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The aim of this study was to examine how the Swedish magazine King represent 

masculinity in its personal portrait. We have used image analysis with semiotic 

multimodality about the representation of masculinities in the Swedish magazine King. 

We have, in this study, been using six personal portraits in our analysis. We have been 

studying the first and the last picture in the person portraits and also the first pictures 

interacting with the headline. 

 

To help answer our issue, we asked ourselves the following questions: How does the 

image and title interact on the front page of the personal portrait? What is the dominant 

representation of masculinity in King? What variations of masculinities can be found in 

King?  

 

The result we have found is that King choose to portray the men shown in the personal 

portraits like men in a position of power. This certain power has been manifested in 

different ways, such as in violence, comics and other elements. The dominant 

masculinity we found in our personal portrait was the hegemonic were only one man 

was not included in the hegemonic masculinity.  
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1 Inledning 

Kvinnors kroppar hamnar ofta i fokus i mediesammanhang, de ska betraktas, värderas 

och diskuteras (Hirdman & Kleberg, 2015, s. 58). I denna uppsats vill vi istället rikta 

fokus på männen och se hur maskuliniteten framställs utifrån teorier om genus, 

maskulinitet och representation. Vi vill studera eventuella manliga stereotyper och 

maskuliniteter i magasinet King. Raewyn Connell (2009, s. 73) menar att 

föreställningen om naturliga skillnader mellan kvinnor och män är det som ligger till 

grund för den allmänna synen på genus. Hon menar vidare att vi blir tillsagda att 

kvinnor och män är varandras naturliga motsatser när det gäller förmågor, känslor och 

tänkande (Connell, 2009, s. 73). Connell (2009, s. 73) beskriver det därför som 

uppenbart att vi behöver bättre tillvägagångssätt att tänka kring skillnader och kroppar. 

 

1.1 Bakgrund 

King magazine lanserades år 2005 och är ett svenskt herrmodemagasin med inslag om 

bland annat hudvård, inredning och dofter. Tidningen tar även upp ämnen som film, mat 

och musik och vill informera och inspirera om herrmode “på ett underhållande och 

manligt sätt som varken är feminint eller grabbigt”. Tidningen skriver att de riktar sig 

till “alla storstadsorienterade män i den mentala åldern 20-35 som vill ha bättre koll på 

vad som gäller, men inte vet var de ska leta.” Vi kommer hädanefter i vår uppsats att 

referera till King magazine enbart som “King”. Tidningen kommer ut med tolv nummer 

varje år och i varje nummer återfinns ett personporträtt av en känd man som även pryder 

omslaget. Personporträtten är i vårt urval mellan sex till tolv sidor långa och innehåller 

ett flertal bilder och texter med rubrik. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi vill undersöka hur maskuliniteter representeras i magasinet King, detta är alltså både 

vårt syfte och vår frågeställning. Detta kommer att undersökas genom bilder och 

rubriker i magasinets personporträtt. 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur samspelar bild och rubrik på personporträttens förstasida? 

2. Vilken är den dominerande representationen av maskulinitet i King? 

3. Vilka variationer av maskuliniteter går att finna i King? 
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Vår uppsats kan komma till nytta i diskussionen om genus där mannens maskulinitet 

studeras. Anja Hirdman och Madeleine Kleberg (2015, s. 10) anser att medier gör en 

uppdelning mellan kvinnor och män, något som resulterar i könsstereotyper, vad som är 

typiskt för de båda könen. Det är inte enkelt att säga vad som är en typisk mediebild av 

mannen, då medierna ger olika representationer av män beroende på situation (Hirdman 

& Kleberg, 2015, s. 10). Denna uppsats är viktig på grund av att vi tror att män kan ta åt 

sig och färgas av det material som visas och ta efter eventuella manliga stereotyper. 

Genom att undersöka hur maskulinitet framställs i King blir vi medvetna om det kan 

finnas eventuella teman och stereotyper som tidningen representerar. 

 

2 Tidigare forskning 

Eftersom vår undersökning handlar om hur maskulinitet representeras i magasinet King 

vill vi ha olika sorters forskningar som berör både maskulinitet och bilder. Den första 

artikeln vi valt heter “Stylish hard bodies: branded masculinity in mens´s 

healthmagazine” av Susan M. Alexander och handlar om maskulinitet i ett amerikanskt 

magasin för män. Den andra forskningen är “Tilltalande bilder” av Anja Hirdman som 

huvudsakligen tar upp hur femininiteter framställs i veckotidningar. Dock är denna 

forskning intressant för oss då hon även tar upp hur bilder på maskuliniteter kan 

analyseras. 

 

2.1 ”Stylish hard bodies: branded masculinity in men’s healthmagazine” – Susan 

M. Alexander 

“Stylish hard bodies: branded masculinity in mens´s healthmagazine” är en 

forskningsartikel som handlar om mäns representation i hälsomagasin med fokus på 

maskulinitet skriven av Susan M. Alexander. Anledningen till varför vi tror att denna 

forskning kan vara relevant för vår uppsats handlar om att forskningen tar upp den 

manliga representationen i just magasin journalistik. Studien är en kvalitativ 

innehållsanalys där tio nummer av det amerikanska magasinet Men’s Health har 

analyserats. Förstasidor, texter, featurematerial, fråge-kolumner och reklam är bland 

annat behandlade i forskningen. Alexander (2003, s. 551) bedriver flertal argument 

kring “branded masculinity” som handlar om att företag kan gå med vinst genom att 

skapa osäkerhet kring mäns kroppar och sedan erbjuda en lösning via ett företags 
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märke. Hon finner även i Men’s Health att muskler kombinerade med rikedom och 

modemedvetenhet är nödvändiga faktorer för att bli den “riktiga mannen” (Alexander, 

2003, s. 535). 

 

Alexander (2003, s. 538) menar att ras, etnicitet, klass, nationalitet, ålder och religion är 

några av de faktorer som influerar konstruktionen av den ideala maskuliniteten. Hon 

menar vidare att det finns empiriska bevis för att maskulina ideal har en påverkan på 

mäns förståelse för olika beteenden och självidentifikation (2003, s. 538). Alexander 

(2003, s. 539) skriver att unga män nu upplever en liknande skillnad med att identifiera 

sig med den muskulösa “G.I. Joe actionfiguren” som unga kvinnor gör med den långa, 

smala storbröstade Barbie dockan. Mediernas skildring av kvinnliga könsroller med 

1950-talets tv-hemmafruar i pärlor och höga klackar och Britney Spears med en naken 

mage är några av faktorerna som gestaltat idéer för femininitet (Alexander, 2003, s. 

540). Betydligt mindre arbete har gjorts kring mediernas medvetna skapande av den 

manliga könsidentiteten och efterföljande tankar kring maskulinitet (Alexander, 2003, s. 

540).  

 

Med utgångspunkt från the Media Education Foundation från 1999 beskriver Susan M. 

Alexander (2003, s. 538) begreppet “The Tough Guise” som många män använder som 

täckmantel. Genom att vara “The Tough Guise” är den våldsamma maskuliniteten 

normen (Alexander, 2003 s. 538). Alexander (2003, s. 538) menar att begreppet är en 

direkt motreaktion på feminism, homosexuellas rättigheter och allt annat som kan ses 

som ett hot mot den vita mannen.  

 

Susan M. Alexander (2003, s. 541) identifierar kategorin “sund maskulinitet” under 

analyserandet av förstasidor. Hon menar att “sund maskulinitet” är någonting som 

avslöjar den manliga sårbarheten och refererar till ett omslag i December 1997 där en 

man försiktigt håller om sin vänstra arm med sin högra hand, något som Alexander 

(2003, s. 541) menar är en typisk feminin hållning. Alexander (2003, s. 541) menar att 

detta signalerar att mannen både är psykiskt stark men även emotionellt omtänksam. 

Alexander beskriver vidare kombinationen mellan leende och direkt ögonkontakt med 

kameran som kan tolkas vara en man som går att lita på som en partner eller vän, såklart 

beroende på i vilket sammanhang bilden framträder (Alexander, 2003, s. 541). Något 

som Alexander, Susan (2003, s. 524) även analyserar är den svart och vita färgen på 
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framsidan av Men’s Health. Hon menar att den svart och vita bilden ger ett särskiljande 

utseende för en tidning som innehåller mode och hälsa. 

 

2.2 Tilltalande bilder – Anja Hirdman 

Bilder innehåller liksom text olika komponenter som gör att de kan analyseras på olika 

sätt. Beroende på gester, färger, ansiktsuttryck och blickar ger de oss en berättelse som 

kan vara betydelsebärande och förklarar för oss hur vi ska förstå och se det vi ser 

(Hirdman, 2001, s. 48). Vi har i vår analys därför valt att använda oss av Anja Hirdmans 

avhandling Tilltalande bilder som tar upp hur bilder på olika sätt kommunicerar med 

betraktaren. Vi vill med vår studie studera olika typer av maskulina representationer och 

vi tror att Hirdmans avhandling kan bidra med kunskap i hur bilder betraktas utifrån 

olika människor. 

 

Hirdman har i sin forskning valt att analysera Veckorevyn och Fib aktuellt och 

undersöka hur kvinnor presenteras för andra kvinnor och hur män presenteras för andra 

män. Hirdman skriver att hon vill med sin avhandling fördjupa problematiken kring hur 

genus förmedlas beroende på publikriktning (Hirdman, 2001, s. 8). Hirdman har samlat 

material mellan åren 1965 och 1995, vilket gör att mönster kunnat urskiljas utifrån 

årgångar (Hirdman, 2001, s. 23). 

 

I sin avhandling tar Anja Hirdman upp olika komponenter som spelar roll i 

analyserandet av bilder. Bland annat nämner hon att närhet och distans är en viktig 

komponent, alltså hur mycket avståndet och vinklar spelar in hur betraktaren uppfattar 

det som visas (2001, s. 49). Hirdman skriver att de vanligaste avstånden delas in i 

långdistans, medeldistans, närbild och extrem närbild, där närbilder illustrerar känslor 

och reaktioner medan långa avstånd blir mer opersonligt och formellt (Hirdman, 2001, 

s. 48). Även med kameravinklar talar bilden om för betraktaren hur den ska uppfatta 

föremålet. Är personen fotograferad underifrån ges personen en känsla av makt och är 

kameravinkeln fotograferad ovanifrån uppfattas personen som liten och maktlös 

(Hirdman, 2001, s. 49). Hirdman skriver även att om betraktaren och den avbildade är 

fotograferade ur ett parallellperspektiv visas det som att båda är på en jämbördig nivå 

(2001, s. 49). En annan komponent som har stor betydelse i vad den porträtterade ger 

betraktaren för budskap är kroppsretorik. Hirdman skriver att med hjälp av kroppsspråk 
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förmedlas olika känslotillstånd. Både i hur händer är placerade och hur blickar är riktade 

skapas olika budskap till betraktaren (Hirdman, 2001, s. 49). En bortvänd “upptagen” 

blick används ofta av män eller grupper ur den samhälleliga eliten medan de så kallade 

“vanliga” människorna oftast visas med blicken riktad mot kameran (Hirdman, 2001, 

s.49).   

 

I sin avhandling kommer Anja Hirdman fram till att i magasin skapar kvinnor sin 

kvinnliga publik medan män skapar sin manliga publik (Hirdman, 2001 s. 282). Hon 

menar att i dessa medierum lockas vi med bekräftelse från det egna könet (2001, s. 282). 

Hirdman menar att den figur som tidningarna skapar säger till oss betraktare att alltid 

vara upptagna med att förändra och tillfredsställa oss själva (Hirdman, 2001, s. 282).  

 

3 Teori 
Vi har i vårt teoriavsnitt valt teorier som vi anser vara relevanta för vårt uppsatsämne. 

Då det handlar om hur King representerar maskuliniteter valde vi att ha representation 

som en av de valda teorierna. Vi går även in på genusteori och inom den teorin har vi 

sedan använt oss av maskulinitetskonstruktion för att få en bredare bild kring just 

maskuliniteter. 
 

3.1 Genus 

Raewyn Connell (2009, s. 18) skriver i sin bok om hur olika kulturella lagar i samhället 

skapar perfekta maskuliniteter och feminiteter. Dessa lagar säger åt oss hur vi som män 

och kvinnor ska se ut och bete oss, och det är efter dessa mallar som genusskillnader 

skapas i samhället (Connell, 2009, s. 18). Lagarna kan skapas av vem som helst som på 

något sätt når ut med budskap om genusskillnader, som till exempel föräldrar och lärare 

(Connell, 2009, s. 18). Connell menar att vi intar oss en speciell plats i genusordningen, 

eller accepterar den plats vi blivit tilldelade (2009, s. 19). Genusordningen kan 

beskrivas som vårt sätt att bete oss i det dagliga livet (Connell, 2009, s. 19). Connell 

menar att vi inte kan se på manlighet och kvinnlighet som något av naturen givet och att 

det inte heller är ett fenomen som är konstruerat utifrån sociala normer (2009, s. 10). 

