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Abstract 
Discussions regarding how men and women are represented and portrayed in media have 
addressed which signals media are sending out to the general population, with a particular 
focus on negative aspects concerning how above all the picture of women are presented.  
         In this thesis we try to examine how ideas about gender are expressed and produced, in 
text and pictures, in the magazines Cosmopolitan and FHM. Cosmopolitan is a publication 
which turns to young women between the ages of 20 and 30, while FHM turns to men in the 
ages of 18 to 35. 
          To be able to identify the produced picture of gender, what is specifically masculine 
and feminine, the thesis uses a theoretical framework addressing theories of masculinity and 
femininity, identification, the power of media and their stereotypes and gender in media. Of 
particular importance is the work of Anja Hirdman, and her publication Alluring images, 
gender, sexuality and modes of address in Veckorevyn and Fib aktuellt. 
          The thesis uses a qualitative methodology, in the forms of both a rhetorical text 
analysis and an image analyze. Data were collected from 20 articles from four editions of 
respective magazine since 2006: articles that have something to do with sexuality or 
relationships have been analyzed.  
         With the collected material as a starting point, and connected to the theoretical 
framework, we have found certain trends which show that there are legible differences, but 
also similarities, between the magazines. The image of femininity in Cosmopolitan is 
constructed on the basis of masculine approval. The complex construction of femininity in 
Cosmopolitan is further produced with an instructive and authoritarian mode of address, 
where femininity is something that the readers have to learn. The woman in FHM is, on the 
other hand, a symbol for sex while her femininity is constructed through masculine 
confirmation. Masculinity in FHM is created in relation to the image of femininity which is 
represented in text and photo and through the absence of masculine bodies. The 
construction of masculinity in Cosmopolitan, on the other hand, is through the image of the 
romantic dream prince who adores and loves his woman.  
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Sammanfattning 
Genom åren har debatten om hur män och kvinnor framställs och porträtteras i media 
handlat om vilka signaler dessa sänder ut till samhället, med tyngdpunkten på negativa 
aspekter kring hur framförallt bilden av kvinnan framhålls. 
          I denna uppsats ges ett försök till att undersöka och granska hur föreställningar om 
genus uttrycks och produceras i text och i bild i livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM. 
Cosmopolitan är ett medium som vänder sig till unga kvinnor i åldrarna 20-30 år medan 
FHM vänder sig till män i åldrarna 18-35. 
          För att kunna identifiera den producerade bilden av genus, vad som är specifikt 
manligt respektive kvinnligt utgår uppsatsen från en teoretisk ram som behandlar 
maskulinitet och femininitet, identifikation, mediernas makt och stereotyper, samt genus i 
media. Som inspirationskälla står medieforskaren Anja Hirdman och hennes verk Tilltalande 
bilder - genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt.   
           Uppsatsens genomförande vilar på en kvalitativ undersökning i form av en retorisk 
textanalys och en bildanalys. Som exempel står 20 artiklar som är hämtade från fyra olika 
utgåvor från respektive livsstilsmagasin under år 2006, där artiklar som på något sätt 
behandlar sexualitet och relationer har analyserats. 
          Med utgångspunkt från det insamlade materialet, kopplat till den teoretiska ramen, 
har således vissa tendenser kunnat identifieras som visar på att det finns tydliga skillnader, 
men också likheter mellan livsstilsmagasinen. I Cosmopolitan konstrueras bilden av 
kvinnlighet utifrån ett manligt godkännande då hon i text och bild tenderar att visas upp i 
och skrivas om i förhållande till mannen. Den komplexa konstruktionen av femininitet i 
Cosmopolitan framhålls ytterligare av ett instruerande och uppmanande tilltal där 
kvinnlighet är något som läsaren måste lära sig.  I FHM konstrueras istället kvinnan som en 
symbol för sex, då hon först genom en manlig bekräftelse känner sig feminin. Vidare skapas 
maskulinitet i FHM i förhållande till den bild som målas upp av den kvinnlighet som 
presenteras i text och bild samt genom avsaknaden av manliga kroppar. I Cosmopolitan är 
det istället bilden av mannen som den romantiske drömprinsen som avgudar och älskar sin 
kvinna som gör sig synlig. 
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1  Inledning   
Cosmopolitan och FHM är två livsstilsmagasin som har en sak gemensamt, nämligen att omslagen 

pryds av attraktiva, men också många gånger lättklädda kvinnor. Detta sker dock genom en väsentlig 

och relevant skillnad livsstilsmagasinen emellan, då Cosmopolitan vänder sig till unga kvinnor medan 

FHM vänder sig till unga män.  

       Med dessa tankar i bakhuvudet frågar vi oss vilka signaler om femininitet liksom maskulinitet 

media, och då i synnerhet vad Cosmopolitan och FHM sänder ut till omvärlden, där deras läsare 

framförallt består av unga kvinnor och män i sökandet efter vad det betyder att vara man och kvinna. 

Media, och i detta fall livsstilsmagasin innehar en maktfaktor som är svår att förbise, och där sex och 

samlevnad kommit att bli ett säkert konkurrensmedel i jakten på läsare och är därför ett ämne värt att 

uppmärksamma och diskutera.   

 

1.1  Bakgrund 
Enligt Cosmopolitans officiella hemsida kan läsarna ta del av information om hur den 

typiska Cosmo-tjejen ser ut. Det hävdas att den svenska Cosmo-tjejen vanligtvis är mellan 20 

och 30 år gammal och är inte bosatt i någon specifik stad eller ort i Sverige. Det betonas att 

hon är intelligent, oberoende, och har siktet inställt på att lyckas rent karriärmässigt, men 

även i det sociala livet överlag och i relationerna till familj, vänner och sin eventuella 

partner. Sex, relationer och shopping tillhör de mer prioriterade genrerna i hennes liv och 

det skall tilläggas att hennes konsumtion och utgifter av skönhetsprodukter, kläder och 

nöjen är nämnvärt högre än genomsnittstjejen. Det skall även tilläggas att även läsare av 

Cosmopolitan kan definieras som den typiska 2000-tals kvinnan, då hon vet hur hon skall ta 

hand om sig själv, oavsett om det gäller kärlek eller pengar.1 

         Cosmopolitan är världens största magasin för unga kvinnor och har funnits med i 

tidningsbranschen under en lång tid. Redan 1886 skapades titeln, men det var på 1960-talet 

som magasinet fick sin nuvarande utformning. I Sverige fick dock den första upplagan av 

Cosmopolitan se dagens ljus år 2001 i mars. Den svenska upplagan av Cosmopolitan ägs av 

Hearst Magazines International vilket är varumärket Cosmopolitans amerikanska 

moderbolag, samt av den holländska Telegraaf-koncernen. Chefredaktören för den svenska 

utgåvan är Jonna Berg2.  Den svenska upplagan av Cosmopolitan år 2005 var 75 000 

 
1 Cosmopolitan, cosmopolitan.se/cosmopolitan/lasarprofil.asp?kategoriID=1, 2006-11-22 
2 Ibid, cosmopolitan.se/fragor/default.asp?ID=7&kategori=4#svar, 2006-11-22 
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exemplar.3 Cosmopolitan.se beskriver innehållet i tidningen med följande motivering: 

”Cosmopolitan är en möjlighetsbaserad relationstidning och relationer är huvudämnet. Men du hittar 

du också mode, skönhet, karriär, hälsa och mycket annat i Cosmo”.4

 

Det välkända och beryktade livsstilsmagasinet FHM kan stoltsera med titeln som 

Storbritanniens bäst säljande magasin för män. Enligt tidningsfakta definieras 

herrmagasinet FHM som ett ”sexigt och kaxigt magasin som ger den moderna mannen allt han 

kan behöva i en tidning - läckert foto och fyndiga artiklar som täcker in relationer, sport och resor. 

FHM är känd för sin koll på manligt mode”.5

         I Sverige har dock inte livsstilsmagasinet lyckats leva upp till de högt ställda 

förväntningarna om man ser till succén i Storbritannien då den svenska upplagan ligger på 

33 200 exemplar, och utkommer en gång i månaden.6

         FHM är en förkortning på For Him Magazine. Detta livsstilsmagasin blev först 

publicerat under namnet FHM i Storbritannien år 1994, men har faktiskt funnits sedan år 

1985, fast då benämndes tidningen endast som For Him. FHM är ett manligt inriktat 

livsstilsmagasin som vunnit såväl utmärkelser som internationell framgång. 

Livsstilsmagasinet distribueras världen över och ett urval av länder man kan finna den i är 

bland annat i USA, Storbritannien, Ryssland, Estland, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, 

Turkiet, Grekland, Singapore. År 2005 började tidningen distribueras i Sverige med Tobias 

Wickström som chefredaktör där livsstilsmagasinet utges av förlaget Benjamin som är en 

del av Bonnierkoncernen. FHMs huvudsakliga konkurrenter i Sverige är magasinen Slitz 

och Moore.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Ts-tidningen 2006 s. 70 
4 Cosmopolitan, cosmopolitan.se/fragor/default.asp?ID=10&kategori=4#svar, 2006-11-22 
  
5 Tidningsfakta, tidningsfakta.se/tidning/f/fhm-us/, 2006-11-22 
6 Ts-tidningen 2006 s. 66  
7 Tidningsfakta, tidningsfakta.se/tidning/f/fhm-us/, 2006-11-22 



 
 

7

 
 
1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föreställningar om genus uttrycks och 

produceras i text och i bild i livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM. Detta genom att vi 

vill granska och jämföra de tilltal som Cosmopolitan och FHM använder sig av i sina texter 

och bilder för att tilltala sin publik - nämligen män respektive kvinnor. Genom att 

undersöka den producerade bilden av genus, vad som är specifikt manligt respektive 

kvinnligt i de båda livsstilsmagasinen, ger det också en inblick i hur deras idéer ser ut kring 

genus genom att titta lite närmare på hur budskapen paketeras genom mönster och 

konventioner i text och bild. 

          Syftet med denna uppsats är därmed inte att dra några generella slutsatser kring 

manligt och kvinnligt inom genren livsstilmagasin över lag, utan att identifiera vissa 

tendenser till vad som utgör manligt respektive kvinnligt i Cosmopolitan och FHM som 

enskilda livsstilsmagasin.  

         

Därmed ligger följande frågeställning till grund för uppsatsen: 

• Genom vilka mönster och konventioner i text och bild konstrueras och produceras 

föreställningar om genus i Cosmopolitan och FHM?  

Med mönster och konventioner menas på vilket sätt Cosmopolitan och FHM väljer att 

tilltala läsaren när fokus läggs på sex och relationer samt vilken bild av manligt och 

kvinnligt som uppvisas i respektive livsstilsmagasin. 

 

1.3  Avgränsningar 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en retorisk textanalys och en bildanalys av 10 artiklar från 

livsstilsmagasinet Cosmopolitan och 10 artiklar från livsstilsmagasinet FHM utifrån ett 

urval som från början bestod av totalt 51artiklar. Dessa artiklar är hämtade från fyra olika 

exemplar av vartdera livsstilsmagasin. Eftersom analysen tar en kvalitativ utgångspunkt, är 

det på grund av den snäva tidsramen varken möjligt eller genomförbart att kunna tillämpa 

fler artiklar för analys till följd av de tio veckor som står till uppsatsförfattandets förfogande. 

Det skall dock påpekas att artiklarna är utvalda till följd av att de genom text eller bild 

kretsar kring eller anspelar på sex eller relationer i någon utsträckning, vilket också är de 

båda livsstilsmagasinens centrala teman.   
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1.4  Disposition 
I kapitel två presenteras en kortare genomgång av tidigare forskning inom området. 

Därefter följer kapitel tre med en rad teoretiska infallsvinklar som behandlar genus med 

utgångspunkt från feministiska teorier samt hegemonisk maskulinitet, identitet, mediernas 

makt och stereotyper samt avslutningsvis genus specifikt inom media. Kapitel fyra 

innehåller beskrivning av retorisk- text och bildanalys samt tilltal i text och bild och hur 

dessa skall tillämpas på det empiriska materialet, vilka utgör den metodiska ansatsen för 

denna uppsats. I resultatdelen, kapitel fem, redovisas de resultat som kunnat identifieras i 

undersökningen, vilka diskuteras och analyseras utifrån den teoretiska ramen samt tidigare 

forskning i kapitel sex. Avslutningsvis besvaras uppsatsens frågeställning och en 

slutdiskussion följer i kapitel 7, varpå förslag till fortsatt forskning ges i kapitel åtta. 
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2  Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området genus och media är ett omfattande område som täcker många 

infallsvinklar och utgångspunkter, vilket också innebär att det finns en del forskning att tillgå. 

Framförallt har det forskats om och diskuteras kring hur den stereotypa bilden av kvinnan 

presenterats i såväl dokusåpor, film, reklam som tjejtidningar. 

 

Kristina Thulin och Jenny Östergrens bok Bimbobakslaget, vilken behandlar skönhetsideal 

och makt samt Karin Ekmans bok Var så god - makt, kön och media, i vilken hon beskriver 

hur kvinnor porträtteras i media, kan ses som två exempel av många. Däremot är 

kombinationen manligt och kvinnligt i text och bild inom livsstilsmagasin en något mer 

outforskad arena, framförallt om man tittar på tidigare forskning som gjorts på svenska 

medier. Detta ger en stor frihet i undersökningen men också få riktlinjer att stödja 

resonemangen på.  

         Den forskare som dock gjort en närliggande undersökning och som också fungerat 

som en inspirationskälla för denna uppsats är Anja Hirdman som är författare till 

avhandlingen Tilltalande bilder - genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt.  

Hirdman menar att representationen av män och kvinnor i dagens media är ett viktigt 

element i konstruktionen av femininitet och maskulinitet, där medias representationer kan 

definieras som en form av arena där media väljer hur män och kvinnor skall presenteras.8     

I sin avhandling undersöker och jämför Hirdman hur Veckorevyn och Fib aktuellt från 

1960- och 1970-talet kommit att utvecklats fram till år 1995, i syfte att undersöka vad som 

har förändrats. Hirdman konstaterar att innehållet i de båda tidningarna i stort sett är 

detsamma, men att ämnena intensifierats. I Fib aktuellt är det mer våld, kriminalitet och sex 

medan det i Veckorevyn är mer mode, skönhetstips och sex. Detta menar Hirdman är ett 

slags uttryck för den mediala logiken där det intima och personliga hela tiden måste bli ännu 

mer avklätt för att fånga läsarens uppmärksamhet.9 Om än mer intressant skriver Hirdman 

att omslagen till Veckorevyn år 1995 i stort sett är desamma som pryder Fib aktuellt år 

1975 - en kvinna med en sensuell blick uppvisad i en sexuell posering.10 Därmed är det i 

Veckorevyns bilder en uttrycklig oåtkomlighet som talar till den kvinnliga publiken, istället 

för tillgänglighet som är det primära som signaleras i Fib aktuellts bilder för den manliga 

publiken. Vidare menar Hirdman att det i Veckorevyn ges verktyg för hur de kvinnliga 

läsarna skall lära sig att bli tillgängliga för mannen genom att adressera läsaren med en 

 
8 Hirdman 2001 s. 292 
9 Ibid s. 246 
10 Ibid s. 244 
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uppmanande och instruerande ton. I Fib aktuellt å andra sidan är relationen mellan läsare 

och tidning konstruerad genom en stark vi-känsla där tidning och publik är en och samma 

person. Till skillnad från Veckorevyn hyllar Fib aktuellt sina läsare genom att erbjuda en 

värld av maskulina hjältar i vilken män porträtteras som kompetenta och fulländade 

subjekt.11  

         Skapandet och uppvisandet av femininitet i Veckorevyn är således en komplex och 

motsägelsefull historia. Å ena sidan hyllas den som en unik egenskap som binder samman 

kvinnor, å andra sidan är det något som läsarna måsta lära sig genom vilka gester, 

poseringar och ansiktsuttryck som anses som kvinnliga, vilka förmedlas i bilderna i 

Veckorevyn.   

 

 
11 Hirdman 2001 s. 295-296 
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3  Teori 
Den teoretiska utgångspunkten spelar en väsentlig roll i uppsatsskrivande, då den inte minst skänker 

den teoretiska ramen tyngd till arbetet genom att belysa de teman som återfinns i det insamlade 

materialet. I detta kapitel presenteras de teorier som anses som relevanta tillsammans med uppsatsens 

syfte och utgångspunkt.   

3.1  Val av teori 

Att finna en renodlad teori som är applicerbar på uppsatsens centrala frågeställning har dock 

inte varit genomförbart. Istället har ett antal teoretiska ingångar hittats som på ett eller 

annat sätt diskuterar och tar upp problematiken kring genus och genus i media, vilket kan 

ses som en infallsvinkel av många möjliga. 

         Under följande rubriker i detta kapitel presenteras de teorier och den litteratur som 

utgör den teoretiska ramen för uppsatsen.  

         Inledningsvis redogörs för vad som utmärker manligt och kvinnligt som en stereotyp 

form av genus, då det ska understrykas att vi alla är olika - oavsett om vi kallas för män eller 

kvinnor. Vidare kommer teoriavsnittet fokuseras ytterligare på begreppet identifikation som 

fenomen vilket återföljs av en inblick i hur media kan ses som ett verktyg som påverkar och 

ger bränsle till att upprätthålla och skapa stereotyper. Fortsättningsvis diskuteras genus i 

media, framförallt inom veckotidningsgenren eftersom det utgör val av material. 

         Slutligen kommer en sammanfattning av teorikapitlet, där ett kort sammandrag 

lämnas av det stoff som ligger till grund för undersökningen. 

 
 

 3.1.1  Maskulinitet och femininitet 

Historiskt sätt har vi människor i världen delat upp och tolkat oss själva som varandras 

motsatser och komplement genom män och maskulinitet, och kvinnor och femininitet,12 

vilket kan innefattas av begreppet genus. Vidare kan maskulinitet och femininet ses utifrån 

egenskaper, sexualitet, intressen, handlingar, färdigheter och gester, vilka ytterligare kan 

förstärkas med yttre attribut så som kläder, frisyrer och kosmetika och så vidare.  Vad som 

utmärker det maskulina och det feminina är dock inte något som är konstant och 

oföränderligt, utan har till följd av tid och rum och genom historien tagit uttryck i olika 

skepnader13. Genusforskaren Yvonne Hirdman styrker detta resonemang ytterligare i boken 

 
12 Fellman 2006 s. 5 
13 Ibid. s. 5. 
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Kvinnohistoria där hon menar att formerna för man och kvinna tydligt varierat i historien. 

För att belysa detta menar Hirdman att genussystemet består av två principer eller krafter, 

där den ena kan förklaras med att män och kvinnor skall hållas isär genom att vara olika och 

inneha skilda egenskaper. Ett klassiskt exempel på detta är att pojkar inte får gråta och 

flickor får inte vara aggressiva. Den andra principen kan ses som att mannen är alltings 

mått, det vill säga att mannen är normen i samhället. Dessa två principer skapar 

sammantaget kvinnors underordning.14 Även om det idag är mer accepterat i samhället att 

män får visa sina känslor, tycks det fortfarande som att mönstret vilar på gamla 

konventioner som inte minst förstärks i medias bilder.  

         Följande avsnitt syftar till att erbjuda en förståelse av hur maskulinitet och femininitet 

konstrueras socialt och kulturellt. Trots en större fokus på det manliga och maskulina kan 

resonemanget ge förståelse även för det kvinnliga och feminina. 

