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Abstract 
What role does cultural globalization have regarding visual design in the magazine industry? The 

media is in constant motion and the world has become a more open cultural space where 

different cultures can be communicated through media. Companies globalize their business, 

which makes cultural products like Coca-Cola and Nike well known all around the world. There 

are discussions about the implications that globalization of cultural products will have on the 

world and if this might lead to homogenization or hybridization of culture. 

 

The women's magazine Cosmopolitan is a global brand that exists in over a 100 countries. The 

question that arises is whether a strong cultural product that Cosmopolitan is setting a standard for 

women’s magazines in other countries regarding their aesthetic expressions. What kind of 

similarities and differences are there in the visual design of the American women's magazine and 

popular women's magazines in other countries? This study analyzed the visual design on covers 

of popular women’s magazines in Brazil, United Arab Emirates, India, Thailand, the Czech 

Republic and the United States over the year 2012. The selection of countries was based on 

religious affiliation in the different countries and since religion is closely related to culture, this 

was an effective way in an attempt to access material that represented different cultures in the 

world. 

 

By using both a quantitative and qualitative content analysis, several different parts of the material 

could be analyzed on different levels. The results of our study showed that there are a variety of 

both similarities and differences in the visual design of women's magazines covers. Using theories 

about culture and globalization made it possible to see that both homogenization and 

hybridization of culture is current in the magazine industry. There seems to be some kind of 

standardization of visual design but at the same time, there is also a mix of cultural references on 

the covers. The study shows that cultural globalization can affect the visual design of cultural 

products in different ways and opens up for interesting topics in further research, such as cultural 

globalization, homogenization and hybridization of culture and how cultural aesthetic expressions 

takes shape in various cultures. 

 

Keywords: Culture, Globalization, Cultural Imperialism, Cultural flow and network model, 

Homogenization of culture, Hybridization of culture, Women's Magazine, magazine industry. 



	  

Sammanfattning 
Vilken roll har den kulturella globaliseringen på visuell design i tidningsbranschen? Medier är i 

konstant rörelse och världen har blivit ett öppet kulturellt utrymme där olika kulturer kan 

förmedlas via medier. Företag globaliserar sin verksamhet vilket gör att kulturella produkter som 

Coca-Cola och Nike är välkända runt om i världen. Samtidigt diskuteras de konsekvenser som 

globaliseringen av kulturella produkter kan ha på världen och om detta leder till homogenisering 

eller hybridisering av kultur. 

 

Kvinnomagasinet Cosmopolitan är ett globalt varumärke som existerar i över 100 länder. Den fråga 

som uppstår är om en stark kulturell produkt som Cosmopolitan har satt en standard för andra 

kvinnomagasins estetiska uttryck i andra länder. Vilka likheter och skillnader finns det i den 

visuella designen mellan det amerikanska kvinnomagasinet och populära kvinnomagasin i andra 

länder? I denna studie analyserades den visuella designen på populära kvinnomagasins omslag i 

Brasilien, Förenade Arabemiraten, Indien, Thailand, Tjeckien och USA under året 2012 och 

urvalet av länder baserades på religiös tillhörighet i de olika länderna. Eftersom religion är intimt 

förknippat med kultur var detta ett effektivt sätt i ett försök att få material som representerade 

olika kulturer i världen. 

 

Genom att använda både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys kunde flera olika delar av 

materialet analyseras på olika nivåer. Resultatet av vår undersökning visade att det finns en 

variation av både likheter och skillnader i den visuella designen på kvinnomagasinens omslag. 

Med hjälp av teorier i kultur och globalisering gick det att se att både homogenisering och 

hybridisering av kultur är aktuellt inom tidningsbranschen, då det verkar finnas en viss 

standardisering av visuell design, samtidigt som det finns en blandning av kulturella referenser. 

Studien visar att kulturell globalisering kan påverka den visuella designen på kulturella produkter 

på olika sätt och öppnar upp för intressant vidare forskning inom ämnen som kulturell 

globalisering, homogenisering och hybridisering av kultur samt hur kulturella estetiska uttryck kan 

ta form i olika kulturer. 

 

Nyckelord: Kultur, Globalisering, Kulturimperialism, Kulturella flödes- och nätverksmodellen, Homogenisering 

av kultur, Hybridisering av kultur, Kvinnomagasin, Tidningsbranschen.  
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1. Inledning 

“The variations of meaning and reference, in the use of culture as a term, must be seen, I am arguing, not simply as 

a disadvantage, which prevents any kind of neat and exclusive definition, but as a genuine complexity, 

corresponding to real elements in experience” (Williams, 1961:59) 

 

Genom vår kultur är vi bundna till en mängd kulturella koder och regler som vi dagligen följer 

utan att vi reflekterar över det. Kultur är det som påverkar vilka samhällsnormer vi följer eller 

vilka traditioner vi värdesätter. Enligt teoretikern Raymond Williams (1961) finns det tre generella 

definitioner av kultur; kultur som ideologi, kultur som estetiska uttryck och kultur som ett sätt att 

leva. Trots att ideologi är en viktig del inom kultur, finner vi relationen mellan kultur som ett sätt 

att leva och kultur som estetiska uttryck mycket intressant från ett visuellt perspektiv. Som 

framtida kommunikatörer i en bransch som blir mer och mer internationell är det ett viktigt 

område att ha kunskap inom för att förstå relationen mellan kultur som ett sätt att leva och kultur 

som estetiska uttryck. 

 

Detta är något vi båda fick erfarenhet av när vi studerade en termin i USA under hösten 2012. 

Under ett sådant kulturellt utbyte möter man nya kulturer och människor från olika platser i hela 

världen. Vi studerade båda kurser inom grafisk design och upptäckte att vårt sätt att uttrycka oss 

visuellt skiljde sig från de amerikanska studenterna. Vid flera tillfällen påpekade både lärare och 

andra studenter att vår visuella design var “typiskt europeisk” och saknade de amerikanska 

influenser som de var vana vid. Vi kunde även se den inverkan amerikansk kultur har haft på oss 

och vår egen kultur. Det blev mer tydligt för oss hur mycket av den amerikanska kulturen vi tar 

del av varje dag i form av filmer, TV-program, ord och fraser. Dessa erfarenheter vidgade vårt 

perspektiv om hur kulturer förändras mellan länder och nationaliteter, men även hur olika 

kulturer kan påverka varandra. 

 

Detta har väckt ett intresse hos oss för kulturellt estetiska skillnader inom visuell kommunikation 

och hur det anpassas inom olika kulturer. Genom att länder har olika kulturer, sätt att leva, 

värderingar och traditioner antar visuella uttryck olika former med olika innebörd baserat på den 

kultur det befinner sig i. Samhällen i Mellanöstern har en annorlunda kvinnosyn än våra 

samhällen i Skandinavien e.g. på omslag till kvinnomagasin i Mellanöstern bör kvinnor vara mer 

påklädda av religiösa skäl. Detta visar hur kulturer som ett sätt att leva, e.g. religion, har ett 
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sammanhang med hur estetiska uttryck tar form och skapar betydelse.  

 

En av de visuella produkter som finns i hela världen och som kan påverkas av kulturella 

skillnader är livsstilsmagasin. En attraktiv och anpassad visuell design är viktig för att tilltala den 

avsedda målgruppen. En stor målgrupp inom tidningsbranschen är kvinnor och det finns flera 

olika tidningskategorier som riktar sig till en kvinnlig målgrupp. Enligt Tidningsbutiken 

(http://www.tidningsbutiken.se/sok-tidningar-om-kvinna.asp) finns det just nu 64 olika tidningar 

i Sverige som är riktade till kvinnor och deras livsstil. Detta inkluderar även internationella 

magasin som är anpassade till svenska konsumenter. Kvinnomagasin finns i stort sätt i hela 

världen men de bör vara anpassade i varje land eftersom kultur varierar mellan länder. Det är 

därför intressant att jämföra tidningsomslag på kvinnomagasin i olika länder för att se vilka 

kulturellt estetiska skillnader och likheter som kan förekomma i design och hur dessa ser ut. 

 

1.1. Problemdiskussion 

Vi vill undersöka hur tidningsomslag på kvinnomagasin i olika länder ser ut, vilka visuella likheter 

och skillnader som finns i den visuella designen samt hur designen ser ut i jämförelse med ett 

globalt amerikanskt kvinnomagasin som Cosmopolitan. På de senaste åren har tidningsbranschen 

globaliserats och vissa amerikanska magasin cirkulerar nu på en global marknad, exempelvis 

Cosmopolitan finns i 64 utgåvor, i över 35 språk och publiceras i över 100 länder över hela världen 

(http://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan.php). Ett amerikanskt varumärke som 

Cosmopolitan anpassar sin produkt för den globala marknaden genom att etablera lokala 

redaktioner. På så vis anpassas tidningen för landet den publiceras i, som innehåll och språk. 

Samtidigt har Cosmopolitan en stark, grafisk profil som bevaras oavsett land. Så även om språket 

och innehållet i kvinnomagasinet är annorlunda, bör designen vara någorlunda lik. 

 

Detta kan ses som en sorts kulturimperialism för att tidningar i andra länder kan ta efter 

amerikansk tidningslayout. Amerikanska, globala tidningar som Cosmopolitan sätter en standard 

som andra tidningar hämtar inspiration från eller försöker efterlikna för att bli framgångsrika. 

Samtidigt finns det en diskussion om hur amerikanska produkter i andra länder endast blir en 

sekundär produkt e.g. amerikanska tv-serier importeras billigt för att fylla tv-tablån men de 

inhemska produktionerna visas vid bästa sändningstid. Importen av amerikanska produkter till 

andra länder är ett välkänt faktum men vilken påverkan det har på landets egen kultur är svårt att 
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säga (Tomlinson, 1997). Detta är något som är viktigt att ha i åtanke angående de likheter och 

skillnader som kan uppstå i den visuella designen på olika kvinnomagasin.  

 

Detta är en intressant vinkel inom visuell kommunikation och design för att undersöka kulturella 

skillnader och likheter i tidningslayout och design. Det ger ett globalt perspektiv på hur den 

visuella designen på kvinnomagasins omslag ser ut i flera länder samt vilka estetiska skillnader 

och likheter som går att urskilja genom att enbart undersöka omslag och ger kunskap om hur 

estetiska uttryck kan ta form i olika kulturer. Genom att göra en jämförelse mot amerikanska 

kvinnomagasinet Cosmopolitan utifrån teorier om kulturell globalisering så bidrar denna studie till 

diskussionen om globalisering av kulturella produkter och hur det kan se ut i olika länder.  

 

1.2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om det förekommer kulturella estetiska skillnader och likheter i den 

visuella designen på kvinnomagasins omslag i olika länder i världen. Med utgångspunkt i teorier 

om kulturell globalisering vill vi jämföra den visuella designen på det amerikanska 

kvinnomagasinet Cosmopolitan med populära kvinnomagasin i andra länder och ett lands kultur 

kan påverka estetiska uttryck.  

 

1.3. Frågeställningar 

• Vilka skillnader och likheter finns det i den visuella designen på populära kvinnomagasins 

omslag som publiceras i olika länder? 

 

Underfrågor: Vilka visuella skillnader och likheter finns det i utformningen av text, färg, form 

och bakgrund på kvinnomagasinens omslag?  Hur presenteras omslagspersonen/-personerna 

med hjälp av kläder?  

 

• Vilka intryck och tolkningar skapar skillnader i den visuella designen mellan amerikanska 

kvinnomagasinet Cosmopolitans omslag och omslagen från kvinnomagasinen som 

publiceras i de andra länderna?  
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2. Teori 

För att besvara vår frågeställning tar vi stöd i teorier om kultur och globalisering. Syftet med teorikapitlet är att 

skapa en bättre förståelse för varför visuella likheter och skillnader kan uppstå på omslagen hos kvinnomagasin 

mellan olika länder. Det är därför viktigt att gå djupare in på vad kultur och globalisering innebär och hur de 

relaterar till varandra. Globaliseringens effekt på kulturella produkter diskuteras utifrån två vinklar: 

homogenisering och hybridisering av kultur.   

 

2.1. Kultur 

Kultur har sedan sent 1900-tal blivit ett allt bredare och mångtydigt begrepp. Ordet kultur var 

förr traditionellt sett ett ord för att beskriva människor som delar en uppsättning av 

gemensamma regler och koder (Lull, 2000). Sedan dess har begreppets innebörd förändrats och 

det är i dagens globala samhälle allt svårare att kategorisera människor under en och samma 

kultur. Enligt Raymond Williams (1961) finns det tre generella definitioner av kultur; kultur som 

ideologi, kultur som estetiska uttryck och kultur som ett sätt att leva. Williams (1961) menar att 

alla dessa delar av kultur har en relation till varandra. Kultur som estetiska uttryck har en 

koppling till kultur som ett sätt att leva och värderingar samt livsstilar kan uttryckas genom 

estetiska uttryck. Estetiska uttryck som skapas inom ett samhälle eller en kultur skapar betydelse 

inom den kontext den uttrycks i. Tas det estetiska uttrycket ur dess kontext förändras 

betydelserna om det inte finns tillräcklig förståelse för samhället som det har skapats i (Williams, 

1961). Williams (refererad till i O’Donnell, 2005) gick förbi den elitistiska definitionen av kultur 

som finkultur. Han var medveten om den antropologiska definitionen av kultur men han ville 

utveckla ett sätt att analysera kultur ur ett nytt perspektiv, som specifika verk och som en 

pågående livsprocess. För Williams (refererad till i O’Donnell, 2005) fyllde kulturstudier en lucka 

som ett utmärkande synsätt till kultur vilket värdesätter varje persons röst och reflektioner. I sin 

definition av kultur som “ett särskilt sätt att leva” sammanfattar Williams kultur som de 

värderingar, traditioner, föreställningar, tro, materiella objekt och områden (Lull, 2000). Från 

detta perspektiv är kultur en komplex och dynamisk ekologi av människor, saker, 

världsåskådningar, ritualer, dagliga aktiviteter och inställningar. Det är hur vi talar och klär oss, 

maten vi äter och hur vi tillagar den, de gudar vi uppfinner och dyrkar, hur vi delar upp tid och 

rum, vårt sinne för humor, hur vi dansar, sättet vi arbetar och leker, hur vi älskar, värderingarna 
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som vi uppfostrar våra barn efter och många andra detaljerna som utgör vårt dagliga liv. Kultur är 

det som avslöjar vilka vi är och inte är (Lull, 2000). 

 

Kultur flödar fram och tillbaka genom olika domäner av kollektivt medvetande, 

undermedvetande, minnen och social praktik. Det existerar abstrakt inom en grupps seder, 

traditioner, värderingar och idéer, men det tar även form i hur sådana abstraktioner materialiseras 

i rutinmässiga sociala interaktioner. Även om grupper ser deras sätt att leva överlägset eller 

underlägset betyder kultur ur ett forskningsperspektiv att alla är en del av en kultur och ingen 

kultur i sig är överlägsen en annan (Lull, 2000). Vi ärver det språk vi talar, vår nationalitet, 

religion, sociala klass, familj och många andra vanor som finns i vårt dagliga liv. Som John B. 

Thompson (refererad till i Lull, 2000) påpekar cirkulerar redan befintliga kulturella teman i en 

kommunikativ aktivitet, vilket i sin tur förstärker kultur: 

 

“Culture is the pattern of meanings embedded in symbolic forms, including actions, utterances and meaningful 

objects of various kinds, by virtue of which individuals communicate with one another and share their experiences, 

conceptions and beliefs” (Thompson, refererad till i Lull, 2000:132).  

 

Kultur är även rotat i känslor. Känsla, passion, rädsla, njutning och smärta är fundamentala 

element av vår kultur. Dessa känslor uttrycks dagligen mellan människor inom kulturer i 

rutinkommunikation. Kultur skiljer sig i hur människor förhåller sig till och uttrycker dessa 

känslor. Ett exempel på detta är “Brazilian happiness”, vilket refererar positivt till den 

emotionella sinnesstämning som människor från Brasilien har (Lull, 2000).  

 

2.1.1. Representation och kulturella regler 

Representation är ett begrepp inom visuell kommunikation som fokuserar på hur en mottagares 

sätt att se och tolka ett budskap påverkas av mottagarens kultur. Representation är relevant både 

för mottagaren för att kunna tolka ett meddelande och för designers ur ett designperspektiv. 

Detta är viktigt när det gäller “cross-cultural communication”, då en designer måste vara 

medveten om vilka symboler som är kulturellt acceptabla och oacceptabla för de berörda 

målgrupperna (Moriarty & Rohe, 1992). 
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Inom reklam och andra områden av grafisk design är en designer ibland benägen att fatta beslut 

om exempelvis illustrationer enbart baserat utifrån deras egna estetiska ramverk. Deras 

designlösningar speglar deras egen kultur och personliga smak vilket visar liten hänsyn till det 

omfång av betydelser som finns för symboler och färger i andra kulturer (Moriarty & Rohe, 

1992). 

 

Hynes och Janson (2007) undersökte hur konsumenter tolkar tecken och symboler i två 

internetannonser för liknande produkter och hur betraktarens kultur påverkar tolkningen. Deras 

studie fokuserade på två annonser från två olika mobilföretag; Nokia (Finland) och Ericsson 

(Sverige). Annonserna visades för 32 respondenter från sex olika kulturer. De sex representerade 

länderna var: USA, Finland, Sverige, Taiwan, Indien och Kina. Genom intervjuer fick 

respondenterna tolka annonsernas egenskaper och form e.g. text, bilder, färger och objekt. De 

dominanta färgerna i Nokia annonsen var blått och vitt, vilket de finska respondenterna tolkade 

positivt, då dessa färger återfinns i den finska flaggan. Respondenterna från Kina och Taiwan 

kopplade den vita färgen med begravning, vilket ledde till en negativ tolkning. ”Tråkigt”, ”kallt”, 

”varmt”, ”somrigt”, ”obegränsad frihet” och ”innovation” var några betydelser färgerna gav för 

de olika kulturerna. (Hynes & Janson, 2007). Detta visar hur viktigt det är att ta hänsyn till 

kulturella koder i visuell kommunikation då representationen av e.g. symboler och färger skiljer 

sig mellan olika kulturer. Logiskt sett bör därför design på magasinsomslag skilja sig mellan olika 

länder som har olika kulturer. 

 

2.1.2. Populärkultur 

Ordet “populärkultur” refererar till “folkets kultur”. Denna syn på populärkultur är inte bara en 

utspridd, mainstream, dominant eller kommersiellt framgångsrik kultur, som populärkultur oftast 

ses som. Populärkultur är även de artefakter och stilar av mänskliga uttryck som har utvecklats 

från folkets kreativitet och cirkulerar bland folket baserat på deras intressen, preferenser och 

smak (Lull, 2000). Populärkulturen kommer från folket och är inte bara givet till dem. Detta 

perspektiv går ifrån den typiska uppfattningen av populärkultur mellan producenter och 

konsumenter av kulturella material – mellan kulturindustrierna och reception. Genom att 

använda och tolka symboliska former hjälper alla till att skapa och producera populärkultur (Lull, 

2000).  



	   13	  

 

 

Populärkultur bildas av en kulturell process som alltid startar med en förstahands populärkultur. 

Kulturella industrier förvandlar sedan dessa kulturella koder och symboler till en produkt som 

vidaredistribueras genom olika medium. Denna produkt och det kulturella mottagande den får 

kallas i sin tur för andrahands populärkultur. Den kulturella processen fungerar genom att 

symboliska former skapade inom kulturer väljs ut och sedan förstärks och modifieras av 

kulturindustrin för att skapa en produkt som tilltalar en större massa. Kulturindustriernas roll är 

att hitta, välja, sortera, marknadsföra och distribuera symboliska kulturella resurser med hopp om 

att vädja till en fungerande marknad. Dessa resurser tar form genom människor; skådespelare, 

manusförfattare, sångare och de manus, scener, låttexter och andra symboliska former de skapar. 

Kulturindustrin är ekonomiskt driven och fokus ligger sällan på att sprida kultur för att skapa 

mångfald, utan mer på att tjäna pengar och den globala kulturella marknaden regleras därefter 

(Lull, 2000). Under åren kan därför en standard i magasinlayout och design utvecklats inom 

tidningsbranchen som inte bara är anpassat efter publikens önskemål utan även efter vad som är 

gynnsamt ekonomiskt. 