Hon nämner även att det finns gånger folk går emot denna genusindelning, till exempel 

de kvinnor som är familjeförsörjare eller män som är hemmapappor (2009, s. 19). 

Connell anser att den allmänna synen på genus skildrar föreställningen om vad som är 
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den naturliga skillnaden mellan män och kvinnor och utifrån detta placeras dessa två 

könen i olika fack i samhället (2009, s. 73). Vi tror att i modemagasin för män (i vårt 

fall King) kan dessa genusskillnader uppenbara sig, och på så sätt kan dessa lagar om 

genusskillnader skapas. 

3.1.1 Maskulinitetskonstruktion 

Raewyn Connell menar att maskuliniteten inte är något som skapats biologiskt utan att 

det formas av samhället; både socialt och kulturellt (2008, s. 107). Connell tar i sin bok 

upp hur maskuliniteten inte ska ses som ett isolerat ämne utan som en del av en mycket 

större struktur och att det krävs en större granskning av maskuliniteten för att kunna 

analysera och förstå betydelsen med den (2008, s. 109).  

 

Raewyn Connell menar att den viktigaste aspekten av analyserande av maskuliniteter är 

att förstå vilken relation den är placerad i (2008, s. 111). Connell tar upp olika relationer 

som ger ett visst grepp om de frågor som rör maskuliniteter. En relation som är relevant 

för vår uppsats är Makt (2008, s. 111). Det handlar om den allmänna underordningen av 

kvinnor och om den manliga dominansen (Connell, 2008, s. 111).  

 

Enligt Raewyn Connell förväntas maskulinitet utgå ifrån mäns kroppar, hon menar att 

antingen är det kroppen som driver handlandet eller så sätter kroppen gränser för 

handlandet (2008, s. 83). Connell menar att våra kroppar hamnar i fokus och att 

maskulinitet är särskilda muskelformer, särskilda hållningar och särskilda sätt att röra 

sig på (2008, s. 92). Connell tar även upp hur idrott, sport och arbete blivit en självklar 

definition på maskulinitet, eftersom att maskuliniteten skapas utifrån kroppsliga 

handlingar (2008, s. 94-95). 

 

Raewyn Connell skriver att det finns olika typer av maskuliniteter och för att förstå en 

maskulinitet måste vi utforska deras relationer med varandra (2008, s. 114). Hon menar 

att det inte räcker med att dela in samhället i män och kvinnor för att se maktrelationer, 

utan att det i det stora hela delas in beroende på till exempel etnicitet och klass (2008, s. 

114). Connell förklarar vidare att det inte bara förekommer en sorts maskulinitet utan att 

det utifrån etnicitet och klass kan förekomma multipla maskuliniteter som till exempel 

en svart maskulinitet eller en arbetarklass maskulinitet (2008, s. 114). Connell tar upp 

fyra olika riktlinjer som skapar dessa olika typer av maskuliniteter; hegemoni, 

underordnande, delaktighet och marginalisering (2008, s. 114-119). 
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3.1.2 Hegemonisk maskulinitet 

Hegemoni hänvisar till en kulturell gruppdynamik som upprätthåller en ledande position 

i samhällslivet (Connell, 2008 s. 115). Raewyn Connell menar att hegemonisk 

maskulinitet beskriver den bästa sorten av mannen, alltså den maskulinitet som värderas 

högst (2008, s. 115). Hon menar vidare att det snarare är det framgångsrika hävdandet 

av auktoritet, än våldet, som kännetecknar hegemonin, även om våldet ofta underbygger 

och stödjer auktoriteten (Connell, 2008, s. 115). Connell skriver att hegemonisk 

maskulinitet kan bli konkurrerade med andra nya grupper som konstruerar en ny 

hegemoni för att kunna hävda sin dominans och att hegemonin på så sätt är en historisk 

föränderlig relation (2008, s. 115).  

3.1.3 Underordnande 

Raewyn Connell skriver att särskilda genusrelationer bygger mycket på dominans och 

underordning mellan olika grupper av män (2008, s. 116). Connell tar i sin bok upp den 

heterosexuella mannens dominans och den homosexuella mannens underordnad i vår 

tids europeisk-amerikanska samhälle (2008, s. 116). Connell (2008, s. 116) menar att 

homosexuella män hamnar på botten av mäns genushierarki, men att det också finns 

heterosexuella män och pojkar som blir isolerade från den hegemoniska maskuliniteten. 

Dessa personer kan kallas med ett flertal underordnade ord som morsgris, mes, ynkrygg 

och mammas gosse (Connell, 2008, s. 117). Connell menar att det är feminitet som 

utgör grunden för förtryckandet av män (2008, s. 117).  

3.1.4 Delaktighet 

Raewyn Connell menar att det finns få män som kvalificerar sig som riktiga 

hegemoniska män, trots detta tar många män åt sig av den patriarkala ställning och 

fördel som den hegemoniska maskuliniteten utgör (Connell, 2008, s. 117). Det vill säga 

den fördel som männen vinner av kvinnans underordning i samhället (Connell, 2008, s. 

117). När det finns en stor grupp med män som har ett samröre med den hegemoniska 

maskuliniteten men inte själva egentligen utgör själva bilden av den, menar Connell att 

det behövs ett sätt att teoretisera deras situation (2008, s. 117). Hon menar då att det går 

att uppmärksamma en annan relation mellan grupper av män i samhället, i detta fallet 

delaktighet i det hegemoniska projektet (Connell, 2008, s. 117). Connell menar att 

denna typen av maskulinitet ofta speglar på äktenskap, faderskap och samhällsliv, då de 

ofta innehåller kompromisser med kvinnor och inte enbart kan spela på dominans eller 

uppvisande av auktoritet (2008, s. 118).  
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3.1.5 Marginalisering 

Raewyn Connell beskriver att hegemoni, underordning och delaktighet är inre relationer 

i genusordningen där samspelet mellan genus och strukturer som ras och klass skapar 

kopplingar mellan andra maskuliniteter (2008, s. 118). Connell menar att 

arbetarklassmaskuliniteten och medelklassmaskuliniteten håller på att omskapas på 

grund av vilka klass- och genusrelationer som är i omlopp samtidigt (2008, s. 118). Hon 

tar även upp att rasrelationer kan bli anpassade i dynamiken mellan maskuliniteter, 

alltså att vissa maskuliniteter kan spela en symbolisk roll för den andra parten (Connell, 

2008, s. 118). Connell tar upp som exempel att svarta sportstjärnor kan visa en maskulin 

tuffhet medan den svarte våldtäktsmannen som fantasifigur spelar en viktig roll i den 

vitas sexualpolitik (Connell, 2008, s. 118). Dessa relationer mellan maskuliniteter i 

dominerande och underordnade klasser kallar Connell för marginalisering och den hör 

alltid samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemoniska 

maskulinitet (Connell, 2008, s. 119). Connell (2008, s. 119) tar i sin bok upp om att 

termen hegemonisk maskulinitet samt marginaliserad maskulinitet inte visar några 

exakta karaktärstyper utan är en uppvisning av en sorts gestaltning i verkligheten. Hon 

menar att dessa maskuliniteter är skapta i särskilda situationer i en föränderlig 

relationsstruktur (Connell, 2008, s. 119). 
 

3.2 Representation  

Linda Fagerström och Maria Nilsson (2008, s. 30) förklarar begreppet representation 

med betydelsen “stå för” och nämner även framställning som en synonym. 

Representation är inte en komplett återspegling då det kan ha anspråk på objektivitet, 

utan det är endast en konstruerad version av det som framställs (Fagerström & Nilsson, 

2008, s. 30). Fagerström och Nilsson (2008, s. 30) menar att det är på grund av detta 

som representation är särskilt intressant när man analyserar till exempel medier. Att 

fullständigt och objektivt återspegla till exempel män menar Fagerström och Nilsson är 

en omöjlig uppgift (2008, s. 30). Eftersom den här uppsatsen analyserar representationer 

av maskulinitet i magasin utgår vi från teorier om framförallt maskulinitet, men även 

om representation för att förstå hur maskulinitet konstrueras i bild och text. Just 

representation som teori är alltså väsentlig då vi vill undersöka hur maskuliniteter 

representeras i King. 
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Stuart Hall (2013, s. 2) menar att representation är skapandet av mening som 

presenteras genom språk. Han menar vidare att språk kan visa sig på en rad olika sätt 

som till exempel ljud, bilder, objekt eller skrivna ord (Hall, 2013, s. 3). Det finns två 

olika system för representation, där det första systemet handlar om att människor, objekt 

och händelser har ett samband med mentala representationer som finns i vårt huvud 

(Hall, 2013, s. 3). Hall (2013, s. 3) menar att det utan dessa föreställningar är svårt att 

kunna tolka världen meningsfullt då det är dessa bilder som vi skapar i våra tankar som 

blir det som får representera världen. Vi formar även föreställningar av mer abstrakta 

begrepp som vi varken kan se eller röra, som vänskap och kärlek eller sådant som 

skapats av fantasi som Gud och djävulen (Hall, 2013, s. 3). Hall (2013. s. 3) menar även 

att vi skapar föreställningar kring sådant som vi aldrig sett eller människor och platser 

vi har hittat på själva. Någonting som också spelar roll för representation är hur vi 

organiserar och sätter begrepp i komplexa relationer till varandra (Hall, 2013, s. 3). Till 

exempel menar Hall (2013, s. 3) att vi använder likheter och skillnader för att etablera 

relationer mellan begreppen eller för att skilja dem från varandra.  

 

Stuart Hall (2013, s. 4) beskriver vidare att alla människor har unika och individuella 

sätt att tolka och förstå världen. Vår möjlighet till kommunikation beror trots detta på att 

vi generellt delar samma begreppskartor som gör att vi kan tolka världen på ett liknande 

vis, med andra ord att vi tillhör samma kultur (Hall, 2013, s. 4).  

 

Det andra representationssystemet handlar om att skapa en korrespondens mellan våra 

begreppskartor vilket sker via språk (Hall, 2013, s. 4-5). Språk handlar om att vi 

kommunicerar genom till exempel talade och skrivna ord eller visuella bilder (Hall, 

2013, s. 4). Stuart Hall (2013, s. 4) menar att språket i sin tur består av tecken som står i 

olika relationer till varandra. Produktionen av mening i språk grundar sig i relationen 

mellan ting, tecken och begrepp (Hall, 2013, s. 5). Hall beskriver länkarna mellan dessa 

tre element att vara just representation. 

 

4 Material och urval 
Under ett år utkommer tolv nummer av magasinet King. Vi valde utifrån dessa ut sex 

nummer under året 2016. Dessa valdes slumpvis genom att välja varje jämnt nummer 

att analysera. Anledningen till varför vi endast valde sex tidningar berodde på att vi ville 
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fokusera på att grundligt analysera en mängd som var lämplig för vår uppsats tid, då 

tolv nummer hade blivit för omfattande. 

 

Personporträttet är något som finns i varje nummer av King och tar upp en stor del av 

tidningen, detta är även anledningen till varför vi valde att analysera just personporträtt.  

Personporträtten vi valt är allt från sex till tolv sidor och de nummer som vi valde var; 

februari, april, juni, augusti, oktober och december. Personen/personerna som 

porträtteras här är även han/de som pryder framsidan. Männen som gestaltas i 

personporträtten i vårt urval är alla män i åldern 35 till 52. De män som är med är 

följande; Ben Stiller, Nikolaj Coster-Waldau, Steve Angello, Joel Kinnaman, Zlatan 

Ibrahimović, samt syskonen Måns och Felix Herngren.  

 

I tidningarna kommer vi att analysera rubrik och bilder i personporträtt. De bilder vi har 

valt är den första samt den sista i våra valda personporträtt och rubrikerna vi kommer att 

analysera står i relation till den första bilden. Att vi har rubrikerna som ett komplement 

beror på att vi även vill undersöka hur bild och rubrik samspelar. Göran Segeholm 

(2011, s. 9) menar att bilden är den viktigaste ingången till läsning och även det bästa 

blickfånget på ett uppslag. Vi har valt att inte analysera hela texter på grund av 

omfattningen av analys det skulle medföra.  