         Synen på sexualitet ses först och främst som någonting naturligt som styrs av 

människans biologiska drifter för att producera mänskligt liv på jorden. Inom 

genusvetenskap har synen på sexualitet och könsskillnader ofta setts ur ett essentialistiskt 

perspektiv, vilket menas med att heterosexualitet ses som den enda möjliga sexuella 

läggningen. Vidare används definitioner som heterosexualitet och homosexualitet som 

kategorier för att på så sätt kunna kontrollera sexualiteten. Här kan den essentialistiska 

bilden av manlig sexualitet ses som dominant och aktiv där mannen vill erövra den 

svårfångade kvinnan. I motsats ses den kvinnliga formen av sexualitet som underordnad och 

passiv, där kvinnan vill bli tagen av sin man.15

         Maskulinitet kan därmed, tämligen förenklat, ses som icke-femininitet. En man är 

därmed allt som en kvinna inte är, det vill säga aggressiv, dominant, fysiskt stark och så 

vidare. Här kan mäns rädsla för homosexualitet ses som en central aspekt i upprätthållandet 

och skapandet av maskulinitet, då homosexualitet sammankopplas med femininitet.16 Dessa 

genusrelationer som bygger på dominans och underordning mellan män liksom mellan män 

och kvinnor brukar nämnas under begreppet hegemonisk maskulinitet.   

         Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som används för att beskriva de 

föreställningar som finns gällande hur en riktig man skall vara och bete sig. Forskaren R.W. 

Connell beskriver i sin bok Maskuliniteter den hegemoniska formen av maskulinitet som ett 

slags genushierarki som består av olika roller, identiteter och livsstilar där den dominerande 

positionen leds av en överordnad maskulinitet. Den översta, eller mest inflytelserika formen 

av maskulinitet är konstruerad i relation till kvinnlighet och andra underordnade 

 
14 Se Yvonne Hirdman i Hallin Wallström 2003 s. 15 
15 Se Richardsson 1993 i Sigurdardottir 2003 s. 10 
16 Se Klein 1993 i Sigurdardottir 2003 s. 12 
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maskuliniteter. Ett exempel på detta kan vara homosexualitet som nämns ovan, där det är 

uppenbart att det är det feminina som utgör grunden för underordning och utestängandet. 

Denna process kan markeras ytterligare av en mängd skymford som exempelvis mes, 

sillmjölke, tönt, morsgris, ynkrygg, mammas gosse och så vidare. 17

         I Anthony J. Vigito och Timothy J. Currys rapport Marketing Masculinity: Gender 

Identity and Popular Magazines hänvisar de till Connell som menar att den kulturella och 

sanktionerade formen av kvinnlighet framhåller kvinnan som undergiven, omvårdande och 

empatisk, egenskaper som kan kopplas samman med den privata sfären av hemmet och 

sovrummet. I kontrast präglas den hegemoniska formen av maskulinitet - konstruerad i 

relation till kvinnlighet - som dominant, känslokall och karriärinriktad. Vidare menar 

Connell att den hegemoniska maskuliniteten är inbäddad i de institutioner som finns i 

samhället, där media och populärkulturen kan ses som en av dessa att upprätthålla den 

hegemoniska formen av maskulinitet.18  

 

3.1.2  Former av feminism 

Inom feminismen finns det en uppsjö av olika teorier. Feminismen kommer dock att belysas 

ur ett existentialistiskt perspektiv, då det kan sättas i relation och i motsats till den 

hegemoniska maskuliniteten. Annelie Klint Nilsson och Rebecca Linder hänvisar i sin 

uppsats Kjoltyg och magiska skönhetsunder till Simone de Beauvoir och hennes verk Det andra 

könet, att den existentialistiska feminismen ser kvinnans förtryck som ett resultat av att hon 

konstant framställs som den Andra. Detta innebär således att kvinnan enbart existerar i 

relation till mannen. Följaktligen benämns kvinnan alltid som någons hustru, mor eller 

exempelvis älskarinna. 19  

         Mannen har i vår kultur alltid uppfattats som subjektet, och som den fria och 

självständiga mannen som själv definierar sin existens. Kvinnan har å andra sidan alltid setts 

som objektet, vars mening och betydelse bestäms åt henne. Detta förhållningssätt är ett 

resultat av en lång historisk process, vilket ligger till grund för de föreställningar som 

legitimerar människors sätt att betrakta relationen mellan manligt och kvinnligt. Dessa 

genusstrukturer ses således inte som något biologiskt förankrat, utan som en följd av sociala 

och kulturella konstruktioner. Detta innebär att de egenskaper som  förknippas med manligt 

 
17 Connell 2005 s. 79 
18 Se Connell 2005 i Vigito & Curry 1998 s. 137 
19 Klint-Nilsson & Linder 2005 s. 6 
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och kvinnligt är socialt och kulturellt skapade, vilket därmed också betyder att de är 

föränderliga.20

 
3.1.3  Identifikation 
Enligt samhällsforskaren Jostein Gripsrud är identifikation ett tämligen vitt begrepp som 

kan uppfattas på skilda sätt. Man kan definiera ordet identifikation med att bli ett med eller bli 

lik någon eller något. För att illustrera detta kan man ta följande exempel: när en individ 

hävdar att den identifierar sig med exempelvis en idrottspersonlighet, betyder det således att 

denne medvetet önskar att bli som den nämnda idrottaren. Om det så sker genom att 

individen ifråga vill bli lika framgångsrik inom samma idrottsgren, eller vill ha samma 

fysiska egenskaper, är dock något som skiljer sig från fall till fall. Det skall dock betonas att 

önskan om att bli lik den vederbörande inte nödvändigtvis gäller i alla avseenden.21  

         Vidare tar Gripsrud upp hur media förmedlar, reproducerar och förstärker de 

ideologiska dispositionerna som publiken kan tänkas ha – vad är manligt och vad är 

kvinnligt?22   

         Något annat som understryks är det faktum att ”medierna är skapare av föreställda 

gemenskaper”. Medierna fungerar som en hjälpande hand i diverse samhällsinstitutioners jakt 

på att finna information om vad det betyder att vara pojke eller flicka. Man kan därmed säga 

att vår identitet är ett lapptäcke av identiteter som innehåller likheter och skillnader i 

förhållande till andra människor.23  

 
 
3.1.4  Mediernas makt och stereotyper 
I världen överlag uppfattas medier som något självklart och något som man ägnar mycket 

tid åt. Media av alla dess slag kan användas som något man hämtar information och kunskap 

ifrån, lika mycket som det kan användas som ett tillfredsställande sätt att ta del av 

underhållning av olika karaktär. Detta innebär således att medierna, som innehar en enormt 

stor makt, numer spelar en betydande och nämnvärd roll när människor formar sin 

världsbild24. Det är därmed oundvikligt att bortse från de företeelser i media som somliga 

uppfattar som något negativt, nämligen stereotyper. 

 
20 Klint-Nilsson & Linder 2005 s. 6.  
21 Gripsrud 2002 s. 30-31 
22 Ibid s. 30-31 
23 Ibid s. 19-20 
24Allt är möjligt 1998 s. 13 



 
 

15

                                                

Den karaktär som uppfattas som den mest överlägset publicerade stereotypen i media är den 

smala, välsminkade, välklädda - och ofta avklädda - kvinnan.25

 

”Visst kan en kvinna vara kärleksfull, leende och förtjust i vackra kläder. Men hon kan 

också vara kompetent, yrkesarbetande och äventyrlig. Precis som en man likväl kan vara 

hårdkokt hjälte som hemmapappa. Men i massmediebruset, det bombardemang av ord 

och bilder som möter oss när vi öppnar en kvällstidning, slår på Tv:n, handlar, läser 

kurslitteratur, lyssnar på radion eller kopplar upp oss på Internet, är skildringarna ofta 

stereotypa och bygger på gamla fördomar om hur män och kvinnor ska vara.”26  

 

När rörelsen Allt är möjligt bildades år 1992 lade de tyngden på att verkställa en analys av 

hur medierna skildrar män och kvinnor. De kunde utifrån den analysen komma fram till 

följande konstaterande: män och kvinnor var långt ifrån verkligheten och ännu längre bort 

från de mål angående jämställdhet som regeringen haft som mål att uppnå. Mannen 

avbildades på ett sätt som gjorde att han framställdes som stark, kompetent, utåtriktad, chef 

eller politiker, hjälte eller brottsling. Kvinnan framställdes som smal, vacker, inåtvänd, mor 

eller maka, sexobjekt eller offer. Dessa två stereotyper fick av gruppen Allt är möjligt 

beteckningen Projektören och Skönhetsslaven. De tillägger och betonar i rapporten att samma 

stereotypa sätt att skildra män och kvinnor även förekommer i andra medier, såsom på 

skivomslag, i såpoperor, i nyhetsrapporteringen, och i tidningarnas söndagsbilagor för att 

nämna några som exempel.27  

         Enligt denna handbok i mediekritik, hävdas det att svenskarna i genomsnitt 

konsumerar sex timmar media om dagen. Detta är ett ypperligt exempel, och ett visst 

erkännande på, att medierna numer besitter en stor makt och att det därmed har ett mäktigt 

inflytande över människor. Inte minst ligger media många gånger till grund för människors 

konstruerande av omvärlden, sig själva och av sina medmänniskor.28  

         Hösten år 1995 antog det som då hade namnet Europeiska Gemenskapen ett beslut om 

bilden och skildringen av män och kvinnor i media. De kom fram till ett konstaterande om 

att skildringar av en stereotyp karaktär påverkar människors attityder och möjligheter att 

bli mer jämställda. Denna resolution slår även fast vid det faktum att medierna inte ska 

”undergräva respekten för mänsklig värdighet eller ha ett könsdiskriminerande innehåll”.29  

 
25 Allt är möjligt 1998 s. 8 
26 Ibid. s. 8 
27 Ibid. s. 8 
28 Ibid. s 9 
29 Ibid. s. 9 
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Vidare har det slagits fast att medierna till viss del vänder sig till människors intellekt, 

vilket resulterar i att man kan ta till sig eller förkasta den information och kunskap som 

medierna erbjuder. Det skall dock understrykas att innehållet samtidigt vädjar till 

människors känslor, trots det faktum att värderingar och attityder misslyckas att till fullo 

bearbetas med och av förnuftet.30  

         Idag är medieforskarna generellt sätt överens om att medier av alla dess slag och 

former besitter en betydande makt, men att denna makt är svår att hitta en riktigt bra 

definition på. En eventuell definition på den makt som medierna har, är således att de 

bekräftar de värderingar som finns i samhället. Detta förutsätter följaktligen att människor 

är överens om saker, som exempelvis att det är bättre att vara rik än fattig, det är bra att 

konsumera, sex är spännande, män ska inte ha läppstift och spetstrosor då det anses som 

feminina attribut. Det är så här som medierna anser vilket kan ligga till grund för att det är 

just de budskap som stämmer överens med dessa föreställningar som medierna sänder ut till 

publiken.31

         När gruppen Allt är möjligt, som består av journalister, började sin granskning av 

medierna, kom det till deras kännedom att det var specifikt några manliga och kvinnliga 

stereotyper som mer än ofta var förekommande i media och dess brus. Det skall först och 

främst förklaras att stereotyper är återkommande i alla genren inom media, allt från 

dagstidningarnas sedvanliga nyhetsrapportering till reklamkanalernas såpoperor.  

Detta visar nämligen en undersökning vid Institutionen för journalistik och  

massmediekommunikation i Göteborg 1994, gjord av medlemmar i Allt är möjligt, Maria 

Edström och Maria Jacobson. Dessa två journalister analyserade bilderna i mediebruset 

under en dag (17 mars år 1994) och granskade de upplagemässigt största tidningarna, 

tittartopparna på Tv, den mest sedda filmen och den mest hyrda videon.32

         Den nämna undersökningen utfördes på två olika nivåer: dels räknade dem ut hur ofta 

kvinnor var förekommande i media jämfört med män, samt inom vilka områden de figurerar 

i, dels gjorde dem en tolkning av vilka manliga och kvinnliga stereotyper som existerar i 

bruset. Resultatet av mediegranskningen blev att människor med en form av handikapp 

knappt alls uppmärksammades i media, samma sak gällde för äldre människor. Invandrare 

förekom dock aningen mer i bruset men när dem väl syntes i media var det i anslutning till 

eliten inom nöjesbranschen eller i samband med kriminalitet. Något som journalistparet 

dock kom fram till, är det faktum att män och kvinnor glädjande nog uppmärksammades 

nästan lika mycket. Det är dock intressant att påpeka det faktum att forskarna kom fram till 

 
30 Allt är möjligt 1998. s. 14 
31 Ibid. s. 15 
32 Ibid. s. 22-24 
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att män förekommer i alla åldrar och även ofta i egenskap av sin yrkesroll, medan kvinnorna 

syns så länge de uppfyller skönhetsidealen och är under 30 år. Männens aktiva prägel och 

framåtanda understryks medan kvinnor bekräftas i omvårdnad, kärleksliv samt intresse för 

det egna utseendet, och det är just dessa drag som går som en röd tråd genom 

mediebruset.33

         Härmed kommer sex stereotyper (tre manliga, tre kvinnliga) att förklaras utifrån Allt 

är möjligts undersökning: 

 

• Skönhetsslaven – är en ung, smal och vacker kvinna som ägnar otaliga timmar på 

sitt utseende. Det som kännetecknar denna stereotyp är att hon inte arbetar och 

sällan har ett socialt liv. Skulle hon mot all förmodan ha det, är det underordnat 

hennes roll som Vacker Kvinna.34  

• Hushållsfunktionären – är en kvinna som prioriterar husliga sysslor såsom bakande 

och städande, i kombination med en rogivande stund av stickning. Denna karaktär är 

förekommande i såväl reklamens som tidningarnas värld.35  

• Kärleksgudinnan – kan definieras som både Horan och Madonnan. Madonnan 

förknippas med renhet, späkning, andlighet och svalhet. Den bleka, sköra och 

sjukliga kvinnan var ett populärt ideal bland borglighetens kvinnor i slutet av förra 

seklet. Idag förekommer hon dock mer i modereportage och parfymannonsernas 

anorektiska och bleksminkade värld. Horan fungerar synonymt med skamlöshet och 

skrupellöshet, som nyttjar sin kropp för egen vinning. Hon återfinns numer i allt från 

porrtidningar till kvällstidningarnas söndagsbilagor.36 

• Projektören – kan definieras som en upptagen affärsman i proper utstyrsel vars 

vardag ständigt kantas av stora projekt vilket i sin tur resulterar i ytterst lite tid för 

privatlivet. Projektören som stereotyp överensstämmer med den klassiska rollen som 

mannen som familjeförsörjare.37  

• Machomannen – dennes mest framstående egenskaper är hans fysik och mod, 

machomannen kan vara på den goda sidan och uträtta allehanda hjältedåd. Är han 

dock på den onda sidan blir han direkt tyrannisk och sadistisk. Han är oftast en 

ensamvarg, har inget hem och har lösa förbindelser med kvinnliga beundrare.38  

 
33 Allt är möjligt 1998. s. 24 
34 Ibid. s. 25 
35 Ibid. s. 26 
36 Ibid. s. 27 
37 Ibid. s. 25 
38 Ibid. s. 26 
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• Drömprinsen – denne stereotyp skiljer sig aningen från de ovannämnda, då han 

skildras i relation till kvinnor. Han kan vara en popstjärna, modell eller inneha en 

huvudroll i en Tv-serie. Drömprinsen förekommer i tidningar som i huvudsak riktar 

sig mot en ung, kvinnlig publik, där han ofta framställs som mer romantisk än ett 

sexobjekt. 39 

 
 
3.1.5  Genus i media 
 I boken Var så god - makt, kön och media, skriven av Karin Ekman, framgår det att 

tjejtidningar har makt att skapa attityder, sätta trender och informera. Det är en maktfaktor 

som är farlig att förbise och något som borde tas på största allvar, framförallt när 

målgruppen har små möjligheter på grund av ålder och utbildning att ifrågasätta 

innehållet.40

         Vidare menar Ekman i sin bok att livsstilsmagasin som är kvinnligt och manligt 

inriktade ger oss normer för hur kvinnlig respektive manlig sexualitet ska se ut. Dessa 

normer är ojämnställda och diskriminerande, varpå budskapen som livsstilsmagasinen 

förmedlar formar läsaren, även långt in i det vuxna livet.41  

         Anja Hirdman menar att veckotidningarna har tagit över det budspråk som tidigare 

bara användes i herrtidningar. När man vänder sig till en kvinnlig publik är språket mer 

eller mindre mjukpornografiskt. Det som kan tyckas vara väldigt märkligt är att det är ett 

kvinnligt objekt som tidningen fokuserar budskapet kring, rent biologiskt borde ju kvinnor 

attraheras av män. Men Hirdman menar vidare att kvinnor lär sig genom media och resten 

av samhället att bygga upp sin självbild utifrån en manlig norm, i vilken kvinnan ses som 

objektet. Att budskapen i sin tur har en så stark genomslagskraft hos publiken bygger på ett 

slags begär att begäras.42

         Karin Ekman menar ytterligare att tidningar som i huvudsak riktar sig mot en manlig 

publik, vanligtvis fokuserar på ett särskilt ämne. I en jämförelse med månadsmagasin och 

veckopress är mönstret påtagligt. Ämnen som en manligt inriktad tidning kan kretsa kring 

är exempelvis bilar, sport eller bystiga kvinnor. Det som dock skiljer herrtidningar från 

damtidningar kan därmed vara följande – i damtidningar rent generellt, är det flera ämnen 

 
39 Allt är möjligt 1998 s. 27 
40 Ekman 1998 s. 45 
41 Ibid. s. 39 
42 Ibid s. 53 
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och teman som är återkommande och som nästan oundvikligen behandlas, såsom hud, hår 

och kroppsvård.43

         Sedan skall det även understrykas och betonas att det är ett faktum att tidningar som 

vänder sig till unga män och kvinnor kan ställa sig till de medier som allra hårdast satsar på 

sex som konkurrensmedel. Kanske kan en förklaring på detta vara att sex säljer i alla 

tänkbara sammanhang - kort och koncist. Sex kan eventuellt vara den säkraste genvägen för 

medier idag att göra sig hörda och synliga i den allt mer påtagliga konkurrensen.44

 

 
3.2   Sammanfattning av teori 
De teoretiska utgångspunkter som presenteras i kapitlet ovan är tänkt att fungera som 

vägledning där de nämnda teorierna kan ses som ett förhållningssätt av flera möjliga för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställning. Således är det därmed nödvändigt att presentera 

teorier kring maskulinitet och femininitet.  

         Enligt den hegemoniska formen av maskulinitet utgörs den manliga identiteten av en 

feminin underordning, där media kan ses som en av de institutioner i samhället som 

upprätthåller denna form av maskulinitet. Enligt Klein kan därmed maskulinitet ses som 

icke-femininitet, där en man är allt som en kvinna inte är och vice versa. Exempel på detta 

kan vara mannen som är känslokall, karriärinriktad, och dominant medan kvinnan är 

undergiven, omvårdande och empatisk. Detta teoretiska resonemang kan ytterligare stärkas 

med teorin om att mannen är alltings mått, eller att mannen är normen. Även Simone de 

Beauvoir menar att mannen uppfattas som subjektet genom att kvinnan enbart existerar i 

relation till mannen. Vidare är dessa egenskaper förknippade med manligt och kvinnligt, 

skapade ur ett socialt och kulturellt perspektiv, och därmed beroende av tid och rum. 