 

2.2. Globalisering 

Globalisering är inte ett specifikt definierat begrepp men refererar vanligen till hur världen 

kopplas samman på olika nivåer och skapar komplexa former av interaktivitet och ömsesidigt 

beroende i världen (Thompson, 1995). Globalisering av olika områden som politik, kultur, 

ekonomi och militär influerar människors liv på olika sätt (Hylland Eriksen, 2005). På grund av 

att begreppet globalisering har blivit allt mer populärt inom sociala studier och kulturstudier så 

har begreppets mening blivit allt mer tvetydligt. Det är svårt att titta på bara vissa delar av 

globalisering, då alla delar hör ihop och förstärker varandra. Globalisering bör därför undersökas 

utifrån ur ett större perspektiv för att kunna se hur alla delar hör ihop och påverkar varandra 

(Hylland Eriksen, 2005). Vilken påverkan globalisering har skiljer sig mellan olika kulturella 

miljöer e.g. om oljepriserna stiger så gynnar detta oljeexporterande länders ekonomi, medan det 

kan ha katastrofala konsekvenser för oljeimporterande länder. Globalisering fungerar alltså som 

ett system där en händelse i systemet kan påverka en annan del av systemet då alla delar hänger 

ihop (Hylland Eriksen, 2005). 
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Mönster i vår konsumtion sammanfogar delar av systemet. Människor runt om i världen 

eftertraktar samma produkter, allt från mobiltelefoner till färdigtillverkade kläder. Populärkultur 

distribueras i stora mängder och överskuggar kultur genom globalisering, e.g. Harry Potter finns på 

flera platser i världen och Coca-Cola visar nästan exakt samma reklamfilmer i hela världen med få 

lokala ändringar (Hylland Eriksen, 2005). Detta påverkar dock inte faktumet att vi tar in och 

tolkar dessa produkter utifrån våra egna kulturella referenser, upplevelser, egenskaper och 

religion. Politik är även en påverkande faktor i hur vi förhåller oss till globaliseringen. Spänningar 

mellan olika kontinenter eller länder skapar konflikter och påverkar ländernas förhållande till 

vararandra genom globaliseringen av produkter. Exempel på detta är spänningarna som har 

skapats mellan islamiska länder och USA efter terroristattacken mot World Trade Center den 11 

september 2001 (Hylland Eriksen, 2005). 

 

 

2.2.1. Globalisering på lokal nivå 

I takt med att globalisering har brett ut sig i världen har många kulturer reagerat med att försöka 

stärka sin kultur genom att fira gamla traditioner, samt uppmuntra till att uttrycka och visa sitt 

kulturella arv. Det finns inte längre några tydliga definitioner över vad det innebär att vara e.g. 

svensk, amerikansk eller tysk. Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa distinktioner är på väg 

att försvinna (Hylland Eriksen, 2005). Globalisering har även skapat nya kulturella tillhörigheter, 

e.g. många New York-bor födda i Dominikanska republiken återvänder regelbundet till sin 

hemnation för att rösta i nationella val och säger att de anser sig vara lika mycket dominikanska 

som amerikanska. Med detta sagt är det omöjligt att världen skulle kunna bilda “en global kultur”, 

då det alltid kommer att finnas kulturella mixer, subkulturer och kulturella traditioner (Lull, 2000). 

På grund av dessa kulturella mixer kan den visuella designen på kvinnomagasins omslag vara 

anpassad för flera kulturer samtidigt men även innehålla kulturella referenser i länder som har en 

stark traditionell kultur.  

 

 

2.3. Kulturell globalisering 

Genom globaliseringen av produkter och företag kan människor som bor i e.g. Mellanöstern få 

tillgång till mat, dryck, musik, kläder och skor som produceras i ett annat land som har en helt 

annan kultur e.g. USA. Stora företag har globaliserat sina varumärken och produkter via medierna 
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vilket har resulterat i att deras produkter är eftertraktade och säljs på allt fler platser i världen 

(Lull, 2000). Detta har gett upphov till något som kallas för kulturkonvergens – En tro om att 

livsstil, kultur och beteende mellan konsumentsegment i hela världen konvergerar. ”Delad kultur” 

och ”världsmedvetande” gör att vi runt om i världen vet vad varumärken som Disneyland, Batman 

och Dallas är. Även om vår egen kultur inte producerar produkten och vi varken har sett eller 

använt själva produkten så känner vi till dess koncept (Morley & Robins, 1995). Även inom 

tidningsbranschen skapas starka varumärken e.g. amerikanska Cosmopolitan är ett internationellt 

magasin som finns i större delen av världen. Denna typ av globalisering har skapat ett nytt 

elektriskt kulturellt utrymme som är en platslös geografi bestående av bilder och simulation 

(Morley & Robins, 1995). Den nya globala arenan av kultur är en värld med ögonblicklig och ytlig 

kommunikation, där tid och rum har komprimerats och kollapsat. Skaparna av detta universala 

kulturella utrymme är de stora globala företagen e.g. Rupert Murdochs medieimperium (Morley & 

Robins, 1995). Det finns fyra huvudmodeller som belyser kulturell globalisering; Kultur och 

medieimperialism (Homogenisering av kultur), Kulturella flöden och nätverk (Hybridisering av 

kultur), Receptionsteorin (Förhandling och motsättning av kultur) och Kulturpolitik (Konkurrens 

och förhandling av kultur) (Crane, 2002).  

 

Kultur- och medieimperialism är den mest kända modellen som uppkom på 1960-talet och är en 

marxistisk kritik mot avancerade kapitalistkulturer som berör människans konsumering och 

masskommunikation. Teorin argumenterar att det globala ekonomiska systemet är dominerat av 

industriländer, medan tredje världens länder kretsar utanför systemet och har lite kontroll över 

deras ekonomiska och politiska utveckling (Crane, 2002). Detta leder till homogenisering av 

kultur.  

 

Kulturella flödes- och nätverksmodellen erbjuder en alternativ uppfattning av överförningsprocessen 

som ett inflytande som inte nödvändigtvis härstammar från samma plats eller flödar i samma 

riktning. I denna modell korresponderar den kulturella globaliseringen till ett nätverk utan någon 

klart definierat mittpunkt och modellen ses som en kritik mot kulturimperialismen. I globalisering 

som kulturella flöden eller nätverk rör sig kulturella influenser i många olika riktningar vilket 

skapar kulturell hybridisering och en mindre sammanhängande process än kulturimperialism 

(Crane, 2002).  

 

Receptionsteorin används för att förklara olika kulturers reaktion på kulturell globalisering. Teorins 

hypotes är att publiken reagerar aktivt mer än passivt på nyheter och underhållning genom 
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massmedier. Dessa reaktioner skiljer sig baserat på nationalitet, etnicitet och rasgrupperingar, 

vilka tolkar samma material på olika sätt. (Crane, 2002). 

 

Kulturpolitik fokuserar på de strategier som används av nationer, globala städer och kulturella 

organisationer för att hantera, bemöta, motsätta och gynna kulturell globalisering. Enligt denna 

modell är kulturell globalisering en process som involverar konkurrens och förhandling där 

organisationer och länder försöker bevara eller positionera sina kulturer i ett globalt utrymme. 

(Crane, 2002).  

 

I debatten om globalisering är alla fyra huvudmodeller centrala. Vi anser dock att Receptionsteorin 

och Kulturpolitik inte berör det område vi har valt att undersöka och att Kultur- och medieimperialism 

samt Kulturella flödes- och nätverksmodellen är mer relevanta i vår diskussion kring kulturella skillnader 

och likheter i visuell design på kvinnomagasins omslag. Dessa två teorier belyser den uppdelning 

och motsättning som finns inom diskussionen kring kulturell globalisering i form av 

homogenisering och hybridisering av kultur, vilket kan hjälpa oss att skapa förståelse om hur 

globaliseringen kan ha influerat magasins layout och design i tidningsbranschen. 

 

2.3.1. Homogenisering av kultur 

Teorin om kulturimperialism växte fram när amerikanska kulturella produkter började exporteras 

ut i världen och är förknippat med kulturell globalisering (Tomlinson, 1997). Till en början var 

den centrala diskussionen om hur Nordamerika influerar världen genom globaliseringen av 

amerikanska kulturella produkter. Diskussionen hade flera sidor; rädslan över att amerikansk 

kultur skulle ersätta andra kulturer, diskussionen om hur stor ekonomisk makt den amerikanska 

kulturindustrin hade och samtidigt fanns det även en kritik mot den ”inflammatoriska” effekt det 

kunde ha på populärkulturen (Tomlinson, 1997). Teorin om kulturimperialism utvecklades sedan 

till en diskussion om problemen mellan utvecklade länder och länder i tredje världen. Det var en 

debatt om den obalans som fanns i flödet av information mellan de utvecklade och icke-

utvecklade länderna och den kontroll västvärlden hade över medier och kommunikation. De 

västerländska kulturella produkterna som importerades till tredje världen skapade en kulturell 

dominans (Tomlinson, 1997). 

 

På senare år har kulturimperialismen börjar ta en ny form i takt med att ekonomin globaliserats. I 

en nyare studie inom ämnet gjord 2007 undersöker Dal Yong Jin mediemarknaden i Korea. Hans 
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studie visar att Korea inte är något undantag när det gäller västerländsk och framför allt 

amerikansk dominans i kulturindustrin som fortsatt ökar både inom kapital samt flödet av 

kulturprodukter. När publiken föredrar lokala produktioner, tar inte de globala mediebolagen 

avstånd utan globaliserar istället sina produktioner i form av kapitalinvesteringar (Jin, 2007). Trots 

Koreas ökning av kulturella produkter innebär inte detta att Korea är fri från kulturell dominans 

från USA. Snarare påverkas den kulturella marknaden i Korea av kapital och kulturella produkter 

från de transnationella företagen (Jin, 2007). Transnationaliseringen av kulturindustrin har skapat 

en annan form av kulturimperialism genom USA:s kapitalinvesteringar och nya strategier och 

kulturimperialism agerar som ett medel för kulturell omvandling i form av flödet av kulturella 

produkter, kapital och industrier i globaliseringens skede (Jin, 2007). 

 

2.3.2. Kritik mot homogenisering av kultur 

Enligt Herbert Schiller (refererad till i Jansson, 2002) som forskade om kulturimperialism under 

1970-talet, trängs den genuina och inhemska kulturen undan av den amerikanska materialismen 

(Jansson, 2002). Schillers originalverk har fått mycket kritik och Thompson (1995) anser att 

Schiller förbigår flera aspekter i sin teori. Enligt Thompson (1995) passar amerikansk 

kulturdominans inte längre in eftersom den globala ekonomin och makten har skiftat. Han anser 

att Schillers synsätt romantiserar den effekt som kulturimperialism kan ha på länder i tredje 

världen. Schiller drar slutsatsen att innan den nordamerikanska invasionen av kulturprodukter 

kom hade länder i tredje världen inhemska, genuina traditioner och ett kulturarv som var 

opåverkat av utomstående värderingar. Dock är det betydligt mer komplicerat, då många former 

av kultur idag är hybrider där olika värderingar, tro och praxis är djupt sammanflätade 

(Thompson, 1995).  

 

Även Tomlinson (1999) är skeptiskt till att globalisering skulle utveckla en uniform, västerländsk 

kultur. Samtidigt betyder inte det att globaliseringsutvecklingen sker på ett godartat sätt och att 

det skulle vara känsligt för upprätthållandet av kulturella skillnader eller helt fri från kulturell 

dominans. Globalisering är en ojämn process där det finns både vinnare och förlorare som är 

betydligt mer komplicerad och kan inte begripas genom att enbart diskutera det västerländska 

överläget (Tomlinson, 1999). 

 

I Jins undersökning från 2007 om mediemarknaden i Korea framkommer även en del kritik mot 

kulturimperialismen. Korea försvarar sin nationella kultur och delar till viss del sina kulturella 
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produkter med andra delar av Asien genom att den koreanska produktionen av kulturella 

produkter har ökat och exporteras i en större mängd i hela Asien (Jin 2007).  

 

2.3.3 Hybridisering av kultur 

Enligt Crane (2002) är den kulturella flödes- och nätverksmodellen användbar för att skapa 

förståelse för vilken roll regionala kulturer har fått i kulturell globalisering. Regionala kulturer har 

en tendens att vara mer multikulturella och varierande än globala kulturer och i vissa delar av 

världen har regionala kulturers betydelse blivit större (Crane, 2002). Genom att betydelsen för 

regioner som producerar och skapar en marknad för sina egna medier ökar, ger det i sin tur ett 

stöd till en nätverksmodell inom kulturell globalisering. Enligt den kulturella flödes- och 

nätverksmodellen skapar regioner ett ”subnätverk” av tätare förbindelser inom det globala 

nätverket och antalet producenter av medieinnehåll i andra länder ökar, vilket bidrar till en 

diversifiering av global kultur. Modellen talar för att den västerländska globala kulturen 

motverkas genom utvecklingen av regionala kulturer inom den globala kulturen. Regionala 

kulturer representerar samhällen som delar ett språk och en kultur. Varje större region, e.g. Asien, 

Mellanöstern eller Latinamerika, domineras av ett eller två länder inom regionen som är centrala 

inom audiovisuell produktion. Den minskande kostnaden och ökade flexibiliteten för teknik 

inom TV-produktion har lett till en ökning i dessa länder (Crane, 2002). Varje region har sin egen 

dynamik e.g. mexikansk TV har gynnats av att det finns en stor spansk-talande population i USA, 

vilket skapar en lukrativ marknad för deras TV-program. Varje region lockar publik både 

innanför och utanför sitt område och där inkluderas även människor som flyttat till andra 

regioner. Zee TV i Indien säger sig vara, enligt Daya Kishan Thussu (refererad till i Crane, 2002), 

”världens största asiatiska TV-nätverk, som omfattar Asien, Europa, USA och Afrika, och 

levereras till 24 miljoner indier som bor utanför regionen, men vill behålla sitt språkliga och 

kulturella band med den indiska subkontinenten” (Crane, 2002). 

 
En central fråga här rör effekterna av moderna medier och konstruktionen av nya geografier. 

Medierna har konsekvenser för hur vi ser på utrymme och tid. Doreen Massey (refererad till i 

Morley & Robins, 1995) har hävdat att platser inte längre bör ses som internt homogena, 

avgränsade områden, utan ett "utrymme för interaktion" där lokala identiteter är konstruerade av 

resurser, både materiella och symboliska, som kanske inte alls är lokala i sitt ursprung men inte 

mindre kulturellt "autentiska" för det. Kulturella hybrider börjar alltmer bli det normala tillståndet 

i världen och i denna kontext blir alla försök att försvara inhemska eller autentiska kulturers 
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integritet ofta en del av det konservativa försvaret av en nostalgisk syn på det förflutna (Morley & 

Robins, 1995).  

 

 

2.3.4. Kritik mot hybridisering av kultur 

Regionala kulturer är tungt influerade av internationella mediekonglomerat som ofta investerar i 

en specifik region och får därför en viktig roll i skapandet och utvecklingen av vissa regioner 

(Crane, 2002). I vilken utsträckning kulturella produkter med ursprung från ett visst land eller 

region dominerar de internationella marknaderna varierar på grund av medieindustrin och även 

på grund av vilken typ av produkt det är. Vissa former av media har så bred spridning att de 

verkar utgöra en homogen global kultur samtidigt som tillgången på olika kulturella former och 

stilar ökar i världen (Crane, 2002).  

 

Thompson (1995) pratar om hur kulturella traditioner förändras då de är sammanvävda med 

andra trender och utvecklande karaktärer i moderna samhällen. En viktig egenskap är migration 

och bosättningen av populationer. När människor flyttar från en region eller del av världen till en 

annan, tar de med sig en uppsättning av värderingar och tro som utgör en del av deras traditioner. 

Med tidens gång kan nomadiska traditioner gradvis ändra karaktär eftersom de blir allt mer 

avlägsna från sitt ursprung och blir mer integrerat med det symboliska innehåll som härrör från 

de nya omständigheter där deras traditioner återuppförs (Thompson, 1995). Detta talar till viss 

del för homogenisering av kultur men när kulturer sammanvävs är det samtidigt svårt att veta 

vilken kultur som framhävs över en annan, om ens någon kultur kan bli dominant i hybrida 

kulturer. Kulturella flödes- och nätverksmodellen är fortfarande under utveckling men Crane 

(2002) tror att den kommer bli betydligt viktigare i framtiden när fler regioner och länder 

producerar olika former av mediekulturer och exporterar till andra länder. Modellen kräver därför 

ytterligare forskning inom ämnet för att fastställa vilken relativ betydelse som bör tillskrivas till 

denna modell i jämförelse med modellen om kulturimperialism (Crane, 2002). 

 

2.3.5 Sammanfattning av homogenisering och hybridisering av kultur 

Kulturimperialismen har fått utstå mer kritik än kulturella flödes- och nätverksmodellen då detta 

är en äldre teori som härstammar från en tid då medieindustrin var mer enformig och 

stillastående. Idag är medieindustrin och dess makt i konstant förändring, vilket har lett till att den 

konservativa synen som kulturimperialismen förmedlar känns utdaterad. Dock ser det ut som att 
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synen på kulturimperialismen har förändrats i takt med globaliseringen av ekonomin, vilket 

fortfarande gör teorin väsentlig i diskussionen om kulturell globalisering. För att belysa kulturell 

globalisering ur ett annat perspektiv har den kulturella flödes- och nätverksmodellen växt fram 

och är nu under utveckling. Denna modell lyfter fram hur produktionen av kulturella produkter 

hos andra regioner har ökat och därmed bidrar till den globala kulturen, vilket motsäger att 

kulturell globalisering går mot en homogenisering av kultur. När flödet av kulturella produkter 

diskuteras är det därför viktigt att ha förståelse för båda dessa modeller om kulturell globalisering, 

då de belyser olika delar av den kulturella processen inom medieindustrin. I denna studie kommer 

därför dessa modeller ha en stor betydelse för att få förståelse om hur den visuella designen på 

kvinnomagasin liknar eller skiljer sig mellan länderna och om resultatet talar för homogenisering 

eller hybridisering av kultur.  
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3. Metod 

I detta kapitel diskuterar vi vilka metoder som är relevanta för att hjälpa oss besvara våra frågeställningar. Vi 

presenterar därefter vad de valda metoderna innebär och hur vi har valt vårt urval, hur operationaliseringen har 

gått till samt hur vi genomför de valda metoderna. 

 

Val av metod 

Vårt val av metod är baserat på den typ av empirisk data som vi vill samla in i ett försök att 

besvara våra frågeställningar. Vi är intresserade av att analysera materialets innehåll på en 

kvantitativ och kvalitativ nivå. Att använda både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys ger 

oss en mer fullständig och djupgående bild än vad enbart en metod skulle göra (Eliasson, 2006). 

Vi kommer först använda oss av en kvantitativ delstudie för att kunna urskilja likheter och 

skillnader i den visuella designen mellan omslag på kvinnomagasin i olika länder över ett års tid. 

I den kvalitativa delstudien begränsas studieobjekten för att kunna jämföra skillnader och likheter 

den visuella designen på Cosmopolitans magasinomslag i USA med den visuella designen på de 

övriga ländernas magasinsomslag på en djupare nivå. 

 

Genom att använda metoder som enkät och intervju får vi fram individers personliga åsikter och 

tolkningar av materialet. Dessa metoder skulle inte hjälpa oss att särskilja skillnader och likheter i 

det faktiska materialet vilket motstrider vårt syfte. 

 

3.1. Kvantitativ innehållsanalys 

Genom att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys kan vi undersöka en stor mängd material 

för att få en statistik översikt av de visuella likheter och skillnader som finns mellan olika 

kvinnomagasins omslag i olika kulturer och länder. Denna metod är effektiv vid undersökandet 

av större mängder material på grund av dess systematiska och formaliserade ansats (Nilsson, 

2010). 

3.1.1. Operationalisering 
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För att kunna mäta skillnader och likheter i materialet måste vi översätta vad vi vill undersöka till 

mätbara variabler. Vi är intresserade av att lyfta fram skillnader och likheter i den visuella 

designen på kvinnomagasin och har begränsat oss enbart till magasinens omslag. Syftet är att 

skapa variabler som lyckas mäta alla delar av innehållet för att kunna ge en generell bild på 

magasinsomslagens design i de olika länderna. För att göra detta mätbart är det viktigt att 

variablerna är utformade efter vad för innehåll ett magasinsomslag har och variabelvärdena bör 

vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande (Nilsson, 2010). Vi har därför utvecklat variablerna 

genom att titta på olika omslag för att få kunskap om vilka olika delar visuell design på 

magasinsomslag vanligtvis innehåller. Detta resulterade i olika kategorier för variablerna e.g. text, 

bakgrund och hur omslagspersonen eller personerna ser ut. När det exempelvis gäller text har vi 

bland annat skapat variabler för vad för slags typsnitt det är (serif eller sans-serif, se kapitel 3.2.4), 

vad för stil det är på texten (fet, kursiv eller neutral) samt hur många ord det är i 

färg.  Sammanlagt blev det 22 variabler (se bilaga 1 för kodschema) som delar upp tidningsdesign 

i olika delar och hjälper oss lyfta fram vilka visuella likheter och skillnader som kan finnas på 

magasinsomslag. 