 

5 Metod  
Vi ska utföra en semiotisk bildanalys med semiotisk multimodalitet om hur maskulinitet 

representeras i bild och rubriksättning i personporträtt i King. Semiotisk metod 

innehåller både denotation; vad bilden visar, och konnotation; bildens underliggande 

budskap (Fogde, 2010, s. 179). För att på bästa sätt kunna analysera bilderna använder 

vi oss av konnotation då det mer omfattande visar synliga kulturella föreställningar och 

sociala normer i bilden (2010, s.182). Anders Björkvall (2009, s. 8) menar att när en 

text omfattar olika kommunikationsformer kallas den multimodal, det vill säga när 

texten samspelar med till exempel skrift och bild. Marinette Fogde (2010, s. 179) menar 

att det är viktigt att ha i åtanke att texter är multimodala när man till exempel analyserar 

nyheter i tidningar. Där faktorer som bland annat bild och språk samverkar för att skapa 

mening (Fogde, 2010, s. 179). Vi kommer därför att analysera personporträtten med 

vetenskap om det multimodala sambandet mellan bild och rubriksättning. Fogde (2010, 

s.181) menar att en ingång till analys kan vara att fastslå vad för typ av text som man 
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har framför sig, detta för att se i vilket sammanhang som bilden förekommer. Vi måste 

alltså ha i åtanke att det är just ett modemagasin som vi analyserar och att detta är något 

som kan inverka på eventuella analysresultat.  

 

De metoder vi använde utgår i stor grad från representationsteorin och på så vis fick vi 

användning för representation som teori, då den inte tas upp i analyskapitlet som våra 

resterande teorier gör. 

 

5.1 Semiotisk bildanalys 

Fotografiet berättar till skillnad från texten inte sitt innehåll linjärt utan i stort sett hela 

bilden kommunicerar med läsaren (Nilsson, 2015, s. 287). För att kunna analysera en 

bild och hur den kommunicerar skriver Maria Nilsson (2015, s. 287) att man ofta 

använder sig av semiotik. Nilsson menar vidare att semiotiken betraktar kulturella 

yttringar och symboliska texter som kan tolkas med hjälp av denotation och konnotation 

(Nilsson, 2015, s. 288). 

 

Inom semiotik är det begreppet denotation som avser att identifiera bildens 

betydelsebärande element och undersöka vad den föreställer (Fogde, 2010, s. 181). Det 

andra begreppet inom semiotik är konnotation vilket Marinette Fogde (2010, s. 182) 

menar visar synliga kulturella föreställningar och sociala normer i bilden. Våra 

kulturella referenser och individuella erfarenhet är någonting som vi bär med oss och 

som har inverkan på hur vi tolkar bilder (Fogde, 2010, s. 183). Fogde (2010, s. 183) 

föreslår att ett kommutationstest kan göras för att bli medveten om kulturella 

föreställningar och betydelsebärande faktorer i en bild. I ett kommutationstest byter man 

ut delar i bilden mot någonting annat för att sedan kunna undersöka om det sker 

förändring av betydelse för bilden (Fogde, 2010, s. 183).  

 

Marinette Fogde (2010, s. 181) menar att samspelet mellan bild och text är viktigt att 

studera och hon menar vidare att det även kan vara väsentligt att analysera förgrund och 

bakgrund i bilder. Genom att studera om bilden är tagen ovanifrån, underifrån eller rakt 

framifrån från betraktarens synvinkel kan vi se om betraktaren har ett övertag eller 

tvärtom (Fogde, 2010, s. 182). Även personen/personernas engagemang mot betraktaren 

kan studeras samt kroppshållningen hos den avbildade (Fogde, 2010, s. 182). Fogde 

(2010, s. 182) anser att kroppens placering även kan ha betydelse där 
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personen/personerna kan stå både bakifrån, från sidan eller rakt framifrån. Vart ligger 

blickriktningen, är personen distanserad, intresserad eller tillgänglig samt poserar 

personen/personerna är även frågor att ställa sig (Fogde, 2010, s. 182). I vårt material 

har vi ett personporträtt som berör två personer, ett syskonpar. Här menar Fogde (2010, 

s. 182) att relationen sinsemellan personerna på bilden även är någonting som bör 

studeras.  

 

5.2 Semiotisk multimodalitet 

Som metod för att kunna analysera bilder i vår forskning behöver vi semiotisk 

multimodalitet för att förstå hur bild och text (i vårt fall rubrik) samspelar. Anders 

Björkvall (2009, s. 13) skriver att semiotisk modalitet är en organiserad uppsättning av 

olika semiotiska resurser eller olika ”byggmaterial” som finns tillgängligt vid skapandet 

av betydelser och texter. Detta, menar han, kan användas som kommunikation mellan 

dessa ”byggstenar” och betraktaren (2009, s. 14). Björkvall (2009, s. 13) skriver att två 

modaliteter kan samspela, till exempel skrift och bild, för att skapa betydelse. Gunther 

Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 177) menar på samma sätt att alla texter är 

multimodala om de har en mening som upptäcks i mer än en semiotisk resurs. Vi kan 

antingen välja att analysera elementen i de olika lägena separat eller på ett integrerat sätt 

tillsammans med andra komponenter i texten (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 177). 

Alltså kan meningen för hela texten behandlas som resultatet av meningen för de olika 

beståndsdelarna eller så kan delarna istället ses interagera med och ha en effekt på 

varandra (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 177). 

 

Dessa semiotiska resurser som Anders Björkvall skriver om, eller ”byggstenarna”, har 

inte statiska betydelser utan betydelsepotentialer, detta betyder att de kan uttryckas i 

olika sammanhang beroende på vad som samspelar med dem (2009, s. 15). Dessa 

semiotiska resurser och användandet av dem förändras i takt med det kulturella och 

sociala samhället (Björkvall, 2009, s. 15). Björkvall menar även att den semiotiska 

resursens skrift har så mycket mer begränsningar än bild när det kommer till att 

kommunicera direkt till betraktaren (2009, s. 16). Han menar vidare att texten i sig 

oftast inte är betydelsebärande men att den i vissa fall beroende på typsnitt, form och 

färg kan ge andra associationer än vad som egentligen står skrivet (Björkvall, 2009, s. 

7). Björkvall tar i sin bok upp ett uttryck som han kallar som om (2009, s. 26). Detta 

uttryck kan sättas i samband med olika typ av ideal. En text, eller i vårt fall rubrik, kan 
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till exempel skrivas som om personen är på ett speciellt sätt och en person kan vara 

avbildad på ett sätt som om den hade makt (Björkvall, 2009, s. 26). Dessa som om- 

konstruktioner behöver inte accepteras av läsaren eller betraktaren men textens 

utformning gör att läsaren på något sätt måste förhålla sig till dem (Björkvall, 2009, s. 

26). Björkvall (2009, s. 15) berättar även om bilden som en viktig byggsten. Han menar 

att bilder ofta används för att nå ut med kunskap och skapa en relation mellan budskapet 

och betraktaren (Björkvall, 2009, s. 16).  

 

Roland Barthes (1976) har inom semiotiken beskrivningar av relationen mellan skrift 

och bild. Han menar att det finns två funktioner som kan definieras när man undersöker 

relationerna dem emellan; förankring och avbyte (Barthes, 1976, s. 120). Anders 

Björkvall förklarar vidare att vid en förankringsrelation vägleder skriften läsaren vilka 

betydelser som ska uppfattas i bilden men också tvärtom, att bilden gör skriftens 

betydelser mer specifika, i detta fall kallas det för omvänd förankring (2009, s. 25). Med 

avbytesrelationer menar Björkvall att skrift och bild kompletterar varandra genom att 

båda bidrar med delar till sammanhanget som ger en överordnad betydelse (2009, s. 25). 

En annan relation mellan skrift och bild är när samma sak uttrycks i båda. Barthes 

menar i sin bok att förankringsrelationen är en ofta förekommande funktion i fotot och 

annonsen, medan avbytesrelationer är mer sällsynta i dessa former (1976, s. 122). 

Björkvall menar att det finns en likhet mellan skriftens och bildens betydelse, men att 

det också kan bilda en kontrast mellan bild och skrift om betydelserna dem emellan är 

motstridiga (2009, s. 25).  

 

5.2.1 Komposition 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 177) menar att kompositionen har 

representativa och interaktiva betydelser för bilden som presenteras i tre 

sammanhängande system. Det första systemet heter “informationsvärdet” och handlar 

om placeringar i bilden som ger specifik information beroende på var i bilden objekt 

syns, exempelvis höger eller vänster, uppe eller nere samt kant eller mitt (Kress & van 

Leeuwen, 2006 s. 177). Det andra systemet är “Det framträdande” som handlar om vart 

uppmärksamheten läggs (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 177). Detta kan undersökas 

utifrån faktorer som till exempel placering i förgrund eller bakgrund, kontraster i färg 

eller tonvärde, relativ storlek och skillnader i skärpa. Det tredje och sista systemet är 

“Inramning” som avser mena antingen en avsaknad eller en närvaro av att rama in 
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någonting (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 177). Inramningen kan alltså antingen 

koppla samman element i bilden eller åtskilja dem från varandra vilket kan ge en 

betydelse att de hör ihop eller inte hör samman i viss mening (Kress, & van Leeuwen, 

2006, s. 177). Kress och van Leeuwen (2006, s. 177) anser att dessa tre principer för 

komposition inte endast berör enstaka bilder utan att de även går att analysera i samband 

med andra faktorer som till exempel text (rubriken) vilket är det som är relevant i vårt 

fall.  

 

5.2.2 “Begäran” 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 179) har studerat uppslag i 

australienska kvinnomagasin där den högra sidan ofta dominerades av stora och 

framträdande bilder där kvinnans/kvinnornas blick även fångar läsarens blick och 

uppmärksamhet. Detta är någonting som Kress och van Leeuwen (2006, s.179) kallar 

för “begäran” (“demand”). Denna term avser mena att personen/personens blick eller 

gest begär någonting av läsaren (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 118). Denna typ av 

begäran menar Kress och van Leeuwen (2006, s. 118) handlar om att läsaren stiger in i 

en fantasirelation med person/personerna på bilden. Vad för typ av relation detta är 

beror till exempel på de/den avbildades ansiktsuttryck, personen/personerna kan le och 

då bjuds läsaren in till en relation med social samhörighet (Kress & van Leeuwen, 2006, 

s. 118). En stirrande blick med ett kallt förakt fungerar som en förfrågan för läsaren att 

relatera till personen/personerna, kanske som en underordnad som ska relatera till en 

överordnad (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 118). Kress och van Leeuwen (2006, s. 

118) skriver även om när någon förföriskt putar med munnen betyder det att läsaren 

förfrågas att åtrå personen/personerna. Det finns även flera poserande gester som har 

betydelse för sitt sammanhang (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 118). En hand som 

pekar mot läsaren kan vara en inbjudan för betraktaren att komma närmare och betyder 

“hej, du där, kom närmare” (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 118). På samma sätt menar 

Kress och van Leeuwen (2006, s. 118) att personen/personerna kan hålla läsaren i 

schack genom att visa en defensiv gest vilket kan betyda “håll dig borta från mig”. 

Precis som begreppet “begäran” antyder vill alltså de/den avbildade något av läsaren, 

om det så handlar om att skapa en påhittad relation eller en uppmaning till en handling 

(Kress & van Leeuwen,  2006, s. 118). Genom att göra detta definierar dessa bilder på 

något sätt vem läsaren är, i vårt fall är det mycket troligt en man som är läsaren, och 

exkluderar då även andra läsare (Kress & van Leeuwen, 2016, s. 118).  
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5.2.3 Höger och vänster Kress och van Leeuwen  

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 180-181) skriver om att vi läser från 

vänster till höger och att vi kan generalisera en regel när det kommer till ett uppslag där 

bilder eller layout fördelas på båda sidor. Nämligen att elementen som är presenterade 

på vänster sida anses givna medan de element som visas på höger sida är någonting nytt 

(Kress & van Leeuwen, 2006, s. 181). När det anses givet betyder det att det är 

någonting som läsaren redan vet, som en bestämd eller bekant utgångspunkt (Kress & 

van Leeuwen, 2006, s. 181). När någonting däremot är nytt menar Kress och van 

Leeuwen (2006, s. 181) att det är okänt eller inte ännu överenskommet med läsaren. 

Detta är väsentligt i vårt fall då det i flera personporträtt finns dubbeluppslag med flera 

bilder. 

 

5.3 Metodkritik 

Samtliga metoder vi använder oss av utgår till stor del från oss själva. Det vill säga att 

våra egna uppfattningar och preferenser spelar in när vi analyserar. Konnotation som är 

en stor del av vår analys speglar kulturella erfarenheter och på så sätt visas våra egna 

åsikter i analysen trots koppling till metod (Fogde, 2010, s. 182). Detta kan vi se som en 

metodkritik då våra analysresultat inte blir hård och ren fakta som det hade blivit med 

till exempel en kvantitativ innehållsanalys som metod. En kvantitativ innehållsanalys är 

till exempel ett mycket användbart verktyg om man vill ha svar på hur många gånger 

olika kategorier av innehåll kommer till tals i ens material (Esaiassson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017,  s. 198). Hade vi använt oss av denna metod 

hade vi inte utgått från egna erfarenheter utan vi hade fått fram exakta siffror på hur 

många gånger och på vilket sätt maskuliniteter visas.  