         Ytterligare tas teorier om identifikation i beaktning, där Gripsrud menar att medierna 

är skapare av föreställda gemenskaper och fungerar därmed som ett sätt att tala om för 

omvärlden vad det betyder att vara man eller kvinna. På så sätt är vår identitet ett lapptäcke 

av identiteter som innehåller skillnader och likheter i förhållande till andra människor. 

         Vidare innehar media en viktig och betydande roll när det kommer till människors 

formande av sin omgivning och världsbild. Här spelar de stereotyper som visas upp i media 

en central roll. Den kanske mest vanliga och frekventa stereotypen som målas upp är den 

smala, välsminkade, välklädda och ofta avklädda kvinnan. Andra stereotyper som finns 

synliga i media är bilder av kvinnor som Skönhetsslaven som är den unga, vackra och smala 

 
43 Ekman 1998 s. 57 
44 Ibid. s. 26 
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kvinnan som ägnar otaliga timmar på sitt utseende, Hushållsfunktionären som är den husliga 

kvinnan och som oftast syns i reklam och tidningar samt Kärleksgudinnan som kan definieras 

som både Horan och Madonnan som nyttjar sin kropp för egen vinning och som syns i allt 

från parfymannonser till pornografiska tidningar.  

         När det kommer till manliga stereotyper syns Projektören, som är den upptagna 

affärsmannen och familjens försörjare. Machomannen kan både uppfattas som hjälte och 

skurk, medan Drömprinsen framställs som den romantiske istället för ett sexobjekt. 

         Avslutningsvis tas det i teoridelen upp om genus i media där bland annat Karin Ekman 

menar att livsstilsmagasin som är manligt och kvinnligt inriktade ger läsarna normer för 

hur kvinnlig och manlig sexualitet skall se ut. Dessa budskap är ofta diskriminerande och 

ojämnställda, vilka formar läsaren långt in i livet. Dessutom representeras män och kvinnor 

i media oftast som raka motsatser till varandra. 

         Anja Hirdman menar också att kvinnor genom media lär sig att bygga upp sin självbild 

utifrån en manlig norm, där kvinnan oftast ses som ett objekt. Att budskapen i sin tur har en 

så stark genomslagskraft hos publiken bygger på ett slags begär att begäras. 
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4. Metod 
För att besvara frågeställningen som denna uppsats vilar på kommer en kvalitativ innehållsanalys, i 

form av en retorisk textanalys och en bildanalys att fungera som metod. Genom en kvalitativ metod 

kan man nå en djupare förståelse för den problematik som denna uppsats grundas i, då avsikten är att 

tolka och tyda de konventioner och mönster som tar sig uttryck utifrån det skrivna ordet och bilden i 

livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM. 

 

4.1  Val av metod 
Centralt för uppsatsen är att jämföra Cosmopolitan och FHM med varandra. Det ska dock 

understrykas att texten och bilden i vartdera livsstilsmagasin ses som en helhet, där båda 

delarna påverkar varandra, då texters betydelse skapas i samspel med bilden och vice 

versa.45 Anja Hirdman har i sin undersökning om genus, sexualitet och publiksyn i 

tidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt i boken Tilltalande bilder, använt sig av 

ovannämnda metoder i kombination med varandra. Hirdman framhåller särskilt att bilden 

måste tas i samma anspråk som texten när ett visuellt medium såsom veckopressen 

studeras46, vilket kan motivera denna uppsats val av metod ytterligare. Detta kan förvisso, 

såsom Hirdman påpekar, innebära att metoden där text och bild ligger i fokus, ger ett mer 

godtyckligt resultat än vid en ren textanalys. 

         Vidare ska det påpekas att bilder spelar en ytterst betydelsefull roll för 

livsstilsmagasin. Bilder spelar ofta precis lika stor roll som texten, om inte större. Bilder i 

form av fotografier, som utgör bildmaterialet för denna uppsats, kan ses som en avspegling 

av verkligheten och det är således viktigt att ifrågasätta de bilder som utgör en större del av 

innehållet i livsstilsmagasinen och varför de faktiskt ser ut som de gör.  

         Förutsättningen är, när det gäller text- och bildanalyser som metod, att tydligt 

redogöra för de tolkningar som görs47 med hjälp av ett antal analysverktyg, vilka 

presenteras nedan under rubrikerna Textanalys, Bildanalys samt Tilltal i text och bild. 

 

 

 

 
45 Hirdman, 2001 s. 24 
46 Ibid. s. 24  
47 Ibid. s. 25 
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4.1.1  Textanalys 
Dagligen förses människor med texter av olika slag. Det kan såväl handla om 

tidningsnyheter och informationsbroschyrer så som reklamaffischer och bruksanvisningar. 

Sammantaget har dessa typer av texter en gemensam nämnare - de är alla exempel på 

brukstexter vilket innebär att de har praktiska eller teoretiska syften i motsats till 

estetiska.48   

         För att genomföra en analys av de ovannämnda exemplen på texter kan man tillämpa 

en så kallad textanalys. Men vad kan man ha för skäl när man som forskare vill granska en 

brukstext? I denna uppsats är skälet givet – livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHMs 

utvalda texter med tillhörande bilder skall granskas och analyseras i förhållande och i 

jämförelse med varandra, då respektive livsstilsmagasin utgår från skilda publikinriktningar. 

Som tidigare nämnt kommer analysen att ta en retorisk prägel, då det förhoppningsvis är 

denna form av textanalys som är bäst lämpad utifrån de svar uppsatsskrivarna väntas få. De 

frågor som kommer att ligga till grund för den retoriska analysen av de texter som kunnat 

urskiljas är följande: 

 

• Har texten något övertygande syfte? Vill den framkalla ett visst gensvar? Vilket? Varför?  

 

• Vilket retoriskt syfte eller budskap vill texten förmedla?  

 

• Finns det sexuella anspelningar i texterna? Skiljer sig anspelningarnas typ och form 

beroende på publikinriktning?  

 

• Skiljer sig språket i val av stil och ton till följd av publikinriktning?  

 

Som det kan läsas, är fokuseringen inte lagd på någon särskild genre eller något särskilt 

tema. Uppsatsskrivarna är även medvetna om det faktum att somliga gånger kanske alla 

frågorna i den retoriska textanalysen omöjligen kan besvaras, beroende på om texten i något 

av de aktuella livsstilsmagasinen inte riktigt uppfyller frågekriterierna i någon mån. 

         Det är ingen nyhet eller ett tämligen nytt konstaterande att texter av alla dess slag och 

utformning gång på gång sätter spår hos läsarna.49  

Ett relativt bra tillvägagångssätt om man vill söka svar på texters eventuellt underliggande 

och dolda budskap, är att tillämpa en, i detta fall, retorisk textanalys, då den förhoppningsvis 

 
48 Hellspong 2001 s. 13 
49 Ibid s. 13  
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tar sig en kritisk och ifrågasättande karaktär, vilket resulterar i att analysen blir intressant 

och därtill väsentlig.  

          En annons är en text som på något sätt vill påverka läsaren i något hänseende.50 

Därmed kan även en sedvanlig nyhetstext ha samma syfte, nämligen att övertyga men även 

att informera. För att utföra en undersökning angående i vilken mån en artikel eller annons 

vill informera om eller marknadsföra något, kan man tillämpa en så kallad retorisk 

textanalys. Somliga brukstexter vill inte bara informera utan även påverka. Att påverka kan 

således innebära att den eventuella texten vill sprida ett budskap eller väcka en känsla. Det 

är även noterbart att påpeka att det inte är alltid en text öppet erkänner att den vill påverka 

andras åsikter, då detta endast kan framgå indirekt. Det sammanhängande syftet med den 

retoriska analysen är att undersöka hur någon gör för att påverka och övertyga i skrift eller 

tal. I detta uppsatsarbeta skall det således undersökas huruvida det finns tecken på försök till 

påverkan i Cosmopolitan och FHM, men som tidigare nämnt är de retoriska analysfrågorna 

något mer kontrollerade och tydligt utformade. Trots det faktum gör det inte analysen 

mindre retorisk då denna metod gott och väl kan uppfattas som relativt fristående och 

individuell, vilket gör att analysfrågor kan sammanställas i relation med det man som 

forskare har till syfte att undersöka.51

         Återkommande begrepp som ofta dyker upp i relation till retorisk analys är etos 

(sändarens karaktär), patos (mottagarens känslor) och logos (språket som redskap). Detta är 

viktiga begrepp men kommer inte att användas i någon större utsträckning i textanalysen, 

då dessa begrepp inte anses ha så mycket att göra med de frågor som är konstruerade för 

den retoriska textanalysen. 

 

4.1.2   Bildanalys 

Det finns ett talesätt som säger att en bild säger mer en tusen ord. Likväl kan en bild snabbt 

vända upp och ned på gamla invanda föreställning om hur något ska se ut, samtidigt som en 

bild många gånger kan förstärka, och i vissa fall skapa bilden av verkligheten. Det är därmed 

ingen överdrift att bilder spelar roll, speciellt inte i den rika bildkultur som vi idag omges av, 

där visuella budskap kommit att spela en allt viktigare roll. Således är det av vikt och värde 

att ifrågasätta de bilder som finns och varför de ser ut som de faktiskt gör. Men för att detta 

ska bli möjligt och fylla ett vetenskapligt värde behövs ett verktyg, eller en metod som 

 
50 Hellspong 2001. s. 236 
51 Ibid. s. 99 
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hjälper till att beskriva och analysera hur bilder är uppbyggda och vilket budskap dessa 

förmedlar. Följaktligen blir det då aktuellt att använda sig av metoden bildanalys. 

         Den moderna bildanalysen kan med fördel appliceras på alla typer av bilder till skillnad 

från den klassiska bildanalysen som har sina rötter inom bildkonsten. Med hjälp av en 

strukturell beskrivning av bildens betydelseelement förklaras bildens verkningsmedel. Till 

hjälp används ett antal grammatiska verktyg som lånats från språkvetenskapen. Denna 

vetenskap kallas för semiotik och är den samma oavsett om det handlar om ord eller bilders 

betydelse.52  

         Semiotikens föregångare är den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure och den 

amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce som gjorde en insamling på människans hela 

teckenproduktion, då de betraktade språket som ett system av tecken53. 

 

Tecken 

Det finns en rad olika sätt att definiera begreppet tecken. Enligt Saussure består tecknet av 

två oskiljaktiga komponenter som alltid ska ses i relation till varandra, uttryck och innehåll. 

Uttrycket kan sammanfattas av att det är det konkret påtagliga i bilden, medan innehållet är 

den innebörd som kan förknippas med det tydliga i bilden.54 Därmed måste ett tecken alltid 

kunna tolkas av människor för att vara ett tecken, det vill säga att tecknet underförstår en 

språklig betydelse55. 

 

Symbol 

Skillnaden på tecken och symbol är att alla symboler är tecken, medan ett tecken inte 

behöver vara en symbol. En symbol är därmed ett kulturellt och etablerat tecken som också 

måste läras in, medan tecknet kan vara av temporär karaktär och utan ett bestående värde.56 

Ett exempel på detta kan vara en bild på en uggla, vilken avbildar en känd fågel samtidigt 

som bilden kan ses som en symbol för klokhet. Att ugglan symboliserar klokhet är något 

som vi människor har kommit överens om då bilder representerar något annat än vad de 

avbildar.57 Det skall tilläggas att även symboler kan delas in i flera underbetydelser. 

 

 

 

 
52 Rosenberg mfl. 2005 s. 12 
53 Hansson 2006 s. 10 
54 Hansson 2006 s. 10 
55 Ibid. s. 12 
56 Hansson 2006 s. 10 
57 Carlsson & Coppfeldt 2001 s. 32 
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Arketyp 

Begreppet arketyp är en symbol som bygger på kollektiva föreställningar eller urbilder som 

nedärvts av mänskligheten och myntades av den schweiziske psykologen Carl Gustav 

Jung.58 Arketyper finns i alla kulturer och ser identiska ut, men dess symboliska uttryck ger 

utrymme för variation.59  

 

 

4.1.3 Att analysera en bild 
När man ska tolka och analysera en bild finns det ett flertal analysformer och 

utgångspunkter att starta från. I boken Seendets språk tar författarna upp tre av dessa, vilka 

kan ses som betydelsefulla grundmodeller inom semiotiken. Dessa tre typer skiljer sig från 

varandra då dessa utgår från skilda perspektiv: sändarperspektivet, mottagarperspektivet 

samt budskapet i sig själv. Det är alltså upp till analytikern att välja sin analysform utifrån 

perspektiv och vad man kan tänkas vilja få svar på genom sin analys. 

 

• Vid intentionsanalys är det sändaren som står som objekt och det är sändarens avsikter 

som studeras och analyseras. Detta görs genom frågor om när, var och hur detta 

meddelande skapats.  

• Utgår man istället från en receptionsanalys är det mottagarens upplevelser som står i 

fokus. Antar man en sådan utgångspunkt är det således mycket viktigt att även ta 

hänsyn till själva mottagarkontexten liksom personliga erfarenheter och kunskaper 

som mottagaren kan tänkas ha. 

• Slutligen kan man utgå från den så kallade näranalysen där själva meddelandet blir 

objekt för undersökningen. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter 

undersöker man meddelandet. Här är det själva meddelandet som står i fokus och 

inte sändarens avsikter eller mottagarens upplevelser. 

 

Dessa tre modeller behöver inte analyseras var för sig, utan kan även kombineras. Det är 

dock viktigt att man redogör för på vilket sätt detta har genomförts samt en motivering till 

detta val.60

 
58 Carlsson & Koppfeldt 2001 s. 34 
59 Lans m.fl. 2003 s. 17 (Icke glorifierande reklam) 
60 Hansson 2006 s. 14 
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Då det är meddelandet och inte sändarens avsikter eller publikens situation som skall 

analyseras i denna uppsats kommer en näranalys av bildinnehållet i respektive 

livsstilsmagasin att verka som utgångspunkt.  

         Vidare finns det två huvudsakliga nivåer att skilja på när man genomför en bildanalys, 

vilka är denotation och konnotation. Det denotativa innehållet i en bild menas med det synliga, 

eller det uppenbara som vi människor objektivt kan uppfatta. Det konnotativa kan sägas 

utgöra motsatsen, och innebär det dolda buskapet i en bild vilket kan ta en underförstådd 

eller undermedveten form. Både denotativa och konnotativa betydelser bestäms ideligen av 

vår kultur och omgivning. 61

 
 
 
4.1.4  Tilltal i text  
Det finns en uppfattning om att tidningars innehåll skapas och formas utifrån publikens 

önskningar och är därmed en produkt skapad utifrån vad publiken vill ha. Men det går också 

att se det utifrån ett annat perspektiv.  

         Tidningar, och framförallt veckopress konstruerar sitt innehåll för att passa de 

föreställningar som de har om sin publik och är en grundläggande förutsättning för många 

olika medietypers överlevnad.62 På så sätt förmedlas också skilda mediala föreställningar om 

manligt och kvinnligt beroende på om publiken antas vara kvinnor eller män.63 Genom att 

anta detta synsätt blir det också möjligt att analysera livsstilsmagasinens syn på genus 

genom hur magasinen väljer att tilltala sin publik i såväl text som bild. 

         Inom all sort av vecko- och månadsmagasin finns det ett gemensamt sätt att tala till 

läsaren, genom det så kallade human-touch perspektivet, eller det personliga tilltalet som 

det också benämns vid, där privata aspekter av tillvaro lyfts fram.64  Detta kan textmässigt 

ske genom att läsaren tilltalas i andra eller tredje person och bildmässigt återses i att 

personer vänder sig direkt mot kameran.65 Därmed ses det redaktionella språket, som 

återfinns i det sluttryckta livsstilsmagasinet, som en form av diskursiv modell grundad på 

tanken om vilka läsarna är.66 Vidare karaktäriseras kvinnligt inriktade livsstilsmagasin med 

det personliga och det direkta tilltalet, samtal om andra, eller det som i talspråk kallas 

skvaller, samt en fokusering på relationer.67 En annan intressant teori är den gällande 

 
61 Hansson 2006. s. 16 
62 Hirdman 2001 s. 14 
63 Craig 1992 se Hirdman 2001  s.14 
64 Hirdman 2001 s. 17 
65 Hirdman 2001 s. 46 
66 Ibid. s. 47 
67 Ibid. s. 45 
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tjejtidningarnas tilltal. Karin Ekman skriver att tjejtidningen Veckorevyn indikerar 

kamratskap, och tidningen är sedermera den mer erfarne kompisen som mer än gärna delar 

med sig av sina kunskaper. Veckorevyn leder diskussionen, samtidigt som tidningen 

skvallrar, uppmanar, informerar och underhåller läsaren.68

         Om man istället tittar på vad som utmärker det manliga tilltalet i herrtidningar 

återfinns istället en mer sluten berättarform som är uppbyggd genom klimax. Här fyller 

upplösningen en central roll, vilket skiljer sig från den mer öppna berättarformen för det 

kvinnliga tilltalet.69

 

4.1.5  Tilltal i bild 
På samma sätt som texter, bär bilder på retoriska grepp i form av blickar, gester, 

ansiktsuttryck, färger och så vidare. Dessa komponenter kan ses som ett sätt att förstå 

relationen mellan bilden och den som tittar på bilden.70  

         När man analyserar bilder kan man använda sig av begreppen närhet och distans genom 

vilka bilder kommunicerar. Dessa begrepp kan ytterligare delas in i subgrupperna 

långdistans, medeldistans, närbild och extrem närbild.71        

         Långdistansbegreppet innebär att hela personen visas i bild samt mycket av 

bakgrundsmiljön. När man använder sig av medeldistansbegreppet syftar man på att miljö 

och person tar lika mycket plats i bilden.  I en närbild är huvud och skuldror istället i fokus 

medan den extrema närbilden visar en persons ansikte i detalj. Dessa avstånd kan i sin tur 

relateras till olika omfattningar av tilltal och formaliteter i den specifika bilden.72

         En närbild står ofta för ett personligt och intimt tilltal som uttrycker känslor eller vill 

väcka reaktioner, medan medeldistansen kan ses som ett så kallat socialt tilltal. Långa 

avstånd står följaktligen för ett mer opersonligt och formellt tilltal. Det skall dock påpekas 

att bildens sammanhang är avgörande för bildens betydelse. Hirdman tar exempelvis upp 

långdistansbegreppet, som inom nyhetsjournalistik står för ett mer formellt tilltal, men som 

inom herrtidningar får en helt annan betydelse. En poserande kvinna i helfigur syftar 

snarare till att framkalla en personlig närhet i relation mellan subjektet och den som tittar 

än ett distanserat och opersonligt förhållande.73  

 
68 Ekman 1998 s. 41 
69 Hirdman 2001 s. 47 
70 Ibid. s. 48 
71 Ibid. s.48 
72 Ibid. s. 48 
73 Hirdman 2001 s. 48 
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Vidare uttrycker kameravinklar vilken symbolisk makt eller undergivenhet subjektet har i 

relation till läsaren. Detta kan bekräftas genom den så kallade ovanifrån-vinkeln vilket ger 

intrycket av att den fotograferade framställs som liten, medan underifrån-vinkeln ger 

intrycket av det motsatta. Parallellperspektivet å andra sidan placerar betraktaren och 

subjektet på en mer neutral och jämlik nivå, vilket också är det perspektiv som främst 

återfinns inom pressjournalistiken. Kroppsspråket är ytterligare en faktor som är viktig att 

räkna in då gester och poser har stor betydelse för bildens budskap. En konvention som 

upprepas otaliga gånger, kanske framförallt på bilder i herrtidningar, är den leende kvinnan 

vilket traditionellt sätt gestaltar henne som mer lättillgänglig och oproblematisk.74  

         Avslutningsvis fyller således även olika betraktelsepositioner i form av mötande och 

icke-mötande blickar, en stor roll för hur man skall uppfatta personen på bilden. Hirdman 

väljer att tala om detta med hjälp av termer som voyarism och narcissism. Hon menar även 

att en voyaristisk position följs av en distans till subjektet som konstrueras och uppfattas 

som ett objekt att undersöka och granska hos läsaren. En narcissistisk seendeposition å 

andra sidan anses ge en känsla av närhet som innebär identifikation eller igenkännelse hos 

den som betraktar bilden.75  

         Utmärkande för former av pornografiska bilder är emellertid den bortvända blicken, 

som är ett uttryck för en voyeuristisk position eftersom inga blickar stör betraktarens 

granskning av personen på bild.  Likaledes kan den direkta ögonkontakten ses som att 

subjektet, eller den avbildade är mer utelämnad åt den granskades blick och där den 

avbildande ger sitt medgivande till att bli betraktad.76 Anja Hirdman menar avslutningsvis 

att det i modebilder med män och kvinnor som porträtteras, finns en tendens att mannen 

fäster sin blick på kvinnan vilket illustrerar att mannen är som uppslukad och beslagtagen 

av kvinnans skönhet och kan också ses som det ideala partillståndet.77  

 
 

4.2   Undersökningens genomförande 
Utifrån ovanstående beskrivning av bildanalysens grunder samt tilltal i text och bild, vilka 

således också utgör grunden för bildanalysen av de utvalda bilderna från respektive 

livsstilsmagasin, kommer följande frågeställningar att ses som en guide för analysen: 

 

 

 
74 Hirdman 2001 s. 49 
75 Ibid. s. 51 
76 Ibid. s. 52 
77 Ibid. s. 259 
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• Vilket är bildens innehåll, dvs. det denotativa innehållet? 