 

	  

3.1.2. Tillvägagångssätt 

Vi har utvecklat ett kodschema (se bilaga 1) med variabler inom fem olika kategorier; Upplaga, 

text, bakgrund, person och övriga element. För varje variabel finns kodinstruktioner för att 

underlätta inmatning av data och för att i största möjliga mån undvika felkodning. Att dela in 

variablerna i kategorier gör det lättare att kunna fördela resultatet och ställa magasinsomslagen 

mot varandra i en jämförelse. Resultatet kommer att redovisas i tabeller och diagram för en tydlig 

överblick över skillnader och likheter mellan de olika magasinsomslagen. 

 

3.1.3. Urval 

Vi har valt tidningar från olika länder som faller under kategorin kvinnomagasin och utkommer 

en gång per månad. Målgruppen är kvinnor i olika åldrar och handlar om bland annat kvinnors 

livsstil, mode, skönhet och samlevnad. Vårt mål är att välja kvinnomagasin riktade till kvinnor i 

åldersgruppen 16-35 år. 
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Vårt urval av länder grundar sig i statistik från Pew Forum som genomför undersökningar, 

demografiska analyser och annan samhällsvetenskaplig forskning om viktiga aspekter av religion 

och offentligt liv i USA och runt om i världen (http://www.pewforum.org/Pew-Forum/About-

the-Pew-Forum.aspx). Vi har utgått från en tabell publicerad den 18 december 2012 

(http://features.pewforum.org/grl/population-percentage.php?sort=percentUnaff) som 

presenterar religiös tillhörighet i världens länder under 2010. Vi har utgått efter procent och valt 

ut länder som har en majoritet (över 60 %) av en religion enligt tabellen. Religion är en viktig del 

av ett lands kultur och inom religioner finns det olika traditioner och levnadssätt som religiöst 

troende följer mer eller mindre. Religioner kan även tolkas på olika sätt och varje individ har ofta 

sin egen syn på sin religion. Därför är det relevant att undersöka kulturella skillnader i visuella 

uttryck genom att använda religion som urval eftersom religion är intimt förknippat med kultur. 

Religion är inget som kommer att gås in djupare på i denna undersökning, utan religion används 

endast som en urvalsmetod för att kunna nå material som publiceras i olika kulturer. Förutom 

ländernas majoritet av en religion, fick vi även undersöka tillgången av material och anpassa 

urvalet till länder där det var möjligt att få åtkomst till ett kvinnomagasin som utgett minst 12 

magasinsomslag under 2012. Dessa länder blev Brasilien (Kristendom), Indien (Hinduism), 

Thailand (Buddhism), Egypten (Islam) och Tjeckien (icke-anslutna). Förutom dessa fem länder 

har vi även valt ut en tidning från USA, Cosmopolitan, för att kunna jämföra magasinsomslag i 

USA med magasinsomslag från andra kulturer i världen. Vi valde Cosmopolitan för att det är ett 

starkt amerikansk tidningsvarumärke som existerar på en global marknad. I de övriga länderna 

har vi valt ut tidningar som är populära kvinnomagasin i respektive land men vi försöker i största 

möjliga mån undvika globala tidningsvarumärken då det inte är anpassat för en specifik kultur 

eller land. En tidning måste alltid anpassas för målgruppen och om magasinet enbart publiceras i 

e.g. Thailand så bör den vara anpassad för thailändska läsare. Detta är ett intressant sätt att 

undersöka likheter och skillnader på magasinsomslag mellan USA och andra länder.  

 

De valda tidningarna är Gloss (Brasilien), Verve (Indien), Praew (Thailand), Emirates Woman 

(Förenade Arabemiraten) och Žena a život (Tjeckien) (se bilaga 2 för material). Det thailändska och 

tjeckiska kvinnomagasinet har fler än 12 utgåvor per år och då valdes den första utgåvan från 

varje månad.  
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3.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kan vi undersöka en mindre mängd material och göra 

en djupare analys av de visuella skillnader som finns mellan olika kvinnomagasins omslag i olika 

länder för att se hur estetiska uttryck kan förändras i olika kulturer. Syftet är att lyfta fram några 

av de största skillnaderna mellan varje land i jämförelse med USA, hämtat från resultatet i den 

kvantitativa innehållsanalysen, och undersöka dessa ur ett semiotiskt perspektiv. Vid användning 

av en semiotisk analysmetod ses allt som kan tolkas som tecken och genom teckensystem som 

koder undersöks vilken mening betraktaren skapar av en bild (Fogde, 2010). Det finns två nivåer 

inom semiotisk metod: denotation som beskriver innehållet och konnotation som skapar en 

djupare förståelse av innehållets delar.  

 

3.2.1. Semiotik som metod 

Semiotik betyder teckenlära eller teckenteori och själva beteckningen infördes av den engelske 

filosofen John Locke år 1960 (Kjorup, 2004). Det finns två slags teckenuppfattningar, indexikala 

och kommunikativa. Den indexikala teckenuppfattningen går ut på att tecken är tecken på något 

e.g. vid feber ses det som ett symptom på infektion. Febern ”pekar” på sjukdomen och indikerar 

den. Denna teckenuppfattning är inspirerad av den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce 

(refererad till i Kjorup, 2004), där denna typ av tecken kallas för index och är en del av hans 

modell som kallas för “teckentriaden” (Kjorup, 2004). I den kommunikativa teckenuppfattningen 

är tecken först och främst tecken på eller ett meddelande om något. Denna syn härstammar från 

den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure (refererad till i Kjorup, 2004) och har fokus på 

språkets ord. Som bärare av meddelanden mellan människor finns det även en rad andra typer av 

tecken än orden, e.g. diagram och kartor, gester, bilder och vägmärken (Kjorup, 2004). Det finns 

en typ av tecken som i motsats till alla dessa exempel inte är utrustade med betydelse på förhand 

utan är saker som den kommunicerande väljer att använda som tecken. Vid sidan av indexikala 

tecken finns två varianter av kommunikativa tecken, de mest allmänna och nästan alltid på 

förhand välbekanta som vi använder för att säga något till varandra och de mer speciella som 

uppstår genom att vi själva omskapar saker till tecken för att visa varandra något (Kjorup, 2004). 

 

Denotation och konnotation 

Inom semiotiken finns det två olika betydelsenivåer, denotation och konnotation. Denotation är 

den första och direkta betydelsen vi tolkar i ett meddelande. Konnotation är den sekundära 
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indirekta betydelsen vi tolkar i ett meddelande (Moriarity, 2005). Innehållet i ett meddelande är 

inte fastlaget och det finns ingen absolut koppling mellan ett uttryck och ett visst innehåll. 

Samma uttryck kan betyda skilda saker för olika människor under olika tider och på olika platser. 

Den som en gång hade positiva konnotationer för något, kan under andra omständigheter ha 

förändrats till negativa konnotationer. Teckens konnotativa betydelse kan alltså variera beroende 

på det sammanhang det uppträder i. Tecken uppfattas alltid i varierande historiska, sociala eller 

kulturella situationer. Kultur kan i detta sammanhang definieras som en gemenskap baserad på 

gemensamma delade koder (Moriarity, 2005). Ett exempel på konnotation och denotation är i 

reklamen för en ny bil. Bilens märke och färg är denotativt då informationen är tydlig och 

specifik. I en andrahandstolkning finns reklamens dolda och konnotativa innehåll i form av den 

livsstil, goda smak och status som bilen försöker förmedla (Moriarity, 2005).  

 

3.2.2. Semiotiska begrepp 
 

Tecken 

Enligt Gripsrud (2011) kan varje visuellt element sägas fungera som tecken. Ferdinand de 

Saussure (refererad till i Gripsrud, 2011) är ett tecken en helhet bestående av ett materiellt uttryck 

och ett immateriellt (tankemässigt) innehåll. Uttrycket förbinder vi med en viss idé eller 

föreställning, utan att vi reflekterar över det eftersom den förbigår en viss regel eller kod som vi 

lärt oss för länge sen (Gripsrud, 2011). 

 

Kod 

En kod är en explicit eller implicit regel som bestämmer att ett givet uttryck har ett givet innehåll 

(Kjorup, 2004), e.g. en kod är en vägskylt där skyltens betydelse är kulturellt inkodad. Trots att 

skylten inte innehåller någon text så vet vi från våra kulturella referenser vad skylten betyder. 

 

Pierces teckentriad 

Enligt Charles Sanders Pierce (refererad till i Danesi, 2002) finns det tre teckentyper; ikon, 

indexikal och symbol. Dessa tre teckentyper och dess samband kallas för teckentriaden. En ikon är 

ett tecken som liknar vad det refererar till på något sätt, e.g. porträtt av människor är visuella 

ikoner som visar faktiska ansikten hos människor utifrån konstnärens perspektiv (Danesi, 2002). 

Indexikal är beteckningen för de tecken (ett spår eller ett symptom) som har betydelse genom sin 
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fysiska förbindelse till vad det betecknar. Indexikal ses även som ett rent hänvisande tecken, e.g. 

ett vägmärke eller en vägskylt (Kjorup, 2004). Ett tecken vars betydelse är konventionell, e.g. ett 

ord i verbalspråket kallas för symbol (Kjorup, 2004). Många handgester är symboliska tecken, e.g. 

ett V-tecken med index- och mittenfingret symboliserar ”peace” (Danesi, 2002). 

 

3.2.3. Färgbetydelser i olika betydelser 

Färg kan förmedla en stämning, beskriva verkligheten eller koda information. Färg existerar i 

betraktarens öga och färgs betydelse förändras från kultur till kultur (Lupton & Phillips, 2008). I 

effektiv visuell kommunikation är färg främst funktionellt och används kommunikativt för att 

attrahera, skapa stämning, informera och strukturera innehåll (Bergström, 2009). Det är därför 

viktigt att ur ett kulturellt och visuellt perspektiv ha förståelse för den inverkan färg kan ha i olika 

kulturer. 

 

Vit: Vit har oftast positiva konnotationer i flera kulturer. Vitt är ljusets färg och kopplas ofta ihop 

med kyla, stillhet, medicin och renlighet (Fehrman & Fehrman, 2004). Vitt kopplas ofta även 

ihop med fred, oskyldighet, godhet, anständighet, kyskhet och dygd (Danesi, 2002). 

 

Svart: De flesta kulturer har någon form av negativa konnotationer till svart. Svart signalerar i de 

flesta kulturer ondska, orenlighet, skuld, laster, synd och oanständighet (Danesi, 2002). Svart är 

sorgens färg och den färg som människor inom många kulturer bär vid begravningar och 

minnesstunder. Det förekommer även att svart används som klädkod vid högtider och andra 

tillställningar (Fehrman & Fehrman, 2004) 

 

Grön: Grön varierar mellan positiva och negativa konnotationer i olika kulturer. I flera kulturer 

står grönt för hopp, osäkerhet, naivitet, uppriktighet, förtroende och liv (Danesi, 2002). 

Växtlighet, vår och grönska är återkommande associationer på grund av att grönt återfinns på så 

stor skala i naturen. Grönt kan ha en negativ innebörd och associeras med mögel, förruttnelse, 

illamående, gift och avundsjuka. Grönt associeras även ibland med övernaturliga fenomen 

(Fehrman & Fehrman, 2004). 
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Blå: Färgen blå har både positiva och negativa konnotationer i olika kulturer. Blått signalerar i 

många kulturer hopp, himmel, paradis, lugn och mystik. Blått associeras även ofta med 

oändlighet och klarhet. Färgen symboliserar även depression, sorg, bedrövelse och isolering i 

vissa kulturer. Blått kan även förknippas med överlägsenhet och förmågan att uppnå balans 

(Fehrman & Fehrman, 2004). 

 

Gul: Gul är en färg som har olika meningar i olika kulturer. I många kulturer står gult för 

livfullhet, solsken, glädje, lycka, fredlighet och lugn (Danesi, 2002). Gul är en signalerande färg 

som syns tydligt och signalerar varning. Gult har även negativa konnotationer i vissa kulturer, då 

färgen inom buddhismen symboliserar döden/dödlighet. I vissa kulturer anses även färgen stå för 

svek och förräderi (Fehrman & Fehrman, 2004). 

 

Röd: Rött står i de flesta kulturer för blod, passion, sexualitet, fertilitet, ilska och sensualitet 

(Danesi, 2002). Rött har sedan länge sammankopplats med passionerade känslor. Rött har i 

många kulturer starka associationer med kärlek och mod, lust, mord, ilska och lycka (Fehrman & 

Fehrman, 2004).   

 

Rosa: Rosa står i de flesta kulturer för femininitet och mjukhet. Det finns få negativa 

associationer med rosa. Rosa härstammar från blandningen av vitt och rött och dess mening i 

olika kulturer liknar en blandning mellan vad vitt och rött konnoterar. Rött står för styrka och vitt 

associeras med elegans, tillsammans bildar de färgen rosa och associationer till sötma och finhet 

(Fehrman & Fehrman, 2004). 

 

Orange: Färgen orange ses i de flesta kulturer som en varm färg på grund av dess likheter med 

färgnyanserna i eld. Orange ses precis som gul som en uppmuntrande färg och en färg som 

förknippas med hösten. Orange som går mot mer brunare toner förknippas ofta med säkerhet 

och bekvämlighet (Fehrman & Fehrman, 2004). 

 

Lila: Historiskt sett var lila i många kulturer en färg för kunglighet. Lila är en modefärg som i 

många kulturer associeras med sensualitet, dekadens och lyx. Lila kan i vissa kulturer symbolisera 
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mystik, botgörelse och sorg. I en del kulturer ses lila som något kvinnligt, omanligt och vekligt. 

Lila används även ibland som en färgkod för homosexualitet i vissa kulturer (Fehrman & 

Fehrman, 2004). 

 

Brun: Brunt betyder i de flesta kulturer jord, natur och varaktighet. Brunt är en av naturens färger 

och en färg som har samma associationer i många olika kulturer (Danesi, 2002). 

 

Grå: Grått är i de flesta kulturer en dyster, färg som symboliserar dimma, dunkel och mystik 

(Danesi, 2002). Grått associeras ofta med teknologi, maskiner och storstäder. Grå färg associeras 

även i vissa kulturer med visdom och härstammar från hur vissa äldre människor ofta kan ha 

grått hår (Fehrman & Fehrman, 2004). 

 

3.2.4. Typografi 

Eftersom typografi är ett viktigt element i den visuella designen på kvinnomagasin bör det 

nämnas kort. Enligt Koblanck (2003) finns det två huvudgrupper i typsnitt: antikvor och linjärer. 

Typsnitten i familjen Antikva har serifer, vilket kännetecknas som ”klackar” på bokstäverna. Det 

finns även en tydlig variation mellan tjocka grundstreck och tunna hårstreck på bokstäverna. 

Bokstävernas utformning ökar läsbarheten och antikva typsnitt lämpar sig vid stora textmängder. 

Linjära typsnitt saknar helt seriffer och det är ingen variation mellan bokstävernas grundstreck 

och hårstreck. Linjära typsnitt upplevs som svårlästa vid stora textmängder men är bra att 

använda till rubriker och bildtexter (Koblanck, 2003). I vardagsspråk kallas antikvor serif typsnitt 

och linjärer sans-serif typsnitt.  

 

Typsnitt kan ha olika tjocklek (vikt) och det anses vara neutral tjocklek på ett typsnitt när en linje 

av en bokstav har en bredd på 15 procent av dess höjd. Det är fet stil när en linje på en bokstav 

har en bredd på över 20 procent av dess höjd och smalare stil när bredden är under 10 procent av 

linjens höjd (Carter, Day & Meggs, 2012). Ett typsnitt som är för smalt eller för tjockt påverkar 

läsbarheten. Ett för smalt typsnitt gör det svårt att utmärka texten från bakgrunden medan ett för 

tjockt typsnitt gör det svårare att urskilja bokstävernas form. Fet stil används för att ge kontrast 

till textelement. Kursiv stil på text försämrar läsbarheten då det tvingar ögat att läsa saktare. Dock 

är kursiv stil ett effektivt sätt att betona vissa textelement (Carter, et al., 2012). En typografisk 
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basregel enligt Koblanck (2003) är att inte blanda olika typsnitt och grader/storlekar på text då 

det ger ett rörigt intryck.  

 

3.2.5. Tillvägagångssätt 

Vi kommer att lyfta fram de största skillnaderna i den visuella designen ur resultatet av den 

kvantitativa innehållsanalysen och jämföra USA mot resterande länder. Vi väljer ut ett omslag till 

varje område, ett från USA och ett från det land där det finns en stor kontrast i jämförelse med 

USA. Därefter beskrivs omslagens innehåll på en denotativ nivå för att sedan gå in på en djupare, 

konnotativ nivå, genom att ställa frågor till materialet för att skapa en uppfattning om hur dessa 

skillnader i den visuella designen ser ut och vilka tolkningar det skapar.  

 

3.2.6. Urval 

Baserat på det resultat vi har fått fram i den kvantitativa innehållsanalysen (se kapitel 4.1) har vi 

kunnat urskilja fem olika variabler som visar kontraster mellan USA och de andra länderna. 

Urvalet av omslag till den kvalitativa innehållsanalysen är inte ett slumpmässigt urval, utan ett 

aktivt val av oss för att lyfta fram specifika omslag som innehåller dessa kontraster för att sedan 

kunna göra en jämförelse mellan omslagen. Vi har valt att dela in dessa i fyra olika områden för 

att kunna analysera dessa områden ytterligare i vår kvalitativa innehållsanalys. De fyra områden vi 

har valt att utgå från i vår kvalitativa analys är text, bakgrund, omslagsperson och färg. 

 

Text: Utvald variabel är ”text i fet stil” och de valda omslagen som analyseras är USA:s 

Cosmopolitan från augusti 2012 och Förenade Arabemiraten Emirates Woman från februari 2012 (Se 

bilaga 3). 

 

Bakgrund: Utvald variabel är ”val av bakgrund” och de valda omslagen som analyseras är USA:s 

Cosmopolitan från november 2012 och Tjeckiens Žena a život från juni 2012 (Se bilaga 3). 

 

Omslagsperson: Utvald variabel är ”lättklädd” och de valda omslagen som analyseras är USA:s 

Cosmopolitan från april 2012 och Indiens Verve från april 2012 (Se bilaga 3). 
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Utöver föregående variabel har även variabeln ”antal personer per omslag” valts ut och de 

omslag som analyseras är USA:s Cosmopolitan från januari 2012 och Thailands Praew från 

december 2012 (Se bilaga 3). 

 

Färg: Utvald variabel är ”bakgrundsfärg” och de valda omslagen som analyseras är USA:s 

Cosmopolitan från september 2012 och Brasiliens Gloss från mars 2012 (Se bilaga 3). 

 

3.2.7. Operationalisering 

Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är att skapa en djupare tolkning av 

magasinsomslagens visuella design genom att, utifrån ett semiotiskt perspektiv, dela upp 

innehållet i tecken och diskutera vad för betydelse de skapar individuellt och i relation med övriga 

tecken. Här vill vi undersöka intressanta konstraster i ett område mellan USA och varje 

resterande land och har valt ut fem olika områden där det fanns en större skillnad i den visuella 

designen mellan USA och ett annat land. I den kvantitativa analysen delade vi upp materialet i 

fyra olika kategorier; text, bakgrund, person och övrigt. Här grundar vi oss i samma områden 

men utvecklar dem för att anpassa det till den kvalitativa innehållsanalysen. För det första faller 

kategorin “övrigt” bort för resultatet var väldigt tunt. Vi lägger istället till en ny kategori, ”färg”, 

för resultatet visade en intressant skillnad mellan USA och Brasilien i användningen av färg. Vi 

utvecklar därefter frågor för varje specifikt område och genom att använda oss utav den 

semiotiska teorin och dess visuella begrepp kan vi analysera magasinomslagens olika delar och 

lyfta fram visuella skillnader för en djupare analys. Fokus kommer ligga på denotation, 

konnotation, olika tecken och symboler samt färg och typografi i ett försök att besvara vår 

frågeställning. Det är främst i den konnotativa nivån som de semiotiska begreppen kommer in.  

 

3.2.8. Frågor till materialet 

Område: Text – Text i fet stil 

Denotativ nivå 

Analysen av materialet på den denotativa nivån är en beskrivande bild om vad som är synligt på 

kvinnomagasinens omslag i form av text i fet stil och vilka direkta intryck som texten i fet stil ger. 
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Ge en kort beskrivning över hur hela omslaget ser ut. 

Hur används text i fet stil på det amerikanska omslaget? 

Vilken stil använder det arabiska omslaget på text istället för fet stil? 

 

Konnotativ nivå 

Analysen av materialet på den konnotativa nivån är en djupgående beskrivande bild av hur 

kvinnomagasinet använder text i fet stil på omslagen, vilka indirekta betydelser som det skapar 

och hur dessa tolkas. 

 

Vilken relation har texten i fet stil till helheten på det amerikanska omslaget? 