 
6 Analys 
Vi har i vår analys valt att analysera varje personporträtt för sig. Vi har även valt att ha 

underrubriker som först tar upp denotation, sedan konnotation, multimodalitet och 

slutligen maskuliniteter. Personporträtten är analyserade i ordningen som de 

publicerades. Samtliga personporträtt återfinns som bilagor  i slutet av denna uppsats. 
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6.1 Analys av nummer 2: Ben Stiller 

6.1.1 Denotation - bilaga 1 

Den första bilden denoterar Ben Stiller iklädd svart täckande klädsel. Båda hans händer 

håller om den svarta rocken och blicken är riktad rakt mot kameran. Hans mun är stängd 

och ger betraktaren ett subtilt leende. Stiller är fotograferad i, vad som verkar vara en 

studio. Det är vit bakgrund och utsnittet på bilden är halvkropp. Bilden är fotograferad i 

färg men den saknar starka färger.  

6.1.2 Denotation - bilaga 1.1 

Den andra bilden visar hur Ben Stiller står lite bortvänd mot fotografen och gömmer sig 

med hjälp av sin hand som drar upp den svarta rocken över delar av ansiktet. Hans 

ögon, som också är en av de få delarna som vi ser av Stiller, möter betraktaren. Bilden 

är fotograferad i, vad som verkar vara en studio, med vit bakgrund.  

6.1.3 Konnotation - bilaga 1  

Anja Hirdman skriver i sin doktorsavhandling att realism är en sorts “kulturell 

propaganda” som har till syfte att övertyga publiken i det som visas (Hirdman, 2002, s. 

41). Bilden vi kan se anser vi visa en “vanlig” bild på Ben Stiller, det vi betraktare ser är 

en känd man som framställs som vem som helst, han har till exempel inga utmärkande 

kläder eller en uppseendeväckande posering. Hirdman menar att ju mer familjärt ett 

objekt visas desto mer kan vi övertyga publiken om sanningshalten och skapa 

igenkänning i det som bilden visar (2002, s. 41-43). Bilden på Stiller visar en, som sagt, 

“vanlig” man. Det är inget som utmärker honom för att vara en känd person, han är 

fotograferad på samma nivå som betraktarna vilket på så sätt gör honom mänsklig 

genom igenkänning. 

 

Ben Stiller är i denna bild positionerad i ett parallellperspektiv till betraktaren, alltså att 

den avbildade och fotografen står i samma höjd, detta menar Anja Hirdman tyder på att 

den avbildade och betraktaren är på en jämlik nivå med varandra (2002, s. 49). Stiller 

ler mot fotografen och detta framställer honom som lättillgänglig och oproblematisk 

(2002, s. 49). Gunther Kress och Theo van Leeuwen menar att ett leende är en inbjudan 

till läsaren att skapa en relation med social samhörighet med den avbildade (2006, s. 

118). Stillers leende menar vi därför konnoterar en inbjudan till en relation som skulle 

kunna vara av till exempel vänskaplig- eller kärlekskaraktär. 
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Att Ben Stiller både har direkt ögonkontakt samt ler mot kameran är en kombination 

som ger intrycket av att han är en man som går att lita på, någon som skulle kunna vara 

en partner eller en vän (Alexander, 2003, s. 541). Anja Hirdman menar också att den 

direkta ögonkontakten indikerar ett jämbördigt förhållande mellan betraktaren och den 

avbildade (2002, s. 52). Hirdman (2002, s. 52) menar att de med högre status oftast 

avbildas med ansiktet bortvänt, något som i vårt fall inte stämmer då vi anser att Stiller 

är i maktposition. I detta fall när ansiktet är vänt mot kameran menar Hirdman (2002, s. 

52) att känslor, personlighet och karaktär visas.  

6.1.4 Konnotation - bilaga 1.1  

Att Ben Stiller gömmer sig med hjälp av sin kappa tycker vi konnoterar att han är 

mystisk och hemlighetsfull. Vi som betraktare upplever Stiller som någon som döljer 

någonting för oss, som vi inte vet vad det är. Även det faktum att svart är färgen på hans 

utstyrsel anser vi förstärker intrycket av mystik där den mörka färgen döljer eller täcker 

över någonting. Ögonen, som är det vi får se, anser vi upplevs busiga och som om han 

har glimten i ögat. Som vi tar upp i konnotationen bilaga 1 beskriver Anja Hirdman att 

när ansiktet är vänt mot kameran så exponeras båda ögonen, vilket gör att känslor, 

personlighet och karaktär kommer fram (2002, s. 52). Till skillnad från första bilden står 

nu Stiller bortvänd från betraktaren men fortfarande med blicken i kameran, detta gör att 

vi som betraktare inte inkluderas på samma sätt som vi hade gjort om vi hade fått se 

hela Stiller. 

6.1.5 Multimodalitet - samspelet mellan bild och rubrik - bilaga 1 & 1.1 

Rubriken för detta personporträtt lyder “Ben Stiller”. Att endast hans namn syns i all 

enkelhet har även ett samband med den enkla och avskalade porträttbilden som pryder 

personporträttets förstasida. Bakom rubriken finns en stark gul färg som lyser upp den 

annars något färglösa sidan. Att endast hans namn står som rubrik tror vi även skulle 

kunna ha att göra med det faktum att Ben Stiller är så pass känd att inget mer behövs än 

hans namn. Anders Björkvall skriver att två modaliteter, i vårt fall text och rubrik 

samspelar för att skapa betydelse (2009, s. 13). I detta fall är både bild och rubrik 

mycket avskalade. Bilden föreställer Stiller som står rakt framifrån och tittar in i 

kameran. Rubriken speglar hans, vad vi tycker, alldagliga uttryck och att han är en 

“vanlig” person då rubriken endast nämner hans namn; Ben Stiller. Bild och text säger 

samma sak till betraktaren då ingen av dem bidrar med något mer till sammanhanget. 
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Om vi skulle plocka bort bilden hade vi ändå förstått att det var Stiller det handlade om 

- och tvärt om. 

6.1.6 Maskuliniteter - bilaga 1, 1.1 & 1.2 

Ben Stiller porträtteras i King som en man som är på en jämlik nivå med läsarna på 

grund av det perspektivval fotografen valt, den mötande blicken och bildens simplicitet. 

Han framställs som sympatisk men samtidigt mystisk. I bilaga 1.2 ser vi Stiller som en 

hemlighetsfull man som inte vill visa sig för betraktaren. Detta anser vi tyda på ett sorts 

kändisskap där vi som betraktare exkluderas. Raewyn Connell menar att den 

hegemoniska maskuliniteten inte alltid kännetecknas av de som är iögonfallande 

mäktigast (2008, s. 115). I detta fall porträtteras Stiller i parallellperspektiv vilket inte 

ger en bild av honom som en mäktig person. Connell menar att hegemoni skapas om det 

finns samband mellan kulturella ideal och institutionell makt (2008, s. 115).  I den 

västerländska kulturen är Stiller en känd person som även innehar en viss auktoritet 

genom sitt kändisskap. På så sätt anser vi Stiller, genom våra föreställningar, vara en 

hegemonisk maskulinitet.  

6.2 Analys av nummer 4: Nikolaj Coster-Waldau 

6.2.1 Denotation - bilaga 2  

Nikolaj Coster-Waldaus mun är stängd och blickriktningen ligger någonstans nedanför 

fotografen. Hans händer är knäppta och vilar i knät. Han sitter ner och har en brun kavaj 

med en vit T-shirt under. Vi kan urskilja att han har ett par blå jeans på sig och en 

klocka syns på hans vänsterarm. Coster-Waldau sitter, vad vi tror, på marken, lutad mot 

en stenvägg som är klädd med en grön växt. Bilden är fotograferad ovanifrån. 

6.2.2 Denotation - bilaga 2.1 

Bilden är svartvit och Nikolaj Coster-Waldaus blick betraktar någonting åt höger 

utanför bild. Han ler ett stort leende där hans tänder är synliga. Den ena armen vilar i 

knät där den andra armen har en knuten hand som han stödjer sitt ansikte mot. Han sitter 

i en stentrappa och har svarta jeans och en vit T-shirt på överkroppen där vi ser den 

vilande armens bicepsmuskel exponeras. Armarna vilar mot hans ben och en klocka 

syns även på hans vänsterarm. Skorna är svarta med vit sula. 
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6.2.3 Konnotation - bilaga 2 

Att bli fotograferad ovanifrån är, enligt Anja Hirdman, ett tecken på att betraktaren har 

makt över personen på bilden (2002, s. 49). Nikolaj Coster-Waldau porträtteras i denna 

bild i fågelperspektiv, vilket Hirdman säger tyder på maktlöshet. Hirdman menar att en 

sådan vinkel på personen brukar etablera en relation där den som betraktar har 

symbolisk makt över den som visas, som i vårt fall är Coster-Waldau (2002, s. 49). 

Hirdman (2002, s. 51-52) menar att personer med hög status ofta kan porträtteras med 

en bortvänd blick, detta ger en känsla av att personen är för upptagen för att kunna delta 

i fotograferingen. I detta fall anser vi att Coster-Waldau nästan möter fotografen med 

blicken. Hirdman menar att män i stor grad framställs i samband med förändring, 

uppbrott och spänning (2002, s. 75). I denna bild anser vi att Coster-Waldau 

representerar spänning, då blicken är något riktad nedanför fotografen som om han tittar 

på någonting som vi betraktare inte får ta del av. Denna icke-mötande blick kan också 

visa att personen är för upptagen för att kunna delta i fotografens arbete (Hirdman, 

2002, s. 51). Vi får även känslan av att fotografen “smugit sig på” och tagit en bild när 

Coster-Waldaus inte varit beredd, vilket får oss att känna oss som hemliga betraktare. 

Vi får den känslan på grund av att Coster-Waldau verkar sitta undangömd. Vi ser 

honom i fågelperspektiv bland blad och grönska och vi känner att fotografen nästan letat 

efter honom för att ta en smygbild. Hirdman menar att med denna bortvända blick kan 

vi som betraktare istället ta på oss rollen som den osynliga tittaren (2002, s. 52).  

6.2.4 Konnotation - bilaga 2.1   

Susan M. Alexander (2003, s. 535) finner i sin forskning att muskler kombinerade med 

rikedom och modemedvetenhet är nödvändiga faktorer för att bli den “riktiga mannen”. 

Vi hittar inga argument för att avgöra vidare om Nikolaj Coster-Waldau är välbärgad 

eller inte i denna bild. Att han visar upp sin vänstra biceps och framträder i ett 

modemagasin för män gör honom däremot både modemedveten och vältränad. Därmed 

uppfyller Coster-Waldau nästan kriterierna för att vara den “riktiga mannen”. Alexander 

(2003, s. 541) beskriver även begreppet “sund maskulinitet”	som avslöjar den manliga 

sårbarheten. Hon menar att en man som försiktigt håller om sin vänstra arm med sin 

högra hand innehar en typisk feminin hållning vilket signalerar att mannen både är 

psykiskt stark men även emotionellt omtänksam. Coster-Waldaus kroppsspråk är precis 

som Alexanders (2003, s. 541) exempel en typisk feminin hållning med ena handen 

lutad mot hårfästet. Alltså visas Coster-Waldau även som psykiskt stark och emotionellt 

omtänksam.  
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Nikolaj Coster-Waldau är i denna bild fotograferad i parallellperspektiv till fotografen, 

detta får dem att hamna i en jämlik nivå med varandra (Hirdman, s. 49). Blicken är 

däremot vänd bort från fotografen vilket kan symbolisera en “upptagen blick” som 

enligt Anja Hirdman ofta används för att representera män i bilder (2002, s. 49). I denna 

bild ler Coster-Waldau vilket visar den avbildade som lättillgänglig och oproblematisk 

(Hirdman, 2002, s. 49). Kress och van Leeuwen (2006, s. 118) menar att vi genom en 

människas leende bjuds in till en relation med social samhörighet. Hirdman (2002, s. 

50) menar på liknande sätt att leenden i bildform kan fungera som en inbjudan att 

engagera publiken. I detta fall när Coster-Waldau inte möter betraktarens blick blir det 

inte ett engagemang mellan honom och publiken. Istället blir vi som betraktare 

utelämnade som om vi missar något roligt som Coster-Waldau istället har sin blick 

riktad åt eftersom att leendet konnoterar just det.  