• Hur tolkar vi innehållet, dvs. det konnotativa i innehållet? 

• Hur framställs personerna i bilderna beroende på om de är män eller kvinnor? 

• Vilket förhållande (eller icke-förhållande) har bilderna till samhörande text? 

• Vilka värden av genus kommuniceras i bilderna och hur kommuniceras de? 

• Vad är bildernas budskap (uppenbart och latent?) 

 

För att finna de mönster och konventioner samt tilltal i text och bild som bygger på 

uppsatsens centrala frågeställning är det nödvändigt att text och bild ses som en helhet. 

Sedermera kommer Cosmopolitan och FHM innehåll uppfattas och analyseras som en enhet, 

dock respektive livsstilsmagasin var för sig. Detta innebär att det blir enklare att finna 

mönster och konventioner i text och bild där det mest förekommande kommer att beaktas 

och diskuteras i förhållande till det som kan uppfattas som mindre förekommande i det 

insamlade materialet. Förekommande kan definieras som det som är mest framträdande och 

återkommande i de artiklar som ligger till grund för uppsatsen. Det som är mindre 

framträdande i text och bild kommer även att tas med i beaktning då detta kan ge en 

fingervisning på vad som är mest ”normalt” och återkommande i materialinsamlingen. Det 

skall även betonas och understrykas att detta förfarandesätt troligtvis kan förenkla 

läsningen för allmänheten. Vidare är det ett faktum att det blir ett överdrivet långt och 

omfattande resultatkapitel om allt resultat ska redovisas var för sig, oavsett vad det har att 

ge uppsatsen och dess frågeställning i övrigt. 

         Till följd av ovanstående motiveringar och tillika förklaringar har fem teman kunnat 

utvecklas som ett resultat av en översiktlig retorisk textanalys och en bildanalys. Dessa 

teman kommer vidare att beskrivas i resultatkapitlet.  

 
 
4.3  Val av material och materialurval 
Som underlag för denna uppsats står livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM. 

Cosmopolitan är ett livsstilsmagasin som inriktar sig på en kvinnlig publik i åldrarna 20-30 

år medan FHM riktar sig till en manlig publik i åldrarna 18-35 där snittåldern är 26 år. 

Båda livsstilsmagasinen tar upp gemensamma teman som sex, relationer, utseende samt 

mode, samtidigt som ett flertal teman inte finns representerade som dess motsvarighet i 

respektive tidning. Att finna en manligt inriktad motsvarighet till Cosmopolitan och vice 

versa är inte möjligt, då några sådana hundraprocentiga motsvarigheter inte existerar.  
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Cosmopolitan och FHM kan därför ses som två enskilda livsstilsmagasin med skilda 

publikinriktningar och med ett antal gemensamma teman samt ett innehåll som bygger på 

mediala representationer av män och kvinnor och är därmed jämförbara med varandra. 

Det sammanlagda antalet magasin för hela undersökningen är åtta stycken, varav fyra 

Cosmopolitan och fyra FHM. Samtliga utgåvor är från 2006, men är inte från samma månad. 

Cosmopolitans utgåvor är utgivna under januari, februari, maj och oktober. FHMs utgåvor 

är från februari, augusti, oktober och november. Detta val har gjorts då det inte anses som 

nödvändigt att ha material från respektive magasin som motsvarar varandras nummer, då 

dessa inte behandlar aktuella ämnen på samma sätt som dagspress, där ett sådant urval är 

nödvändigt för att uppnå hög reliabilitet.  

         Vidare har livsstilsmagasinen inte studerats i sin helhet, då det inte är uppsatsens syfte. 

Istället har ett angreppssätt använts som bygger på att alla texter med tillhörande bilder i 

form av fotografier, som inte är reklam, och som på något sätt anspelar på sex eller 

relationer valts ut som material. På så vis har 51 texter med tillhörande bilder från 

Cosmopolitan och FHM (25 av Cosmopolitan och 26 av FHM) valts ut, då detta utvalda 

material uppfyller ovanstående kriterier.   

         Ytterligare ett urval har tillämpats, då 10 texter med bilder från vartdera 

livsstilsmagasin, alltså totalt 20 artiklar, valts ut som det slutgiltiga materialet.  För att få 

ett så korrekt och sanningsenligt urval som möjligt, har förfarandesättet som kallas obundet 

slumpmässigt urval använts. Detta urvalsförfarande kallas även för lotterimetoden och 

genomförs på följande vis: 

Alla 51 texter med bilder från Cosmopolitan och FHM fick en siffra (1-25 respektive 1-26) 

och lades i separata högar, Cosmopolitan för sig och FHM för sig. Sedan skrevs det lappar 

med numreringen 1-10 för Cosmopolitan och 1-11 för FHM. Sedan drogs ett nummer i 

taget och den artikeln som hade det motsvarande numret togs upp och blev därmed vald för 

analys av text och bild.   

         Avslutningsvis har typiska texter i form av utdrag och bilder, efter grundlig 

genomgång, valts ut som illustrerande exempel på de genusmönster som anses mest talande 

och intressanta.  
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4.3.1   Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att man undersöker på ett tillförlitligt sätt och har så få mätmissar som 

möjligt. Hög reliabilitet innebär att insamling, bearbetning och analys av data håller en hög 

kvalitet.78   
          Då den kvalitativa innehållsanalysen i form av en retorisk textanalys och en bildanalys 

bygger på tolkningar, dels då det gäller valet av variabler till analysverktygen, men också 

tolkningar av texterna och bilderna i respektive livsstilsmagasin, är det svårt att kunna 

uttala sig om reliabiliteten är hög eller inte. Dock har vi i undersökningen använt oss av ett 

slumpmässigt urval för att på så sätt få en ökad reliabilitet.  

 

 

4.3.2   Validitet 
Validitet innebär att man undersöker det man ska undersöka. Hur relevanta är data och 

analyser i förhållande till problemformuleringen? Definitionsmässig validitet innebär hur 

bra man lyckats fånga de teoretiska begreppen i insamling och analys av empiriska data.79

         Validiteten hos den kvalitativa text- och bild analysen är begränsad då materialet 

endast kommer från fyra utgåvor av vartdera livsstilsmagasin, totalt åtta nummer samt att 

endast vissa utvalda delar av varje nummer valts ut för analys. Det finns en risk att det 

utvalda materialet påverkar resultatet i den bemärkelsen att det inte representerar 

livsstilsmagasinet i sin helhet. Denna avvägning har dock varit nödvändig, då den strama 

tidsramen inte ger utrymme till ett sådant omfång av material även om det i denna 

undersökning är önskvärt.  

 

4.3.3  Generaliserbarhet 
Enligt Mats Ekström och Larsåke Larsson finns det två sätt att motivera generaliseringar. 

Det första sättet bygger på ett statistiskt representativt urval av en större population, då 

syftet med ett sådant urval är att det ska bli en kopia i miniatyr av hela populationen 

forskaren vill dra slutsatser om.80 Det andra sättet innebär att undersökningen läggs upp 

som intensiva studier av ett fåtal fall, så kallade fallstudier (Ekström & Larsson, 2000).81  

 
78 Østbye m.fl. 2004 s. 40  
79 Ibid. s. 41 
80 Ekström & Larsson 2000 s. 16 
81 Ibid. S. 17 
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Ekegren definierat fallstudier som ”En fallstudie är en intensiv och detaljerad undersökning av ett 

enskilt fall, antingen för sin egen skull, eller för att man menar att fallet belyser ett generellt fenomen 

eller problem”.82  

         Fallstudier kan enligt ovannämnda referens vara väl lämpade att ge generell kunskap. 

Generaliseringar i detta fall är ofta teoretiska generaliseringar och enskilda fallstudier 

används för att successivt utveckla teorier som beskriver grundläggande egenskaper i 

språket, i den sociala interaktionen, i sociala organisationer och samhällssystem.83 

Generaliseringar innebär således att man drar slutsatser från något man från början inte vet 

något om till något vi vet,84 i denna uppsats kan inte några generella slutsatser konstateras 

utan endast tendenser kan utvinnas då materialet inte är tillräckligt omfattande. Däremot 

kan urvalet ses som representativt för de totalt 51 artiklar som hittats, då urvalet som består 

av totalt 20 artiklar i stort sett bygger på samma mönster och teman som resterande 31 

artiklar från Cosmopolitan och FHM. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
82 Ekegren se Østbye 2004 s. 240 
83 Ekström & Larsson 2000 s. 17 
84 Østbye 2004 s. 235 
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5  Resultat  
I detta kapitel redogörs det för de resultat som kunnat identifieras ur det materialomfång som 

förelegat, vilka presenteras i form av en beskrivning av de mönster som kunnat uppfattas samt utdrag 

i form av text och bild från respektive livsstilsmagasin.           

          För att fokusera resultatkapitlet är resultaten uppdelat i fem olika underrubriker där 

Cosmopolitan och FHM behandlas i relation till varandra under var delrubrik. Denna uppdelning är 

medvetet gjord trots det faktum att dessa fem teman fungerar i symbios med varandra. Resultatet 

kommer därmed att presenteras under följande fem teman, vilka är: Sexualitet, Genusdefinitioner, 

Relationer, Representationer av män och kvinnor i bild samt Tilltal, stil och ton. Temat Sexualitet är 

definierbart med åtrå, tillfredställelse, sexuella anspelningar och sexuella kontakter överlag. 

Genusdefinitioner kan förklaras med vad som är typiskt manligt och kvinnligt i text samtidigt som 

temat Relationer kort och koncist behandlar relationskontexten. Representationer av män och kvinnor 

i bild syftar till att förklara på vilket sätt män och kvinnor porträtteras i bild. Slutligen kan temat 

Tilltal, stil och ton förklaras med på vilket sätt livsstilsmagasinen tilltalar sina läsare i texten.  

          Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de resultat som har kunnat hittas under 

Sammanfattning av resultat.               

         På kommande sida följer en översiktlig tabell över de artiklar från Cosmopolitan och FHM 

som ligger till grund för resultat och analys. I bilagan som finns placerad längst bak i uppsatsen 

presenteras en mer omfattande tabell över de 20 artiklar och reportage med samhörande bilder som 

ligger till grund för uppsatsens resultat och analysdel. 
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5.1  Tabell 
 

Cosmopolitan 
 

 
Datum Rubrik/definition Bilder 

Januari 06 ”Dags att bli singel igen?”   1 
Februari 06 ”Behåll din höga pojkvänsstandard” 1 
Februari 06 ”6 relationsregler att bryta mot” 2 
Februari 06 ”Era största sexuella missförstånd – utredda för gott” 1 
Februari 06 ”Älskade badboys – vad är det ni har?” Artikel om tjejers 

attraktion till ”farliga” män 
8 

Februari 06 ”När spricker bröstbubblan?” Artikel om silikonhysterin 
och fixeringen vid stora bröst 

6 

Februari 06 ”Är 3 år det nya för alltid?” Artikel om kortvariga 
äktenskap 

2 

Februari 06 Reportage om skådespelerskan Eva Longoria 3 
Maj 06 ”Så känns det för honom” – Artikel om män och sex 2 
Maj 06 ”Jobba på er relation” – Framstående psykologer ger råd 5 
 
 
 

FHM 
 
Datum Rubrik/definition  Bilder 

Februari 06 Kortare intervju med hockeymålvakten Henrik Lundqvist 1 
Augusti 06 Reportage om den f.d dokusåpadeltagaren Elita Löfblad 4 
Augusti 06 69 superheta sextips – Omfattande text som tipsar om sex 5 
Augusti 06 Reportage om modellen Caprice  4 
Oktober 06 Artikel om Salina Lindskog som vill visa upp sig för sitt ex 1 
Oktober 06 Reportage om den nyfunna modellen Emma Ingell 6 
November 06 Reportage om norska modellen  Lene Alexandra 5 
November 06 Kortare intervju med playboygrundaren Hugh Hefner 1 
November 06 Mycket kort artikel om modellen Danielle Lloyd 2 
November 06 ”Tjejernas sexfantasier ”- Beskriver hur tjejer sexfantiserar  2 
 

 

5.1.1  Sexualitet  
Sex är ett återkommande tema, men också kanske det mest genomgripande i FHM, där 

heterosexualiteten hyllas i både text och bild. Det är utifrån det heterosexuella perspektivet 

som livsstilsmagasinet skapar en sexuell kontext för läsaren som därmed förutsätts vara 

heterosexuell. Detta förstärks genom kvinnornas närvaro i bild men också hur det talas och 

skrivs om dem i text. Centralt för FHM är således att det utifrån texten ges tips åt läsaren 

för hur mannen på bästa sätt ska tillfredställa det andra könet, samtidigt som han får sin 
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egen lust tillfredställd. Något som är väsentligt att nämna är att man genomgående i de 

undersökta texterna i FHM tar för givet att läsaren är sexuellt aktiv och därmed erfaren. 

Detta är något som särskilt förutsätts i ett par renodlade sexartiklar med ingående och väl 

instruerade sextips.  

          Som nämnt vilar det en heterosexuell prägel över FHM, vilket inte är särskilt 

märkvärdigt med tanke på livsstilsmagasinets publika inriktning. I de tio undersökta 

artiklarna från FHM, är det två texter som till fullo behandlar ämnet sex i form av flera 

instruktiva och tydligt utformade sextips. De två berörda artiklarna går under rubrikerna 69 

superheta sextips samt Tjejernas sexfantasier vilka helt utgår från ett heterosexuellt perspektiv. 

Det bör tilläggas att det i artikeln 69 superheta sextips även beskrivs på vilket sätt en kvinna 

eventuellt kan förhöja mannens sexuella njutning. Detta är dock ett tips som tillskrivs som 

något tabubelagt då det kan associeras med en homosexuell handling, vilket nedan kommer 

att belysas med ett utdrag. 

         I andra tipsrutor i samma artikel tar man fasta på hur man på bästa sätt ska utföra 

analsex på tjejen. Detta beskrivs inte som något att skämmas för, utan som något naturligt 

och en del av sexlivet. Det är först när det kommer till mannen och hans bakdel som det blir 

något som är belagt med tabu, men framförallt något som det ska talas tyst om. Nedan följer 

två utdrag som eventuellt kan styrka båda ovanstående utlägg i FHM: 

 

”Ett känsligt kapitel. Vi snackar om att hon, varsamt, ska ta på och massera din 

öppning där bak när ni har sex. Kan bli riktigt saftiga orgasmer. Sägs det. Kom inte 

ihåg var du läste det här först”.  

69 superheta sextips! FHM augusti 2006. 

 

”Enligt världens främsta sexexpert, amerikanskan Lou Paget, går det smidigast rent 

anatomiskt att tjejen ligger på rygg om man ska ha analsex. Helst av allt med en kudde 

i svanken. Glöm inte glidmedel och att föra den in och ut mycket försiktigt”.  

69 superheta sextips! FHM augusti 2006. 

 

Fortsättningsvis kan man även finna ytterligare indikationer som kan styrka ovanstående 

utsago. I en av de renodlade sexartiklarna, Tjejernas sexfantasier, beskrivs det exempelvis hur 

en trekant kan vara utformad. I beskrivningen tas det för givet att en trekant skall utföras av 

två kvinnor och en man i första hand. 

Ytterligare något som är genomgående i de artiklar som behandlar ämnet sex, är att både 

mannens och kvinnans sexuella njutning betonas. Nämnvärt är att man då fokuserar på 
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kvinnan och mannens njutning vilket indikerar på att sex handlar om ett samspel där båda 

parter uppmärksammas. Detta trots det faktum att FHM är ett livsstilsmagasin som riktar 

sig mot en manlig publik i huvudsak.  

          I de berörda artiklarna som enbart fokuserar på sex - 69 superheta sextips och Tjejernas 

sexfantasier kan följande utdrag påvisa mönstret att det även ges tips till mannen för att han 

på så sätt skall kunna tillfredställa kvinnan:  

 

”(…) Tjejers nedre regioner kräver helt klart rätt behandling. Men man kan göra mer 

än att bara lapa”.  

69 superheta sextips! FHM, augusti 2006 

  

”När hon kommer innanför dörren ska du kyssa henne innerligt, klä av henne långsamt, 

föra henne till badet och börja ta hand om henne”.  

        Tjejernas sexfantasier, FHM, november 2006 

 

Men det förkommer även tips som enbart är riktade mot mannens njutning:  

 

”Be henne att sjunga (ja, nynna blir det väl snarare) när hon ska suga av dig. Varför 

då, tänker ni? Jo, inte för sångens skull utan för de härliga vibrationerna som skapas 

av hennes skönsång mot ditt organ”.   

69 superheta sextips! FHM, augusti 2006 

 

”Lite halvt oetiskt tips, men att fantisera om att du har sex med någon annan kanske 

kan vara något när du har sex. Men berätta det för Guds skulle inte för tjejen din”.  