Vilket intryck skapar typografin på det arabiska omslaget? 

Hur skiljer sig intrycken av det amerikanska omslaget med det arabiska omslaget? 

 

Område: Bakgrund - Val av bakgrund 

Denotativ nivå 

Analysen av materialet på den denotativa nivån är en beskrivande bild om vad som är synligt på 

kvinnomagasinens omslag i vad gäller vilken bakgrund som används på omslagen och vilka 

direkta intryck som bakgrunderna ger. 

 

Ge en kort beskrivning över hur hela omslaget ser ut. 

Vilken typ av miljö är det på det tjeckiska magasinsomslaget?  

Vilken typ av miljö är det på det amerikanska magasinsomslaget?  

 

Konnotativ nivå 

Analysen av materialet på den konnotativa nivån är en djupgående beskrivande bild av hur 

bakgrunden ser ut på omslagen, vilka indirekta betydelser som det skapar och hur dessa tolkas. 

 

Vilket intryck ger bakgrunden på det tjeckiska omslaget? 

Vilket intryck ger bakgrunden på det amerikanska omslaget? 

Vilken relation har bakgrunden med personen på omslagen? 

Hur bidrar bakgrunden till helheten på omslagen? 
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Område: Omslagsperson - Lättklädd person 

Denotativ nivå 

Analysen av materialet på den denotativa nivån är en beskrivande bild om vad som är synligt på 

kvinnomagasinens omslag i vad gäller hur lättklädda omslagspersonen/personerna är och vilka 

direkta intryck som det ger. 

 

Ge en kort beskrivning över hur hela omslaget ser ut. 

Hur ser personerna ut på omslagen vad gäller kläder, smink och färger? 

 

Konnotativ nivå 

Analysen av materialet på den konnotativa nivån är en djupgående beskrivande bild av hur 

omslagspersonen eller personerna ser ut, vilka indirekta betydelser som det skapar och hur dessa 

tolkas. 

 

Vilket intryck skapar personerna på omslagen? 

Vilken symbolisk betydelse har kläderna, sminket och färgerna?  

 

Område: Omslagsperson - Antal personer 

Denotativ nivå 

Analysen av materialet på den denotativa nivån är en beskrivande bild om många personer det är 

på omslagen samt vilka direkta intryck som det ger. 

 

Ge en kort beskrivning över hur hela omslaget ser ut. 

Hur många personer är det på omslagen? 

Är det blandande kön? 

Hur interagerar personerna med varandra på det thailändska omslaget? 

Hur är omslagspersonernas kroppar positionerade på amerikanska och det thailändska omslaget? 

 

Konnotativ nivå 

Analysen av materialet på den konnotativa nivån är en djupgående beskrivande bild hur många 

personer det är på omslagen, vilka indirekta betydelser som det skapar och hur dessa tolkas. 
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Vilket intryck skapar personerna på omslagen? 

Vilka tolkningar skapar interagerandet mellan personerna på det thailändska omslaget? 

Hur stort fokus får omslagspersonerna på omslagen? 

Finns det stora skillnader i den visuella designen på det amerikanska och det thailändska omslaget 

på grund av omslagspersonerna? 

 

Område: Färg - Bakgrundsfärg 

Denotativ nivå 

Analysen av materialet på den denotativa nivån är en beskrivande bild om hur 

studiobakgrunderna ser ut på omslagen samt vilka direkta intryck som det ger. 

 

Ge en kort beskrivning över hur hela omslaget ser ut. 

Vilka bakgrundsfärger används på det amerikanska och på det brasilianska omslaget? 

Vilka övriga färger finns det på omslagen i texten, på kläderna eller på övriga symboler. 

 

Konnotativ nivå 

Analysen av materialet på den konnotativa nivån är en djupgående beskrivande bild av vilka 

färger som används, vilka indirekta betydelser som det skapar och hur dessa tolkas. 

 

Hur bidrar bakgrundsfärgen till helheten? 

Finns det någon relation mellan omslagspersonernas kläder och bakgrundsfärgen? 

Vilket helhetsintryck skapar färgen på omslagen? 

 

3.3. Reliabilitet och validitet 

I den kvantitativa innehållsanalysen beror undersökningens reliabilitet till största del på vilka 

variabler vi har valt att använda och hur tydliga och relevanta de är för vår undersökning. Därför 

har vi lagt extra vikt på att skriva tydliga variabler samt utvecklat tydliga instruktioner under varje 

variabel. Dock kräver vissa variabler förkunskap till viss del, e.g. inom typsnitt. För att stärka 

undersökningens reliabilitet använder vi oss av litteratur inom ämnet eftersom det är viktigt att 

vem som helst ska kunna upprepa undersökningen och få samma resultat (Eliasson, 2006). Vid 

en kvantitativ analys är det även viktigt att kontrollera att insamlingen av data har dokumenterats 
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på ett korrekt sätt. Genom att kontrollera all data, använda kodar ID och skriva datum för när 

kodningen ägde rum kan eventuella fel i dokumentationen enklare kontrolleras och korrigeras 

(Eliasson, 2006). Vi har även utfört ett så kallat interreliabilitetstest, vilket är ett sätt att 

kontrollera insamlingen av data mellan två kodare genom att koda samma material (Ekström & 

Larsson, 2010). Resultatet av detta gav oss en inblick i hur vi tolkade variablerna och gav oss en 

möjlighet att förbättra vissa variabler eller kodinstruktioner innan den riktiga insamlingen 

påbörjades. Validitet handlar om att undersökningen mäter vad vi vill att den ska mäta och är 

därmed giltig (Eliasson, 2006). För att öka validiteten har vi därför utvecklat variablerna genom 

att titta på magasinsomslag och därefter testat vårt kodschema för att se vilket resultat det ger och 

om det mäter vad vi faktiskt vill mäta.  

 

I den kvalitativa innehållsanalysen beror undersökningens reliabilitet till största del på hur pålitligt 

resultatet är (Eliasson, 2006). En kvalitativ innehållsanalys grundar sig i subjektiva tolkningar men 

genom att ta stöd av teorier inom semiotik bör det finnas belägg för de tolkningar som skapas. Vi 

har även lagt vikt på att skriva tydliga frågor samt specificera varje fråga ytterligare för att 

säkerställa att resultatet går att upprepa vid ett annat tillfälle. Genom att följa tydliga riktlinjer på 

hur analysen ska gå tillväga blir analysens reliabilitet starkare (Eliasson, 2006). Eftersom vi är två 

personer vore det omöjligt att bemöta materialet likadant och därför har vi valt att utföra den 

kvalitativa innehållsanalysen tillsammans för att kunna diskutera våra tolkningar och få ett mer 

pålitligt resultat. För att öka undersökningens validitet är våra frågor till materialet specifikt 

utformade utifrån vår frågeställning och genom att bryta ner vår frågeställning och skapa 

underfrågor blir utformningen av frågorna av materialet både enklare och tydligare. Vi har sett 

över vilka element som finns inom visuell design på kvinnomagasins omslag, vilket är det centralt 

i vår frågeställning, för att kunna utforma frågor som kan ge oss relevanta svar. Genom att 

operationalisera definitionerna av de begrepp som finns inom de teorier vi har valt att använda i 

vår analys kan vi säkerhetsställa att de teorier vi har valt är relevanta och användbara i vår 

undersökning (Eliasson, 2006).  

 

3.4. Etiska överväganden 
I denna uppsats används en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys utan utomstående deltagare 

eftersom dessa analyser genomförs av forskarna själva. Materialet som analyserats är offentligt 

material som finns tillgängligt på internet (se källor i bilaga 2) och genom att presentera 

materialets källor stärks materialets trovärdighet och vi kan bevisa att materialet inte har 
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manipulerats. Vi äger inte materialet som analyseras, utan materialet tillhör det respektive 

varumärke och förlag som det har publicerats av. 

 

3.5. Metodproblem 

Eftersom vi är två olika personer som kodar i den kvantitativa analysen kan reliabiliteten 

ifrågasättas då det är möjligt att vi tolkar kodinstruktionerna och analysenheterna olika. Detta kan 

vi undvika i bästa mån genom att fastställa tydliga och utförliga kodinstruktioner som minskar 

tolkningsutrymmet (Nilsson, 2010). Eftersom vi analyserar kvinnomagasin från olika länder kan 

språket på omslagen bli ett problem. I länder som använder ett annat alfabet och 

meningsuppbyggnad som vi inte är familjära med, kan det uppstå problem med variablerna, då 

specifikt i text kategorin när antal ord och typografi analyseras. Om sådana tolkningssvårigheter 

uppstår får den delen av analysen falla bort från undersökningen eftersom vi inte är kapabla att 

samla in korrekt data. Gällande valet av material kan det vara svårt att få tag på kvinnomagasin 

som är riktade till den åldersgrupp vi valt att begränsa oss till och detta kan påverka vårt resultat.  

 

Det finns tre huvudmetoder inom kvalitativ innehållsanalys: sympatisk, objektiverande och 

symptomatisk läsning (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002). Symptomatisk läsning är där 

texter är ett manifest uttryck för underliggande och dolda betydelser (Östbye, et al., 2002) och det 

är denna metod vi använder. Det är svårt för oss att veta exakt vad sändaren vill förmedla med 

sitt budskap och vi kan endast tolka de manifesta uttrycken utifrån våra egna normer och 

föreställningar. Dessa tolkningar är subjektiva vilket läsaren bör ha i åtanke men eftersom vi 

grundar oss i teorier om semiotik bör resultatet vara pålitligt.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras ett urval av det resultat vi har fått i den kvantitativa innehållsanalysen (för fullständigt 

resultat, se bilaga 4).  Här presenteras även resultatet och analysen från den kvalitativa innehållsanalysen.   

	  

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

På grund av den stora mängd material vi fick fram i den kvantitativa innehållsanalysen har vi valt 

att välja ut och presentera några delar av det resultat som är intressanta att lyfta in i den kvalitativa 

innehållsanalysen för att analysera dessa djupare. För fullständigt resultat, se bilaga 4.  

Text – Användning av fet stil  

USA och Förenade Arabemiraten visar störst skillnad vad gäller text i fet stil under kategorin 

“text”, då USA (Cosmopolitan) använder sig mest av text i fet stil av alla länder, medan Förenade 

Arabemiraten (Emirates Woman) använder sig minst av text i fet stil av alla länder.  

Tabell 2:2 Antal ord fet stil - Land för land 

 Antal ord i fet stil Total 

1-30 31-50 51-70 71-100 

Land 

Brasilien 3 2 6 1 12 

Förenade Arabemiraten 12 0 0 0 12 

Indien 8 2 2 0 12 

*Thailand *11 *1 0 0 12 

Tjeckien 4 7 1 0 12 

USA 1 1 6 4 12 

Total 39 13 15 5 72 

 

* Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det 

svårt att analysera text och urskilja vilka ord som är i fet stil utifrån ett typografiskt perspektiv på de thailändska 

magasinomslagen. 
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Bakgrund – Val av bakgrund  

USA och Tjeckien visar störst skillnad under kategorin “bakgrund”, då USA (Cosmopolitan) 

använder mest studiobakgrund av alla länder, medan Tjeckien (Žena a život) använder mest 

miljöbakgrunder av alla länder.  

 

Tabell 9:2 Val av bakgrund – Land för land 

Land Val av bakgrund Total 

Studiobakgrund Miljö 
utomhus 

Miljö 
inomhus 

Övrigt 

 

Brasilien 11 1 0 0 12 

Förenade Arabemiraten 1 5 1 5 12 

Indien 4 1 4 3 12 

Thailand 6 4 0 2 12 

Tjeckien 2 9 0 1 12 

USA 12 0 0 0 12 

Total 36 20 5 11 72 
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Omslagsperson – Lättklädd  

USA (Cosmopolitan) och Indien (Verve) visar störst skillnad i resultatet under kategorin “lättklädd”. 

USA har lättklädda omslagspersoner på alla sina omslag, medan Indien endast har lättklädda 

omslagspersoner på två av sina omslag.  

 

Tabell 16:2 Lättklädd – Land för land  

 Lättklädd Total 

Ja Nej Övrigt 

Land 

Brasilien 9 3 0 12 

Förenade Arabemiraten 6 6 0 12 

Indien 2 8 2 12 

Thailand 6 5 1 12 

Tjeckien 6 6 0 12 

USA 12 0 0 12 

Total 41 28 3 72 
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Omslagsperson – Antal personer  

Under kategorin “antal personer” syns även en stor skillnad mellan USA och Thailand. På USA:s 

alla 12 omslag finns det endast en omslagsperson, medan Thailand har åtta omslag som innehåller 

mer än en person och är det enda land där majoriteten av omslagen innehåller mer än en person.  

Tabell 10:2 Antal personer på omslag – Land för land  

Land Antal personer på omslag Total 

1 person 2 personer Flera personer 

 

Brasilien 12 0 0 12 

Förenade Arabemiraten 12 0 0 12 

Indien 9 2 1 12 

Thailand 4 4 4 12 

Tjeckien 12 0 0 12 

USA 12 0 0 12 

 61 6 5 72 
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Färg – Bakgrundsfärg  

USA och Brasilien använder mest studiobakgrunder på sina omslag av alla länder, men visar 

störst skillnad i resultatet vad gäller studiobakgrundernas färg. USA använder sig av mycket färg 

på sina studiobakgrunder, medan Brasilien inte använder sig utav färg på sina studiobakgrunder.  

 

Tabell 8:2 Färgbakgrund – Land för land	  

 Land Total 

Brasilien Förenade 

Arabemiraten 

Indien Thailand Tjeckien USA 

Bakgrundsfärg 

9999 1 11 8 5 10 0 35 

Blå 0 0 1 0 0 0 1 

Grå 2 0 0 0 0 0 2 

Gul 0 0 1 0 0 0 1 

Ljusblå 0 0 1 0 0 3 4 

Ljuslila 0 0 0 0 0 1 1 

Orange 0 0 0 0 0 1 1 

Rosa 0 0 0 0 0 4 4 

Turkos 0 0 0 0 1 0 1 

Vit 9 1 1 7 1 3 22 

Total 12 12 12 12 12 12 72 
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4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Område – Text (Fet stil) 

Material: Cosmopolitan (USA) från februari 2012 och Emirates Woman (Förenade Arabemiraten) 

från juli 2012. 

 

 

 

Denotativ nivå 

Kort beskrivning av omslagen  

Cosmopol i tan : Omslaget har en ljusrosa bakgrund. Omslagspersonen är en blond, ljushyad 

kvinna med axellångt hår och hon har vänster hand på sin vänstra höft. Hon har på sig en 

ljusrosa klänning täckt i paljetter. Bilden är klippt precis ovanför hennes höft. Omslaget har åtta 

textstycken och använder förutom svart och vit text några ord i rosa och gult. Alla ord på 

omslaget är i fet stil och det ser ut att vara samma sans-serif typsnitt på alla ord. I det övre högra 

hörnet på omslaget är det en rosa cirkel bakom ett textstycke med vit text. Samma rosa cirkel 

finns även till vänster i mitten av omslaget. Logotypen är vinröd och samma vinröda färg 

återfinns i två transparenta boxar som ligger under två textstycken med vit text. Texten på 

omslaget är på engelska. 



	   42	  

Emirates  Woman : Omslaget har en miljöbakgrund. Miljön ser ut som ett bergsområde och 

omslagspersonen sitter på vad som ser ut som en sten. Omslagspersonen är en brunhårig, 

ljushyad kvinna som sitter vinklad med underkroppen mot vänster och med överkroppen mot 

kameran. Hon har på sig en beige hatt, stora bronsfärgade örhängen, en mörkblå hopknäppt 

klänning som slutar vid hennes knän, ett ljusblått midjeskärp och två armband, ett stort guldigt på 

högra armen och ett vitt, lite mindre på hennes vänstra arm. Omslaget har åtta textstycken och 

använder förutom vit text ord i aprikos och korall färg. Endast fyra ord på omslaget är i fet stil, 

fyra ord är i kursiv stil och resterande är i neutral stil. Det ser ut att vara tre olika typsnitt på 

omslaget som enbart är sans-serif. I det vänstra övre hörnet på omslaget är det två transparenta 

boxar under varandra som ligger bakom två ord i vit text. Logotypen är aprikosfärgad och texten 

på omslaget är på engelska. 

 

Hur används text i fet stil på det amerikanska omslaget? 

Typografin på det amerikanska omslaget består endast av fet stil och orden är tjocka och 

kompakta med relativt lite mellanrum mellan bokstäverna. Texten varierar i storlek och mellan 

användning av gemener och versaler. 

 

Vilken stil använder det arabiska omslaget på text istället för fet stil? 

Typografin på det arabiska omslaget är varierat och blandar kursiv, fet och neutral stil. Typsnittet 

på den neutrala texten är smalt, stilrent och har lite mer mellanrum mellan bokstäverna. 

Typsnittet på texten med fet stil är inte lika kompakt som texten med fet stil på det amerikanska 

omslaget men skiljer sig mycket från den neutrala och kursiva texten. Typsnittet på texten med 

kursiv stil ser ut som handskrift och är väldigt smalt. Texten varierar i storlek och mellan 

användning av gemener och versaler. 

 

Konnotativ nivå 

Vilken relation har texten i fet stil till helheten på det amerikanska omslaget? 

All text på det amerikanska omslaget är i fet stil. Fet stil på text skapar kontrast och gör texten 

tydligare och lättare att läsa (Carter, et al., 2012). De olika storlekarna på textelementen skapar en 

hierarki på omslaget och det textelement som är störst i storlek fångar ögat först. Textelementen 

är placerade till största del på sidorna och textens kontrast skapar nästan lika stor fokus på texten 
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som på omslagspersonen. Alla textelement liknar varandra till utseendet vilket gör att helheten 

upplevs väldigt statiskt.  

 

 

Vilket intryck skapar typografin på det arabiska omslaget? 

Typografin på det arabiska omslaget varierar mellan fet, kursiv och neutral stil och i sin helhet ger 

typografin på omslaget ett rörigt intryck (Koblanck, 2003). Det mest använda typsnittet är ett 

sofistikerat och väldigt smalt sans-serif typsnitt med små mellanrum mellan bokstäverna. När ett 

sådant tunt typsnitt är placerat på en miljöbakgrund försämras läsligheten betydligt (Carter, et al., 

2012). Textelementen förlorar fokus på omslaget och mest fokus ligger istället på 

omslagspersonen. Endast vissa textelement lyfts fram mer med hjälp av större bokstäver, färg 

eller annat typsnitt, vilket gör det lättare för ögat att följa hierarkin på omslaget (Carter, et al., 

2012).  

 

Hur skiljer sig intrycken av det amerikanska omslaget med det arabiska omslaget? 

Textelementen får mindre fokus på det arabiska omslaget eftersom typografin överlag har 

smalare typsnitt och är i mindre storlek. Variationen av typsnitt skapar mer dynami på omslaget i 

jämförelse med det amerikanska omslaget. Textelementen på båda omslagen tar aldrig fokus från 

omslagspersonen men på det amerikanska är textelementen överlag mer tydliga och utmärker sig 

mer än textelementen på det arabiska omslaget.  
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Område – Val av bakgrund 

Material: Cosmopolitan (USA) från november 2012 och Žena a život (Tjeckien) från juni 2012. 

 

 

 

Denotativ nivå 

Kort beskrivning av omslagen 

Cosmopol i tan : Omslaget har en rosa studiobakgrund. Omslagspersonen är en ljushyad kvinna 

med långt, blont hår, hon har hennes högra hand på hennes högra höft och hennes vänstra hand 

är placerad på hennes övre bröst. Hon har på sig en vit tröjklänning med vid och djup urringning, 

ett smalt halsband, två guldfärgade armband på hennes högra arm och ett guldfärgat armband på 

hennes vänstra arm. Bilden är klippt vid hennes lår. Omslaget har sju textstycken och förutom vit 

text används två nyanser av rosa, orange och vinröd färg på några ord. Det finns en svart symbol 

med en vit kantlinje i det högra övre hörnet på omslaget med vit text på och tre svarta, 

rektangulära boxar finns i mitten till vänster på omslaget med rosa och orange text på. Typografin 

på omslaget varierar mellan serif och sans-serif typsnitt och versaler och gemener men alla ord är 

i fet stil. Logotypen är orange och texten på omslaget är på engelska. 
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Žena a život: Omslaget har en miljöbakgrund. Bakgrunden visar en strand, gräs, vatten och en blå 

himmel. Omslagspersonen är en ljushyad kvinna med uppsatt, mörkbrunt hår som har armarna 

framför kroppen med vänster axel vinklad lite mot kameran. Hon har en röd och vit scarf med en 

stor, röd blomma i håret, en blommig flerfärgad topp som hänger löst över axlarna och under 

toppen syns två, ljusrosa axelband. Bilden är klippt under hennes höfter. Omslaget har sex 

textstycken och använder förutom svart och vit text även mörkrosa och gul färg på vissa ord. I 

det högra övre hörnet är det en mörkrosa cirkel med gul text på. Typografin på omslaget varier 

mellan serif och sans-serif typsnitt, versaler och gemener och det är några få ord i kursiv stil men 

majoriteten av texten är i neutral eller fet stil. Logotypen är gul och texten på omslaget är på 

tjeckiska. 