 

6.2.5 Multimodalitet - samspelet mellan bild och rubrik - bilaga 2 & 2.1 

Rubriken här lyder “Den ækte kongen af Danmark” där vi tycker att ordet “kung” 

konnoterar rikedom. Här bekräftas alltså för första gången Nikolaj Coster-Waldaus 

rikedom i rubriken där han representeras som en äkta kung. Därmed fyller han kriteriet 

om rikedom för att vara den “riktiga mannen” som Alexander (2003) beskriver. En 

tanke är också att rubriken kan anspela på hans största roll som var i tv-serien Game of 

Thrones där han spelar Jaime Lannister, en kungsvakt till den nye kungen. I detta fall är 

relationen mellan rubrik och den första bilden en förankring dem emellan (Barthes, 

1976, s. 120). Detta menas att skriften vägleder läsaren för att förstå betydelsen med 

bilden (Björkvall, 2009, s. 25). I detta fall när rubriken är “Den ækte kongen af 

Danmark”, säger den åt oss betraktare att den avbildade personen är av auktoritet. Den 

säger också åt oss att personen är från Danmark eller har någon sorts koppling till det 

landet. När dessa två modaliteter; bild och rubrik, samspelar med varandra, vägleder de 

oss betraktare för att förstå innebörden av bilden.  

 

6.2.6 Maskuliniteter - bilaga 2, 2.1 & 2.2 

Bilaga 2 tycker vi representerar den hegemoniska maskuliniteten på grund av att Nikolaj 

Coster-Waldau blir omedvetet “smygfotograferad” likt en papparazzi fotograferar en 

kändis. Rubriken beskriver honom som “kongen” (“kungen”) vilket också visar på hans 

auktoritet, något som utmärker sig för den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008, 
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s. 115). I bilaga 2.1 kan vi även där se Coster-Waldau som en avbildning av den 

hegemoniska maskuliniteten. Raewyn Connell menar att den hegemoniska 

maskuliniteten beskriver den bästa sorten av mannen och den som värderas högst (2008, 

s. 115). Hon menar att den hegemoniska maskuliniteten bygger mycket på det 

framgångsrika hävdandet av auktoritet snarare än våld, men att våld ändå underbygger 

och stödjer auktoriteten (Connell, 2008, s. 115). I denna bild avbildas Coster-Waldau 

som en muskulös man som utstrålar auktoritet. Att han även är en man med muskler 

anser vi spelar på våld, som på så sätt stödjer hans auktoritet. 

 

6.3 Analys av nummer 6: Steve Angello 

6.3.1 Denotation - bilaga 3 & 3.1 

Uppslaget vi analyserar består av två bilder, en närbild och en halvbild på Steve 

Angello. Dessa bilagor benämner vi som bilaga 3 och 3.1. På bilaga 3 ser vi Angello i 

närbild, han har brunt hår med gråa hårstrån uppsatt i en knut. Han har bruna ögon och 

hans blick tittar till höger och vi ser honom nästan i profil. Mörkt skägg täcker stora 

delar av hans käkparti. Angello har på sig en svart tröja och en pussmuns-liknande 

tatuering skymtas vid sidan av hans hals. Bilaga 3.1 är tagen i en halvbild och i ett litet 

grodperspektiv. Angello står framför en gul helikopter och han håller en hjälm med sin 

vänsterhand. Angello har håret utsläppt och bakåtkammat och ett leende skymtas där 

tänderna nästan visas. Han har på sig en svart tröja och blåa jeans med en färgad sjal 

runt halsen. Blicken är fäst i kameran. 

6.3.2 Denotation - bilaga 3.2 

Den här bilden är till skillnad från de två första bilderna på Steve Angello svartvit. 

Bilden föreställer Angello i profil som tittar in i ögonen på en kvinnlig skyltdocka. 

Skyltdockans huvud håller han i sin hand och den är placerad några decimeter ifrån hans 

eget ansikte. Han har en svart långärmad tröja och håret är uppsatt i en knut. Han har ett 

skägg som täcker stora delar av hans käkparti och en större tatuering med en flickas 

ansikte som täcker sidan av hans hals. Angellos mun är lätt öppen och utsnittet för 

bilden talar om att det är en halvbild. 

 

6.3.3 Konnotation - bilaga 3 och 3.1 

Bilaga 3 föreställer Steve Angello i en närbild och det, enligt Anja Hirdman (2002, s. 
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48) betyder att personen visar intimitet och ofta känslor eller reaktioner. Ögonkontakt är 

något som inte finns i denna bild. Att undvika ögonkontakt med fotografen kan anspela 

på att personen i fråga är i maktposition eller att personen inte “har tid” till fotografens 

arbete (Hirdman, 2002, s. 51). I detta fall när Angello porträtteras så pass nära och 

intimt behåller han ändå sin auktoritet med sin bortvända blick. Hade Angello istället 

tittat in i kameran hade han visat sig själv vara mer sårbar då examineringen av båda 

ögonen visar på känslor och personlighet (Hirdman, 2002, s. 52).  

 

Bilaga 3.1 är istället en halv-(nästan hel-) bild. Här upplever vi Steve Angello som en 

fartfull person som precis hoppat av sin helikopter och tagit av sin hjälm. Susan M. 

Alexander (2003, s. 539) menar att på samma sätt som unga tjejer identifierar sig med 

Barbiedockan identifierar sig också unga män med den muskulösa “G.I. Joe 

actionfiguren”. Då denna fiktiva karaktär bland annat innehar en helikopter är detta 

påhittade ideal något som även anspelar på bilden på Angello. Angello kan alltså här ses 

som en vuxen “G.I. Joe actionfigur” då han i stora drag liknar figuren i hans 

porträttering i King. Vi tycker oss kunna se likheter mellan actionfiguren och Angello i 

bland annat kroppsbyggnad, klädsel och intressen. Att porträttera personer i helbild, 

som detta nästan är, gör att det visas mycket bakgrund och det blir opersonligt och 

formellt (Hirdman, 2002, s. 48). I detta fall syns mycket i bakgrunden men vi upplever 

inte det som ett formellt tillstånd, utan bakgrunden spelar in för att lyfta Angellos 

personliga sida som en fartfylld person och på så sätt skapas samhörighet med 

betraktaren. Hirdman menar att tidningar och magasin vill väcka en nära kontakt till 

publiken baserad på igenkänning (2002, s. 18). Den direkta blicken vi får av Angello i 

denna bild kan enligt Hirdman (2002, s. 52) betyda att vi som betraktare ingår i en sorts 

relation med Angello. Hirdman menar att den sorts relation som vi får med varandra 

beror på de ansiktsuttryck personen förmedlar (2002, s. 52). I detta fall har Angello ett 

inbjudande leende vilket tyder på en vänskaplig relation mellan honom och betraktaren. 

Alexander (2003 s. 541) menar även att kombinationen mellan leende och direkt 

ögonkontakt med kameran kan tolkas vara en man som går att lita på som en partner 

eller vän.  

 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen, (2006, s. 180-181) menar att vi kan generalisera 

en regel när det kommer till uppslag med bilder eller layout som fördelas på båda 

sidorna. Kress och van Leeuwen (2006, s. 181) menar nämligen att vi kan anta en 
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generell regel när det gäller vänster och höger sida i ett uppslag. Nämligen att element 

som presenteras på vänster sida är givna medan elementen på höger sida är någonting 

nytt. I Steve Angellos fall är det alltså hans porträtt som anses givet medan bilden med 

helikoptern i bakgrunden är nytt och kanske ännu inte överenskommet med läsaren 

(Kress & van Leeuwen, 2006, s. 181). I Angellos givna bild tittar han in på den nya 

bilden, vilket i vår tolkning också blir den vars representation som han själv föredrar. 

6.3.4 Konnotation - bilaga 3.2 

Känslan vi får när vi ser bilden är hur “rå” den är. Bilden är mycket avskalad och det 

enda som syns är Steve Angello och det avslitna dockhuvudet han håller i sin hand. 

Tankarna vi får är att det är han som har slitit av huvudet med sina bara händer och på 

så sätt visar sin våldsamma sida. Angello möter inte betraktarens blick utan han låter oss 

beskåda bilden som smygtittare. Anja Hirdman (2002, s. 52) menar att en blick som inte 

möter fotografen tyder på auktoritet och att den avbildade låter oss betraktare ta oss an 

positionen som den osynliga tittaren. Hirdman (2002) tar även upp i sin forskning om 

hur män och kvinnor tittar på varandra i illustrationer och bilder. Hon berättar till 

exempel att kvinnor oftast får en lyssnande roll när hon porträtterades tillsammans med 

mannen (2002, s. 53). Kvinnan ska framställas som ett erotiskt begär för den manliga 

blicken och mannen blir därmed i besittning av en kontrollerande blick (Hirdman, 2002, 

s. 53). Vi tycker att bilden vi studerar konnoterar att Angello redan bestämt sig för att 

kvinnan han håller i sin hand ska lyssna på honom. Vi får den känslan eftersom att 

håller i ett huvud som han antagligen själv slitit loss och håller huvudet riktat mot sig 

själv. Angello har alltså själv vänt kvinnans ansikte mot sitt, Kings porträttering av 

scenariot får det att se ut som att hon inte kan göra något åt det eftersom han styr henne 

med sin hand. Susan M. Alexander (2003, s. 538) beskriver begreppet “The Tough 

Guise” där den våldsamma maskuliniteten är normen. Vi anser därför att Angello 

utifrån porträtteringen i King passar in i detta begrepp. Alexander (2003, s. 538) menar 

att begreppet är en direkt motreaktion på till exempel homosexuellas rättigheter, 

feminism och annat som kan ses som hot för den vita mannen.  

 

6.3.5 Multimodalitet - samspelet mellan bild och rubrik - bilaga 3 & 3.1  

Första bilden; bilaga 3 och 3.1 visar två olika typer av Steve Angello, en avskalad 

närbild och en mer fartfylld halv- (nästan hel) bild. Rubriken lyder: “Två sidor av 

Steve”. Relationen mellan dessa två modaliteter säger samma sak. Bilden visar två sidor 
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av Angello och texten säger samma sak. De två sidorna som porträtteras är den 

känslosamma sidan samt den fartfyllda sidan. Hade vi plockat bort rubriken och bara 

kunnat beskåda bilden hade vi kanske tänkt samma tanke; två sidor av Angello, 

eftersom det är just det vi ser. Hade vi däremot bara fått se rubriken hade vi inte fått se 

vilka sidor av Angello tidningen menade. I bilderna avslöjas vilka sidor av Angello som 

rubriken syftar på. Nu när rubrik och bild samspelar skapar den betydelse för 

betraktaren.  

6.3.6 Maskulinitet - bilaga 3, 3.1 & 3.2 

Vi tycker att denna representation av Steve Angello tyder på en hegemonisk 

maskulinitet. På bilaga 3.2 ser vi Angello hålla i ett avslitet huvud från en kvinnlig 

skyltdocka. Detta tycker vi illustrerar ett sorts maskulint våld gentemot kvinnor. Det 

som kännetecknar den hegemoniska maskuliniteten är den auktoritära mannen, men 

även våld stödjer auktoriteten (Connell, s. 115). I detta fall porträtteras Angellos 

våldsamma sida genom att han, troligtvis, har slitit av huvudet på en skyltdocka. 

Raewyn Connell (2008, s. 222) gör en liknelse mellan den hegemoniska maskuliniteten 

och militären. Vi kan i denna analys dra liknelse mellan militären och Angello då han 

porträtteras muskulös och våldsam samt ser ut att inneha ett militärt fordon. Connell 

anser att militärens mest framträdande roll är att yrka våld i största möjliga skala och att 

det inte finns någon annan arena än militären som förklarar den hegemoniska 

maskuliniteten bättre i den europeisk-amerikanska kulturen (2008, s. 222). Även Susan 

M. Alexanders beskrivande av “G.I. Joe actionfigur” (2003 s. 539) har en stark koppling 

till just militären, då denna fiktiva karaktär är militär. Porträtteringen av Angello i denna 

bild tyder på, enligt oss, våld i högsta grad vilket mycket väl stämmer in på den 

våldsamma hegemoniska maskuliniteten. Connell (2008, s. 221) anser att den 

hegemoniska maskuliniteten ofta använder våld för att “ställa saker tillrätta”. Hon tar 

som exempel upp män som klår homosexuella män eftersom att de anser homosexuella 

män vara manlighetens förrädare (Connell, 2008, s. 221). 

6.4 Analys av nummer 8: Joel Kinnaman 

6.4.1 Denotation - bilaga 4 

Joel Kinnaman sitter ner på en stol eller fåtölj i vad som ser ut att vara en studio. Han 

har en mörkblå kostym med en mörk skjorta under och en röd/blå slips. Håret är 

kammat åt sidan och hans blick är riktad mot kameran. Hans mun är stängd och han ler 
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något. Kinnaman har benen i kors och lutar armen mot ett stöd och hans knytnäve är 

knuten. 

