnorna som feminina och King skildrar männen 

som maskulina, med vissa undantag. De tydligaste mönstren, skillnader och likheter jag sett i 

analysen av reportagen är skillnader när ämnena familj/relationer och skönhet/utseende tas 

upp. De främsta skillnaderna är tydliga när mammarollen och papparollen kommer på tal i de 

reportage med de personer där det talas om att intervjupersonen är förälder. Som mamma 

verkar barnet vara ett hinder – dels för karriären och dels för kvinnans utseende. Även 

familjen prioriteras först, det visar på ett stort ansvar. När papparollen skildras är det inte 

karriären eller utseendet som tar skada, det är ett eventuellt bilbyte. Men även här anses 

relationerna till barnen vara viktiga, vilket också tyder på en ansvarsfull papparoll.  

Tydliga skillnader när det gäller skönhet/utseende visar också på att kvinnans utseende är 

viktigt. I kombination med kvinnans yrke, talas det om hur kvinnan ser ut och är. Bortsett från 

ett reportage i Elle, med Tuva Novotny (som i övrigt inte heller skildrar en traditionell bild av 

genusmönster). I King är fokuset på jobb/karriär viktigare än skönhet/utseende, då det fattas 

beskrivningar av hur den intervjuade mannen ser ut i hälften av reportagen. I de reportage där 

utseendet beskrivs är det kläderna som står i fokus. I exemplet på hur James Francos trötthet 

bara tyder på manlighet, visar en tydlig bild av att vikten av hur de ser ut inte är lika stor i 

King, som i Elle.  

De största likheterna mellan samtliga reportage är att fokus ligger på ämneskategorin 

jobb/karriär. Detta är ett resultat som inte är speciellt konstigt, då alla intervjuade är kända för 

sitt yrke och vid intervjutillfället och publicering är aktuell på något sätt.  

Men skillnaderna är, trots att både kvinnorna och männen är kända för sitt yrke, ställs frågor 

om familj, relationer, mode och skönhet i större utsträckning i reportagen i Elle, än vad det 

ställs i King. Detta tyder på spår av traditionella genusmönster i reportagen. Det som också 

skiljer sig i reportagen är titelbeskrivningarna av de intervjuade.  

Kvinnorna beskrivs i större utsträckning genom hur de ser ut eller är förutom sitt yrke, som 

till exempel ”Småbarnsmamman” och ”Förvirrande förtjusande”. Männen är något i bestämd 

form, exempelvis ”Kungen av New York”.  
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8 Diskussion  

Metoden jag använde för att få fram ett resultat, den kvalitativa textanalysen, känns som att 

den lämpar sig bra för den här typen av undersökning. Därför att jag genom närläsning 

analyserat och tolkat de manifesta budskapen, de som står på raderna.  

I analysen mellan magasinen Elle och King känns det som att de två magasinen lämpar sig bra 

för en jämförande analys. Eftersom båda magasinen har mode och stil som huvudinnehåll var 

det även ganska självklart att reportagen skulle innehålla beskrivningar av hur de intervjuade 

kvinnorna och männen ser ut. Men där blev resultatet, i tre av reportagen i King fanns inga 

beskrivningar om hur männen ser ut alls. Bildmaterialet till reportagen kan tala för hur de ser 

ut, än att journalisten beskriver dem. Däremot ingick inte en bildanalys i min studie. Men 

hade jag haft en kompletterande bildanalys är det möjligt att genusmönstren visat sig vara 

tydligare. 

Det som ger de tydligaste mönstren av hur kvinnorna och männen skildras i reportagen i Elle 

och King är den intervjuades person. Vem denna kvinna eller man är styr hela handlingen i 

reportagen. Det är trots allt ett reportage om den aktuella kvinnan eller mannen och därför 

anpassas språket och gestaltning efter magasinens form (Hultén, 2000, s 16). Att Elle är 

feminint magasin och King maskulint magasin är inget chockerande resultat. Eftersom 

målgruppen styr vad innehållet i tidningarna ska handla om och de är de som är köparna. 

Valet av intervjupersoner styrs därför utifrån vem som passar in, med tanke på målgrupp och 

tidning, att vara med i reportagen. Därför påverkar det hur journalisten och mediet föreställer 

sina läsare, vilket ger avtryck i texterna (Hultén, 2000, s 16).  

Men som jag skrev i resultatdelen är det mest intressant hur intervjupersonerna i dessa tolv 

reportage skildras utifrån sitt yrke. Männen i King skildras som bäst inom det de gör och 

kvinnorna skildras även de utifrån sina yrken, men också utifrån hur de ser ut och vilka 

relationer de har. I reportagen i Elle finns en nyfikenhet på hemliga romanser och vilka 

kvinnorna tidigare haft relationer med, vilket inte finns med i King. Där skildras genus genom 

att män skulle vara mer inriktade på jobb/karriär och att kvinnorna utöver sitt jobb/karriär är 

mer intresserade av familj/relationer och skönhet/utseende.  