 

Vilken typ av miljö är det på det tjeckiska omslaget? 

Det ser ut som om kvinnan är på en strand och vi kan se vatten, sand och lite gräs. Vi kan se att 

det är fint väder då himlen är nästan helt molnfri och det ser ut som om solen lyser på kvinnan. 

Vi ser vågor i vattnet, vattnet är klarblått och hon verkar vara vid ett hav. Bakgrunden är ur fokus 

och det är kvinnan som är i fokus på omslaget. 

 

Vilken typ av miljö är det på det amerikanska omslaget? 

Omslaget har en enkel, ren och rosa studiobakgrund som sätter kvinnan i fokus. Ljussättningen 

skapar en skugga snett till vänster bakom kvinnan. 

 

Konnotativ nivå 

Vilket intryck ger bakgrunden på det tjeckiska omslaget? 

Miljöbakgrunden är naturlig och stranden som syns i bakgrunden är en utomhusmiljö som många 

kan relatera till och påminner om sommar. Bakgrunden är inbjudande och för tankarna till de 

aktiviteter som man kan göra på en strand och vid havet e.g. sola och bada. Det fina vädret är 

lockande och skapar intresse. 

 

Vilket intryck ger bakgrunden på det amerikanska omslaget? 

Omslagets bakgrund har en stark rosa färg som betyder femininitet och mjukhet i de flesta 

kulturer (Fehrman & Fehrman, 2004). Bakgrunden är väldigt enkel och det är enbart färgen som 
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kan skapa ett intryck hos läsaren.  

 

Vilken relation har bakgrunden med personen på omslagen? 

På det tjeckiska omslaget är kvinnan placerad i en aktiv miljö. Stranden kan uppfattas som ett 

indexikalt tecken (Kjorup, 2004) som pekar på att kvinnan är aktiv vid stranden och har badat 

eller ska bada. Det ser ut som om kvinnan är ensam på stranden då det inte går att se något spår 

av annan aktivitet eller någon annan person i bilden. Miljön omkring henne är vacker och hennes 

leende är ett indexikalt tecken på att hon är glad (Kjorup, 2004). 

På det amerikanska omslaget är kvinnan ensam och eftersom bakgrunden är enkel blir 

omslagspersonen i fokus. Den rosa bakgrundsfärgen skapar en kontrast till kvinnans vita 

klänning. Eftersom miljön enbart är en platt och tom studiobakgrund skapas inte en relation 

mellan kvinnan och bakgrunden och det enda som pekar på att kvinnan är fysiskt placerad 

framför en rosa bakgrund är skuggorna som ljussättningen i bilden skapar bakom henne. 

 

Hur bidrar bakgrunden till helheten på omslagen? 

På det tjeckiska omslaget är miljöbakgrunden ett ikoniskt tecken (Kjorup, 2004) som skapar en 

frisk och naturlig känsla. Den miljö kvinnan är placerad i ser lockande ut och ger omslaget mer 

liv. Eftersom miljöbakgrunden är ur fokus är fortfarande kvinnan i centrum. Det tjeckiska 

omslaget innehåller många element och med miljöbakgrunden känns helheten lite rörig. 

Typografiska element förlorar viss kontrast när de är placerade på en miljöbakgrund men 

eftersom bakgrunden är ur fokus och vissa textelement på omslaget är i starka färger skapas en 

kontrast mellan texten och bakgrunden vilket gör texten tydligare. 

På det amerikanska omslaget ger den enkla bakgrunden omslagsperson mer fokus och även de 

typografiska element som finns på omslaget blir tydligare. Den rosa bakgrundsfärgen ger 

omslaget en feminin känsla (Fehrman & Fehrman, 2004) och samma färg återkommer i några 

textelement. Tillsammans med textelement i mörkrött och orange ger det omslaget ett färgglatt 

intryck. Alla färger har en varm vilket skapar en kontrast tillsammans med kvinnans vita klänning 

och de vita textelementen på omslaget. 
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Område – Omslagsperson (lättklädd) 

Material: Cosmopolitan (USA) från april 2012 & Verve (Indien) från januari 2012. 

 

 
 

Denotativ nivå 

Kort beskrivning av omslagen 

Cosmopol i tan : Omslaget har en vit bakgrund. Omslagspersonen är en ljushyad kvinna med långt, 

brunt hår och hennes högra hand är placerad på hennes högra höft. Bilden är tagen rakt framifrån 

och hon är vinklad framåt, men hennes rumpa är lätt vinklad mot höger. Hon har på sig en beige 

klänning med en djup urringning som slutar under hennes bröst. Hennes armar är bara förutom 

ett guldigt armband på vänster arm och en ring på långfingret på höger hand. Bilden är klippt 

under hennes rumpa. Omslaget har åtta textstycken och använder förutom svart och vit text även 

rosa och röd färg på vissa ord. I det högra övre hörnet på omslaget är det en mörkrosa cirkel med 

vit text på. En liknande men mindre rosa cirkel med vit text finns även i det vänstra, nedre 

hörnet. En brun ojämn och transparent rektangel med vit text finns på den högra sidan av 

omslaget och en liknande brun rektangel med vit text finns i det övre vänstra hörnet på omslaget. 

Längst ner på höger sida av omslaget finns det en bild på ett avklippt huvud vars ögon är 

censurerade med en svart rektangel. Typografin på omslaget har både serif och sans-serif typsnitt 

som varierar mellan versaler och gemener. Alla ord på omslaget är i fet stil. Logotypen är röd och 
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texten på omslaget är på engelska. 

 

Verve : Omslaget har en miljöbakgrund som består av grön natur. Omslagspersonen är en 

ljushyad kvinna med långt, brunt hår och hennes vänstra hand är placerad på hennes vänstra höft 

som är lite vinklad mot vänster. Hon är klädd i en cerise långklänning med stora volanger på 

nederdelen som endast visa hennes armar, hals och hennes vänstra ben från knät och ner till 

foten. Hon har cerise skor, ett silvrigt armband på vänster arm och en stor ring på långfingret på 

höger hand. Bilden är en helkroppsbild som tagen rakt framifrån. Omslaget har sju textstycken 

och använder förutom svart text mörkrosa färg på flera ord som matchar kvinnans klänning. 

Längst ner i det högra hörnet på omslaget finns det en vit och mörkrosa cirkel med svart text i. 

Typografin på omslaget är i enbart sans-serif typsnitt, varierar versaler och gemener och har mest 

ord i fet stil men även några kursiva och neutrala. Logotypen är mörkrosa och texten på omslaget 

är på engelska. 

 

Hur ser personerna ut på omslagen vad gäller kläder, smink och färger?  

Kvinnan på det amerikanska omslaget är klädd i en tajt, beige klänning med en djup urringning 

som visar hennes dekolletage. Hon har sotade ögon, markerade ögonbryn, rosa läppstift och rosa 

rouge. Käken är sammanbiten men hennes mun är öppen och visar framtänderna. Hennes blick 

är riktad in i kameran och möter läsarens blick. Hennes mörkbruna hår slutar vid hennes bröst 

och har mycket volym och stora lockar. Kvinnan poserar avslappnat med ena handen på höften 

som framhäver hennes rumpa. Hennes andra arm går längs med kroppen och handen är placerad 

vid hennes lår. 

Kvinnan på det indiska omslaget är klädd i en figurnära mörkrosa långklänning utan urringning. 

Nederdelen av klänningen har böljande, långa volanger. Klänningen är längre än kvinnan och 

bildar ett släp som ligger bredvid hennes fötter. Klänningen har en slits på vänstra sidan och visar 

hennes vänstra ben upp till knäet. Hon har mörkt markerade ögon och ögonbryn men resten av 

hennes smink ser naturligt ut. Hennes mun är lite öppen men hennes tänder syns inte. Hennes 

blick är riktad in i kameran och möter läsarens blick. Hennes mörkbruna hår slutar vid hennes 

bröst och har mycket volym och stora lockar. Kvinnan poserar avslappnat med ena handen på 

höften som framhäver hennes rumpa. Hennes andra arm går längs med kroppen och handen är 

placerad vid hennes lår. 
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Konnotativ nivå 

Vilket intryck skapar personerna på omslagen? 

På det amerikanska omslaget är omslagspersonens dekolletage centrerat på omslaget och hennes 

mörka, böljande hår skapar en stark konstrast med hennes hudfärg som fångar läsarens öga. 

Kvinnans blick, munnens uttryck och hennes synliga dekolletage är tecken som tillsammans 

skapar ett sexuellt uttryck. 

Omslagspersonen på det indiska omslaget har inte lika tydliga sexuella tecken. Kvinnans former 

är synliga på grund av den figurnära klänningen och handen i midjan markerar hennes höft. 

Klänningens slits avslöjar enbart kvinnans vänstra smalben och utöver det är bara hennes armar 

bara. De tecken som hennes kroppsspråk visar med hennes hållning, ansiktsuttryck och hennes 

kläder skapar i sin helhet ett mer glamouröst och sofistikerat uttryck. 

 

Vilken symbolisk betydelse har kläderna, sminket och färgerna på omslagspersonerna? 

Klänningen på det amerikanska omslaget visar mycket hud och klänningens beiga färg kan även 

ses som ett tecken för hud. Klänningen är sensuell och verkar vara mer passande för fest än ett 

glamouröst event. Hennes hårda smink framhäver hennes ögon och läppar. Kroppsspråket e.g. 

hennes ögon bjuder in läsaren. 

Klänningen på det indiska omslaget känns dyr och glamourös. Klänningen täcker större delen av 

hennes kropp och det ser ut som om hon ska gå på en fin tillställning. Att endast hennes smalben 

är synligt ger en mer sofistikerad än sexuell känsla. Hennes ögon är kraftigt markerade men 

resterande make-up är naturlig och skapar en stilren känsla.  
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Område – Omslagsperson (antal personer) 

Material: Cosmopolitan (USA) från januari 2012 och Praew (Thailand) från december 2012. 

 

 

 

Denotativ nivå 

Kort beskrivning av omslagen 

Cosmopol i tan : Omslaget har en vit studiobakgrund. Omslagspersonen är en ljushyad och 

solbränd kvinna med axellångt, brunt hår och hennes högra hand är placerad bakom hennes 

huvud. Bilden är tagen rakt framifrån men hennes rumpa är vinklad mot höger. Hon har på sig en 

urringad lila och svart spetsklänning med tunna axelband. Hennes armar är bara förutom två 

silvriga armband på höger arm och två smala armband på hennes vänstra arm. Bilden är klippt 

under hennes rumpa. Omslaget har åtta textstycken och använder förutom svart och vit text även 

rosa och lila färg på vissa ord. I det högra övre hörnet är det två transparenta stjärnor på ovanpå 

varandra i mörkrosa och gul färg med vit text på. En lila ojämn och transparent rektangel med vit 

text finns på den högra sidan och en mörkrosa rektangel med vit text finns på den vänstra sidan 

av omslaget. En liknande men mindre mörkrosa rektangel finns även centrerat längst ner på 

omslaget. Typografin på omslaget har enbart ett sans-serif typsnitt, varierar mellan versaler och 

gemener men alla ord är i fet stil. Logotypen är mörklila och texten på omslaget är på engelska. 
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Praew : Omslaget har en vit studiobakgrund. Omslaget innehåller sju olika kvinnor varav fem 

personer sitter på bruna trälådor och två personer står upp. En ljushyad kvinna som sitter i det 

nedre högra hörnet, är klädd i en orange långklänning med en tubformad överdel och två tunna 

axelband på vänster axel. Klänningen har en hög slits som visar hud ovanför knät och hon sitter 

med benen korsade. Hennes hår är axellångt och brunt. En annan kvinna som är ljushyad sitter i 

det vänstra, nedre hörnet. Kvinnan har kort brunt hår och en ärmlös grå klänning med silvriga 

detaljer runt halsen som slutar vid hennes knän. En tredje ljushyad kvinna som sitter närmare 

mitten av omslaget har mörkbrunt axellångt hår, lugg och glasögon. Hon är klädd i en silvrig 

klänning med en mönstrad svart och vit tunika över. Hennes händer är placerade på hennes knän. 

En fjärde ljushyad kvinna som sitter högre upp på den vänstra sidan av omslaget har uppsatt 

mörkbrunt hår och är klädd i en vinröd klänning med breda axelband. Hennes urringning täcks 

av ett stort halsband och hon har svarta spetshandskar på sig som slutar strax ovanför 

armbågarna. Lite längre till höger på omslaget sitter ytterligare en ljushyad kvinna med brunt 

axellångt hår och en svart ärmlös klänning som slutar strax under henne knän. Hon sitter med 

händerna i sitt knä. En annan ljushyad kvinna som står lite till höger från mitten av omslaget har 

svart axellångt hår och är klädd i en nästan heltäckande svart klänning. Klänningen har en liten v-

formad urringning som visar lite hud men utöver det syns bara hennes händer. Den sista kvinnan 

som står snett bakom de andra kvinnorna till höger på omslaget är ljushyad och har mörkbrunt 

kort hår och klädd i en silvrig och glittrig kavaj med vit en skjorta under och svarta byxor. Alla 

omslagspersoner visar i helkroppsbild. Omslaget har åtta textstycken och använder förutom svart 

och vit text även mörkrosa färg på vissa ord. Centrerat längst ner på omslaget är den en mörkrosa 

rektangel med vit text på. Typografin på omslaget har både serif och sans-serif typsnitt, varierar 

versaler och gemener och har flest ord i fet stil men även några ord i kursiv och neutral stil. 

Logotypen är mörkrosa och texten på omslaget är på thailändska och engelska. 

 

Hur många personer är det på omslagen?  

På det amerikanska omslaget finns det endast en omslagsperson, medan det thailändska omslaget 

har sju olika omslagspersoner. 

 

Är det blandade kön?  

Båda USA och Thailand har endast kvinnor på omslagen. 

 



	   52	  

Hur interagerar personerna med varandra på det thailändska omslaget? 

Alla sju kvinnor på det thailändska omslaget är placerade på eller framför olika lådor sittandes 

eller stående. Fem av kvinnorna sitter ner på lådorna, medan resterande två står upp, varav en av 

dem står upp står på en av lådorna. Längst fram i bild sitter två kvinnor, en i det nedre högra 

hörnet och en i det nedre vänstra hörnet på omslaget. Bakom dem sitter en kvinna ungefär i 

mitten av omslaget. Bakom henne sitter en kvinna på en låda till vänster och en kvinna står vid 

hennes högra sida. Bakom dem sitter en kvinna ungefär i mitten av omslaget på en låda som är 

ställd på högkant. Bredvid henne till vänster på omslaget står en kvinna på en liggande låda. Alla 

kvinnor står var för sig på omslaget och har ingen synlig kroppskontakt med varandra.  

 

Hur är omslagspersonernas kroppar positionerade på det amerikanska och det 

thailändska omslaget?  

På det amerikanska omslaget är omslagspersonen vinklad så att hennes rumpa hamnar i fokus på 

hennes vänstra sida. Hennes högra arm är placerad i håret. Hennes vänstra arm hänger löst vid 

hennes vänstra sida. Hennes kropp är snett vinklad åt vänster och hennes ansikte är riktat rakt 

fram. 

 

Alla omslagspersoner på det thailändska omslaget sitter eller står snett vinklade förutom en 

kvinna som står i mitten av omslaget som är vinklad rakt fram. Fyra av kvinnorna kroppar är 

vinklade åt vänster och två av kvinnorna kroppar är vinklad mot höger. Två av kvinnornas 

ansikten är riktade rakt fram, tre av kvinnornas ansikten är vinklade till vänster och en kvinnas 

ansikte är vinklat till höger. Fem av kvinnorna sitter ner och två av kvinnorna står upp. Alla av 

fem av de kvinnor som sitter ner har händerna i knät. Den ena av de stående kvinnorna som står 

i mitten av omslaget har sin högra arm rak vid hennes högra sida och hennes vänstra arm böjd 

och placerad framför hennes mage i midjehöjd. 

 

Konnotativ nivå 

Vilket intryck skapar personerna på omslagen? 

Sättet som omslagspersonen på det amerikanska omslaget har sin hand positionerad i håret ger 

intrycket att hon leker med sitt hår vilket kan tolkas som ett indexikalt tecken för att hon är 

ungdomlig och lekfull. Hennes leende är även ett indexikalt tecken (Kjorup, 2004) som pekar på 

att hon är glad. Hennes kroppsspråk känns sensuellt och ger intrycket att hon är självsäker och 

utåtriktad. 
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Sättet omslagspersonerna på det thailändska omslaget har sina kroppar positionerade kan tolkas 

som et indexikalt tecken (Kjorup, 2004) som pekar på att de är starka och självsäkra som kvinnor. 

Fokus ligger mer på vilka de är som kvinnor än deras kroppar och utseende. Då alla kvinnorna på 

omslagen ler mer eller mindre skapar detta en inbjudande och positiv känsla. 

Alla kvinnorna överlag på det thailändska omslaget har relativt täckande kläder och signalerar 

inget direkt sexuellt med sitt kroppsspråk. Detta kan tolkas som ett indexikalt tecken (Kjorup, 

2004) som pekar på att kvinnorna är respektabla och sofistikerade kvinnor som inte behöver 

använda sin sexualitet för att få uppmärksamhet. Alla kvinnorna har rak hållning och ser 

avslappnade ut i sitt kroppsspråk, vilket indikerar att de är stolta och självsäkra kvinnor (Kjorup, 

2004).  

 

Vilka tolkningar skapar interagerandet mellan personerna på det thailändska omslaget? 

Omslagspersonerna på det thailändska omslaget samspelar inte med varandra. Att kvinnorna inte 

interagerar med varandra på omslagsbilden men befinner sig på samma bild och är placerade 

bredvid varandra kan kan vara ett indexikalt tecken (Kjorup, 2004) som pekar på att kvinnorna 

inte har någon relation till varandra, utan medverkar på magasinets omslag av någon annan 

anledning. Varje kvinna får ta lika mycket plats på omslaget, även om de är placerade längst bak 

eller längst fram i bilden. Att varje kvinna ges lika mycket utrymme på omslaget kan även tolkas 

som ett indexikalt tecken (Kjorup, 2004) på att alla kvinnorna på omslaget är jämställda med 

varandra. 

 

Hur stort fokus får omslagspersonerna på omslagen?  

Omslagspersonen på det amerikanska omslaget får mer fokus än kvinnorna på det thailändska 

omslaget. Kvinnan på det amerikanska omslaget är ensam på omslaget och bilden på henne är en 

närbild vilket gör att hon hamnar i fokus. Omslagspersonerna på det thailändska omslaget är alla i 

fokus då alla sju omslagspersoner är strategiskt placerade så att alla tar upp lika mycket utrymme 

vardera av omslaget. 

 

Finns det stora skillnader i den visuella designen på det amerikanska och thailändska 

omslaget på grund av omslagspersonerna?  

Det finns vissa utmärkande skillnader mellan den visuella designen på grund av personerna på 
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omslagen. På det amerikanska omslaget är omslagspersonen i centrum och alla textelement är 

strategiskt placerade runt henne. Det thailändska omslaget innehåller fler omslagspersoner men 

lika många textelement som på det amerikanska omslaget, men storleken på textelementen på det 

thailändska omslaget är mindre och strategiskt placerade vid varje omslagsperson som är på 

omslaget. Ett större textelement är mer i fokus i mitten längst ner på omslaget framför och 

mellan alla omlagspersonerna. 

 

Område – Färg (studiobakgrund) 

Material: Cosmopolitan (USA) från september 2012 och Gloss (Brasilien) från mars 2012. 

 

 

 

Denotativ nivå 

Kort beskrivning 

Cosmopol i tan:  Omslaget har en ljusblå studiobakgrund. Omslagspersonen är en ljushyad kvinna 

med axellångt, brunt hår. Hon är klädd i en gul, uppknäppt skjorta som är knuten i midjan och 

visar magen samt en djup urringning. På nederdelen har hon ett par ljusa jeans och hennes 

tummar är placerade i byxfickorna. Hon har två armband, ett tjockt och ett smalt på hennes 
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vänstra handled. Bilden är tagen rakt framifrån och klippt under hennes rumpa. Omslaget har åtta 

textstycken och använder förutom svart och vit text även mörklila, ljusblå och gul färg på vissa 

ord. I det högra nedre hörnet är det en vit, liten cirkel med gul och svart text på. Centrerat till 

vänster på omslaget finns en avlång, mörklila rektangel med rundade hörn med vit text och en 

QR-kod på. Typografin på omslaget har enbart sans-serif typsnitt och det varierar mellan versaler 

och gemener. Alla ord är i fet stil men även några få ord är i kursiv stil. Logotypen är mörklila 

och texten på omslaget är på engelska. 