6.4.2 Denotation - bilaga 4.1 

Här sitter Joel Kinnaman ner på en pall i, vad som ser ut som, en studio. Han har ett par 

blåa jeans på sig och en långärmad tröja som är uppkavlad vid bicepsen där vi även 

skymtar hans tatuering. Hans hår är kammat åt sidan och blicken är återigen fäst i 

kameran. Hans mun är stängd och han ger betraktaren ett subtilt leende. Han håller sin 

ena hand runt sin knutna hand och hans rygg är något krökt där han sitter något 

bredbent. 

6.4.3 Konnotation - bilaga 4 

Susan M. Alexander (2003, s. 541) refererar till begreppet “sund maskulinitet” i en 

situation där en man försiktigt håller om sin vänstra arm med sin högra hand, något som 

hon menar är en typisk feminin hållning. På samma vis menar vi att Joel Kinnamans 

korsade ben kan ses som en typisk feminin position. Alexander (2003, s. 541) menar att 

“sund maskulinitet” är någonting som avslöjar den manliga sårbarheten och att den 

feminina hållningen signalerar en stark man som även är emotionellt omtänksam. 

Alexander (2003, s. 541) menar vidare att kombinationen mellan leende och direkt 

ögonkontakt med kameran är en man som går att lita på som en partner eller vän. 

Leendet han ger oss konnoterar vänlighet och mystik och han får genom ögonkontakten 

oss att känna en sorts intimitet med den avbildade (Hirdman, 2002, s. 52). Gunther 

Kress och Theo van Leeuwen menar att läsaren bjuds in till en relation med social 

samhörighet när en person ler (2006, s. 118). Anja Hirdman menar att med en 

tillbakablick, ger den avbildade oss betraktare tillstånd att betrakta och studera (2002, s. 

52). Kress och van Leeuwen menar även att med blick och gest ingår betraktaren en 

speciell relation med den avbildade (2006, s. 118). Leendet vi får av Kinnaman 

konnoterar vänlighet, i samband med knytnäven blir denna vänlighet mer bestämd som 

att vi ändå måste hålla avstånd. Den knutna näven tycker vi, konnoterar en våldsam sida 

hos Kinnaman. Alexander (2003, s. 538) beskriver begreppet “The Tough Guise” som 

hon menar att många män använder som en täckmantel där den våldsamma 

maskuliniteten är normen. Vi anser att detta begrepp stämmer in på Kinnaman med hans 

slutna knytnäve. “The Tough Guise” är en direkt motreaktion på feminism, 

homosexuellas rättigheter och allt annat som kan ses som ett hot mot den vita mannen 

(Alexander, 2003, s. 538). Precis som begreppet “begäran” antyder, vill i vårt fall 
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Kinnaman, något av läsaren om det så handlar om att skapa en fejkad relation eller en 

uppmaning till en handling (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 118). Kinnaman, menar vi, 

även kan konnotera ett direkt hot mot betraktaren, att han är någon vi ska vara rädda för. 

Detta eftersom, Kress och van Leeuwen (2006, s. 118) menar att den avbildade 

personen kan hålla läsaren i schack genom att visa en defensiv gest vilket kan betyda 

“håll dig borta från mig”. I detta fallet är det hans knutna näve som är den defensiva 

gesten som gör att vi inte vågar komma nära.  

6.4.4 Konnotation - bilaga 4.1 

På denna bild visas Joel Kinnamans muskler. Susan M. Alexander (2003, s. 535) finner 

att muskler kombinerade med rikedom och modemedvetenhet är nödvändiga faktorer 

för att bli den “riktiga mannen” (Alexander, 2003, s. 535). Vi kan inte finna några 

element i bilden som tyder på att Kinnaman är välbärgad. Dock gör det honom 

modemedveten när han framträder i King som är ett modemagasin. Precis som den 

höjda knytnäven i luften i den förra bilden, visar även den vilade näven i den andra 

handen på en bestämd Kinnaman som vi bör hålla avstånd till. Än en gång konnoterar 

detta på en våldsam sida hos Kinnaman. Återigen stämmer Alexanders (2003, s. 538) 

begrepp “The Tough Guise” in på Kinnaman. Även den defensiva gest som Gunther 

Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 118) menar håller läsaren i schack och kan 

betyda “håll dig borta från mig” stämmer in på Kinnamans hand rund sin knutna näve. I 

denna bild har Kinnaman ett mer subtilt leende än i den förra bilden. Kinnaman har sin 

blick riktad mot fotografen vilket Anja Hirdman menar, som vi nämnt tidigare, att den 

avbildade ger oss tillåtelse att betrakta med en tillbakablick (2002, s. 52). I detta fall när 

Kinnaman ger oss tillåtelse att studera men samtidigt “hotar” oss med sin knutna näve 

blir vår relation liksom i första bilden, vänlig men avhållsam. Det blir som att 

Kinnaman hotar andra män då det är de som är majoriteten av Kings läsare.  

 

6.4.5 Multimodalitet - relationen mellan bild och rubrik - bilaga 4 & 4.1 

Tillsammans med bild ett lyder rubriken “Kung Kinnaman”. Bilden tycker vi 

konnoterar en känsla av vänlighet och makt, vilket vi anser att även rubriken spelar på. 

Ordet “kung” tycker vi konnoterar en känsla av vänlighet och makt. Vi är medvetna om 

att dessa associationer kan ha med våra kulturella referensramar att göra och därför 

kanske inte delas med människor från andra delar av världen. Relationen mellan bild 

och rubrik anser vi därför vilja nå ut med budskapet om vänlighet och makt till 
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betraktaren. Då ordet “kung” är någonting som vi associerar med rikedom bekräftas här 

Susan M. Alexanders (2003, s. 535) tre kriterier för den “riktiga mannen”; muskler, 

modemedvetenhet och rikedom. Anders Björkvall (2009, s. 26) menar att en bild eller 

text kan skrivas eller illustreras “som om” personen hade makt. Dessa “som om” 

konstruktioner som redan är bestämda behöver inte alltid accepteras av betraktaren men 

vi måste ändå förhålla oss till dem på något sätt (Björkvall, 2009, s. 26). I vårt fall anser 

vi att Joel Kinnaman har framställts “som om” han hade makt, och tidningen har arbetat 

både genom bild och rubrik för att få oss betraktare att tänka samma. Bild och rubrik har 

enligt Björkvall olika betydelsepotentialer och att dessa modaliteter får samspela för att 

skapa betydelse (2009, s. 13). Rubriken “Kung Kinnaman” talar om för betraktaren mer 

direkt vad den vill att betraktaren ska tänka. Det behövs inte mycket analys i den för att 

man ska förstå att Kinnaman ska ses som en kung. Bilden, däremot, talar inte om för 

betraktaren att Kinnaman ska porträtteras som “kung”. Om bilden ville tala om för 

betraktaren direkt kanske de skulle ha låtit Kinnaman haft på sig en kungakrona eller 

något annat som symboliserar samma sak. I detta fall när rubriken samspelar ihop med 

bilden kompletterar de varandra och ger tillsammans en överordnad betydelse. Vi anser 

att en förankringsrelation binder vår bild och rubrik med varandra. Björkvall (2009, s. 

25) menar att med en förankringsrelation så vägleder skriften vilka betydelser i bilden 

som läsaren ska uppfatta. Vilket också vår rubrik gör med vår bild.  

 

6.4.6 Maskulinitet - bilaga 4, 4.1 & 4.2 

Den hegemoniska maskuliniteten kännetecknas främst av den framgångsrika 

auktoriteten medan våld underbygger och stödjer denna auktoritet (Connell, 2008, s. 

115). I detta fall har vi kommit fram till att Joel Kinnaman porträtteras som en kung då 

både bild och rubrik spelar på det. Att porträtteras som kung anser vi är att inneha makt 

och auktoritet. Vi anser därefter att Kinnaman, med sin porträttering som kung, passar 

in på den hegemoniska maskuliniteten. I samband med den höjda knytnäven blir 

auktoriteten mer våldsam då vi anser att knytnäven konnoterar våld. Raewyn Connell 

berättar om hjältefiguren som är central i föreställningen av den västerländska kulturen 

om det maskulina (2008, s. 222). Hon menar att denna hjälte visar den bästa typen av 

mannen, en arisk standardtyp som är atlet, yrkesman, kämpe och soldat och som ofta 

används till värvningsändamål (Connell, 2008, s. 222). Connell (2008, s. 223) menar att 

denna föreställning av den manliga heroismen blev som en standard och något som 

skulle levas upp till och mycket nödvändig för den hegemoniska maskulinitetspolitiken. 
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Vi anser Kinnaman kunna vara denna hjältefigur som ska “locka” andra män till 

värvning. Med sin direkta blick i kameran (önskan att bilda relation med betraktaren) 

och höjda knytnäve (uppmaning till våld) blir Kinnaman en hegemoniska stridskämpe 

som alla ska se upp till och efterlikna. 

 

6.5 Analys av nummer 10: Zlatan Ibrahimović 

 

6.5.1 Denotation - bilaga 5 

Den första bilden föreställer Zlatan Ibrahimović i stående position i en halvbild. Bilden 

ser ut att vara fotograferad i en studio. Han står, iklädd ett svart träningsställ, något 

bredbent. Han tittar in i kameran och ler subtilt med stängd mun. Håret ligger bak från 

ansiktet i något som skulle kunna vara en tofs. På bröstet står bokstäverna A-Z. Hans 

händer hänger längs med hans kropp och är båda öppna. 

 

6.5.2 Denotation - bilaga 5.1 

På denna bild står Zlatan Ibrahimović med ryggen mot kameran. Vi skymtar hans 

ansikte som är något sänkt på hans högra sida, vi kan ana att hans ögon tittar ner. Hans 

hår är uppsatt i en knut och han har en mörkblå långärmad tröja. I bakgrunden anar vi en 

trappa ur fokus. I hans nacke och från delar av ansiktet skymtas även svettdroppar. 

 

6.5.3 Konnotation - bilaga 5  

I de tidigare personporträtten har inget märke eller särskild reklam utmärkt sig, förrän 

nu där Zlatan Ibrahimović framträder med sitt egna klädmärke “A-Z” tryckt på bröstet. 

Susan M. Alexander (2003, s. 551) beskriver begreppet “branded masculinity” vilket 

handlar om att företag kan gå med vinst genom att de skapar osäkerhet kring mäns 

kroppar och erbjuder sedan en lösning via ett företags märke. Alltså kan Ibrahimović 

marknadsföra sitt märke genom “branded masculinity”. Ibrahimovićs subtila leende i 

kombination med hans direkta ögonkontakt med kameran menar Alexander (2003, s. 

541) kan tolkas vara en man som går att lita på som en partner eller vän. Bilden är 

fotograferad något underifrån vilket får Ibrahimović att få en högre grad av auktoritet än 

betraktaren (Hirdman, Anja 2002, s.49). Samtidigt som Ibrahimović konnoterar 

vänlighet till betraktaren får han också makt utifrån bildkompositionen. Den direkta 

ögonkontakten indikerar ett jämbördigt förhållande mellan Ibrahimović och betraktaren 

eftersom personen “tittar tillbaka” (Hirdman, 2002, s. 52).  
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6.5.4 Konnotation - bilaga 5.1  

Zlatan Ibrahimović står på denna bild med ryggen mot kameran och detta tycker vi 

konnoterar att han har ett så pass starkt signum att han känns igen även om han står med 

ryggen mot betraktaren. Anja Hirdman (2002, s. 49) menar att kroppsspråk används för 

att förmedla olika känslotillstånd. Hon tar exempel på vissa specifika gester som oftast 

används i bilder för att förmedla olika känslor och betydelser. Det sörjande böjda 

huvudet tar Hirdman upp som exempel (2002, s. 49). I denna bild står Ibrahimović med 

huvudet nedböjt vilket konnoterar en något sårbar känsla. Den bortvända blicken 

konnoterar även att han är upptagen, koncentrerad eller arrogant. Hirdman menar att den 

bortvända blicken kan tolkas betyda att den avbildade inte har tid med fotografens 

arbete (2002, s. 51-52). Att han låter fotografen fotografera honom bakifrån tycker vi 

konnoterar en orädd man som kan vända ryggen till vem som helst utan att vara rädd för 

att bli attackerad. Svettdropparna på Ibrahimovićs hud tycker vi konnoterar en hårt 

arbetande atlet som är beredd att kämpa hårt för att komma dit han vill. 

 

6.5.5 Multimodalitet- samspel mellan bild och rubrik - bilaga 5 & 5.1  

“Jag behöver inte andra. De behöver mig!” lyder rubriken som står intill första bilden. 