69 superheta sextips! FHM, augusti 2006 

 

Ytterligare ett mönster som har identifierats i FHM är att det både är förekommande och 

återkommande att de kvinnliga intervjuobjekten får den sedvanliga frågan ”När känner du 

dig riktigt sexig?” av skribenten. Denna fråga ställs i tre fristående reportage från fyra olika 

utgåvor, där attraktiva kvinnor porträtteras i bild och intervjuas i text. Det skall dock 

poängteras att ett fjärde reportage med rubriken ”Snacka om ögongodis” med modellen 

Caprice inte är producerad av den svenska FHM-redaktionen. Detta gör att den nämnda 

frågan inte finns med, något som eventuellt kan tyda på att frågan är ett typiskt särmärke 

för den svenska FHM-utgåvan. De mönster som kan uppfattas till följd av de uttalanden 
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som ett par av intervjuobjekten gjort, är att man sammankopplar sexighet med att bli sedd 

och uppmärksammad av det andra könet:  

 

”När jag ligger på en strand i St Tropez i min lilla stringbikini och är alldeles inoljad 

från topp till tå”.  

Lene Alexandra i Blond Bomb, FHM, november 2006 

 

’”Det är vid många tillfällen. Men framför allt när jag har på mig väldigt sexiga 

underkläder, och ingen annan har sett det. När det är någons fantasi, som stämmer.”  

Emma Ingell i Norrlands Guld, FHM, oktober 2006 

 

I reportaget om Elita Löfblad är även frågan om sexighet ställd, varpå hon svarar:  

 

”Alldeles efter en träning när jag är lite fast i kroppen”. 

 Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

  

Elita Löfblads uttalande angående sexighet anspelar eller antyder vare sig på att hon 

behöver en manlig bekräftelse eller uppmärksamhet för att känna sig sexig, vilket kan ses 

som ett undantag från de ovannämnda intervjuobjektens uttalande i FHM.  

 

I Cosmopolitan förutsätts läsaren vara sexuellt aktiv och relativt erfaren. Tips och råd 

avlöser varandra, där läsaren uppmanas att både lära sig mer om sin egen kropp, men även 

om mannens. Detta för att läsaren ska kunna utvecklas och i slutändan tillämpa det i det 

verkliga livet, med hjälp av Cosmopolitans rekommenderade tillvägagångssätt. Genom 

rubriker som exempelvis Så känns det för honom betonas tydligt mannens delaktighet i det 

sexuella där hans njutning är minst lika viktig som kvinnans, om inte viktigare. Betoningen 

på mannens njutning är dock något som inte enbart kan återfinnas i ovanstående artikel, 

utan är ett ständigt upprepande mönster genom vilken den kvinnliga publiken tilltalas. 

         Av de tio undersökta artiklarna går det att finna fyra fristående artiklar som på något 

sätt belyser och behandlar ämnet sex. Dessa texter tar upp ämnet sex i olika omfattning, där 

somliga är betydligt mer ingående, medan andra belyser ämnet mer översiktligt. Det som 

kan ses som den röda tråden i de nämna artiklarna och därmed kan ses som den 

gemensamma variabeln är på vilket sätt man skildrar sex. Återkommande beskriver man sex 

på ett sätt som är definierbart som förskönande och romantiskt, där kärleken mellan 
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parterna betonas och inte endast den fysiska åtrån. Således tenderar Cosmopolitan att 

förmedla en romantiserad bild av sex till läsaren: 

 

”Ägna uppmärksamhet åt hans skulderblad, ryggrad och rumpa. Dra lätt med 

naglarna över de områdena innan du låter honom träda in i det förlovande landet”.   

Så känns det för honom, Cosmopolitan, maj 2006  

 

”En mans lust kan väckas av nästan vad som helst – en lätt smekning, en utmanande 

syn, eller ljudet av en kvinnas röst i ett visst tonläge”.  

Så känns det för honom, Cosmopolitan, maj 2006  

 

”Var lyhörda för varandras önskningar lägg dem på minnet och låt dem leda vägen i 

sängen”, säger John Gottman. 

Jobba på er relation, Cosmopolitan, maj 2006 

 

”(…) Jag tror inte att relationer bara handlar om sex, men det handlar definitivt om 

passion och den där känslan av ’Jag vill ha dig nu’”, säger Eva Longoria. 

Allt om Eva, Cosmopolitan, februari 2006  

 

I de artiklar som utgör urvalet för livsstilsmagasinet Cosmopolitan, är renodlade sextips 

eller anspelningar på sex varken ett väl ingående kapitel eller något som genomsyrar 

materialet överlag. Därmed har ett mer omfattande resultat under detta tema kunnat 

urskiljas i FHM än i Cosmopolitan, vilket visar på att de alster som urvalet vilar på och som 

är förbundna till temat sexualitet i det sistnämnda livsstilsmagasinet är mindre omfattande.  

 

 

5.1.2  Genusdefinitioner 
De idéer om genus som presenteras i FHM är kvinnan som söker sin kvinnlighet genom 

bekräftelse av och i förhållande till män, medan mannen blir manlig i förhållande till den bild 

av kvinnlighet som presenteras i text och bild samt genom avsaknaden av manliga kroppar 

på bild. Vidare kan den ständiga längtan efter bekräftelse hos kvinnorna i FHM speglas dels 

i bilderna, men framförallt i de uttalanden som vissa kvinnliga intervjuobjekt yttrat i det 

utvalda materialet som förelegat. Detta förstärks genom en uttrycklig önskan om att 

kvinnan vill bli älskad, avgudad samt betraktad av män, gärna genom flera manliga blickar 

samtidigt.  
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Då den amerikanska underklädesmodellen Caprice blir tillfrågad i en intervju om vilka 

förändringar hon skulle göra om hon någon gång fick styra hela världen, svarar hon:  

 

”Jag vill ha alla snygga och roliga killar som finns i min 52-rums villa i 

Kapstaden. De ska alla älska och avguda mig, och de ska inspirera mig att 

hjälpa till med alla andra problem som finns i världen”.  

          Snacka om ögongodis, FHM, augusti 2006 

 

Även Hugh Hefner är inne på samma spår då han i en intervju 

kommenterar sina beryktade Playboypartyn: 

 

”Folk vet att de är här för att festa. Killarna gillar att kolla och tjejerna att klä sig så 

att de blir sedda”.  

Ut med språket, FHM, november 2006 

 

Ytterligare har vissa definitionsmallar kunnat identifieras som beskriver hur män respektive 

kvinnor beter sig och agerar i egenskap av deras kön och i förhållande till varandra. Genom 

att som kvinna vara glad, moderlig och spela på sin kvinnlighet kan hon på så sätt nå vissa 

mål, vilka kan utläsas som att det i grund och botten kretsar kring att bli bekräftad och 

uppmärksammad av en man.  Män å andra sidan kan använda sig av blickar och iakttagande, 

eller om än mer tydligt, genom att bjuda på drinkar ute på krogen, och på så sätt kunna 

närma sig kvinnan och få sin manlighet bekräftad. 

         I ett reportage som går under rubriken Norrlands Guld kan publiken läsa om Emma 

Ingell, där det framgår vad hon har för syn och förväntningar på det manliga könet i 

relation till det kvinnliga då hon besvarar skribentens förundran gällande hur det är möjligt 

att festa och handla kläder om man inte har något arbete: 

 

”Nä, men festandet kostar ju ingenting. Man blir ju bjuden. Det är bara att se glad ut 

och prata lite med grabbarna så får man massa drinkar. Man måste använda sin 

kvinnlighet lite. Men kläderna köper jag själv, haha”. 

Emma Ingell i Norrlands Guld, FHM, november 2006 

 

(…)”Jag är definitivt den som dansar på borden. Jag står inte bara och väntar på att 

bli bjuden på drinkar. Det där sköter man lättare på dansgolvet. Killarna kommer fram 
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och dansar med en, man får lite kroppskontakt, och så är det bara att flörta lite. Ni är 

enkla varelser, men det är tur att ni finns”.  

Emma Ingell i Norrlands Guld, FHM, november 2006 

 

Något som också belyser begreppet genus och vad som anses som ett kvinnligt och manligt 

beteende inbegriper följande utlägg, då utvikningsmodellen och forna Big-Brother 

deltagaren Elita Löfblad ger sin syn på sig själv som en man i kvinnlig kroppsförpackning: 

 

”(…)Jag älskar K1. Och så gillar jag att se på Monstertrucks. Du vet sådana här 

skitstora bilar som kör över och krossar grejor. Jag gillar machogrejer.  

”(…) När alla andra dricker vin till middagarna frågar jag alltid efter en öl. Det är 

mer jag. En kille jag dejtade, sa att jag var som en man i en kvinnokropp”. 

Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

 

Då skribenten inte tyckte att detta var speciellt snällt sagt, svarade Elita Löfblad 

med följande: 

 

”Fast jag tog det som en komplimang. Jag menar, jag ser ju ut som jag gör och fixar 

naglarna rätt noga. Men jag har en annan sida också, jag gillar gamla bilar mer en 

sportbilar i rosa tillexempel”. 

Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

 

Vidare fortsätter hon: 

 

(…)”Jag älskar att äta på Texas Long Horn! Jag tar alltid en stor biff och en stor 

stark. Och under min tid i USA hängde jag och mina tjejkompisar mer på 

strippklubbar än på vanliga uteställen”. 

Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

 

På frågan hur det ser ut i hennes lägenhet svarar Elita Löfblad så här: 

 

”Jag är singel och en riktig pojkflicka – det ser ut som en klassisk ungkarlslya. En liten 

lägenhet, kläder överallt, en bunt FHM bredvid sängen och en tub glidmedel på golvet. 

Det är lite pinsamt faktiskt. Det är samma sak när jag går till snabbköpet. Alla tittar 

på mig när jag bara köper en Expressen, en folköl och ett paket nudlar (skratt)”. 
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Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

 

Även när det i FHM skrivs om sex, kan man finna typiska särdrag för vad som identifieras 

som manligt och kvinnligt. Nedan följer vissa utdrag som belyser vad FHM anser som 

manliga respektive kvinnliga förutfattade meningar och lustar: 

 

”Du behöver inte försöka visa dig manlig genom att hålla på i evigheter. Tjejen blir 

inte imponerad”. 

69 superheta sextips, FHM, augusti 2006 

 

Här ses uthållighet som ett typiskt manligt fenomen och framförallt när det kommer till den 

sexuella aspekten:  

 

”Klä ut er! Visst skulle det man vara lite extra sugen på sin tjej om hon var utklädd till 

sjuksköterska. Och hon gillar nog om du drar på dig brandmansuniform eller 

militärkläder. Kan piffa upp sexet”. 

69 superheta sextips, FHM, augusti 2006 

 

Här kan kvinnlighet ses som någon som är omhändertagande då rollen som sjuksköterska är 

att ta hand om människor. Manlighet ses å andra sidan som det hjältemodiga som 

brandmansyrket står för liksom det auktoritära som spelar på det militära: 

 

”Hantverkarsex. Det tänder hon på: Det maskulina. En hårt arbetande, svettig, 

stönande man som tar henne på ett lite hårdhänt, slarvigt sätt. Det kan vi tjejer 

verkligen gilla”. 

Tjejernas sexfantasier, FHM, november 2006 

 

Ovanstående utdrag kan eventuellt fastslå den välkända klyschan om vad som anses som 

stereotypt maskulint, där mannen förutsätts vara mer hård än mjuk till sin natur när det 

kommer till det sexuella. 

         I Cosmopolitan ges en liknande bild av maskulinitet och femininitet som konstrueras i 

FHM. Publiken möter kvinnan vars närvaro och existens är beroende av och i förhållande 

till mannen då hon får sin kvinnlighet erkänd i mötet mellan kvinnan och mannen, och det 

är runt honom som tankarna kretsar kring i reportagen. I Cosmopolitan måste kvinnan lära 

sig att lyssna och förstå honom genom att veta vad män kan tänkas vilja och tycka, vilket är 
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en avgörande komponent för att få behålla honom genom rubriker som: Hur ska man hantera 

den grå vardagen? (Cosmopolitan maj 2006 ), Det vill han ha efter sexet (Cosmopolitan maj 

2006)och 6 relationsregler att bryta mot (Cosmopolitan februari 2006) Att vara och bli kvinna 

är således i Cosmopolitan att hitta kärleken i en man, men också genom att behålla honom.  

         Mannen har även han tagit plats i livsstilsmagasinet, då han frågas ut i intervjuer där 

läsaren får veta mäns syn på relationer, kärlek, kvinnor och sex då han oftast framstår som 

någon som också har känslor och som har en mjukare sida: 

 

”Det här skulle jag aldrig säga till mina kompisar men jag gillar att bara ligga kvar 

och gosa med min flickvän när vi båda är helt snurriga av sexet. Det är en viktig del av 

njutningen för mig.”  

Nicke, 31 i Så känns det för honom, Cosmopolitan maj 2006 

 

”Innan vi flyttade ihop förhandlade jag mig fram en deal med min flickvän. Den gick 

ut på att vi båda skulle ha tillåtelse att ha en flirt med någon annan varje år. Det 

verkade som en perfekt plan, tills hon var den första som följde den. Det kändes inte allt 

kul.”  

Daniel, 34 i Så känns det för honom, Cosmopolitan februari 2006 

 

Ytterligare tillskrivs kvinnan i de utvalda och undersökta artiklarna och reportagen 

som den tänkande, känslomässiga och komplexa individen som är mer mjuk i sin 

natur i förhållande till mannen som målas upp:  

 

”Därför ska du bryta mot regeln: Glöm den gamla regeln om att aldrig somna osams. 

Trots din kvinnliga instinkt att lösa problemet och få honom att förstå just precis nu, 

kan löna sig att just sova på saken. Eller att släppa det helt och hållet”. 

        6 relationsregler att bryta mot, Cosmopolitan, februari 2006 

 

 ”Kvinnor vill ha en betydligt mjukare beröring än män.” 

Era sexuella missförstånd – utredda för gott, Cosmopolitan, februari 2006 

 

”(…) Utmaningen blir att få honom att fatta att du inte är en i raden av utmaningar, 

att du kanske förstår honom bättre än de flesta och – erkänn – att du kan vara den som 

får honom att lägga strulet bakom sig” Älskade Bad Boys, Cosmopolitan, februari 

2006 
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”När män inte är kära slutar de ringa, men när kvinnor inte är helt säkra på sina 

känslor är det ofta inte lika uppenbart”.  

Är det dags att bli singel igen?  Cosmopolitan, januari 2006 

 

Något annat som man kan finna i en artikel i livsstilsmagasinet Cosmopolitan är den 

utbredda och omfattande bröstförstoringstrenden. Ingmar Blomgren, plastikkirurg menar 

följande: 

 

"Patienten gör oftast operationen för att känna sig kvinnligare, och för sin egen skull, 

inte för männens". 

När spricker bröstbubblan? Cosmopolitan, februari 2006 

 

Alla är dock inte överens om att kvinnligheten sitter i ett par stora bröst. 

Designern Camilla Thulin ger sin syn på saken: 

 

"(...) För det första sitter kvinnligheten definitivt inte i brösten. Vilken karl som helst 

kan operera in ett par bröst på sig själv. Jag skulle nog påstå att det är mer kvinnlighet 

i ett par breda höfter". 

När spricker bröstbubblan? Cosmopolitan, februari 2006 

  

Återigen tas begreppet kvinnlighet i anspråk och det framgår tydligt hur Camilla Thulin ser 

på saken. Att män kan skaffa sig ett par bröst, använder hon som ett betonande argument.  

 
 

5.1.3  Relationer 
I FHM framställs ensamheten framför tvåsamhet som ett tillstånd av frihet där singelstadiet 

med lösa förbindelser står i hyllandenas centrum. Detta är återkommande i de artiklar som 

är undersökta och som bygger på intervjuer med celebriteter och tämligen anonyma 

utvikningstjejer. Detta är något som är gemensamt för alla tio undersökta artiklarna, men 

det som kan tänkas vara skillnaden är att singellivet emellanåt hyllas mer indirekt medan 

livsstilsmagasinet andra gånger är betydligt mer rak på sak i sin hyllning av ensamheten. 

Stundtals är det så att det främst är intervjuobjekten som på något sätt hyllar och behandlar 

singellivet i någon mån. Att det är de intervjuade som hyllar singellivet är minst lika viktigt 

som om mönstret återfinns i andra texter i FHM, exempelvis en faktabaserad artikel, som är 
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konstruerad av en enskild skribent på FHM-redaktionen. Det som yttras till följd av 

intervjuerna speglar minst lika mycket livsstilsmagasinet återkommande mönster.  

          Återkommande i flera av de renodlade intervjuerna är att parförhållandet upplevs 

som krävande och tillbakahållande. Flera intervjuobjekt deklarerar att seriösa förhållanden 

många gånger innebär att man måste fråga om lov och vara bunden till någon, vilket 

resulterar i ett väsentligt och gångbart mönster i de undersökta FHM-artiklarna och då 

reportagen i huvudsak.   

         Ett reportage med utvikningstjejen och tillika den forna dokusåpa deltagaren Elita 

Löfblad går under rubriken Elita. En fråga som både finns med i reportaget med Löfblad och 

som även är återkommande i de två andra svenskproducerade bildreportagen med kvinnor i 

centrum (Emma Ingell och Lene Alexandra), är frågan angående deras civilstatus.   

 

När skribenten frågar Elita Löfblad om hon är singel svarar hon: 

 

”Ja, och jag är glad över det. Jag ska festa, ha roligt och bara träffa unga och galna 

killar. Jag har haft tre långa förhållanden och varit väldigt seriös. Det är dags att 

släppa loss nu”.  

Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

 

Till följd av svaret undrar skribenten om det bäddar för fler tillfälliga relationer, vilket 

Löfblad bekräftar genom att säga: 

 

”Ja, helt själv vill man ju inte vara, haha. Men framåt hösten och vintern kan jag 

tänka mig att stadga min igen”.  

         Elita Löfblad i Elita, FHM, augusti 2006 

 

Löfblad antyder att genom att vara singel innebär det en frihet där man kan festa, ha roligt 

och träffa människor utan att behöva känna sig uppbunden av någon annan.  

Som tidigare nämnt är singelfrågan återkommande och finns även med i reportaget med 

norska Lene Alexandra. Kvinnan indikerar att förhållanden är krävande och 

tillbakahållande: 

 

”Jag är singel, och så kommer det nog att vara ett tag. Jag njuter av min frihet, och jag 

älskar att flirta. Dessutom vill jag inte ha någon kille som jag måste fråga om lov hela 

tiden”. 
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Lene Alexandra i Blond Bomb, FHM, november 2006 

 

I reportaget med Emma Ingell ges informationen att hon för tillfället träffar en man, men 

att det bara är på dejtingstadiet och hon deklarerar tydligt att hon inte flirtar och festar 

mindre för det. Skribenten frågar, som tidigare nämns under tema Representation av genus, 

om det inte är dyrt att festa och handla kläder som arbetslös: 

 

”Nä, men festandet kostar ju ingenting. Man blir ju bjuden. Det är bara att se glad ut 

och prata lite med grabbarna så får man massa drinkar. Man måste använda sin 

kvinnlighet lite. Men kläderna köper jag själv, haha”. 