 

Gloss :  Omslaget har en vit studiobakgrund. Omslagspersonen är en ljushyad kvinna med 

axellångt, brunt hår. Hennes högra hand nuddar ansiktet medan den vänstra armen är 

positionerad längs med hennes kropp. Hon är klädd i en blå och vit randig kortärmad topp som 

är instoppad i ett par midjehöga, blå shorts med svartvitt mönster som slutar högt upp på låret. I 

midjan har hon ett smalt skärp med ett silvrigt smycke som spänne och på hennes ringfinger på 

högra handen har en stor ring med en ros på. Bilden är tagen rakt framifrån men hennes kropp är 

lite vinklad mot höger. Bilden är klippt vid hennes knän. Omslaget har åtta textstycken och 

använder förutom svart text även mörklila, mörkrosa och grå färg på vissa ord. Två gula trianglar 

finns på omslaget. En är placerad i mitten till höger och den andra är placerad i mitten till väster 

på omslaget. Två gula plustecken finns även placerade i mitten till höger på omslaget. Typografin 

på omslaget har enbart sans-serif typsnitt och som varierar mellan versaler och gemener. Större 

delen av orden är i fet stil och enbart några få är i neutral stil. Logotypen är mörkrosa och texten 

på omslaget är på portugisiska och engelska. 

 

Vilka bakgrundsfärger används på det amerikanska och på det brasilianska omslaget? 

Det amerikanska omslaget använder en ljusblå studiobakgrund. Det brasilianska omslaget 

använder en vit studiobakgrund. 

 

Vilka övriga färger finns det på omslagen i texten, på kläderna eller på övriga symboler? 

Det amerikanska omslaget använder sig av flera olika färger. Loggan, delar av typografin (15 ord) 

och en rektangulär ruta med runda hörn på omslaget är mörklila. Under rutan finns tre textrader 

som är skrivna på tre rektangulära vågräta rutor. Fyra av orden är gula, 10 ljusblåa och resterande 

av typografin är svart och vit. Den gula färgen på typografin återkommer på omslagspersonens 

skjorta som är starkt gul. På omslagspersonens vänstra axel och som även kan skymtas under 
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hennes hår på den högre axeln finns något broderat i färgerna lila, gul, vit och svart. 

Omslagspersonens byxor är ett par ljusblåa jeans. Hennes läppar är målade i en ljusrosa färg. En 

vit och svart symbol i form av en QR-kod finns till vänster från mitten på sidan av omslaget. 

Även en vit rund cirkel finns i omslagets nedre högra hörn. 

 

På det brasilianska omslaget går färgerna mer i samma ton än vad färgerna på det amerikanska 

omslaget gör. 18 ord är mörkrosa, sju ord är lila, 38 ord är grå och 27 ord är svarta på omslaget. 

Fyra gula symboler i form av två trianglar som är vinklade som pilar och två plustecken finns på 

omslaget. I ett textfält finns en smal mörkrosa vågrätt linje som separerar två textfält. Det finns 

även fyra mörkrosa symboler i form av rektanglar som är riktade som pilar, vilka pekar på fyra 

stycken av text. Omslagspersonen är klädd i en mörkblå- och vitrandig topp, ett par blå shorts 

med vita och svarta detaljer och ett ljusblått skärp. Hon bär även en mörkrosa ring och hennes 

läppar är målade mörkrosa. 

 

Konnotativ nivå 

Hur bidrar bakgrundsfärgen till helheten? 

Då båda omslagen använder sig utav studiobakgrunderna har omslagspersonerna ingen direkt 

relation till bakgrunden. På det amerikanska omslaget är den ljusblåa bakgrunden en stark 

kontrast mot omslagspersonen och majoriteten av typografin på omslaget. Typografin som är 

skriven i blått försvinner dock lite i bakgrunden. På det brasilianska omslaget skapar den vita 

studiobakgrunden en kontrast med omslagspersonen och typografin. Dock försvinner de 

textområden som är i grå text i bakgrunden, då grått och vitt ligger förhållandevis nära varandra i 

färgskalan. Båda studiobakgrunderna framhäver omslagspersonerna och fokus faller först på 

omslagspersonerna då det inte finns något som distraherar ögat i bakgrunden.  

 

Finns det någon relation mellan omslagspersonernas kläder och bakgrundsfärgen? 

Studiobakgrundens färg på det amerikanska omslaget har ingen direkt relation med 

omslagsperson utöver att hennes jeans går mot samma nyans av ljusblå som bakgrunden. 

Studiobakgrunden på det brasilianska omslaget har inget direkt gemensamt med omslagspersoner 

utöver de vita ränderna på hennes topp som går i samma vita nyans och det vita mönstret på 

hennes shorts som går i en något mörkare vit nyans än den vita färgen på bakgrunden. 
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Vilket helhetsintryck skapar färgen på omslagen? 

Båda omslagens känns ljusa och inbjudande. Den ljusblåa bakgrunden på det amerikanska 

omslaget tolkas i de flesta kulturerna som en lugn och klar färg (Fehrman & Fehrman, 2004) som 

skapar en fräsch känsla på omslaget. Det brasilianska omslaget förmedlar en mer klinisk och 

stilren känsla med sin vita bakgrund. Eftersom vitt ofta tolkas som en oskuldsfull färg i de flesta 

kulturer skapar bakgrunden en ren oskuldsfull stämning runt omslagspersonen (Danasi, 2002). 
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5. Diskussion 

I denna del kommer vi att knyta samman teorin med det resultat vi uppnått i vår analys och diskutera varför 

dessa kulturellt estetiska likheter och skillnader finns i den visuella designen på kvinnomagasin i olika länder och 

hur relationen ser ut mellan USA och övriga länder. 

 

5.1. Den kvantitativa innehållsanalysen 

I vårt resultat i den kvantitativa innehållsanalysen kunde vi utskilja flera likheter mellan de olika 

ländernas magasinomslag. För att lyfta fram några likheter som hittades kunde vi bland annat se 

att alla länder använder sig i utav sans-serif i någon utsträckning på alla omslag, vilket enligt 

typografiska regler är bra att använda på rubriker (Koblanck, 2003). Alla omslag innehåller 

kvinnor och på 90.3 procent av dessa var det en ensam kvinna på omslaget, vilket är ett förväntat 

resultat då magasinen är riktade till kvinnor. 91,7 procent av omslagspersonerna har sin kropp 

vinklad rakt framifrån och på 95,8 procent av magasinomslagen var personernas blick riktad in i 

kameran. Detta gör att omslagspersonen är riktad mot konsumenten, vilket kan ses som ett sätt 

att fånga uppmärksamhet och tilltala konsumenten. 

Det är svårt att skapa en förståelse för exakt vad dessa likheter beror på och om det är en typ av 

standard som har växt fram inom tidningsbranschen genom olika kulturella influenser historiskt 

sett, eller om en dominant kultur har påverkat tidningsbranschen genom kulturimperialism. Om 

vi utgår från amerikansk tidningsdesign och layout har ett visst kulturellt inflytande på 

tidningsdesign i andra länder kan detta ses som en form av populärkultur inom tidningsdesign. 

Det vill säga att amerikanska Cosmopolitan popularitet kan ha skapat en form av standard inom 

tidningslayout och design som andra länder tar efter i ett försök att uppnå samma framgång som 

Cosmopolitan. 

 

De skillnader som vi kunde urskilja i den kvantitativa innehållsanalysen visade bland annat att i 

användningen av text var Förenade Arabemiraten det land som använde sig minst av text i fet stil, 

mellan 1-30 ord på alla omslag, medan majoriteten av omslagen i Brasilien och USA hade 51 ord 

eller mer i fet stil. En annan tydlig kontrast fanns mellan USA och resterande länder i 

användingen av neutral text, detta var något som saknas på 10 av amerikanska omslagen men var 

en majoritet på magasinsomslagen i resterande länder. Gällande val av bakgrund använde 
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Tjeckien miljöbakgrund i störst utsträckning, på 11 av 12 omslag. Endast USA och Brasilien har 

en majoritet i användningen av studiobakgrund. Vid antalet personer och kön på omslagen skiljde 

sig Thailand rejält från resterande länder. Thailand var det enda land där majoriteten av omslagen 

innehöll två eller fler personer, samt hade sex omslag där båda könen var representerade. 

Lättklädda personer på omslag var vanligast i Brasilien och USA där majoriteten av 

omslagspersonerna kodades som lättklädda. Indien var det enda land där fler än sex omslag 

innehöll omslagspersoner som inte var lättklädda.  

 

Även här är det svårt att veta exakt vad dessa skillnader beror på. Vårt resultat visar att Williams 

(1961) syn på kultur är mycket relevant gällande relationen mellan kultur som ett sätt att leva och 

kultur som estetiska uttryck e.g. visuell design. Detta går bland annat att se i hur kvinnor 

framställs på de olika kvinnomagasinen. Omslagpersonernas kläder är mer utmanande och visar 

mer hud på omslagen i e.g. USA och Brasilien medan omslagspersonerna på e.g. Indiens omslag 

visar mindre hud. Detta är en kulturell referens som kan bero på att nakenhet, sex och samlevnad 

är mer tabu i Indien. I e.g. USA kan sex användas som en taktik för att sälja och denna skillnad 

mellan USA och Indien kan ha en grund i ländernas kultur. USA:s kultur kan ses som en relativt 

öppen och tolerant kultur med en mångkulturell befolkning medan kulturen i Indien är starkt 

influerad av religion och traditionella värderingar. 

 

En påverkande faktor kan även vara vilken åldersgrupp kvinnomagasinen är riktade till. Ålder kan 

ha olika kulturella konnotationer i olika kulturer. I vissa kulturer kan det finnas en uppfattning 

om att 20-årsåldern är en tid för kvinnor att “hitta sig själv”, utveckla sin stil eller sin karriär, 

medan i andra kulturer kan giftermål och familj vara mer aktuellt för en kvinna i 20-års åldern då 

det kan vara en viktig tradition i dennes kultur. På så sätt kan den visuella designen förändras 

mellan kulturer trots att målgruppen är kvinnor i samma ålder.  

 

Som Lull (2000) diskuterar är kulturindustrins roll att hitta de symboliska referenser som vädjar 

till en fungerande marknad och på så sätt förändras kulturella produkter både estetiskt och 

innehållsmässigt när det ska publiceras i en annan kultur. Det är dock väldigt intressant att det 

arabiska kvinnomagasinet Emirates Woman har ett antal omslag där kvinnor uppfattas som 

lättklädda trots att magasinet publiceras i ett land vars kultur har traditionella värderingar om 
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kvinnor. Detta kan bero på att kvinnomagasinets syfte är att uppfattas som ett internationellt 

magasin som ska kunna läsas oavsett kulturell tillhörighet. En annan aspekt som kan spela in vad 

gäller skillnaderna i layout och design på omslagen är magasinets målgrupp. Magasinens layout 

och design måste först och främst tilltala den målgrupp som ska köpa magasinet och vilken 

målgrupp kvinnomagasin är riktade till är något som inte berörs i denna undersökning. Vårt urval 

var kvinnomagasin riktade till en åldersgrupp mellan 16-35 år men inom denna kategori finns det 

vanligtvis flera underkategorier som riktar sig till olika livsstilar hos kvinnor. Det tjeckiska 

kvinnomagasinet Žena a život har många utomhusmiljöer på sina omslag, vilket kan betyda att det 

magasinets målgrupp är aktiva kvinnor.  

 

5.2. Den kvalitativa innehållsanalysen 

I vår kvalitativa analys valde vi att fokusera på de områden från den kvantitativa analysen som 

visade störst kontraster mellan USA och resterade länderna i ett försök att analysera dessa 

kontraster djupare och se hur kultur kan påverka visuella uttryck på de olika kvinnomagasinens 

omslag.  

 

I jämförelsen mellan ett arabiskt och amerikanskt omslag gällande användningen av text i fet stil 

visade det att det amerikanska omslaget upplevdes mer statiskt när textelementen liknade 

varandra, medan variationen av stilar på text på det arabiska omslaget upplevdes mer dynamiskt 

men samtidigt något rörigt. Det arabiska omslaget använde sig av ett typsnitt som tolkades som 

sofistikerat, vilket i sin tur kan vara kopplat till magasinets målgrupp. Valet av att använda e.g. en 

mer enkel och stilren typografi kan vara för att magasinet är riktad till sofistikerade kvinnor. 

 

Val av bakgrund jämfördes mellan Tjeckien och USA. Det intressanta här var att genom 

användandet av miljöbakgrund på det tjeckiska omslaget placeras omslagspersonen i en aktiv 

miljö vilket skapar en annan konnotation än den statiska bakgrunden som användes på det 

amerikanska omslaget. Samtidigt förflyttas viss fokus från omslagspersonen på det tjeckiska 

omslaget medan på det amerikanska skapas en kontrast mellan person och bakgrund och sätter 

omslagspersonen i huvudfokus. Valet av bakgrund kan vara ett medvetet val i magasinets layout 

för att kunna anpassas till en specifik målgrupp. 

Mellan Indien och USA analyserades variabeln “lättklädd” som visade hur omslagspersonen på 

det amerikanska omslaget gav ett betydligt mer sexuellt uttryck än kvinnan på det indiska 
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omslaget. På båda omslagen liknade kvinnorna varandra i flera aspekter; de hade brunt långt hår, 

poserade på ett liknande sätt och båda kvinnorna bar tajta klänningar som visade deras former, 

men eftersom kvinnan på det amerikanska omslaget hade ett synligt dekolletage gav det 

annorlunda konnotationer. Denna skillnad diskuterades även tidigare, att skillnaden mellan 

kvinnors framställning kan grunda sig i ländernas kultur.  

 

På det amerikanska kvinnomagasinet verkar det vara fokus på en person på alla omslag och detta 

visade en stor kontrast när ett amerikanskt omslag jämfördes med ett thailändskt omslag som 

innehöll 12 personer. Anledningen till denna kontrast kan bero på flera aspekter. Det kan finnas 

en koppling till ländernas respektive kultur, men även kvinnomagasinens innehåll och eftersom vi 

inte gått in djupare på magasinens faktiska innehåll så är det svårt att uttala sig om anledningen till 

denna kontrast hos länderna.  

 

Användningen av färg på magasinens omslag skapade olika konnotationer. Magasinsomslaget 

från USA använder sig av en ljusblå studiobakgrund, vilket är en färg som återkommer på flera av 

USA:s magasinsomslag. Valet att använda en ljusblå bakgrund kan vara ett medvetet val hos 

designern vid skapandet av omslaget, då den ljusblåa färgen i många kulturer är en lugn och klar 

färg (Fehrman & Fehrman, 2004) vilket ger omslaget en fräsch känsla. Brasilien använder sig här i 

stället av en vit studiobakgrund, vilket är återkommande på flera av Brasiliens magasinsomslag. 

Att använda en vit bakgrund kan även här vara ett medvetet val när gäller designen av omslaget, 

då vitt i många kulturer förmedlar en klinisk och stilren känsla (Fehrman & Fehrman, 2004). 

Även om färg och dess betydelse kan ses som något självklart så skapar färg fortfarande olika 

konnationer i olika kulturer, vilket är viktigt att ha i åtanke vid användningen av färg inom design. 

 

Genom att använda semiotik som metod gick det att tolka större delen av materialet, dock 

saknades vissa teoretiska vinklar som hade gett innehållsanalysen ytterligare tyngd. En persons 

kroppsspråk är bland annat ett viktigt verktyg och hade kunnat stärka analysen i de områden som 

berörde omslagspersoner. Den kvalitativa innehållsanalysen gav en inblick i hur ländernas olika 

magasinsomslag kan tolkas och hur olika visuella element i sin helhet påverkar tolkningen av 

kvinnomagasinens visuella design. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel ställer vi resultatet och analysen mot vårt teoretiska ramverk. Genom att diskutera hur vårt 

resultat förhåller sig till diskussionen om kulturell globalisering kommer vi fram till en slutsats. Vi går även 

tillbaka till våra frågeställningar som nu ska få ett svar.  

 

6.1. Talar resultatet för homogenisering eller hybridisering av kultur?  

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka om det förekommer kulturellt estetiska skillnader 

och likheter i visuella uttryck på kvinnomagasins omslag mellan olika länder i världen. Genom att 

genomföra både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys kunde vi både mäta och analysera de 

likheter och skillnader som uppstod mellan länderna. Undersökningarnas fokus var att göra att 

först urskilja skillnader och likheter i den visuella designen på ländernas kvinnomagasins omslag, 

därefter lyfte vi fram starka kontraster i flera områden mellan USA och resterande länder för att 

se hur den visuella designen på det globala amerikanska kvinnomagasinet Cosmopolitans omslag 

skiljer sig från den visuella designen på populära kvinnomagasins omslag i andra länder. 

 

I vårt resultat kan vi se att kulturimperialism inte verkar vara lika närvarande som kulturell 

hybridisering. När kulturella produkter diskuteras är det i stort sätt omöjligt att bortse från den 

påverkan som kulturella koder, regler och traditioner har och detta kan vi tydligt se i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Den kulturella flödes- och nätverksmodellen ser ut att vara mer 

aktuell när det diskuterar kulturella produkternas roll på den internationella marknaden och sättet 

det bidrar till en diversifiering av global kultur. Crane (2002) menar dock att i vilken utsträckning 

kulturella produkter från ett visst land dominerar den internationella marknaden beror på 

medieindustrin och vilken typ av produkt det är. Vissa former av media har en såpass bred 

spridning att det verkar utgöra en homogen kultur e.g. ett amerikanskt kvinnomagasin som 

Cosmopolitan publiceras i över 100 länder (http://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan.php), 

men faktumet att Cosmopolitan anpassar sitt magasin i olika kulturer ökar tillgången på olika 

kulturella stilar och former vilket samtidigt kan förhindra att en homogen kultur hos 

kvinnomagasin skulle kunna utvecklas. Populärkulturens roll är viktig att ha i åtanke gällande de 

likheter som finns i den visuella designen på kvinnomagasinens omslag. Det är svårt att uttala sig 

om dessa likheter har utvecklats genom kulturimperialism, eller om populärkultur har skapat en 

standardisering för visuell design på kvinnomagasins omslag i flera länder. Dock visar de 
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skillnader som fanns i den visuella designen att ländernas kultur som ett sätt att leva påverkar 

kulturella estetiska uttryck e.g. den starka konstrast som fanns mellan Indien och USA i 

kvinnornas framställning på kvinnomagasinens omslag.  
 

Det finns flera ytterligare aspekter som kan spela in i hur dessa skillnader och likheter har 

uppstått. I denna studie ligger endast fokus kvinnomagasin i utvalda länder under år 2012, men 

den globala marknaden för kvinnomagasin kan ha förändrats mycket under från föregående år, då 

globalisering är en komplicerad och utdragen process. Marknaden för kulturella produkter 

utvecklas ständigt i både kapital och efterfrågan och det är svårt att fastställa vilken relation kultur 

och visuella produkter kommer att ha i framtiden.  

 

Denna studie tar dessutom inte hänsyn till amerikanska kapitalinvesteringar och det är möjligt att 

magasinen i något led ägs av ett större globalt företag som påverkar kvinnomagasinens layout och 

design. Som Jin (2007) diskuterar så har kulturimperialismen ändrat form och stora globala 

företag har insett att de inte kan påtvinga kulturer med sina kulturella produkter på den globala 

marknaden och måste därför förändra sin strategi. Genom att köpa upp företag i andra länder 

och kulturer hittar kulturimperialismen nya vägar att skapa masskultur och med dessa nya 

strategier utveckla en homogen kultur.  Det är därför svårt att diskutera detta i vår undersökning 

då det inte finns tillräckligt med belägg för denna form av kulturimperialism. 

 

6.2. Våra frågeställningar 

• Vilka skillnader och likheter finns det i den visuella designen på populära kvinnomagasins 

omslag som publiceras i olika länder? 

 

Vårt resultat visade att det fanns en stor variation av både likheter och skillnader i den visuella 

designen på kvinnomagasinens omslag mellan de olika länderna. Några likheter som vi kunde se i 

den visuella designen på kvinnomagasinens omslag var inom områden som blickriktning och 

kroppsvinkel på omslagsperson. Även vissa typografiska element e.g. användningen av sans serif-

typsnitt vilket var återkommande på flera av ländernas omslag. De skillnader som vi kunde 

urskilja var e.g. användningen av kursiv stil, val av bakgrund och kön i vissa länder. Detta gav oss 

en överblick över vilka skillnader och likheter som fanns i den visuella designen på 
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kvinnomagasins omslag i olika länder, vilket gav oss ett svar på vår frågeställning. 