Detta är vad som skildras genom en analys av sex reportage ur Elle och sex reportage ur King, 

med publicering december 2012 till maj 2013.  
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Den här studien belyser ett likande resultat som Siivonens (2007) doktorsavhandling, om hur 

personporträttet definieras som genre, där Siivonen (2007) undersöker hur personerna i 

personporträttet konstrueras och genom vilka teman deras liv beskrivs.  I hennes analys visar 

det sig att huvudpersonskonstruktionen i könsperspektiv i mallporträttet av en kvinna skiljer 

sig från mallporträttet av en man. Siivonen (2007) förklarar hur det i den kvinnliga 

porträttmallen ingår det vardagliga föräldraskapet som självklart, trots att huvudpersonen inte 

har barn. I mallporträttet av en man utgör barn en guldkant i fäders liv.  

Likt resultatet av min analys i Elle hur kvinnornas karriärer påverkas av att ha barn och att 

barnet nästan ses som ett hinder för dem. Medan männen i King inte upplevs bli påverkade 

negativt av barnen i samma utsträckning. 

Enligt traditionella genusmönster och föreställningar om hur kvinnor och män bör vara 

skildrar reportagen i Elle och King dessa mönster. Men eftersom valet av intervjuperson 

påverkar det slutliga reportaget är inte resultatet av studien så märklig. Eftersom Penélope 

Cruz anses vara en vacker och feminin kvinna och Tuva Novotny en kvinna som inte vill 

framställas som söt och kvinnlig, så skildras de utifrån sin personlighet och sitt sätt att vara. 

Henrik Lundqvist skildras som Kungen av New York då han har stora framgångar som 

målvakt i NHL. Robert Downey Junior haft en tung ungdomstid som lett till många år av 

missbruk, men ändå lyckats bli en framgångsrik skådespelare, är det en medial bild av dem 

som skildras. Däremot är det intressanta i studien att utseendet skildras på ett annat sätt i  

Elle än i King. Det kan tyda på att kvinnor tros vara mer intresserade av skönhet och 

utseende, än vad män är. Det stämmer överrens med föreställningarna om kvinnors intresse 

och vad de vill läsa om (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 137). Det gäller även ämneskategorin 

familj/relationer, där Elle innehåller mer information om de intervjuades relationer, än vad 

som finns med i Kings reportage (Hirdman. A, 2001, s 45). 

Jag tror att samhällets genussynsätt påverkar innehållet i tidningar och andra medier och att 

det finns förutfattade meningar om manligt och kvinnligt och vad dessa målgrupper vill ta del 

av. Eftersom Elle riktar sig till kvinnor som vill läsa om inspiration, skönhet, trender och 

glamour. Men också ser allvaret och vill läsa om äventyren. Det ger en bild av hur Elle ser på 

sin målgrupp och kvinnlighet (sverigestidskrifter.se, 2013.05.20). King skriver om mode, stil 

och prylar och riktar sig till köpstarka, välutbildade storstadsorienterad män, vilket ger en bild 

av hur magasinet själv ser på sin målgrupp och manlighet (sverigestidskrifter.se, 2013.05.20).  
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I både Elle och King kan frilansmaterial användas. Även frilansmaterial som är skrivna på 

andra språk och översatta till svenska kan förekomma. Därför bör man vara medveten om att 

det kan finnas mallar över hur magasinen vill ha sina reportage och materialet skapas därefter. 

Valet av intervjupersoner till reportagen blir karriärinriktade, framgångsrika, stilmedvetna och 

vackra. De har också på något vis slagit igenom inom sitt yrke och automatiskt blivit en 

förebild för andra – en förebild som läsarna kan ta del av och möjligtvis känna igen sig i eller 

känna medlidande för. Kända personer visas och uppträder i medier på ett sätt som de mest 

troligt inte är som privatpersoner. Skulle man då göra en liknande studie med ett annat 

material, exempelvis andra tidningar med reportage om mindre kända personer eller personer 

som inte alls är kända, kanske resultatet blivit något annat. Men resultatet av hur dessa kända 

kvinnor och män skildras i reportagen visar på genusmönster som belyser skillnader och 

likheter på hur dessa kända personer skildras i reportage riktade till kvinnor respektive män.  

En intressant aspekt är också magasinens egna beskrivningar av sig själva. Redan där kan 

man se tendenser av den här studiens resultat, att Elle är ”kvinnligt” och King ”manligt”, och 

att det är något som magasinen markerar för att visa vem deras målgrupper är. Dock tydliggör 

King att de ”underhåller på ett klassiskt manligt sätt” och därmed också använder sig av ordet 

”manligt” och ”män”. Elle uttrycker sig inte med att de är ”kvinnliga”, men däremot att de 

ämnen vi kan läsa om i Elle är traditionellt kvinnliga genusmönster. 