Citatet konnoterar en känsla av att Zlatan Ibrahimović är självständig, kaxig och någon 

som andra är beroende av. I samband med den direkta ögonkontakten och citatet får vi 

en känsla av en orädd Ibrahimović som vågar möta betraktarens blick samtidigt som han 

kan påvisa sitt oberoende av andra. Även det faktum att Ibrahimović inte nämns vid 

namn kombinerat med att rubriken är ett citat, menar vi spelar på hans starka signum 

som en välkänd person. Genom att själv få ha yttrat rubriken och inte låtit en journalist 

få beskriva honom, har Ibrahimović total makt över rubriken. Skulle vi som betraktare 

enbart läsa rubriken hade vi inte förstått vad och vem det handlade om förutom att det 

hade varit om en person med någon typ av makt. I samband med bilden får rubriken 

betydelse och vi som betraktare förstår att det är personen på bild, Ibrahimović, som är 

den som uttrycker sig. Vi skulle i detta fall kunna se en avbytesrelation mellan bild och 

rubrik. Anders Björkvall (2009, s. 25) menar att när skrift och bild kompletterar 

varandra genom att båda bidrar med delar till ett sammanhang och skapar en överordnad 

betydelse kan man kalla det en avbytesrelation, vilket vi anser detta vara. 
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6.5.6 Maskulinitet - bilaga 5, 5.1 & 5.2 

Zlatan Ibrahimović porträtteras i King som en orädd man med makt som inte är 

beroende av någon annan. Raewyn Connell menar att den hegemoniska maskuliniteten 

inte är hotad av någon grupp, såsom feministiska kvinnor eller oliktänkande män (2008, 

s. 115). Ibrahimović utstrålar med sin makt och känsla av oberoende till andra, en 

hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten visar en ledande position i 

samhället och den försäkrar mäns dominanta position och kvinnornas underordnade 

position (Connell 2008, s. 115). Bilderna på Ibrahimović anser vi dock inte anspelar på 

någon sorts våld, snarare tvärt om. Connell menar att våld oftast är det som underbygger 

och stödjer den hegemoniska maskuliniteten (2008, s. 115). I detta fall anser vi att 

Ibrahimović med sin bortvända rygg konnoterar en känsla av att vara orädd och vända 

sina fiender ryggen. Vi skulle kunna säga att Ibrahimović, med sin bortvända rygg, 

undviker våld. Connell skriver om en annan maskulinitet, delaktighet, där män som inte 

lever upp till den hegemoniska maskuliniteten ingår (2008, s. 117). 

Maskulinitetkonstruktionen delaktighet bygger ofta på att män ingår kompromisser med 

kvinnor såsom äktenskap och faderskap (Connell, 2008, s. 117). Connell menar att de 

tar tillvara på sin ställning i patriarkatet och dess fördelar men samtidigt respekterar sina 

fruar och mödrar och aldrig brukar våld gentemot dem (2008, s. 117-118). På så sätt kan 

vi koppla Ibrahimović till delaktigheten, eftersom han inte på något sätt antyder till våld 

utan enbart auktoritet. 

 

6.6 Analys av nummer 12: Felix och Måns Herngren 

6.6.1 Denotation - bilaga 6 

På bilden ser vi två män som sitter runt ett bord gjort av trä. På bordet ligger gamla 

filmrullar. Den ena mannen, som är Felix Herngren, sitter till vänster i bild på en 

regissörstol och tittar in i kameran. Han har på sig en svart kostym, vit skjorta och svart 

slips. Han håller i ett negativ från en av de gamla filmrullarna. Den andra mannen, Måns 

Herngren, till höger i bilden har en svart kavaj med en svart polotröja under. Han sitter 

på en mindre pall och tittar också in i kameran och håller i en gammal kamera. Båda 

männen har på sig mörka byxor, har båda en klocka på vänster arm och sitter i en, vad 

det ser ut som, studio då en strålkastare står uppställd i vänstra hörnet.  
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6.6.2 Denotation - bilaga 6.1 

På bilden syns två män, Felix och Måns Herngren. Felix Herngren har på sig en svart 

kavaj, vit skjorta med en svart slips. Måns Herngren har svart kavaj och en svart 

polotröja. De är fotograferade i en studio och två strålkastare lyser på dem från vänster 

sida. De står båda två med varsin gammaldags kamera i handen och låtsas fotografera 

någonting i sidan av bilden. Deras ögon kisar in i sökaren och de båda ler stort. 

 

6.6.3 Konnotation - bilaga 6 

Marinette Fogde (2010, s. 182) menar att relationen sinsemellan personerna på bilden 

bör studeras. Då detta är vårt första och även det enda personporträtt som har två 

människor som huvudpersoner bör vi därför studera relationen mellan dem. I bilden 

hamnar Felix Herngren i förgrunden och Måns Herngren i bakgrunden vilket kan anses 

som att Felix Herngren är huvudpersonen i bilden. Anja Hirdman (2002, s. 52) menar 

att den direkta ögonkontakten kan användas som verktyg för att skapa en illusion av 

intimitet och kommunikation med betraktaren. Hirdman menar att blicken 

kommunicerar olika känslor beroende på vad personen visar (2002, s. 52). I detta fall 

möter både Felix och Måns Herngren betraktaren med en nollställd blick och ett apatiskt 

ansiktsuttryck. Denna blick tycker vi konnoterar att de är obrydda till läsaren. Hade 

personerna på bilden istället konnoterat glädje med sin direkta blick, alltså om de sett 

glada ut, hade relationen mellan dem och läsaren blivit mer kärleksfull och vänlig. 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 118) beskriver begreppet “begäran” 

som betyder att personens blick eller gest begär någonting av läsaren. De menar vidare 

att en stirrande blick med ett kallt förakt fungerar som en förfrågan för läsaren att 

relatera till personerna på bilden (2006, s. 118). Alltså skulle Felix och Måns Herngren 

kunna vilja att deras betraktare relaterar till dem. Dock beskriver Kress och van 

Leeuwen detta på ett sätt som en underordnad relaterar till överordnade (2006, s. 118). 

Felix och Måns Herngren skulle alltså i detta fall fortfarande vara de som hade makt 

över betraktaren. 

 

Bilden är också tagen i ett parallellt perspektiv till betraktaren vilket sätter Felix och 

Måns Herngren och läsaren på samma jämbördiga nivå (Hirdman, 2002, s. 49). Anja 

Hirdman menar att handrörelser kan uttrycka olika känslor i bilder såsom engagemang, 

kraft och kontroll (2002, s. 49). På bilden har deras händer en stor betydelse då de 

berättar något om dem, eftersom Felix Herngren håller i negativ och Måns Herngren en 
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kamera. Detta konnoterar till betraktaren att de antagligen håller på med film eller 

fotografi. Eller att de båda är mediemänniskor med koll på tekniken de håller i. I 

samband med den nollställda, seriösa blicken de ger betraktaren stärks känslan av att de 

har koll på det de gör. 

 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 177) beskriver ett system för 

komposition som handlar om vart uppmärksamheten i bilden läggs. I bilden med Felix 

och Måns Herngren är det tydligt att uppmärksamheten ligger hos dem båda vid en 

första anblick. Kress och van Leeuwen (2006, s.177) menar vidare att vi kan undersöka 

vart uppmärksamheten ligger genom exempel placering i förgrund eller bakgrund, 

kontraster i färg eller tonvärde, relativ storlek och skillnader i skärpa. När vi gör detta 

inser vi att Felix Herngren och Måns Herngren har liknande kontraster i färg/tonvärde, 

relativt lika i storlek och inga skillnader i skärpa. Det som skiljer dem från varandra är 

dock att Felix Herngren sitter längre fram än sin bror och därmed blir han det som Kress 

och van Leeuwen (2006, s. 177) kallar “mer framträdande”. Vi tolkar alltså detta som 

att Felix Herngren är huvudpersonen i detta personporträtt. 

 

Ett annat system som Gunther Kress och Theo van Leeuwen beskriver är “Inramning” 

som handlar om hur vi väljer eller inte väljer att rama in någonting (2006, s. 177). 

Inramning kan både koppla samman element i bilden eller avvika dem från varandra, 

alltså ge betydelse att de hör ihop eller inte hör samman i viss mening (Kress & van 

Leeuwen, 2006, s. 177). I bilden med Felix och Måns Herngren tycker vi att det sker en 

inramning i och med bordets placering. Här hamnar Måns Herngren bakom bordet, 

vilket skymmer delar av hans kropp. Han använder även bordet till att stödja armbågen 

på och han sitter även på en pall. Felix Herngren är däremot helt synlig bredvid bordet 

och sitter till skillnad från sin bror på en regissörsstol. Kress och van Leeuwen (2006, s. 

177) menar att inramning bland annat kan ge betydelsen att element inte hör ihop, vilket 

vi tycker är det som stämmer överens med bordets placering. Eftersom Felix Herngren 

inte sitter vid bordet som sin bror Måns Herngren gör, så tolkar vi detta som att Måns 

Herngren är dold på ett sätt som Felix Herngren inte är. Felix Herngren blir återigen 

huvudpersonen för personporträttet. 

 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 180-181) menar att vi läser från vänster 

till höger, där elementen som är presenterade på vänster sida anses givna medan de 
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element som visas på höger sida är någonting nytt (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 

181). I detta fall är det Felix Herngren som anses given medan Måns Herngren istället 

skulle vara någonting nytt. Detta anser vi stämmer överrens med bröderna på bilden 

eftersom vi anser att Felix Herngren både sitter framför sin bror och även utan att vara 

skymd från bordet. På detta sätt är Felix Herngren för oss given medan Måns Herngren 

istället är gömd bakom bordet med mer utrustning och anses därför inte lika given som 

Felix Herngren. Enligt vår analys ser vi Felix Herngren som regissören, den givna, 

medan Måns Herngren porträtteras mer som en praktikant vilket kan ses som det “nya”. 

 

6.6.4 Konnotation - bilaga 6.1  

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006, s. 177) menar precis som i föregående 

bild att vi kan undersöka vart uppmärksamheten ligger genom till exempel placeringar i 

bilden. Felix Herngren står närmast strålkastarna och vi tycker därför att han anses som 

huvudpersonen även i denna bild medan Måns Herngren, även här, får ta på sig rollen 

som statist. Kress och van Leeuwen (2006, s. 177) menar att när någonting visas till 

exempel i förgrunden kallas det för “det framträdande” vilket i detta fall är Felix 

Herngren. 

 

Både Felix och Måns Herngren ler stort medan de tittar in i sökaren i kamerorna, det ser 

ut som de båda fotograferar någonting mycket roligt som inte vi betraktare kan ta del av. 

Anja Hirdman menar att leenden ofta är de som återfinns i familjebilder då det är ett 

tecken på att tillhöra någon eller någonting (2002, s. 49). Hirdman (2002, s. 49) menar 

att genom leenden knyts band mellan betraktaren och objekten av en sorts gemenskap. 

Denna bild tycker vi konnoterar kärleken mellan två bröder. I detta fall kan det också 

analyseras som att vi betraktare inte blir en del av gemenskapen då vi inte får chansen 

att ta del av det roliga som händer utanför bild.  

 

6.6.5 Multimodalitet - samspel mellan bild och rubrik - bilaga 6 & 6.1 

Tillsammans med bilaga 6 och 6.1 har vi rubriken: “Dubbelt så kul”. Gunther Kress 

och Theo van Leeuwen (2006, s. 177) menar att för att analysera olika multimodala 

resurser krävs det att bestämma om de ska analyseras separat eller på ett integrerat sätt. I 

detta fall när vi ska undersöka sambandet och relationen mellan bild och rubrik krävs 

det att vi analyserar de olika resurserna tillsammans som en helhet. Anders Björkvall 
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(2009, s. 13) menar att när dessa två resurser eller modaliteter samspelar kan de skapa 

betydelse som en helhet och inte när de står för sig själva. Som vi nämnt tidigare 

porträtteras Felix och Måns Herngren i ett mycket nollställt uttryck, nästan som att de 

på ett otrevligt sätt möter betraktaren genom fotografens lins. Rubriken däremot säger åt 

oss betraktare att det vi tittar på ska vara “kul”. När rubriken samspelar med bilden 

ändras bildens betydelse, nu vet vi som betraktare att bilden ska vara “kul” och att dessa 

seriösa miner kanske är ett skådespel eller anspelar på brödernas bakgrund inom komik. 

Istället för den seriösa faktorn ser vi nu bilden som en teaterscen där de två bröderna 

spelar på det seriösa som någonting kul.  