 

• Vilka intryck och tolkningar skapar skillnader i den visuella designen mellan amerikanska 

kvinnomagasinet Cosmopolitans omslag och omslagen från kvinnomagasinen som 

publiceras i de andra länderna?  

 

Vårt resultat visade att materialet skapade flera olika tolkningar av den visuella designen på 

kvinnomagasinens omslag. En stor kontrast kunde vi urskilja i hur kvinnor framställs på 

omslagen mellan de olika länderna. I USA kunde vi se att kvinnorna upplevdes mer lättklädda, 

medan kvinnorna på de indiska omslagen var mer påklädda. En kontrast vi kunde se mellan USA 

och Brasilien var att det amerikanska magasinet använde sig av färgstarka studiobakgrunder 

medan det brasilianska magasinet använde sig mer utav vita studiobakgrunder. Hur kulturer 

värderar framställningen av kvinnor eller vilken betydelse färg har i olika kulturer, kan grundas i 

flera olika anledningar då kultur är komplext och bör undersökas djupare för att kunna skapa 

förståelse för kulturella regler, traditioner och symboliska betydelser. Om vi hade haft mer 

kunskap om vad som definierar ländernas olika kulturer skulle vi kunnat förutse några typiska 

skillnader mellan kvinnomagasinen och därmed kunnat utveckla vår analys ytterligare.  

 

Även om kultur kan ha en central roll i hur dessa konstrater uppstår så kan det även finnas andra 

aspekter som spelar in i hur visuell design tar form. Kvinnomagasin är en produkt som har en 

specifik målgrupp och vanligtvis en vision om vad de vill förmedla med sitt magasin. Visuell 

design är ett effektivt verktyg som kan anpassas för en specifik målgrupp och hjälper magasinet 

att förmedla sin vision.  

 

6.3. Sammanfattning 

Vårt resultat visar att det både finns tydliga likheter och skillnader mellan de olika ländernas 

magasinomslag. Om de likheter som uppstod på de olika kvinnomagasinens omslag beror på en 

slags standardisering genom kulturimperialism är svårt att säga, men det är tydligt att det finns en 

viss standard i layout och design på kvinnomagasins omslag. Denna standardisering kan även ha 

växt fram inom tidningsbranschen genom kunskap om funktionell design och hur det ska tilltala 

en viss målgrupp. Skillnaderna i den visuella designen på omslagen visar på att det fortfarande 

finns en form av hybridisering av kultur, då omslagen visar olika kulturella uttryck på några av 
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kvinnomagasinens omslag. Men även här spelar andra aspekter in, som påverkar hur den visuella 

designen tar form. Magasinets målgrupp, vision och även vilka val designerns tar gällande 

designen.  

 

Vårt teoretiska ramverk om kultur och globalisering har hjälpt oss skapa förståelse för kulturell 

globalisering inom tidningsbranschen. De två modellerna gällande homogenisering eller 

hybridisering av kultur har varit relevanta i diskussionen om hur kulturella produkter distribueras 

och formar kulturella samhällen. Vi har insett att dessa två modeller, teorin om kulturimperialism 

och kulturella flödes- och nätverksmodellen, inte utesluter varandra utan istället existerar 

samtidigt på två olika nivåer gällande diskussionen om relationen mellan globalisering och kultur.  
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7. Implikationer för yrkes- och samhällsperspektiv 

I detta kapitel diskuterar vi vilka implikationer vår undersökning kan ha för yrkes- och samhällsperspektiv. 

 

I branscher där visuell kommunikation och design berörs är det viktigt att ha i åtanke hur visuella 

element kan ha olika betydelser i olika kulturer. Detta är även något som är viktigt hos företag 

som massproducerar kulturella produkter på en global marknad. För att produkten ska kunna 

säljas i flera länder och kulturer måste ibland produktens visuella formgivning anpassas för att 

passa in i landets kultur. Inom tidningsbranschen verkar både lokal och global kultur ha en viktig 

roll i utformningen av visuell design på kvinnomagasins omslag i världen. 

 

Ur ett samhällsperspektiv är även denna typ av diskussion om kulturell globalisering och 

globaliseringen av kulturella produkter viktig. Kulturell globalisering kan ha både positiv och 

negativ inverkan på kultur och människor som lever inom en viss kultur. Stora företag tjänar mer 

pengar genom att globalisera kulturella produkter. Det är därför viktigt att diskutera globalisering 

och förstå att globalisering kan ha både positiva och negativa effekter på vår kultur, vare sig det 

gäller visuell design, mat, kläder eller andra kulturella produkter. Kulturell globalisering kan 

hämna kulturer, men även utveckla och stärka kulturer och därför är det viktigt att ha kunskap 

om hur kulturell globalisering fungerar i vårt samhälle för att kunna ta rätt ställning till den 

förändring och utveckling som kan uppstå. 
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8. Förslag på vidare forskning 

I detta kapitel ger vi förslag på intressant vidare forskning inom ämnet.  

	  

För att få ett bredare perspektiv på hur den visuella designen på kvinnomagasin skiljer sig mellan 

länder går det att utöka tidsramen för materialet som ska undersökas. Genom att undersöka material 

från en längre tidsperiod, e.g. fem år, går att se hur kvinnomagasins visuella design på omslag 

förändrats och skapa förståelse för hur layout och design kan förändras över tid. Det blir även enklare 

att se i vilken riktning kvinnomagasinen utvecklas och om det går mot en homogenisering eller 

hybridisering av kultur.  

 

Ett annat perspektiv som vore intressant att undersöka internationella magasin som publiceras i flera 

länder för att se hur de anpassar sig till den lokala kulturen, både i innehåll och den visuella designen. 

Detta skulle ge en större inblick i hur kulturell globalisering ser ut på en lokal nivå.  

 

Även användning av det engelska språket på magasin i länder som inte har engelska som modersmål 

är intressant att undersöka utifrån både ur ett globalt och kulturellt perspektiv. Är kulturimperialism 

anledningen till varför det engelska språket förekommer på magasin från länder som har ett annat 

språk?  

 

Denna undersökning vore även intressant att applicera på andra typer av magasin, e.g magasin riktade 

till en manlig målgrupp, för att se vad för likheter och skillnader som uppstår i den visuella designen. 

Det går även att lägga mer vikt på enbart vissa delar i den visuella designen, e.g hur kvinnor framställs 

och hur detta förändras över kulturer.  
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10. Bilagor  

Bilaga 1: Kodschema - Kvantitativ innehållsanalys 

 
Kategori Variabel Värde 

ID KodarID 
Instruktioner: 
Vem som kodar in materialet.  
 
1. Zara Syversen 
2. Emma Nilsson 

1. ZS 
2. EN 

 Kodar Datum 
 
Instruktioner: Vilket datum datan kodas in.  
 

yy/mm/dd 

   

Upplaga V1. Land 
 
Instruktioner: Vilket land tidningen tillhör.  

1. Brasilien 
2. Förenade 
Arabemiraten 
3. Indien 
4. Thailand 
5. Tjeckien 
6. USA 

 V2. Månad  
 
Instruktioner: Vilken månad tidningen publicerades.  

1. Januari 
2. Februari 
3. Mars 
4. April 
5. Maj 
6. Juni 
7. Juli 
8. Augusti 
9. September 
10. Oktober 
11. November 
12. December 

Text  V3. Antal ord på omslag 
 
Instruktioner: Räkna antal ord på omslaget. Ord med bindelstreck 
räknas som ett ord. Siffror räknas även de som ett ord e.g. 25 är ett 
ord. Ord som är i bilden, e.g på en tröja räknas inte. Logotyp räknas ej 
som ord och tidningens information, e.g. månad och pris, räknas inte 
heller. 

0-999 

 V4. Antal ord i fet stil 0-999 
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Instruktioner: Antal ord med fetare karaktär som urskiljer sig från 
“vanlig” text.  

 V5. Antal ord i kursiv stil 
 
Instruktioner: Antal ord med kursiv stil.  

0-999 

 V6. Antal ord i neutral stil 
 
Instruktioner: Resterande ord som varken har fet karaktär eller kursiv 
stil. 

0-999 

 V7. Antal ord i serif typsnitt 
 
Instruktioner: Serif typsnitt är typsnitt som har seriffer, även kallat 
“klackar”. Exempel på ett serif typsnitt är Times New Roman. 
 

0-999 

 V8. Antal ord i sans serif typsnitt 
 
Instruktioner: Ett sans serif typsnitt är typsnitt utan seriffer. Exempel 
på ett sans serif typsnitt är Arial. 
 

0-999 

 V9. Används färgtext? 
 
Instruktioner: Om något textelement eller ord är med en annan färg 
än svart, grå eller vit så är det ett ja. 
 

1. Ja 
2. Nej 

 V10. Antal ord i färg 
 
Instruktioner: Hur många ord som är i färg, det vill säga ej svart, grå 
eller vit text.  
 

0-999 

Bakgrund V11. Bakgrundsfärg 
 
Instruktioner: Fyll i vilken färg det är på bakgrunden av omslaget. Om 
det inte är en enkel färg, e.g. en gradient mellan två färger eller fler 
samt om det är en miljöbakgrund används felkod 9999. 
 

Skriv i färg... 
9999. Ej enkel färg 
(gradient eller 
miljöbakgrund) 
 

 V12. Val av bakgrund 
 
Instruktioner: Vad för bakgrund det är på omslaget. Studiobakgrund 
är en enkel, ren bakgrund. Utomhusmiljö räknas som en miljö där det 
återfinns element som finns utomhus e.g. byggnader eller träd. 
Inomhusmiljö räknas som en miljö inom väggar med e.g. möbler eller 
liknande. Övrigt skrivs in när det är svårt att bedöma om det är en 
studiobakgrund eller miljö.  

1. Studiobakgrund 
2. Miljö utomhus 
3. Miljö inomhus 
4. Övrigt 
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Person V13. Antal personer på omslag 
 
Instruktioner: Hur många personer det finns på omslaget. Om det 
inte finns någon person används felkod 99. 
 

1. 1 person 
2. 2 personer 
3. Flera personer 
99. Ingen person 

 V14. Kön 
 
Instruktioner: Vad för kön det är på personen eller personerna på 
omslaget. Om det är mer än en person och dessa är av båda kön 
används kod 3. Vid ingen person används felkod 99. 
 

1. Man 
2. Kvinna 
3. Både man och 
kvinna 
99. Ingen person 
 

 V15. Vinkel på personens/personernas ansikte 
 
Instruktioner: Om personens ansikte är presenterat framifrån eller i 
profil. Om ansiktet är vinklat snett e.g. 40 grader kodas övrigt in. Vid 
flera personer, med olika uttryck kodas övrigt in. Vid ingen person 
används felkod 99. 

1. Rakt framifrån 
2. Profil 
3. Övrigt 
99. Ingen person 
 

 V16. Vinkel på personens/personernas kropp 
 
Instruktioner: Om personens/personernas kropp är presenterad 
framifrån eller i profil. Om kroppen är vinklad snett e.g. 40 grader 
samt vid flera personer,med olika uttryck kodas övrigt (3) in. Om 
vinkeln på personens kropp inte är synlig kodas 4 in. Vid ingen 
person används felkod 99. 

1. Rakt framifrån 
2. Profil 
3. Övrigt 
4. Ej synligt 
99. Ingen person 

 V17. Personens blick 
 
Instruktioner: Vart personens blick är riktad. Vid flera personer med 
olika blickriktningar kodas övrigt (3) in. Om ögonen är täckta e.g. av 
solglasögon, och det inte går att se blickens riktning kodas 4 in. Vid 
ingen person används felkod 99. 
 

1. In i kameran 
2. Bort från 
kameran 
3. Övrigt 
4. Ej synligt 
99. Ingen person 

 V18. Mun uttryck 
 
Instruktioner: Vad personens mun har för uttryck. Neutralt innebär 
att munnen är avslappnad och stängd. Det räknas som ett leende om 
mungiporna ger en antydan av ett leende, både stort eller litet leende 
räknas. Är munnen öppen, mer eller mindre och personen INTE ler 
kodas 3 in. Vid övrigt uttyck, samt vid flera personer med olika 
uttryck kodas 4 in. Vid ingen person används felkod 99.  

1. Neutralt 
2. Leende 
3. Öppen mun men 
ej leende.  
4. Övrigt  
99. Ej person 

 V19. Lättklädd person 
 
Instruktioner: Lättklädd definieras som när personen visar “mycket 
hud”. Vi har valt att definiera mycket hud som när personen i någon 
mån visar hud ovanför knät, om magen är bar eller om en del av 
bröstet syns e.g vid en urringad topp. Endast nakna armar eller ben 
under knät räknas ej som lättklädd. Om omslaget innehåller flera 
personer där ena är lättklädd och den andra inte kodas det som 3 

1. Ja 
2. Nej 
3. Övrigt 
99. Ej person 
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(övrigt). Ingen person på omslag blir felkod 99.  

 V20. Synlig del av person 
 
Instruktioner:  
Helkropp: När större delen av personen syns, alla delar måste inte 
synas, e.g. fötter men någon del av benen syns.  
Halvkropp: När personen är klippt från mittenpartiet av kroppen, 
d.vs. höft eller mage.  
Bröst upp: När personen är klippt precis under eller på bröstet på 
personen.  
Ansikte: Personen är klippt från axlarna och uppåt.  
5 - Övrigt kodas in när bilden innehåller en person/flera personer 
men det går ej att definiera hur mycket personen syns personerna som 
visar olika mycket.  
99. Ej person på omslaget.  

1. Helkropp 
2. Halvkropp 
3. Bröstet 
4. Ansikte 
5. Övrigt. 
99. Ej person 

Övriga 
element 

V21. Bild på produkter 
 
Instruktioner: Om omslaget har bilder på produkter som handar om 
tidningens inslag e.g. en rubrik om vårens skor med bilder på några 
skor. Produkter räknas som verkliga artiklar läsaren kan 
köpa/använda och/eller uppmanas att köpa/använda. E.g Om 
omslaget innehåller en QR-kod som läsaren uppmanas att skanna 
räknas detta som en produkt.  
 

1. Ja 
2. Nej 

 V22. Övriga symboler 
 
Instruktioner: Om omslaget innehåller något sorts grafiskt element 
som inte är en verklig produkt eller text e.g en illustration av ett 
läppstift eller en cirkel/fyrkant bakom ett texttstycke. Om övrig 
symbol tillhör logotypen räknas den inte. 

1. Ja 
2. Nej 
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Bilaga 2: Kvinnomagasin material till kvantitativa innehållsanalysen 

Brasilien – Gloss 2012 

Målgrupp: Kvinnor, 18-28 år. Hemsida: http://gloss.abril.com.br/  

Material från: http://www.whosdatedwho.com/tpx_2868173/gloss-magazine-brazil/2012  
(Hämtat 11-04-2013) 

 Januari Februari Mars April Februari 

Maj Juni Juli Augusti 

September Oktober November December 
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Förenade Arabemiraten – Emirates Woman 2012 

Målgrupp: Kvinnor, 26-45 år. Hemsida: http://emirateswoman.com/ 

Material från: https://www.facebook.com/EmiratesWomanMagazine	  (Hämtat 11-04-2013) 

Januari 
Februari Mars 

Maj 
Juni Juli Augusti 

September Oktober November December 

April 

Maj 

Januari 
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Indien – Verve 2012 

Målgrupp: Kvinnor, 25 år och upp. Hemsida: http://www.verveonline.com 

Material från: http://www.whosdatedwho.com/tpx_2865352/verve-magazine-india/2012 

(Hämtat 12-04-2013)  

	   Maj Januari Februari Mars April 

Maj Juni 

Juli Augusti 

September

 

Oktober

 
	   Maj 

November December 

Juni Maj 

September Oktober 
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Thailand – Praew 2012 

Målgrupp: Kvinnor, 18-35 år. Hemsida: http://www.praew.com/ 

Material från: http://www.praew.com/MagCover.aspx?MagNo=809 (Hämtat 12-04-2013)  

 

 

Januari Februari Mars April 

Maj Juni Juli Augusti 

September Oktober November December 
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Tjeckien - Žena a život 2012 

Målgrupp: Kvinnor, 25-45 år. Hemsida: http://www.zenaazivot.cz/ 

Material från: http://www.bauermedia.cz/casopisy/zena-a-zivot/arch (Hämtat 12-04-2013) 

 

 Januari Februari Mars April 

Maj Juni Juli Augusti 

September Oktober November December 
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USA – Cosmopolitan 2012 

Målgrupp: Kvinnor, 18-34 år. Hemsida: http://www.cosmopolitan.com 

Material hämtat från: http://www.cosmopolitan.com/celebrity/exclusive/cosmo-cover-

gallery#slide-1	  

	  

 

 

 

Januari Februari Mars April 

Maj Juni Juli Augusti 

November December September Oktober 
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Bilaga 3: Kvinnomagasin material till kvalitativa innehållsanalysen 

 

Område: Text - Fet stil  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

 

Oktober 

USA: Cosmopolitan  
Februari 2012 

Förenade Arabemiraten: Emirates Woman 
Juli 2012 
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Område: Bakgrund – Val av bakgrund   

 USA: Cosmopolitan  
November 2012 

Tjeckien: Žena a život 
Juni 2012 
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Område: Omslagsperson – Lättklädd  

Indien: Verve 
Januari 2012 

USA: Cosmopolitan  
April 2012 
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Område: Omslagsperson – Antal personer 

Thailand: Praew 
December 2012 

USA: Cosmopolitan  
Januari 2012 
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Område: Färg – Bakgrundsfärg 

USA: Cosmopolitan  
September 2012 

Brasilien: Gloss 
Mars 2012 
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Bilaga 4: Resultat - Kvantitativ innehållsanalys  

Text 
Thailand faller bort i denna kategori då texten på det thailändska omslagen är på thailändska med 

thailändska bokstäver, ett språk vilket har ett alfabet som vi inte behärskar. Vi kan därmed inte räkna e.g. 

antal ord på de thailändska omslagen då var ett ord slutar och börjar är en tolkningsfråga och svårt att 

urskilja. Thailand har på grund av detta räknats bort i tabellerna där alla länder är presenterade tillsammans 

och Thailand visas istället under rubriken “missing”. Vi har dock valt att ha med Thailand i korstabellerna 

mellan länderna för att kunna visa att vi genomfört en innehållsanalys över materialet trots att datan är 

opålitlig vad gäller textområdet.  
 

Antal ord på omslag 
38,9 procent av omslagen har mellan 51-70 ord på omslagen. 13,9 procent har mellan 31-50 ord på 

omslagen och 18,1 procent har mellan 71-100 ord på sina omslag. 5,6 procent har mindre än 30 ord på 

sina omslag och endast 6,9 procent av omslagen har mer än 101 ord.  

 

Tabell: 1:1 Antal ord – Alla länder  

Antal ord Antal Procent 

 

1-30 4 5.6 

31-50 10 13.9 

51-70 28 38.9 

71-100 13 18.1 

101-120 

Missing 

5 

12 

6.9 

16,6 

Total 60 100.0 
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Tabell 1:2 Antal ord – Land för land 

Land Antal Ord Total          

1-30 31-50 51-70 71-100 101-120  

 

Brasilien 0 0 2 5 5 12 

Förenade Arabemiraten 0 7 5 0 0 12 

Indien 4 3 5 0 0 12 

Thailand 5* 5* 2* 0* 0* 12 

Tjeckien 0 0 8 4 0 12 

USA 0 0 8 4 0 12 

Total 9 15 30 13 5 72 

 
* Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera texten på omslagen och urskilja vad som är ett ord utifrån ett typografiskt perspektiv. 

 

Fet text 

Totalt använder 38,1 procent av magasinen fet stil på 1-30 ord på omslagen. Minst feta ord har Förenade 

Arabemiraten som är de enda som har under 10 ord i fet stil, som det är på 7 omslag. Brasilien och USA 

är de enda länderna som har över 60 ord i fet text och totalt 27,7 % av alla omslag har över 50 ord i fet 

stil. Störst variation på ord i fet stil har Indien som har 11 ord i fet stil på ett omslag som minst, och som 

mest 58 ord på ett annat omslag. Tjeckien antal ord i fet stil på omslagen ligger mellan 20-52 i antal.  

 

Tabell 2:1 Antal ord fet stil – Alla länder 

 

 

 

 

 

 

 

Ord i fet stil Antal Procent 

 

1-30 28 38,1 

31-50 12 18.1 

51-70 15 20.8 

71-100 

Missing 

5 

12 

6.9 

16,7 

Total 72 100.0 
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Tabell 2:2 Antal ord fet stil - Land för land 

 Antal ord i fet stil Total 

1-30 31-50 51-70 71-100 

Land 

Brasilien 3 2 6 1 12 

Förenade Arabemiraten 12 0 0 0 12 

Indien 8 2 2 0 12 

Thailand 11* 1* 0* 0* 12 

Tjeckien 4 7 1 0 12 

USA 1 1 6 4 12 

Total 39 13 15 5 72 

 
Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera text på omslagen och urskilja vilka ord som är i fet stil utifrån ett typografiskt perspektiv. 