”Sveriges enda renodlade modemagasin för män som informerar, inspirerar och underhåller 

på ett klassiskt manligt sätt (…)”(sverigestidskrifter.se/tidskrifter/king, 2013.05.20).    

”(…) Vi visar de mest intressanta hemmen, recepten och resmålen – allt med osviklig 

modekänsla. I Elle hittar läsaren inspirationen, skönheten, trenderna, glamouren – men också 

allvaret och äventyren” (sverigestidskrifter.se/tidskrifter/elle, 2013.05.20). 

I tidningsbranschen finns det ett stort utbud av titlar som riktar sig till kvinnor. Att Elle 

grundades 1988 och King 2005, visar på att kvinnans behov kanske varit större och är större 

än männens, när det gäller att köpa livsstilsmagasin med inriktning på mode och stil. Utifrån 

resultatet av studien kan det vara så att kvinnor är mer intresserade av relationer, familj och 

utseende än vad män är. Eller så är de traditionella föreställningarna om hur kvinnor och män 

är och vill vara är det som ligger till grund för hur innehållet i magasin ser ut  

(Hirdman, A. 2001, s 45).  
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Men jag tror att det kan finnas ett liknande behov även hos männen, det vill säga att läsa om 

liknande ämnen som kvinnor traditionellt läst om. Ett ökande intresse hos män och ett ökat 

utbud av motsvarande livsstilsmagasin för män skulle eventuellt kunna bidra till att samhället 

blir mer jämställt. Också att de rådande genusrepresentationerna förändras och att samhället 

blir mer genusmedvetet.  

Inom vetenskapen bidrar den här uppsatsen till att få upp ögonen för hur kvinnor och män 

skildras, i det här fallet i reportagetexter i modemagasinen Elle och King.  
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9 Slutsats  

Undersökningens huvudfrågeställning På vilket sätt skildras kända kvinnor och män i 

reportagen i modemagasinen Elle och King? har fått svar som belyser hur kvinnorna och 

männen i de två magasinen skildras. 

Att kvinnor skulle vara mer känslosamma är ett genusmönster som reportagen i King bryter. 

Att män skulle vara mer inriktade på karriär är ett traditionellt genusmönster som bryts i 

reportagen om kvinnorna i Elle.  

Undersökningens tydligaste skillnad är att kvinnorna skildras i större utsträckning än männen 

utifrån sitt utseende och vad de är förutom sitt yrke, exempelvis mamma och fru till någon. 

Männen skildras i större utsträckning endast utifrån sitt yrke. I Kings reportage finns inte lika 

mycket detaljer om utseendet eller relationer. Om man ser på hur de kända kvinnorna och 

männen skildras genom titelbeskrivningar är männen något stort inom sitt yrke ”Kungen av 

New York”, ”Tenniskungen” och ”Podradiogeniet”. Kvinnorna skildras i beskrivningarna som 

något utöver sitt yrke, exempelvis ”Hitchcockhjältinnan/Fru Timberlake”, 

”Småbarnsmamman” och ”Vacker och gravid- och hopplöst uttråkad”.  

Efter att ha undersökt reportagetexterna ur ett genusperspektiv belyser detta i viss mån 

traditionella genusmönster som är inbäddade i handlingen om den intervjuade, kända 

personen. Det är möjligt att journalisterna eller magasinen inte haft någon tanke på detta vid 

produktion och publicering. Utan att dessa genusmönster snarare tyder mer på samhällets 

genusstruktur och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i vårt samhälle. Att 

dessa traditionella genusmönster är något som matchar ramen för samhället och är 

föreställningar om vad målgrupperna vill ha, då vi lever i detta samhälle.   
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10 Förslag till vidare forskning 

I den här studien valde jag att endast analysera textmaterialet i rubrik, ingress och brödtext. 

Men i reportagen finns ett rikt bildmaterial som jag valde att inte analysera. En studie där 

både text och bild hade kunnat ge en ännu tydligare bild av hur genus skildras i reportagen, då 

bilderna samspelar med texten. En beskrivning av en annan person kan vara tydlig, men en 

bild av en person fotograferad i syfte till att publiceras i ett magasin, kan sända ut många 

semiotiska tecken som går att koppla till genus, som inte syns i en beskrivning av enbart 

texten.  

Mitt förslag till fortsatt forskning är att studera reportage i sin helhet med layout, färg, 

bildmaterial och textinnehåll. Men det kräver mer tid, och möjligtvis även fler titlar eller 

utgåvor för att göra undersökningen mer omfattande. Bildernas betydelse och framställningen 

av kvinnan och mannen tror jag kommer att bli ännu viktigare i framtiden, detta eftersom 

dagens medier består av mycket bildmaterial och att många journalister idag och i framtiden 

förväntas vara multijournalister.  

Jag tror att det är viktigt att fortsätta belysa genus i medier för att öka förståelsen i samhället 

om framställningen av kvinnor och män. Och för att samhället ska bli mer jämställt och inte 

skildra kvinnan som underordnad och män som överordnad. 
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