 

Anders Björkvall (2009, s. 25) berättar om förankringsrelationer mellan skrift och bild 

där skriften vägleder betraktaren vilka betydelser hen ska uppfatta i bilden. Björkvall tar 

även upp avbytesrelationer där han menar att skrift och bild kompletterar varandra 

genom att båda bidrar med delar till sammanhanget som tillsammans ger en överordnad 

betydelse (2009, s. 25). Dessa två relationer kan vi koppla till analysen av samspelet 

mellan vår bild och rubrik. I till exempel förankringsrelationen hjälper rubriken 

“Dubbelt så kul” oss betraktare att förstå på vilket sätt vi ska uppfatta bilden. Även 

avbytesrelationen går att koppla till vår analys då både vår bild och rubrik bidrar med 

olika delar till en överordnad betydelse. I rubriken står det “dubbelt” och bilden visar 

detsamma, två personer, som vi på så sätt kopplar ihop. Med hjälp av avbytesrelationen 

samspelar dessa två resurser med varandra för att skapa en högre betydelse för oss 

betraktare vilket gör att vi förstår innebörden och ser sambandet mellan bild och rubrik.  

 

6.6.6 Maskuliniteter - bilaga 6, 6.1 & 6.2 

Raewyn Connell menar att den hegemoniska maskuliniteten inte alltid behöver vara den 

som till synes är mäktigast (2008, s. 115). I vår analys om bröderna Herngren anser vi 

att deras tvåsamhet går att koppla till den hegemoniska maskuliniteten eftersom att 

Connell (2008, s. 115) menar att den hegemoniska maskuliniteten troligen skapas 

kollektivt snarare än individuellt. I våra analysbilder samspelar bröderna på samtliga 

bilder. På första bilden tittar de med bestämd blick in i kameran och på andra bilden står 

de tätt ihop och skrattar åt någonting de ser utanför bild. Denna porträttering av de två 

männen tycker vi tyder på en sorts kollektiv hegemoni där de båda samspelar för att 

utesluta andra grupper, i detta fall, vi som betraktare. Connell menar att den 

hegemoniska maskuliniteten inte är särskilt hotad av feminina kvinnor och oliktänkande 
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män (2008, s. 115). Detta tycker vi kan kopplas till bröderna Herngrens samspel dem 

emellan då de med sina blickar och känslor verkar utesluta grupper i sin porträttering i 

King. 

 

7 Slutsats och diskussion 
 

Stuart Hall beskriver två olika sorters representationssystem där det andra systemet 

handlar om korrespondensen mellan våra begreppskartor vilket sker via språk (Hall, 

2013, s. 4-5). Då användning av språk kan skilja sig beroende på vem som uttrycker sig 

skulle analyserande och tolkande av hur maskulinitet representeras i King kunnat se 

annorlunda ut om någon annan skrev denna uppsats. På liknande vis menar Hall att alla 

människor har unika och individuella sätt att tolka och förstå världen (2013, s. 4). De 

resultat och slutsatser vi kommit fram till i denna uppsats är därför inget fast beslutat, 

utan är något som utgår från oss skribenter med utgångspunkt från våra kulturella 

referensramar och individuella begreppskartor. 

 

7.1 Multimodalitet 

En av våra forskningsfrågor var att ta reda på hur bild och rubrik samspelar i 

personporträtten. Vi har i varje analysdel gått igenom multimodalitet där vi fokuserat på 

just rubrik i samband med bild. Det vi har kunnat se som ett genomgående mönster för 

just detta är att det ofta varit korta och koncisa rubriker med fokus på huvudpersonen. 

Rubrik och bild har samspelat i ett försök att representera personen som personporträttet 

handlar om. Det har även varit flera gånger som rubrik anspelat mer på personen än på 

bilden i sig. Till exempel nämns Nikolaj Coster-Waldau i bilaga 2.1 som “Den ækte 

kongen af Danmark” vilket vi tolkar snarare handlar om hans danska härkomst och om 

Game of Thrones som är tv-serien han är mest känd för som handlar om kungariken. 

 

7.2 Den våldsamma hegemonen 

I vår analys kom vi fram till att den hegemoniska maskuliniteten var den vanligaste i 

Kings personporträtt. I vårt fall var det endast Zlatan Ibrahimović som vi inte kunde 

uppfattas som en hegemon utan han gick istället under maskulinitetskonstruktionen 

delaktighet. Connell (2008, s. 118) beskriver delaktighet vara när maskuliniteter ingår i 

olika kompromisserer med kvinnor, som till exempel äktenskap. Dock var Ibrahimović 



 

 

36 

den enda som hade ett citat som rubrik och därmed själv fick yttra sig som ingen av de 

andra fick, detta kan ses på ett sätt som att han hade total makt över rubriken. Vi är 

medvetna om att denna analys av männens maskulinitet kan ändras utifrån vem och 

vilka som analyserar och hur dennes begreppskartor ser ut sedan tidigare.  

 

Vi tror att den hegemoniska maskuliniteten var den som var vanligast eftersom de flesta 

männen blev porträtterade i en maktposition som i vissa fall anspelade på våld. Det vi 

får ha i åtanke är att vi är medvetna om att dessa män är kändisar och vi ser dem som 

auktoritära med makt. Utifrån våra tidigare preferenser blir dessa män, som kanske inte 

egentligen porträtteras så, hegemoner i vilket fall som helst. Vi kunde dock i de flesta 

fall se våldet som en genomgående trend i personporträtten. Nikolaj Coster-Waldau 

porträtterades med synliga muskler, vilket vi anser, anspelar på våld. Steve Angello är 

den i vår analys vars personporträtt har anspelat mest på våld med ett avslitet 

dockhuvud i sin hand. Även Joel Kinnaman har i sitt personporträtt porträtterats som 

våldsam då han i båda sina bilder har knuten näve; som att han är redo att slåss. Dessa 

tre män ansåg vi på olika sätt anspelar på våld i sina personporträtt, vissa mer och andra 

mindre. Varför har nu King valt att porträttera dessa tre män i ett våldsamt perspektiv 

men inte de resterande männen? Ben Stiller och bröderna Herngren har alla inslag av 

komik i deras karriär och kanske går inte den våldsamma sidan hos dem i linje med 

deras personligheter. Att King därför inte väljer att porträttera dessa män i ett våldsamt 

porträtt kan ha göra med att vi som betraktare har svårt att se dessa män som våldsamma 

och att komiken blir deras sätt att visa sig auktoritära istället.  

 

Slutligen har vi Zlatan Ibrahimović som varken porträtteras som våldsam eller som en 

hegemon. Ibrahimović är en väldigt mäktig person för oss i Sverige, och han ses upp till 

som om han vore en kung. Kanske hade det passat om King hade porträtterat 

Ibrahimović med någon typ av våld, som om att han är så pass mäktig och någon vi 

måste “akta” oss för. I detta fall blir det istället som att Ibrahimović porträtteras som en 

av oss. “Vanlig” och sårbar. Kanske är det ett medvetet val av King? Vi anser att 

Ibrahimović inte riktigt behöver visa sig själv med makt eller våld för att kunna försvara 

sig då vi på något sätt redan accepterar honom som en mäktig person. Kanske behöver 

de resterande männen våldet för att upprätthålla sin makt på samma sätt som Stiller och 

bröderna Herngren har komiken. Kanske är Zlatan Ibrahimović redan så pass accepterad 

med vem han är för publiken att han inte har något mer att bevisa.  
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Hur representeras då maskuliniteter i King? Som Stuart Hall (2013, s. 4) menar så har 

alla människor unika och individuella sätt att tolka och förstå världen och de resultat vi 

kommit fram till kan alltså endast stå för oss. Vi anser att de maskuliniteter som 

framkommit har till majoriteten visat en våldsam hegemoni som används för att 

upprätthålla makt hos männen. Samtidigt behövs inte alltid våldet för att visa att 

männen har makt, där vi som sagt har komiken som upprätthåller auktoriteten för 

männen. Som slutsats kan vi konstatera att det King vill är att mannens maskulinitet 

representeras med auktoritet på olika sätt för att få betraktaren att hamna i underläge. I 

vissa, som i Zlatan Ibrahimović fall, används porträtteringen för att förmildra hans makt 

och få honom att hamna i samma läge som resterande män.  

 

Connell (2008, s. 107) menar att maskuliniteten inte är något som skapas biologiskt utan 

att det formas av samhället. I detta fall kan vi tolka det som att dessa män är för samället 

offentliga och därför förväntas vara på ett speciellt sätt. Kings val av män som 

medverkar i personporträtten, i det urval vi valde, har visat på en stor majoritet av den 

hegemoniska maskuliniteten. Dock kan vi inte veta hur resultatet blivit med ett annat 

urval. Vad säger då detta om King? Är det ett medvetet val från tidningens sida att vilja 

att porträttera just hegemoniska maskuliniteter eller väljer de män som egentligen tillhör 

en annan maskulinitetskonstruktion och gestaltar dem som hegemoniska? När män läser 

om dessa hegemonsika maskuliniteter i King anser vi att det bidrar till föreställningar 

hur män förväntas att vara. Detta bidrar till ökade klyftor mellan könen där faktorer i 

samhället pekar på hur vi ska vara. Detta är till exempel något som tidningar och medier 

bidrar till, däribland King.  

 

Raewyn Connell (2008, s. 114) menar även att det inte räcker att dela in samhället i män 

och kvinnor för att se maktrelationer, utan för att förstå olika typer av maskuliniteter 

måste vi utforska männens relationer med varandra. Genom att jämföra männen i Kings 

personporträtt med varandra kan man därför upptäcka och förstå hur maskuliniteternas 

maktrelation ser ut. I detta fall är det Zlatan Ibrahimović som vi sett, i relation till de 

andra, utmärka sig särskilt. King har genom till exempel rubrik och bildval valt att 

porträttera Ibrahimović olikt från de andra. 
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7.3 Den riktiga kungen 

Det faktum att tidningen heter King och ordet “kung” förekommer två gånger i två 

olika rubriker är något som vi reagerat över. Försöker King att representera sina 

huvudpersoner i tidningen som kungligheter? Är männen indirekta kungar för att de 

medverkar i en tidning vid namn King, eller var finns kopplingen mellan ordet “kung” 

och männen? Då vi funnit att King representerar en klar majoritet av männen i 

personporträtten som hegemoniska maskuliniteter, är detta även någonting som således 

går hand i hand med auktoritet och makt, precis som en riktigt kung. Något som kanske 

King tror deras läsare vill möta? Eller är det så att läsaren drömmer om att vara en sådan 

kung enligt King? Någonting som vi har uppmärksammat under detta arbete är även hur 

urvalet av män visat sig. Susan M. Alexander skriver om att konstruerandet av den 

ideala maskuliniteten är influerad av en rad olika faktorer, som till exempel ras, 

etnicitet, klass, ålder, religion och nationalitet (2003, s. 538). Männen är mellan 35 och 

52 år och är framgångsrika inom skådespeleri, sport, musik eller film. De är alla vita 

män som kommer från Sverige, Danmark eller USA. Ingen bild eller rubrik anspelar på 

något vis en ledtråd om religiös anknytning. I vår mening anser vi dessa män vara 

typiska västerländska “idoler”. Deras liv målas i King upp som problemfria och 

glamorösa, med en auktoritet och makt utöver det vanliga. Än en gång - som om de 

vore kungligheter. 

 

7.4 Vidare forskning 

Vi föreslår att forskare i framtiden kan kartlägga King ytterligare. Det skulle kunna 

analyseras mer omfattande där komponenter som till exempel framsida, val av 

huvudpersoner och maskuliniteter lyfts fram ytterligare. En kvantitativ analys skulle till 

exempel kunna vara att föredra för att undersöka fördelningen av till exempel etnicitet, 

ålder och sexualitet på de män som får synas i King. I vår forskning har vi endast 

analyserat sex tidningar. Hade vi valt att analyserat under flera år hade vårt resultat 

kanske sett annorlunda ut och varit mer tillförlitligt. Vårt förslag är alltså att vidare 

forskning kan genomföra en mer omfattande analys av magasinet King. Det skulle även 

kunna bedrivas forskning baserat på Kings anställdas syn på maskulinitet i sin 

journalistiska roll. Detta skulle kunna undersökas med hjälp av en intervjustudie. 

Intressant hade även varit att jämföra King med ett annat svenskt modemagasin till 

exempel konkurrenten Café eller ett annat internationellt modemagasin för män.
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Kings personporträtt:        

King of Sweden 2016-02 Ben Stiller    

King of Sweden 2016-04 Den ækte kongen af Danmark 

King of Sweden 2016-06 Två sidor av Steve 

King of Sweden 2016-08 Kung Kinnaman 

King of Sweden 2016-10 Jag behöver inte andra. De behöver mig!  

King of Sweden 2016-12 Dubbelt så kul 
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