 

Kursiv text 

41,7 procent av alla omslag har mellan 1-10 ord i kursiv stil. Tjeckien och Förenade Arabemiraten är de 

som använder sig av mest text i kursiv stil på sina omslag, där elva av tolv har något inslag av kursiv text 

på sina omslag. Dock skiljer sig mängden mellan antal ord i kursiv stil rejält mellan länderna, Tjeckien har 

som mest 21 ord som är kursiva på ett omslag medan Förenade Arabemiraten har som mest 6 ord i kursiv 

stil på ett omslag. Thailand har kursiv stil på 10 av sina omslag och USA har det på 8 omslag. 30,6 procent 

av omslagen har ingen text i kursiv stil och minst användning av kursiv stil på text har Brasilien, där enbart 

4 omslag av 12 använder sig av kursiv text till viss del. Dock har Brasilien det omslag som har högst antal 

ord i kursiv stil av alla länder där ett omslag har 24 ord i kursiv stil. Näst minst har Indien som använder 

text i kursiv stil på endast sex omslag.  

 

Tabell 3:1 Antal ord i kursiv stil – Alla länder 

Antal ord i kursiv stil Antal Procent 

 

1-10 30 41,7 

11-20 8 11,1 

21-30 2 2,8 

0 

Missing 

20 

12 

27,8 

16,7 

Total 72 100.0 
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Tabell 3:2 Antal ord i kursiv stil – Land för land 
 

 Antal ord i kursiv stil Total 

1-10 11-20 21-30 0 

Land 

Brasilien 2 1 1 8 12 

Förenade Arabemiraten 11 0 0 1 12 

Indien 4 2 0 6 12 

Thailand 8* 1* 1* 2* 12 

Tjeckien 8 2 1 1 12 

USA 5 3 0 4 12 

Total 38 9 3 22 72 

 
* Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera texten på omslagen och urskilja vilka ord som är i kursiv stil utifrån ett typografiskt perspektiv. 

 

Neutral text 

USA har enbart neutral stil på två av tolv omslag och skiljer sig rejält från resterande länder. Endast 

Thailand har ett omslag där det inte finns några ord i neutral stil på omslaget. Störst spann på antal ord har 

Brasilien som skiljer sig från 10 ord på ett omslag till hela 98 ord på ett annat.  

 

Tabell 4:1 Antal ord i neutral stil – Alla länder 

Ord i kursiv stil Antal Procent 

 

1-30 30 41,6 

31-50 16 22.2 

51-70 2 2.8 

71-100 2 2.8 

0 

Missing 

10 

12 

13,9 

16,7 

Total 72 100.0 
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Tabell 4:2 Antal ord i neutral stil – Land för land 

 AntalOrdNeutralGrupp Total 

1-30 31-50 51-70 71-100 0 

Land 

Brasilien 5 4 1 2 0 12 

Förenade Arabemiraten 1 11 0 0 0 12 

Indien 12 0 0 0 0 12 

Thailand 11* 0* 0* 0* 1* 12 

Tjeckien 10 1 1 0 0 12 

USA 2 0 0 0 10 12 

Total 41 16 2 2 11 72 

 
Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera texten på omslagen och urskilja vilka ors som är i neutral stil utifrån ett typografiskt perspektiv. 

Serif 

Det enda land som använder serif typsnitt på alla tolv omslag är Tjeckien. Minst serif typsnitt använder 

Förenade Arabemiraten som bara har det på fem omslag. USA och Indien har samma resultat där nio 

omslag innehåller 1-30 ord i serif typsitt. Brasilien har tio omslag som innehåller 1-30 ord i serif typsnitt.  

Tabell 5:1 Antal ord i serif typsnitt – Land för land  

Land Antal ord serif typsnitt Total 

1-30 31-50 0 

 

Brasilien 10 0 2 12 

Förenade Arabemiraten 5 0 7 12 

Indien 9 0 3 12 

Thailand 10* 0* 2* 12 

Tjeckien 10 2 0 12 

USA 9 0 3 12 

Total 53 2 17 72 

 

* Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera texten på omslagen och urskilja vilka ord som har ett serif typsnitt utifrån ett typografiskt perspektiv. 
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Sans serif 

Brasilien är det land som har flest ord i sans serif typsnitt och har som mest tre omslag som innehåller 

101-120 ord i sans serif. Efter Brasilien kommer USA som använder 51-70 ord i sans serif typsnitt på sex 

av sina 12 omslag. Minst ord i sans serif typsnitt använder Tjeckien, som använder 31-50 ord i sans serif 

typsnitt på åtta av sina omslag. Variationen i detta resultat beror mycket på hur stort antal ord magasinen 

innehåller överlag och i jämförelse med resultatet i användningen av serif typsnitt går det att se att sans 

serif typsnitt var betydligt vanligare hos alla länder.   

 

Tabell 6:1 Antal ord i sans serif typsnitt – Land för land  

Land Antal ord i sans serif typsnitt  Total 

1-30 31-50 51-70 71-100 101-120 

 

Brasilien 0 0 4 5 3 12 

Förenade Arabemiraten 1 8 3 0 0 12 

Indien 4 3 5 0 0 12 

Thailand 8* 2* 2* 0* 0* 12 

Tjeckien 2 8 2 0 0 12 

USA 0 4 6 2 0 12 

Total 15 25 22 7 3 72 

 
* Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera texten på omslagen och urskilja vilka ord som har ett sans serif typsnitt utifrån ett typografiskt perspektiv. 
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Text i färg 

Brasilien, Tjeckien och Förenade Arabemiraten är de länder som har färgtext i någon utsträckning på alla 

tolv omslag. Alla länderna hade 1-30 antal ord i färg på sina omslag. Indien använde minst text i färg då 

Indien helt saknade text i färg på fyra av sina 12 omslag. USA hade omslag som saknade text i färg helt.  

 

Tabell 7:1 Används text i färg – Alla länder 

Ja/Nej Antal Procent 

 

Ja 65 90.3 

Nej 7 9.7 

Total 72 100,0 

	  

Tabell 7:2 Antal ord i färg – Alla länder	  

 Antal Procent 

Valid 

1-30 54 75 

31-50 0 0 

0 

Missing 

6 

12 

8,3 

16,7 

Total 72 100,0 
	  

Tabell 7:3 Antal ord i färg – Land för land 	  

 Antal ord i färg Total 

1-30 31-50 0 

Land 

Brasilien 12 0 0 12 

Förenade Arabemiraten 12 0 0 12 

Indien 8 0 4 12 

Thailand 9* 2* 1* 12 

Tjeckien 12 0 0 12 

USA 10 0 2 12 

Total 63 2 7 72 

     
 

* Resultatet för Thailand faller bort på grund av den språkliga aspekten, då det thailändska alfabetet gör det svårt att 

analysera texten på omslagen och urskilja vad som är ett ord utifrån ett typografiskt perspektiv. 

Bakgrund 

Bakgrundsfärg 
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Störst kontraster vad gäller användandet av bakgrund på omslagen visade USA och Tjeckien, då USA 

endast använder sig av färgglada studiobakgrunder och Tjeckien använder sig till störst del av 

miljöbakgrunder i utomhusmiljö. Mest lika i bakgrundskategorin var USA och Brasilien, som båda mest 

använder sig av studiobakgrunder och det endast skiljde med en studiobakgrund mellan länderna. Dock 

använder sig USA av studiobakgrunder med starka färger, medan Brasilien mest använder sig utav 

studiobakgrunder i vita och gråa nyanser.  

 

Tabell 8:1 Färgbakgrund – Total  

Färg Antal Procent 

 

9999 35 48.6 

Blå 1 1.4 

Grå 2 2.8 

Gul 1 1.4 

Ljusblå 4 5.6 

Ljuslila 1 1.4 

Orange 1 1.4 

Rosa 4 5.6 

Turkos 1 1.4 

Vit 22 30.6 

Total 72 100,0 
 
Tabell 8:2 Färgbakgrund – Land för land	  

 
Bakgrundsfärg 

Land Total 

Brasilien Förenade 

Arabemiraten 

Indien Thailand Tjeckien USA 

 

Ej enkel färg (9999) 1 11 8 5 10 0 35 

Blå 0 0 1 0 0 0 1 

Grå 2 0 0 0 0 0 2 

Gul 0 0 1 0 0 0 1 

Ljusblå 0 0 1 0 0 3 4 

Ljuslila 0 0 0 0 0 1 1 

Orange 0 0 0 0 0 1 1 

Rosa 0 0 0 0 0 4 4 

Turkos 0 0 0 0 1 0 1 

Vit 9 1 1 7 1 3 22 

Total 12 12 12 12 12 12 72 
Val av bakgrund 

50 % av länderna använder studiobakgrund på sina omslag och är den vanligaste bakgrunden. 27,8 % 
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använder en utomhusmiljö om bakgrund, 6,9 % använder inomhus miljö och resterande 15,3 % hamnar 

under övrigt där det är svårt att tyda vad för bakgrund det är. Studiobakgrund är vanligast på det 

amerikanska magasinet där alla 12 omslag använder det. Indien är det land som har flest inomhusmiljöer, 

fyra av 12. Tjeckien har utomhusmiljö som bakgrund på nio omslag och Förenade Arabemiraten är det 

land som har flest bakgrunder under ”övrigt”.   

 

 

Tabell 9:1 Val av bakgrund – Alla länder 

Bakgrund Antal Procent 

 

Studiobakgrund 36 50.0 

Miljö utomhus 20 27.8 

Miljö inomhus 5 6.9 

Övrigt 11 15.3 

Total 72 100.0 

 

Tabell 9:2 Val av bakgrund – Land för land 

Land Val av bakgrund Total 

Studiobakgrund Miljö 
utomhus 

Miljö 
inomhus 

Övrigt 

 

Brasilien 11 1 0 0 12 

Förenade Arabemiraten 1 5 1 5 12 

Indien 4 1 4 3 12 

Thailand 6 4 0 2 12 

Tjeckien 2 9 0 1 12 

USA 12 0 0 0 12 

Total 36 20 5 11 72 
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Person 
Antal personer på omslag  

84,7 procent av omslagen hade endast en person på omslaget. 8,3 procent hade två personer och 6,9 

procent hade fler än två personer på omslagen. Indien och Thailand är de enda länderna som har mer än 

en person på något omslag och det land som utmärker sig mest är Thailand, där hela åtta omslag hade två 

eller fler personer på omslagen.  

 

Tabell 10:1 Antal personer på omslag – Alla länder  

Antal personer Antal Procent 

 

1 person 61 84.7 

2 personer 6 8.3 

Flera personer 5 6.9 

Total 72 100.0 

 

Tabell 10:2 Antal personer på omslag – Land för land  

Land Antal personer på omslag Total 

1 person 2 personer Flera personer 

 

Brasilien 12 0 0 12 

Förenade Arabemiraten 12 0 0 12 

Indien 9 2 1 12 

Thailand 4 4 4 12 

Tjeckien 12 0 0 12 

USA 12 0 0 12 

 61 6 5 72 
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Kön 

90,3 procent av omslagen har enbart kvinna/kvinnor på omslaget. Resterande 9,7 procent hade båda 

könen på omslagen. Indien och Thailand är de enda länderna där båda kön förekommer på något omslag 

och det är vanligast hos Thailand där sex av omslagen har båda kön.  

 

Tabell 11:1 Kön – Alla länder   

 Antal Procent 

Valid 

Kvinna 65 90.3 

Både man och kvinna 7 9.7 

Total 72 100.0 
 

Tabell 11:2 Kön – Land för land  

Land Kön Total 

Kvinna Både man och 
kvinna 

 

Brasilien 12 0 12 

Förenade Arabemiraten 12 0 12 

Indien 11 1 12 

Thailand 6 6 12 

Tjeckien 12 0 12 

USA 12 0 12 

Total 65 7 72 

 

 

Vinkel på personer/personernas ansikte 

55,6% av omslagen har en eller flera personer på omslaget som riktar ansiktet rakt fram. 44,4% av 

omslagen har ansikten på omslagen som är vinklade på ett blandat sätt eller på ett sådant sätt att de faller 

under kategorin “övrigt”. Brasilien och Förenade Arabemiraten samt Indien och Thailand har mest lika 

resultat. Vinklarna på ansikten på USA:s omslag visar mest kontrast mot de övriga länderna, då alla 12 av 

USA:s omslag har ansikten som är vinklade rakt fram. 
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Tabell 12: 1 Vinkel på personen/personernas ansikte – Alla länder 
 

 Antal  Procent 

Valid 

Rakt framifrån 40 55,6 

Övrigt 32 44,4 

Total 72 100,0 

 
 

Tabell 12:2 Vinkel på personen/personernas ansikte – Land för land  

 Vinkel på personen/personernas 

ansikte 

Total 

Rakt framifrån Övrigt 

Land 

Brasilien 6 6 12 

Förenade Arabemiraten 6 6 12 

Indien 4 8 12 

Thailand 4 8 12 

Tjeckien 8 4 12 

USA 12 0 12 

Total 40 32 72 

 
 

Vinkel på personer/personernas kropp 

Sammanlagt i alla länder är kroppsvinkeln rakt fram vanligast, då 54.2% av omslagen har kroppar som är 

riktade rakt fram. 8.3% av omslagen har kroppar som är riktade i profil och på 34.7% av omslagen är 

kroppen riktad på sätt som faller under övrigt. Störst kontrast mellan resultaten visar USA och Thailand, 

då USA:s omslag har kroppsvinkeln rakt fram på alla omslag medan Thailands endast har kroppsvinkeln 

rakt fram på tre av sina omslag. 

 

Tabell 13:1 Vinkel personer/personernas kropp – Alla länder 

Vinkel Antal Procent 

 

Rakt framifrån 11 91.7 

Övrigt 1 8.3 

Total 12 100.0 

 
 



	   98	  

Tabell 13:2 Vinkel personer/personernas kropp – Land för land 

 Vinkel på personen/personernas kropp Total 

Rakt framifrån Profil Övrigt Ej synligt 

Land 

Brasilien 8 0 3 1 12 

Förenade Arabemiraten 7 2 3 0 12 

Indien 4 1 7 0 12 

Thailand 3 2 6 1 12 

Tjeckien 6 1 5 0 12 

USA 11 0 1 0 12 

Total 39 6 25 2 72 

 
 

Personen/personernas blickriktning 

På 95.8% av alla ländernas omslag tillsammans blickar omslagspersonerna rakt in i kameran. På 2.8% av 

omslagen har omslagspersonen en blickriktning som hamnar under kategorin “övrigt” och på 1.4% av 

omslagen har omslagspersonerna en blickriktning som ej är synlig och hamnar under kategorin “ej 

synligt”. Indien och Thailand hade mest gemensamt då de hade samma resultat (11 omslag med 

blickriktningen rakt fram, ett omslag med övrig blickriktning). Även Brasilien, Tjeckien och USA:s omslag 

hade ett gemensamt resultat, då de fick exakt samma resultat där alla 12 omslag i varje land hade 

blickriktningen rakt fram på omslagen. 

Tabell 14:1 Blickens riktning – Alla länder 

Blickriktning Antal Procent 

 

In i kameran 69 95.8 

Övrigt 2 2.8 

Ej synligt 1 1.4 

Total 72 100.0 
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Tabell 14:2 Blickens riktning – Land för land  

 Personen/personernas blick Total 

In i kameran Övrigt Ej Synligt 

Land 

Brasilien 12 0 0 12 

Förenade Arabemiraten 11 0 1 12 

Indien 11 1 0 12 

Thailand 11 1 0 12 

Tjeckien 12 0 0 12 

USA 12 0 0 12 

Total 69 2 1 72 
 

 

Personen/personernas munuttryck 

Sammanlagt så visar omslagspersonerna någon form av ett leende på 47.2% av alla länders magasin 

omslag tillsammans. 30.6% av omslagen har omslagspersoner som har öppen mun, 16.7% av omslagen 

har neutrala munuttryck och på 5.6% av omslagen har omslagspersonerna ett övrigt munuttryck. Störst 

kontrast mellan omslagen visar USA och Indien, då omslagspersonerna visar någon form av leende på sju 

av omslagen i USA men endast på två omslag i Indien. 

 

 

Tabell 15:1 Munuttryck– Alla länder  

Munuttryck Antal Procent 

 

Neutralt 12 16.7 

Leende 34 47.2 

Öppen mun men ej 
leende 

22 30.6 

Övrigt 4 5.6 

Total 72 100.0 
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Tabell 15:2 Munuttryck– Land för land  

 Munuttryck Total 

Neutralt Leende Öppen mun 

men ej leende 

Övrigt 

Land 

Brasilien 2 7 3 0 12 

Förenade Arabemiraten 3 2 7 0 12 

Indien 5 2 4 1 12 

Thailand 0 5 4 3 12 

Tjeckien 1 11 0 0 12 

USA 1 7 4 0 12 

Total 12 34 22 4 72 
 
 

Lättklädd person 

På 56.9% av alla ländernas omslag så är omslagspersonerna lättklädda och på 38.9% av omslagen är 

omslagspersonerna inte lättklädda. 4.2% av omslagen faller under kategorin “övrigt”. Störst kontrast i 

resultatet är det mellan USA och Indien, då alla omslag från USA visar lättklädda omslagspersoner, medan 

Indien endast har två omslag där omslagspersonerna är lättklädda. 

 

Tabell 16:1 Lättklädd – Alla länder 

Ja/nej/övrigt Antal Procent 

 

Ja 41 56.9 

Nej 28 38.9 

Övrigt 3 4.2 

Total 72 100.0 
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Tabell 16:2 Lättklädd – Land för land  

 Lättklädd Total 

Ja Nej Övrigt 

Land 

Brasilien 9 3 0 12 

Förenade Arabemiraten 6 6 0 12 

Indien 2 8 2 12 

Thailand 6 5 1 12 

Tjeckien 6 6 0 12 

USA 12 0 0 12 

Total 41 28 3 72 

 
 

Synlig del av person 

På 79.2% av alla ländernas omslag visar omslagspersonerna hela kroppen. På 15.3% av omslagen visas 

omslagspersonerna från bröstet upp och på 4.2% av omslagen visar omslagspersonerna halva kroppen. 

1.4% av omslagen visar endast omslagspersonernas ansikte. USA utmärker sig mest i detta resultat, då 

USA:s omslag konsekvent följer samma mönster med omslagspersoner som visar hela kroppen på alla 12 

omslagen under 2012. Thailand fick ett liknande resultat med 11 omslag där omslagspersonerna visar hela 

kroppen och ett omslag där omslagspersonen visas från bröstet upp. Störst kontrast mot USA:s resultat 

har Förenade Arabemiraten som endast har sex omslag där omslagspersonen visar hela kroppen. 

 

Tabell 17:1 Synlig del av person – Alla länder 

Synlig del av person Antal Procent 

 

Helkropp 57 79.2 

Halvkropp 3 4.2 

Bröstet 11 15.3 

Ansiktet 1 1.4 

Total 72 100.0 
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Tabell 17:2 Synlig del av person – Land för land  

 Synlig del av person Total 

Helkropp Halvkropp Bröstet Ansiktet 

Land 

Brasilien 9 0 2 1 12 

Förenade Arabemiraten 6 1 5 0 12 

Indien 10 1 1 0 12 

Thailand 11 0 1 0 12 

Tjeckien 9 1 2 0 12 

USA 12 0 0 0 12 

Total 57 3 11 1 72 

 
 

Övriga element 

Produktbilder 

I endast två länder förekommer produktbilder på omslagen och dessa länder är Thailand och USA som 

har enbart ett omslag med produktbilder. I resterande länder saknar alla tolv omslag produktbilder.  

 

Tabell 18:1 Bild på produkter – Alla länder 
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Tabell 18:2 Bild på produkter – Land för land 

Land Bild på produkter Total 

Ja Nej 

 

Brasilien 0 12 12 

Förenade Arabemiraten 0 12 12 

Indien 0 12 12 

Thailand 1 11 12 

Tjeckien 0 12 12 

USA 1 11 12 

Total 2 70 72 

 

 

Övriga symboler 

Länderna Brasilien, Thailand, Tjeckien och USA fick samma resultat och har någon övrig symbol på alla 

12 omslag. Störst skillnad är det hos Indien där endast två omslag använder övriga symboler och Förenade 

Arabemiraten har åtta omslag som innehåller övriga symboler av något slag.  

 

Tabell 19:1 Övriga symboler – Alla länder 
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Tabell 19:2 Övriga symboler – Land för land  

Land Övriga symboler Total 

Ja Nej 

 

Brasilien 12 0 12 

Förenade Arabemiraten 8 4 12 

Indien 2 10 12 

Thailand 12 0 12 

Tjeckien 12 0 12 

USA 12 0 12 

Total 58 14 72 
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