Emma Ingell i Norrlands Guld, FHM, oktober 2006 

 

Till följd av svaret tror skribenten genast att Ingell är singel, och kontrar med en fråga 

rörande hennes civilstatus. Detta till följd av det beteende och leverne som Ingell har, hon 

förklarar dock vidare att hon för tillfället träffar en man, men att de endast är på 

dejtingstadiet.   

          

Cosmopolitans artiklar tar sin utgångspunkt i sökandet efter kärlek och passion där 

tvåsamhet istället för ensamhet är något som lovordas och förespråkas starkt. I 

Cosmopolitan är flera relationsrelaterade artiklar helt riktade mot en kvinna som är 

tillsammans med en man. Man tar således för givet att de flesta läsarna inte är singlar, utan 

befinner sig i en stadig relation med en man.  

         I de utvalda artiklarna i Cosmopolitan kommunicerar livsstilsmagasinet med läsaren i 

egenskap av paret och inte lika ofta i egenskap av singeln. Detta är något som ofta 

genomsyrar de undersökta artiklarna som inte alltför sällan ger instruktioner och råd 

angående hur man ska lyckas med att ha ett fungerande förhållande. Det ska dock tilläggas 

att de undersökta artiklarna genomgående har en tydlig röd tråd som är heterosexuell, 

vilket inte är särskilt överraskande med tanke på livsstilsmagasinets målgrupp. Detta är ett 

faktum som tydligt kan utmärkas i alla artiklarna och som påtagligt karakteriserar 

materialet i undersökningen. 

         Något som upprepas flitigt i de undersökta artiklarna från Cosmopolitan är att man 

återkommande låter artiklar understödas av diverse expertisutlåtanden när ämnet relationer 

behandlas. Det hör minst sagt till vanligheterna när diverse familjeterapeuter, psykologer 

eller rådgivare uppenbarar sig i artiklar rörande relationen mellan en kvinna och en man.  
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Som tidigare nämnt har undersökningen visat på en tendens att det gärna ges riktlinjer och 

tillvägagångssätt när det talas om relationer och dessa instruktioner vill man gärna att 

läsaren ska kunna tillämpa i det verkliga livet. Bland annat bjuder Cosmopolitan på en 

artikel som behandlar förutfattade meningar om förhållanden: 6 relationsregler att bryta mot. 

Där kan läsaren lära sig om de oskrivna reglerna i ett förhållande som egentligen inte borde 

finnas. Bland annat den angående att man inte måste veta allt om sin mans tidigare sexliv, 

eller att man inte får titta och attraheras av någon annan än sin partner. 

         Att det oftast skrivs direkt till en målgrupp som förväntas ha ett förhållande, innebär 

inte att man aldrig kan ta del av material som endast är riktat mot en publik som är singel. I 

urvalet av artiklar i Cosmopolitan kan man finna en text som skriver direkt till och som 

vänder sig till singellivet i artikeln Dags att bli singel igen? och som i viss mån betonar dess 

fördelar. En artikel som går under namnet Behåll din höga pojkvänsstandard skriver direkt till 

singlar, bland annat genom rådet "Nöj dig aldrig med det näst bästa bara för att du börja tröttna 

på att vara singel". Längre ner i artikeln kan följande utläsas: 

 

”Vintern är en hård tid för singlar. När parmiddagar är det enda som händer i helgen 

och dina vänner bara vill kolla på film med sina nya kärlekar är det lätt att ge upp". 

Behåll din höga pojkvänsstandard, Cosmopolitan, februari 2006  

 

Som tidigare nämnt är expertisutlåtande vanligt och förekommande i urvalet av 

Cosmopolitans artiklar. I och med undersökningen kan man fastslå att urvalets material från 

Cosmopolitan besitter ett tydligt särmärke då det vid återkommande tillfällen finns 

expertuttalanden i form av terapeuter, psykologer och läkare, vilket följande citat ur skilda 

artiklar uppvisar: 

 

”Många kvinnor tänker att ett hyfsat förhållande är bättre än att vara singel. Men ditt 

hyfsade förhållande kan stå i vägen för din sanna lycka – om du inte lär dig att tolka 

tecknen och gå vidare”, menar legitimerade psykologen Lena Björklund i artikeln 

Är det dags att bli singel igen? Cosmopolitan, januari 2006 

 

”Om ni bor ihop känns giftermålet oftast som nästa logiska steg i relationen. Sambos 

delar inte bara hem, de har ofta gemensamma bankkonton, husdjur och bilar. Deras liv 

blir så sammanflätade att det slutar med att de gifter sig av bara farten för att det är 

bekvämt”, deklarerar legitimerade psykologen Lena Björklund apropå 
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skilsmässotrenden i artikeln Är tre år det nya för alltid? Cosmopolitan, februari 

2006 

 

”Att attraheras av andra, flirta och glimta med ögonen, visar att du är en öppen och 

levnadsglad människa”, hävdar familjeterapeuten och tillika författaren Anne-

Marie Furhoff.  

6 relationsregler att bryta mot Cosmopolitan, februari 2006 

 

”Ramla inte i fällan att bara arbeta med ditt förhållande när det uppstår problem”, 

säger Dr Phil angående hur man hanterar den vardagliga tristessen i ett 

förhållande.  

Jobba på din relation, Cosmopolitan, maj 2006 

 
 
5.1.4  Visuella representationer av kvinnor och män  
 
Det är i bilden som framförallt förhållandet mellan män och kvinnor, mellan maskulinitet 

och femininet tar uttryck. I Cosmopolitan tar detta uttryck i hur mannen och kvinnan i bild 

tittar på eller inte tittar på varandra, i FHM genom avsaknaden av manliga kroppar och en 

fokusering på porträtteringar av lättklädda kvinnor som möter läsarens blick.  

Gemensamt för FMH är den kvinnliga lättklädda kvinnokroppen som symboliserar 

sexualitet, där hon på bild alltid poserar ensam, utan någon man vid sin sida, vilket innebär 

att hon avskiljs från det maskulina och befäster och förstärker kvinnan i den roll som den 

icke-maskulina. Den schabloniserade bilden av kvinnan är genom alla bilder i FHM 

återkommande. Genom inbjudande ansiktsuttryck och kroppsposer uppmanar hon läsaren 

till att titta på henne. Detta gestaltas genom att hon alltid befäster blicken rakt in i kameran 

- nämligen på läsaren. På så sätt bildas en slags föreställning om en tvåvägskommunikation, 

där hon med blicken talar till läsaren. Detta förstärks vidare genom att kvinnorna i bild 

framstår som tillgängliga genom gester, sexiga poser och ansiktsuttryck, men som 

framförallt illustreras genom frågor om hennes civila status, då hon oftast är singel och vill 

så gärna förbli. Se bild 1, 2 och 3 nedan: 



    

Bild 1, FHM, augusti 2006                     Bild 2, FHM, november 2006                      Bild 3 FHM, augusti 2006 

 

Ytterligare en aspekt som är återkommande i FHM är på vilket sätt kvinnorna uttrycker sig 

med munnen. Antingen är munnen formad till ett brett vitt leende, eller som oftast, något 

halvöppen och något putande. Se bild 4, 5 och 6. 

       Vidare är det i FHM en iscensatt bild i form av en tydlig fokusering på porträtteringar 

av attraktiva och lättklädda kvinnor som möter läsaren. Det framgår tydligt i bilderna att 

hon befinner sig i en studio- men där kulisserna kan skifta från reportage till reportage.         

 

Bild 4, FHM, oktober 2006                       Bild 5, FHM, augusti 2006                         Bild 6, FHM, augusti 2006  
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Därtill finns ett tydligt mönster gällande den kvinnlighet som tar sig form genom ett 

återkommande utseende i bilderna. I de flesta fall är kvinnorna smala med överdrivet 

kvinnliga attribut i form av opererade bröst. Hon har sällan mer på sig än underkläder och i 

ett flertal bilder kan läsaren se allt utom könet som med olika poser hålls undan läsaren. 

         I de fall då män porträtteras på bild, vilket är betydligt mindre förekommande än 

porträtteringar av kvinnor i FHM, syns männen antingen ensamma på bild eller 

tillsammans med kvinnor. Se bild 7 och 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               Bild 7 FHM, februari 2006                                Bild 8, FHM, november 2006  

 

I Cosmopolitan är det istället mannen och kvinnan som förekommer i en parkontext som i 

bild möter läsaren. Återkommande används bilder som erbjuder publiken att ta del av 

diverse personers privata upplevelser och erfarenheter då man med kameran försökt att 

skapa ett autentiskt tillfälle för att på så sätt skapa känslan av att läsaren kan titta in och 

betrakta någon annans liv. På bilderna visas allt från par i sängkammaren till par som 

diskuterar hemma vid köksbordet. Därmed finns det en tydlig skillnad i de bilder som 

ideligen visas upp i FHM och de bilder som finns i Cosmopolitan. Se bild 9 0ch 10. 
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Bild 9 Cosmopolitan maj 2006                                                    Bild 10 Cosmopolitan maj 2006 

 

Gemensamt för de bilder som legat till grund för uppsatsens undersökning visar att de män 

som figurerar på bild nästan genomgående riktar sina blickar mot kvinnan i bilden och 

ägnar all uppmärksamhet åt henne, medan hon istället tittar ut i bild och på så sätt möter 

publikens blick. Se bild 11, 12, 13 och 14. Men det finns också bilder där hon och hans 

blickar möts och en enstaka bild där hon tittar bort och han tittar på läsaren. Se bild 15. 

 
Bild 11 Cosmopolitan januari 2006                              Bild 12 Cosmopolitan februari 2006  
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Bild 13 Cosmopolitan februari 2006 

 

Ytterligare en tendens som visuellt går att identifiera är kvinnan som karaktäriseras som 

den leende medan mannen karaktäriseras som den avklädde med en muskulös och bar 

överkropp vars blick är uppslukad av hennes skönhet och det är på så sätt som det ideala 

parförhållandet visas upp med tillhörande texter som beskriver och förordar förhållandet.  

         Avslutningsvis är de bilder som återfinns i de reportage som legat till grund för 

uppsatsen, mestadels beskurna i halvkroppsformat där närbilder är något som är 

återkommande i materialet. På så sätt är det lätt att tyda mannens och kvinnans uttryck i 

ansiktet, men framförallt i blicken vilken talar om för läsaren vilket förhållande personerna 

har till varandra likväl som det talar om för läsaren hur hon eller han ska förhålla sig till 

bilden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   Bild 14 Cosmopolitan januari 2006                                                       Bild 15 Cosmopolitan februari 2006 
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5.1.5  Tilltal, stil och ton 

Stundtals genomsyras skriftspråket i FHM av ett talspråk. Man använder sig gärna av 

uttryck som främst passar i talet, så som ju, skit och hajar. Dessa uttryck till trots, har 

skribenterna en förmåga att ändå använda sig av akademiska ord och uttryck, vilket gör att 

de mindre väl valda orden knappt märks. I de fyra fristående reportagen använder man sig 

återkommande av ett talande språk som innehåller bland annat metaforer, vilket även är 

genomgående för alla de undersökta artiklarna, men kanske mer uppenbart i reportagen.  

         När det kommer till rubriksättningen är rubrikerna mestadels väl utformade på ett sätt 

som gör att läsaren enkelt bör kunna förstå innehållet. Detta gäller dock inte rubrikerna 

som är satta på de fyra fristående reportagen. Här har man använt sig av färgstarka och inte 

helt talande rubriceringar som Snacka om ögongodis, Blond bomb, Norrlands guld och Elita.  

         Det som bör kunna ses som FHMs mest signifikanta särmärke är det faktum att hela 

livsstilsmagasinet genomsyras av en vi-känsla. När skribenterna skriver reportage, 

intervjuer, eller renodlade faktaartiklar är vi-känslan utmärkande. Med andra ord kan man 

enkelt dra följande konstaterande: urvalet är generellt skrivet på ett sätt som tydligt visar 

att skribenten och redaktionen i övrigt inte vill uppfattas som viktigare och kunnigare än 

läsaren. Det en genomgående ton som indikerar att vi (redaktionen) är polare med dig 

(läsaren). Exempelvis skrivs det så här i reportaget om Elita Löfblad och i reportaget om 

Emma Ingell: 

 

”Det här är definitivt en av hennes mest vågade plåtningar någonsin. Och nu sitter du 

där, med tungan hängandes som en gammal labrador och undrar exakt hur lyckliga vi 

själva var under plåtningen. Svar: Saliga!” 

Elita, FHM, augusti 2006 

 

”Ingen blev lyckligare än vi på FHM, för inte nog med att vi därmed upptäckte Emma. 

Vi fick också förmånen att plåta henne väldigt lättklädd. Givetvis är vi storsinta nog att 

dela med oss av både kurvor och hemligheterna bakom dem…” 

Norrlands guld, FHM, oktober 2006 

 

Cosmopolitans skriftspråk förmedlar att man gärna omger ord, uttryck och förklaringar 

överlag med en förskönande och romantiserad prägel. Detta är något som är karaktäristiskt 

för urvalet av artiklar och följande exempel bör tydligt visa vad som menas med 

ovanstående: 
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”Just nu känns minsta beröring väldigt tydligt så låt dina smekningar vara lätta och 

överraskande. Dra naglarna längs hans överkropp eller klappa honom lätt i rumpan”.  

Så känns det för honom, Cosmopolitan, maj 2006 

 

När det kommer till Cosmopolitans sätt att rubricera sitt material, går det inte att sticka 

under stol med att ett visst mönster kan urskiljas. Genom rubriksättningar som bland annat 

Så känns det för honom, Är det dags att bli singel igen? och 6 relationsregler att bryta mot ges det 

en övertygelse om att artikelns rubricering är just är det läsaren kommer att få del av i 

brödtexten.  

         Cosmopolitans signum som genomsyrar urvalet till fullo är att man gärna ger läsaren 

uppmaningar, gör si gör så. Råden och tipsen är genomgående formulerade som en 

instruktionsbok som läsaren bör följa för att på så sätt bli lycklig, oavsett om det handlar om 

relationer eller sex. Istället för ett tilltal som präglas av en vi-känsla, är det mer som om 

Cosmopolitan, genom sina uppmaningar, förmedlar att dem är väldigt kunniga på sin sak 

och på sitt område och läsaren bör insupa informationen till fullo:  

 

”Cosmo har frågat ut både sexexperter och helt vanliga män om hur sex känna för 

honom. Läs och ta reda på hur du kan göra honom tokig av lycka…” 

 Så känns det för honom, Cosmopolitan, maj 2006 

 

”Oroa dig inte. Cosmo har grävt fram sex knäppa måsten, förmaningar och förbud som 

inte är till någon nytta alls, regler ni kan skrota redan nu”. 

6 relationsregler att bryta mot, Cosmopolitan, februari 2006 

 

”När män inte är kära slutar de ringa, men när kvinnor inte är helt säkra på sina 

känslor är de ofta inte lika uppenbart. Låt Cosmo vägleda dig när det gäller 

förhållanden som det är dags att kassera”. 

Är det dags att bli singel igen? Cosmopolitan, januari 2006 
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5.2  Sammanfattning av resultat  
I detta avsnitt ges en sammanfattad bild av de resultat som kommit fram i de artiklar från 

FHM respektive Cosmopolitan som legat till grund för uppsatsens undersökning.  

         Den sexualitet som är signifikant i FHM och Cosmopolitan bygger på en heterosexuell 

kontext, ett resultat som inte är överraskande med tanke på livsstilsmagasinens publika 

inriktningar. Något annat som är särskilt utmärkande för dessa livsstilsmagasin är att båda 

förmedlar en vision som innebär att män och kvinnor är intresserade, nyfikna och vill lära 

sig mer om det andra könet både sexuellt och relationsmässigt. Dock är det sistnämna 

enbart signifikant och betonande för Cosmopolitan.  
         Gällande vad som karaktäriserar femininitet och maskulinitet i FHM är att kvinnan, å 

ena sidan, bejakar sin kvinnlighet genom en bekräftelse av män. Å andra sidan väcks 

männens manlighet i förhållande till den bild som målas upp av den kvinnlighet, som 

presenteras i text och bild samt genom avsaknaden av manliga kroppar. 

         Undersökningen visar ytterligare på en tendens värd att upprepa. I FHM uppfattas 

singellivet framför förhållandet som det ultimata och något som erbjuder frihet. 

Cosmopolitan betonar dock tvåsamheten framför ensamheten där innehållet ofta utgår från 

och inriktas på parkontexten. 

         I FHM är det den lättklädda kvinnokroppen som representerar sexualitet, i form av 

ansiktsuttryck, då ofta med en sensuellt halvöppen mun samt kroppsposer i kombination 

med att objektet tittar in i kameran och därmed på ett inbjudande sätt möter publikens 

blickar. Det skall tilläggas att bilderna genomgående karaktäriseras av porträtteringar. I 

Cosmopolitan ger bilderna istället ett intryck av att publiken smygtittar och betraktar 

någons privatliv. Tills skillnad från FHM, som fokuserar på den enskilda kvinnan, syns både 

mannen och kvinnan, gärna tillsammans, i det undersökta materialet från Cosmopolitan. 

Typiskt för bilderna är att mannen betraktar kvinnan på ett avgudande sätt, medan hon lite 

nonchalant befäster blicken i kameran eller på något annat. 

         Tilltalet i FHM bygger på att man förmedlar ett kamratskap med läsaren genom en 

uttalad vi-känsla. Denna vi-känsla är särskilt utmärkande i reportagen. Cosmopolitans 

material genomsyras av ett tilltal som kan definieras som uppmaningar och 

instruktionsgivande. Således skapas ett mer auktoritärt förhållande mellan redaktion och 

läsare i Cosmopolitans fall.    
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6  Analys 
Med bakgrund av de teoretiska infallsvinklar som återfinns i teorikapitlet samt de tilltal i text och 

bild som det redogörs för under metodavsnittet följer nu analysdelen där de resultat som presenterats 

diskuteras utifrån det som nämns ovan. Kapitlet avslutas med att den centrala frågeställningen 

besvaras under Sammanfattning av analys.  

 

6.1  Mönster i Cosmopolitan och FHM 
Gemensamt för Cosmopolitan och FHM gällande den sexualitet som presenterats i 

respektive livsstilsmagasin, är att det finns ett tydligt mönster och en viktig komponent, 

kring vilken sex legitimeras, nämligen genom heterosexualiteten. Sex är något som sker 

mellan en man och en kvinna. Detta är, vilket tidigare nämnts, inte särskilt 

uppseendeväckande med tanke på de båda livsstilsmagasinens tydliga särmärke och 

publikinriktning och bekräftar därmed tydligt att det insamlade materialet präglas av ett 

essentialistiskt synsätt på sexualitet, där heterosexualiteten ses som den enda möjliga 

sexuella läggning. Eftersom FHM främst har manliga läsare, kantas livsstilsmagasinet av en 

heterosexuell prägel, vilken kan sammankopplas med den teori som gör gällande att 

homosexualitet associeras med femininitet. Som det har framgått i resultatkapitlet är FHM 

ytterst försiktiga med uttalanden som anspelar på vissa homosexuella aktiviteter, där 

mannens bakdel är i fokus. Detta är intressant och nämnvärt då man i en av artiklarna 

tydligt får intrycket av att analsex på en kvinna inte är något märkvärdigt, men så fort det 

blir tal om mannens bakdel resulterar detta i något som uppfattas som tabu. Genom att 

FHM utgår från det heterosexuella perspektivet legitimeras på så sätt maskuliniteten genom 

att det sexuella alltid står i relation till mannen och kvinnan. Således tas det för givet att 

läsaren, som ofta är en man, rent sexuellt attraheras av en kvinna då det är om henne som 

man pratar om i de undersökta artiklarna. På så sätt konstrueras och legitimeras en bild av 

maskulinitet och vad som är utmärkande för en man, genom att läsa om och titta på det som 

beskrivs som mannens motsats, nämligen kvinnan och vad som anses som stereotypt 

kvinnligt. Vidare avskiljs hon från det maskulina genom att hennes kropp blir en symbol för 

det sexuella i FHM. Således upprätthålls och skapas maskulinitet och det är utifrån kvinnan, 

som vill ligga till lags för mannen, som maskulinitet formas. 

         I de undersökta artiklarna i Cosmopolitan, finns det dock inget som antyder på några 

homosexuella aktiviteter eller anspelningar på homosexualitet. Detta innebär att inga vidare 

spekulationer och diskussioner kan göras utifrån det material från Cosmopolitan som 

resultatkapitlet bygger på. Det skall dock understrykas att det material som är hämtat från 

Cosmopolitan utgår från samma perspektiv som återfinns i FHM, nämligen att sexualitet 
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och könsskillnad ses utifrån det essentialistiska perspektivet, men med en väsentlig skillnad. 

I FHM talas det och skrivs om sex och sexualitet i form av intima och detaljerade termer 

vilket skapar ett tilltal som bygger på upphetsning och tillfredställelse. I Cosmopolitan 

handlar det istället om att romantisera bilden av sex och sexualitet samtidigt som det talas 

och skrivs om sex och sexualitet som en slags instruktionsbok som söker förklara hur män 

fungerar och hur kvinnan skall förhålla sig till honom: Det vill han ha efter sexet (Cosmopolitan 

maj 2006), Så känns det för honom (Cosmopolitan maj, 2006) ”Om du inte är en utmaning är det 

inte lika roligt för mannen” (Eva Longoria, Cosmopolitan februari 2006).  

         Fortsättningsvis konstrueras femininitet både i Cosmopolitan och FHM i förhållande 

till mannen då kvinnan i både text och bild framställs som tillgänglig för mannen. Som det 

redogörs för i resultatdelen sammankopplas sexighet och femininitet i FHM med att bli sedd 

och uppmärksammad av det andra könet där en uttrycklig önskan om att bli älskad, avgudad 

och betraktad av män är central i ett flertal reportage som behandlar attraktiva kvinnor. I 

Cosmopolitan möter publiken kvinnan vars närvaro och existens är beroende av och i 

förhållande till mannen då hon får sin kvinnlighet erkänd i mötet mellan kvinnan och 

mannen, och det är runt honom som tankarna kretsar kring i reportagen. Ytterligare finns 

det en genomgående trend i de bilder som florerar i det undersökta materialet från 

Cosmopolitan, då det i resultatdelen går att utläsa att de flesta kvinnor som återfinns i bild 

också har en man vid sin sida. Detta kan således visa på att Klint- Nilsson och Linders teori 

om att det är mannen som konstrueras som subjektet i både Cosmopolitan och FHM, där 

kvinnan existerar i förhållande till mannen, kan styrkas. Även Yvonne Hirdmans teori om 

att mannen är normen kan styrkas av ovanstående utsaga, då kvinnan skapas och ses i 

relation till mannen i både Cosmopolitan och FHM. Det skall dock påpekas att det i FHM i 

större utsträckning än i Cosmopolitan går att finna en tendens där kvinnan hyllas, men att 

detta oftast tar sig uttryck som en symbol för sexualitet. Därmed kan Simone de Beauvoirs 

teori om att kvinnan alltid har setts som ett objekt, vars mening och betydelse bestäms åt 

henne, återfinnas i de resultat som kunnat identifieras i både Cosmopolitan och FHM - i 

Cosmopolitan som en symbol för att tillfredställa mannen både sexuellt och som hans andra 

hälft och i FHM som en symbol för sex.  

         Gällande de mönster som målas upp kring begreppet relationer i Cosmopolitan och 

FHM, har två tydliga tendenser kunnat urskiljas. I Cosmopolitan är det tvåsamheten som 

återkommande behandlas genom upplägget av text och bild, medan det i FHM är det 

motsatta, alltså singellivet, som överlag är det centrala. Detta innebär att det i bild i FHM 

återkommande är en ensam kvinna som porträtteras, samtidigt som det i texten har en 

tendens att framgå att hon är singel. Detta är dock återkommande även i texter som inte 
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fokuserar på en intervju med en kvinna. I Cosmopolitan är det istället paret som visas upp i 

text och bild. I bilderna är det ofta en kvinna som porträtteras tillsammans med en man, 

samtidigt som parrelationen betonas i text. Detta skulle kunna kopplas till Anja Hirdmans 

teori angående tillgängligheten som beskrivs under tidigare forskning, då hon menar att 

Veckorevyn visar upp bilden av den oåtkomliga kvinnan, medan Fib aktuellt istället 

signalerar kvinnan som tillgänglig. Kvinnan som den tillgängliga i FHM, kan därmed 

definieras som att man både skriver om singelkvinnan samtidigt som man är ute efter att 

tilltala publiken, som förutsätts vara singel.  

         Vidare hävdar forskargruppen Allt är möjligt att media präglas av tre manliga och tre 

kvinnliga stereotyper. Av dessa sex stereotyper har fyra kunnat urskiljas i det undersökta 

materialet. Skönhetsslaven definieras som en ung, smal och vacker kvinna som ägnar otaliga 

timmar på sitt utseende, vilken kan hittas både i Cosmopolitan och FHM. Likväl som 

Skönhetsslaven kan vara en plastikopererad, blond och smal glamourmodell som Elita 

Löfblad, kan hon vara en attraktiv brunett som även är framgångsrik skådespelerska som 

Eva Longoria. Kärleksgudinnan definieras som både Horan och Madonnan och i detta fall är 

det Horan som urskiljs, genom att hon använder sin kropp för egen vinning. Här kan 

paralleller dras till utvikningsmodellerna som har en tendens att genom blickar, gester och 

poseringar anspela på skamlöshet, vilka går att finna i FHM.  

         När det gäller de manliga stereotyperna kan Machomannen, som bland annat kan 

definieras som en ensamvarg med återkommande tillfälliga relationer till kvinnor, hittas i 

FHM. Genom det tal och ton som genomsyrar FHM slås man av intrycket att läsaren 

tilltalas som Machomannen i och med innehållet i livsstilsmagasinet och den återkommande 

hyllningen av singellivet i både text och bild. Här kan hockeymålvakten Henrik Lundqvist 

ses som ett exempel på den stereotypa Machomannen i egenskap av hans fysik och mod samt 

rollen som idrottshjälte. En annan egenskap som Machomannen hävdas besitta är hans 

förkärlek till lösa förbindelser med kvinnor, där Hugh Hefner kan ses som exempel. Det 

skall dock påpekas att dessa två exempel inte kan ses som generella för FHM i sin helhet då 

avsaknaden av män på bild i undersökningen är omfattande. Avslutningsvis kan den fjärde 

och sista stereotypen som benämns Drömprinsen, finnas i Cosmopolitan. Om det är 

Machomannen som återfinns i FHM är det istället bilden av den romantiske Drömprinsen som 

det ges uttryck för i Cosmopolitan. Enligt Allt är möjligt skildras Drömprinsen i relation till 

en kvinna vilket även stämmer i Cosmopolitans material och kan därmed bekräfta teorin om 

Drömprinsen som en medial stereotyp. 

         Resultatdelen visar på att de bilder som finns i FHM och Cosmopolitan tenderar att 

porträttera objektet eller objekten på ett sätt som visar en helkroppsbild. Det skall dock 
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poängteras att helkroppsformatet är mer extremt i FHM där man återkommande uppvisar 

en topp- till- tå bild på objektet. I Cosmopolitan finns det en tendens att det i bilderna läggs 

fokus på överkroppen och ansiktet. Detta kan både styrka teorin om närbildsformatet som 

syftar till att skapa ett personligt och intimt tilltal till läsaren likväl som det styrker teorin 

om långdistansbegreppet som avser att framkalla en personlig närhet mellan objektet och 

läsaren. Detta talar även för att de bilder som finns i FHM syftar till att skapa en känsla av 

tillgänglighet för läsaren.  

         Vidare i teoriavsnittet tar Anja Hirdman upp att även kroppsspråket är en väsentlig 

faktor som är viktig att räkna in då gester och poseringar har stor betydelse för hur vi 

uppfattar bilden och vilka signaler den ger oss. Enligt teorin är detta särskilt förekommande 

för bilder i herrtidningar, då kvinnan ler på bild vilket kan uppfatta henne som mer 

tillgänglig och oproblematisk. I FHM är denna kvinna ofta förekommande, men hennes 

leende är mer förföriskt och sensuellt än glatt. Även betraktelsepositioner fyller en central 

aspekt i form av mötande och icke-mötande blickar. I FHM är den mötande blicken 

genomgående i de bilder som ligger till grund för undersökningen, vilket enligt Hirdman 

innebär att subjektet, eller den avbildande blir mer utelämnad åt publikens granskande blick 

och därmed låter sig bli betraktad. I de bilder som legat till grund för undersökningen från 

Cosmopolitan finns det en tendens som tyder på att mannen återkommande fäster blicken på 

kvinnan, medan kvinnan aningen ignorant tittar bort, antingen på läsaren eller på något 

som inte existerar i bild. Anja Hirdman menar i sin bok Tilltalande bilder att mannen som 

fäster sin blick på kvinnan i bild ska syfta till att skapa en känsla av att han är förtrollad av 

hennes skönhet, vilket ska illustrera den perfekta parrelationen.          

         I det material som legat till grund för uppsatsen använder man sig i Cosmopolitan av 

ett instruerande tilltal i form av uppmaningar och instruktioner vilket kan bekräfta Anja 

Hirdmans teori om att tilltalet i Veckorevyn präglas av en uppmanande och instruerande 

ton. Denna teori, som hittas under tidigare forskning, kan således tillämpas på 

Cosmopolitans material då dessa två livsstilsmagasin går under samma genre. Vidare kan 

även teorin om Human-touch perspektivet bekräftas i framförallt det material som återfinns 

i Cosmopolitan, då redaktionen tilltalar sina läsare i andra och tredje person. Vidare kan 

Anja Hirdmans teori om skapandet av en vi-känsla i Fib aktuellt, som beskrivs under tidigare 

forskning, styrkas. Denna teori kan tillämpas på FHM eftersom att vi-känslan är utmärkande 

och tydlig i det material som förelegat. Detta skapar en underliggande ton som indikerar på 

att redaktionen inte nödvändigtvis kan och vet mer än läsaren. På så sätt skapas en 

ömsesidig vänskap där en genomgående ton indikerar att vi (redaktionen) är polare med dig 

(läsaren). 
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Avslutningsvis kan ovanstående resultat och analys ses som en spegling av vad det innebär 

att vara kvinna och man i Cosmopolitan respektive FHM. Detta eftersom Grisprud i 

teorikapitlet deklarerar att medierna är skapare av föreställda gemenskaper, där 

Cosmopolitan och FHM kan ses som en hjälpande (eller stjälpande) hand i diverse 

samhällsinstitutioners jakt på att finna vad som är typiskt manligt och kvinnligt och vad det 

betyder att vara man respektive kvinna. 

 

 

6.2   Sammanfattning av analys 

 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i följande frågeställning: 

 

• Genom vilka mönster och konventioner i text och bild konstrueras och produceras 

föreställningar om genus i Cosmopolitan och FHM?  

 

Som det har framgått i resultat- och analyskapitlet kan tydliga skillnader, men också 

likheter urskiljas livsstilsmagasinen emellan. I Cosmopolitan konstrueras kvinnan ofta i 

förhållande till mannen i både text och bild, då hon ofta beskrivs som en del i en 

heterosexuell parrelation. Detta är ett mönster som är genomgående tydligt i det 

undersökta materialet från Cosmopolitan. Ytterligare ett mönster som är värt att betonas är 

det faktum att Cosmopolitan tilltalar sin publik genom återkommande uppmaningar och 

instruktioner. På så sätt indikerar livsstilsmagasinet att kvinnlighet är något som läsaren 

måste lära sig, vilket som sagt tar sin form genom Cosmopolitans storasysterliga och 

tillrättavisande sätt att konversera med sina läsare. När det kommer till bilden av hur 

mannen målas upp i Cosmopolitan finns det en tendens att romantisera honom som någon 

som avgudar sin kvinnliga hälft. 

         I FHM konstrueras kvinnan utifrån en sexuell aspekt som en symbol för sex, vars 

självuppfattning kräver mannens fulla uppmärksamhet och beundran. Vidare förutsätter 

livsstilsmagasinet att läsaren är heterosexuell då man associerar homosexuella aktiviteter 

och handlingar med tabu. Ytterligare ett mönster som är utmärkande för vad som är 

manligt i FHM är på vilket sätt man tilltalar publiken. Genom ett tilltal som präglas av en 

ton som gör gällande att vi är kompis med dig och vi kan nödvändigtvis inte mer än dig skapas en 

ömsesidig vänskapsrelation där åtrån till kvinnan är den gemensamma nämnaren.  

 

 



 
 

60

7  Slutsats och diskussion 
Syftet med denna uppsats har aldrig varit att dra några generella slutsatser gällande genus i 

livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM, utan att finna tendenser och mönster kring hur manligt 

och kvinnligt tar sig uttryck i de två livsstilsmagasinen. Som det har framgått i resultat- och 

analysavsnittet har tydliga skillnader och likheter kunnat identifieras. 

 

Något som särskilt har överraskat oss resultatmässigt är det faktum att kvinnan i 

Cosmopolitan påtagligt konstrueras och avbildas i förhållande till en man. Detta är särskilt 

tydligt i de bilder som legat till grund för undersökningen där män och kvinnor oftast syns 

på bild tillsammans. Ytterligare en faktor som är intressant att uppmärksamma är på vilket 

sätt de båda livsstilsmagasinen väljer att tilltala sin publik. Här finns märkbara skillnader, då 

det i Cosmopolitan finns ett uttryckligen uppmanande och instruerande tilltalssätt medan 

FHM genomsyras av ett tilltal som bygger på en vi-känsla. 

         Även mönster som inte har varit särskilt uppseendeväckande har kunnat identifieras 

till följd av den kvalitativa undersökningen. Att kvinnan i FHM framställs som ett 

sexobjekt, både i hur det skrivs om henne och hur hon framställs i bild, är ingen 

revolutionerande upptäckt, men det bekräftar ändå och styrker tidigare teorier angående 

kvinnans framställning i media. Detta visar på att FHMs innehåll vilar på gamla mönster 

och konventioner.  

         Livsstilsmagasin som överlag vänder sig till män och kvinnor i en relativt ung ålder 

tenderar att genomsyras av en ton som indikerar: så ska du vara för att vara kvinna, så ska du 

vara för att vara man. Cosmopolitan och FHM är därför inga undantag, då dessa kan ses som 

två praktexempel på hur unga män och kvinnor konstruerar sin bild av genus genom det 

innehåll som livsstilsmagasinen tenderar att innehålla och erbjuda sina läsare. 

Livsstilsmagasin av den karaktär som Cosmopolitan och FHM representerar, ska därför inte 

underskattas och förbises. De innehar en makt att kunna påverka unga människors synsätt 

genom konstruktionen av kön och vad det innebär att vara man och kvinna. Likväl ges det 

tydliga riktlinjer gällande förhållningssättet till sex och samlevnad, vilket av sexuellt 

oerfarna läsare kan ge en snedvriden och förvrängd bild av sex. Med detta menas, i detta fall 

gällande FHM, att läsaren konstrueras som erfaren rent sexuellt samtidigt som man strävar 

efter att läsaren ska bli mer sexuellt erfaren med hjälp av de tips som ges. 

         Notabelt är att det i Cosmopolitan och FHM visas upp positiva sidor som är värda att 

uppmärksammas. Likväl som livsstilsmagasinen har en tendens att konstruera en 

missvisande bild av genus, exempelvis i Cosmopolitan där kvinnan formas i förhållande till 

mannen, eller som i FHM där kvinnan ses som en sexuell symbol, kan livsstilsmagasinen 
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fungera som socialiserande. Livsstilsmagasinen kan ses som socialiserande i den mån då dem 

genom tips och instruerande beskrivningar fungerar som ledsagare för unga kvinnor och 

mäns sökande efter sin självbild, där frågor om manligt och kvinnligt, sexualitet och 

relationer är centrala. 

         Som vi inledningsvis klargjorde påbörjade vi denna uppsats med visionen att 

undersöka och finna mönster kring hur manligt och kvinnligt konstrueras i 

livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM. Till viss del har detta också kunnat legitimeras, 

men mönstren har främst kretsat kring hur kvinnlighet konstrueras i de båda 

livsstilsmagasinen eftersom den gemensamma nämnaren i Cosmopolitan och FHM är 

kvinnan i text och bild.          
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8  Fortsatt forskning 
Följande kapitel ger förslag på en eventuell fortsatt forskning. Givetvis finns det en uppsjö av idéer 

och utgångspunkter kring genus och media, men endast ett fåtal kommer att presenteras som förslag 

nedan.  

 

De slutsatser som har framkommit till följd av uppsatsen resultat och analys är intressanta. 

Slutsatserna kan därför ge upphov till nya infallsvinklar och idéer inför en eventuell fortsatt 

forskning i framtiden. Skulle det eventuellt bli en vidare forskning inom detta område, bör 

forskaren ha i åtanke att det skulle vara intressant och väsentligt att göra en liknande 

undersökning av Cosmopolitan och FHM som denna uppsats tar sin utgångspunkt i, eller 

mellan liknande livsstilsmagasin. Dock bör en sådan undersökning göras betydligt mer 

omfattande och i en större utsträckning, för att på så sätt utvinna ytterligare tendenser och 

slutsatser. Förslagsvis kan forskaren utföra en kvalitativ undersökning av tolv nummer 

(vilket ofta motsvarar ett år) av vartdera livsstilsmagasin. Genom en sådan tillämpning bör 

mer generella och tämligen konkreta slutsatser kunna göras utifrån respektive 

livsstilsmagasin.  

         Något annat som kan vara intressant är att göra en analys som baseras på publiken, 

exempelvis: hur uppfattar publiken materialet som finns i de nämnda livsstilsmagasinen, om 

man utgår från ett genusperspektiv? När en undersökning av denna karaktär skall 

genomföras kan forskaren förslagsvis använda sig av fokusgruppsintervjuer eller enkäter av 

olika form och utseende. Det kan även vara intressant att ställa exempelvis redaktören mot 

väggen genom en intervju baserad på vad publiken (utifrån den tillämpade metoden) faktiskt 

anser om livsstilsmagasinets innehåll.  

         En intressant infallsvinkel inom detta område är om två män skulle genomföra en 

liknande undersökning där genusperspektivet är centralt, skulle slutsatserna då bli likartade 

med dem som kunnat identifierats i denna uppsats? Eller skulle de hitta andra mönster som 

beskriver genus i text och bild?  Det är en intressant och säregen utgångspunkt att ha 

åtanke. 

         Vidare finns det en mängd förslag på hur en vidare forskning kan te sig, men dessa 

ovanstående förslag bör förhoppningsvis kunna bringa ett par idéer.  
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__________________________________ 

Cosmopolitan 
Livsstilsmagasin för kvinnor 

________________________________________ 
 

 
1. "Behåll din höga pojkvänsstandard" februari 2006 
En artikel som med tipsrutor hävdar vikten av att aldrig nöja sig med det näst bästa i 
pojkvänsväg. 
 
Bild A – På bilden visas en man och en kvinna. Mannen står i profil vars ansikte är beskuret 
så att endast näsa, mun och överdel syns, samtidigt som han bär en skjorta. Kvinnan bär en 
topp och riktar sin blick upp mot mannens ansikte samtidigt som hennes mun är stängd.  
________________________________________________________________________ 
 
2. "6 relationsregler att bryta mot" februari 2006 
Texten uppmanar läsaren om att det finns oskrivna regler att följa par emellan, men att 
många av dessa regler är överdrivna. Cosmopolitan tipsar därmed läsaren om hur man 
bryter mot dessa oskrivna regler. 
 
Bild A - På bilden visas en kvinna iklädd underkläder vilandes på ett täcke. Bakom henne 
ligger en man som tittar på henne, medan hennes blick är forcerat på något som inte finns i 
bild. Mannen har bar överkropp och båda objektens munnar är öppna.  
Bild B – Samma man och kvinna poserar på denna bild i något som ser ut att vara en 
trädgård. Kvinnan bär ett linne, jeans och en tröja medan mannen poserar med bar 
överkropp och ett par jeans. De två objekten står tätt intill varandra. Kvinnan blick är riktad 
mot marken, medan mannens blick är riktad mot kameran. Båda objektens munnar är öppna 
________________________________________________________________________ 
 
3. "Era största sexuella missförstånd - utredda för gott" februari 2006 
Texten handlar om de missförstånd och förväntningar, främst sexuella, som finns mellan 
kvinnor och män.  
 
Bild A – Bilden visar en man och en kvinna som ligger omslingrade i en säng. Endast 
objektens överdelar blottas, då mannen har bar överkropp medan kvinnan har en bh på sig. 
Kvinnans blick är riktad mot kameran samtidigt som hon ler något. Mannen å andra sidan 
blundar och kysser kvinnan längst halsen.  
________________________________________________________________________ 
 
4. "Älskade badboys - vad är det ni har?" februari 2006 
Texten behandlar ett vanligt fenomen - att kvinnor har en tendens att falla pladask för vilda 
och farliga män, såsom Tommy Lee, Colin Farell och Pete Doherty.   
 
Bild A – Bilden visar Mikael Persbrandt i svart kostym och blicken fäst på något som inte 
syns i bild. 
Bild B – Bilden visar Pharell Williams vars tatuerade arm och hand är placerad intill hans 
hakparti. På huvudet bär han keps som sitter lite på sned. Pharells blick är riktigt på något 
som inte syns i bild. 
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Bild C – Bilden visar Liam Gallaghager iförd svart tröja. Gallagher pekar finger mot 
publiken och lutar huvudet på sne. Han har solglasögon på sig vilket gör att man inte ser 
vart blicken är riktad. 
Bild D – Bilden visar Collin Pharell iförd en t-shirt och ett par jeans. Hans blick är riktad åt 
sidan och munnen är stängd. 
Bild E – Bilden visar Marlon Brando sittandes på en motorcykel iförd jeans, t-shirt och en 
scarf runt halsen. Munnen är stängd medan han kisandes tittar in i kameran. 
Bild F – Bilden visar Johnny Depp iförd en vit skjorta framför ett mikrofonstativ. Blicken är 
riktad mot kameralinsen samtidigt som munnen är stängd. 
Bild G – Bilden visar Tommy Lee iförd skjorta och keps. Han har båda händerna 
uppsträckta mot skyn och pekar finger. Blicken är riktad uppåt i bild, samtidigt som han 
putar med läpparna. 
Bild H – Bilden visar Pete Doherty iförd linne och manchester kavaj. I ena handen håller 
han en öl medan den andra armen är placerad bakom huvudet. Blicken är riktad uppåt i bild 
och munnen är öppen. 
________________________________________________________________________ 
 
 
5. "När spricker bröstbubblan?" februari 2006 
Ett reportage som behandlar den numer utbredda bröstfixeringen. 
 
Bild  A – Bilden visar Dita von Teese iförd en klänning. Ena armen är placerad i håret och 
andra runt halsen. Hon tittar in i kameran och ler så att tänderna visas. 
Bild  B – Bilden visar Natascha Peyre, Marie Plosjö samt Elita Löfblad som står och håller 
om varandra. Alla tre bär likadana plagg i form av en mini-jeanskjol, svart topp och svarta 
stövlar. Genomgående för alla tre är att blicken riktas mot kameran. Plosjö och Löfblad har 
öppen mun, medan Peyres är stängd. 
Bild  C – Bilden visar Linda Rosing i vit skjorta som ler stort in i kameran. 
Bild  D – Bilden visar Victoria Silvestedt poserande i en klänning. Blicken är placerad på 
något som inte framgår i bild. 
Bild  E – Bilden visar Hannah Graf iförd en tröja och ett par byxor samt solglasögon som är 
placerade på huvudet. Från sidan ler hon in i kameran och visar peacemärket med fingrarna. 
Bild  F – Bilden visar Carolina Gynning iförd en urringad topp. Hon tittar in i kameran och 
ler stort. 
________________________________________________________________________ 
 
6. "Är 3 år det nya för alltid?" februari 2006 
Artikel som handlar om äktenskap och skilsmässa. 
 
Bild A – På bilden syns Nick Lachey och Jessica Simpson. Lachey bär svart kappa och en 
röd halsduk, samtidigt som Simpson bär en svart päls. Båda ler stort där tänderna blottas. 
Simpsons blick är riktad upp mot Lachey, medan hans blick riktas mot något helt annat som 
inte finns i bild.  
Bild B – Bröllopsbild på Lachey och Simpson där den sistnämna bär vit klänning och den 
förstnämnda bär en svart smoking. De håller armkrok samtidigt som de ler och tittar in 
kameran. 
________________________________________________________________________ 
 
7. "Så känns det för honom" maj 2006 
En artikel som består av faktarutor som förklarar för henne (läsaren) hur det känns för 
honom när dem har sex. 
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Bild A – På bilden visas en man och en kvinna vars överkroppar syns. Kvinnan har ett linne 
på sig, medan mannen poserar med bar överkropp. Kvinnan är över mannen och deras 
pannor snuddar vid varandras, samtidigt som båda objekten ler. Mannen blundar medan 
kvinnan tittar in i kameran.  
Bild B – Denna bild är nästintill identisk med den föregående. Den enda skillnaden är att 
objekten nu tittar på varandra och mannen har sin arm runt kvinnans nacke.   
________________________________________________________________________ 
 
8. "Jobba på din relation" maj 2006 
Läsarna får ta del av tips och råd gällande relationen partners emellan. 
 
Bild A – Bilden visar en kvinna och en man iförd klänning respektive kostym. Mannen 
håller om kvinnan runt ryggen och kvinnan har sin hand runt mannens bakhuvud. Kvinnan 
tittar intensivt in i mannens ögon medan mannen fäster sin blick mot kvinnans bröstparti, 
samtidigt som de båda ler. 
Bild B – Bilden visar en man i skjorta som står och blir omfamnad bakifrån av en kvinna 
som fäster sin blick mot mannens ögon. Mannen tittar bakåt mot kvinnan men möter inte 
hennes blick. 
Bild C -  Bilden visar en man och en kvinna som beskurits så att endast deras ansikten syns i 
bild. Både mannen och kvinnan tittar rakt in i kameran. 
Bild D - Bilden visar en man och en kvinna båda iklädda en skjorta. Mannen och kvinnan 
tittar på varandra och ler. 
Bild E - Bilden visar en man och en kvinna som älskar med varandra. Kvinnan ligger 
underst och mannen överst. Kvinnan håller om mannen, har slutna ögon och munnen öppen. 
Endast mannens bakhuvud syns då han har ansiktet tryckt mot kvinnans skuldra. 
________________________________________________________________________ 
 
9. "Är det dags att bli singel igen?" januari 2006 
 Cosmopolitan vägleder vilsna läsare angående hur man bäst bryter upp ett förhållande. 
 
Bild A – Bilden visar en kvinna iförd linne och en kort kjol, sittandes på en stol samtidigt 
som hon läser en bok. Bredvid henne sitter en man på huk, iklädd jeans och t-shirt, vars blick 
är riktad upp mot kvinnans, samtidigt som han ler. Mannen masserar kvinnans ena fot och 
kvinnans blick är forcerad i boken och hon verken ler eller har öppen mun.  
 
 
10. "Allt om Eva" februari 2006 
Reportage om Eva Longorian och om hennes karriär och de rykten som florerat kring 
exempelvis succéserien Desperate Houswives.  
 
Bild A – I bilden syns Eva Longorians ansikte och byst. Hon bär ett linne i blå färg, vars 
axelband glidit ner längst ena armen. Ena armen vilar på hennes hjässa och blicken är riktad 
mot läsaren och munnen är öppen.   
Bild B – Objektet poserar nästintill identiskt med förstnämnda bilden, dock är bilden tagen 
ur ett motsatt perspektiv.  
Bild C – Eva Longorian poserar tätt tillsammans med sin man, och dem håller i varandras 
händer. De både har ett leende på läpparna och blickarna är riktade mot kameran.   
________________________________________________________________________ 
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________________________________ 
FHM 

Livsstilsmagasin för män 
_________________________________ 

 
 
1."Blond bomb" november 2006 
Reportage om norska Lene Alexandra, som medverkat i Norges svar på Expedition: 
Robinson. 
 
Bild A – I bilden visas det kvinnliga objektet liggandes på mage med överkroppen putandes 
och därmed läggs fokus på brösten. Objektet är iförd en rosa bikini med broderi. Blicken är 
forcerad mot kameralinsen, samtidigt som bjektet har stängd mun. 
Bild B – Objektet står upprätt framför en bergvägg iförd hotpants med tummarna placerade 
innanför linningen. Hennes långa blonda hår skyler hennes bröstvårtor. Blicken är forcerad 
mot kameralinsen. Objektet har halvöppen mun. 
Bild C – Objektet poserar i profil intill en bergvägg iförd samma hotpants, men denna gång 
även iförd tillhörande bh. Trosorna är nedhasade och sitter så att stjärtskåran blottas. 
Blicken är forcerad mot kameralinsen och objektet har halvöppen mun. 
Bild D – Objektet sitter på huk med en pool i bakgrunden iförd en stringbikini  som är rosa 
med vita prickar, där överdelen endast skyler bröstvårtorna. Blicken är forcerad mot 
kameralinsen och objektet har halvöppen mun. 
Bild E – Objektet ligger på mage svankades med bakdelen som är det centrala i bilden 
liksom objektets ansikte. Blicken är riktad mot kameran och hon har halvöppen mun. 
________________________________________________________________________ 
 
2. "Elita" augusti 2006 
Reportage om utvikningstjejen/dokusåpadeltagaren Elita Löfblad. Reportaget behandlar 
frågor såsom Är du singel?, Hade du sex i Tv? och dylikt. 
 
Bild A – Elita Löfblad ligger på golvet med huvudet närmast kameralinsen. Det ena benet 
är i luften och indikerar på att objektet är naken nedtill då trosorna uppmärksammas 
slingrade kring benet. Hon bär en bh och ett par högklackade skor. Blicken är forcerad mot 
kameralinsen och munnen är halvöppen och putande. 
Bild B - Detta är en sammanhängande bild som består av fyra bilder. Det är fyra nästintill 
identiska bilder av Löfblad. Det enda som skiljer bilderna från varandra är poseringarna. Det 
skall dock betonas att hon vid de fyra poserna är i klädd exakt samma outfit, nämligen ett 
par rosa hotpants samt att hon i handen håller en pistol av något slag. Blicken är forcerad 
mot kameralinsen och munnen är halvöppen och putande. 
Bild C - Objektet är iförd trosor och bh, och sitter med benen särandes på en stol. Hon har 
på sig ett par svarta skor med hög klack, och håret är uppsatt i en så kallad hästsvans. 
Blicken är riktad mot läsaren men munnen är dock stängd.  
Bild D - Bilden är nästintill identiskt med bild A, samma outfit och liknande posering. Det 
som skiljer denna posering från den tidigare är dock att armarna är utsträckta längst 
höfterna. Objektet har på denna bild trosorna på sig, istället för att dem är slingrade runt 
fotleden. Även på den sista bilden är blicken riktad mot kameran samtidigt som munnen är 
stängd.  
________________________________________________________________________ 
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3. "Inbox" november 2006 
Danielle Lloyd är tjejen som mycket kort uppmärksammas i FHM. Kort och koncis text om 
henne. 
 
Bild A – Objektet är iförd en kort topp och vita underbyxor av något slag och hon poserar 
liggandes. Blicken är riktad mot kameralinsen och munnen är halvöppen.  
Bild B – Det kvinnliga objektet är iklädd samma kläder som ovan, i en stående och upprätt 
posering med händerna dragandes i sin topp. Blicken är riktad mot kameralinsen och 
munnen är halvöppen och putandes. 
________________________________________________________________________ 
 
4. "Norrlands guld" oktober 2006 
Reportage om utvikningstjejen Emma Ingell. Frågor som bland annat tas upp är: Hur känns 
det att vara med i FHM? Gillar du att festa? Är du singel? 
 
Bild A – Det kvinnliga objektet ligger på magen på en sanddyna. Det ena benet täcker 
könsorganet och den andra armen skyler det ena bröstet. Det andra bröstet blottas dock. 
Blicken är riktad mot kameran och munnen är lite putandes men dock stängd.  
Bild B – Objektet står med ryggen mot kameran, och det ena bröstet kan dock ses i profil. 
Hon är iklädd ett par rosa stringtrosor, som hon på bilden har hasat ner en bit på skinkorna. 
Blicken är forcerad mot kameran och munnen är lätt öppen och putandes.  
Bild C – Objektet sitter på huk iförd ett par svarta stringtrosor. Armarna vilar längst 
sidorna vilket medför att brösten är i fokus, men bröstvårtorna är dock täckta med sand. 
Huvudet är på sned, blicken är riktad mot publiken och munnen är putandes och något 
öppen. 
Bild D – Objektet står på knä iförd ett par svarta stringtrosor som är öppna på ena sidan 
men som hålls upp av hennes hand. Håret skyler bröstvårtorna, medan blicken är riktad mot 
kameralinsen och hon har ett brett leende på läpparna där tänderna visas.  
Bild E – Hon står på knäna med ryggen snett vänd mot kameran. Bakdelen, som är iförd 
svarta stringtrosor, är i fokus, medan ena bröstet skymtas i profil. Blicken är riktad mot 
kameran och munnen är öppen.  
Bild F – Objektet ligger på mage med båda brösten synliga. Bröstvårtorna är täckta av sand. 
Blicken är forcerad mot läsaren och munnen är öppen. 
________________________________________________________________________ 
 
5. "Snacka om ögongodis" augusti 2006 
Reportage om modellen Caprice. I texten talas det löst om hennes underklädeskollektion 
bland annat.  
 
Bild A – Caprice poserar iförd vita hotpants och en tillhörande vit bh. Hon poserar på ett 
sätt som framhäver bysten. Armarna vilar längst låren. Blicken riktas mot kameran och 
munnen är halvöppen.  
Bild B – Hon sitter på en bädd av smågodis iförd en rosa bh och ett par trosor i samma färg. 
Hon sitter på knäna och händerna vilar på smågodiset som är utspritt längst golvytan. 
Munnen är öppen och blicken är forcerad mot kameran. 
Bild C – Objektet står på knän iförd vit bh och vita trosor med rosa prickar. Huvudet på 
sned, medan ena handen vilar längst troslinningen. Blicken riktas mot kameran och munnen 
är något öppen.  
Bild D – Caprice ligger på sidan på en bädd av lösgodis, framåtlutande med brösten i fokus. 
Hon har rosa bh på sig, men eftersom bilden är beskärd går det inte avgöra huruvida hon 
har trosor på sig. Blicken är forcerad mot kameran och munnen är lätt öppen.  
________________________________________________________________________ 
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6. "69 superheta sextips" augusti 2006 
 Precis som rubriken indikerar på handlar texten om sextips.  
 
Bild A – Bilden visar ett kvinnligt objekt där kroppens konturer kan urskiljas med brösten i 
fokus. Endast hakpartiet av ansiktet syns i bild. 
Bild B – Bilden visar ett kvinnligt objekt vars ansikte inte syns i bild. Man kan ana hur 
objektet håller sin ena hand över sitt ena bröst och den andra handen över sitt könsorgan. 
Objektet har endast trosor på sig. 
Bild C – Bilden visar samma kvinnliga objekt som ovan, dock i en svankande posering där 
bröst och revben är det centrala i bilden. Objektet ligger på rygg.  
Bild D - Bilden visar det kvinnliga objektet med ryggtavla och bakdel vänd mot 
kameralinsen. Bakhuvudet syns inte i bild, utan endast en del av objektets hårsvall som går 
till skuldrorna. 
Bild E – Även i denna bild är det kvinnliga objektets huvud bortklippt i en posering där hon 
i profil sitter på sina knän samtidigt som hennes bröst syns i bild. Kvinnans könsorgan skyls 
av hennes lår och hand. 
________________________________________________________________________ 
 
7. "Inbox" oktober 2006 
Kort text om Salina Lindskog, som delar med sig av mindre bra erfarenheter från sin före 
detta pojkvän. 
 
Bild A - Bilden visar ett kvinnligt objekt som poserar lite svankade med rumpan iförd en 
orange nätbikini. Blicken är forcerad mot kameralinsen medan munnen är öppen så att 
framtänderna blottas.  
________________________________________________________________________ 
 
8. "Ut med språket: Hugh Hefner" november 2006 
Intervju med grundaren av Playboy - Hugh Hefner. 
 
Bild A - Hugh Hefner är centralt placerad i bild, omringad av sina tre flickvänner vars 
läppar putar, varpå två av kvinnorna tittar in i kameran medan den tredje blundande kysser 
Hugh Hefner på kinden. Hefner riktar blicken mot kameran, medan han har ett brett, dock 
stängt, leende på läpparna.  
________________________________________________________________________ 
 
9. "Tjejernas sexfantasier" november 2006 
En text som är guidar mannen i hur man bäst tillfredställer en kvinna.  
 
Bild A – Bilden visar en hårt sminkad kvinna iförd endast stringtrosor, liggandes på en säng 
med brösten mot lakanet. Hon blundar och munnen är öppen.  
Bild B – Bilden visar det kvinnliga objektet iförd BH och trosor i en framåtlutad pose med 
blicken riktad mot läsaren. På grund av att munnen var placerad precis i tidningsbindningen 
går det inte att avgöra huruvida munnen är stängd eller öppen.  
________________________________________________________________________ 
 
10. "Ut med språket - Henrik Lundqvist" februari 2006 
Intervju med ishockeymålvakten Henrik Lundqvist.  
  
Bild A – Bilden visar Henrik Lundqvist iförd en blå-gul t-shirt med Tre kronor- och OS-
loggan på ena bröstet och bilden är troligtvis tagen i samband med åtagande i landslaget. 
Han tittar leende in i kameran och tänderna blottas. 
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