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Sammanfattning 
 
Trots att magasin utgör en stor del av mediesystemet har det inte gjorts så mycket 
forskning på det området. Den forskning som finns handlar främst om magasinens 
innehåll. Vi har i stället undersökt omslaget eftersom det är det som i första hand säljer 
magasinet. Livsstilsmagasinen har en bred målgrupp och många titlar innefattas i genren. 
Därför är deras omslag om möjligt än viktigare än andra tidskrifters för att locka läsare. 
En stor del av medieinnehållet formas utifrån vad medierna tror att män och kvinnor vill 
ha och därför har vi valt att undersöka vad det finns för skillnader och likheter mellan 
livsstilsmagasin som riktar sig till kvinnor och män. Syftet med studien är att beskriva 
vilka likheter och skillnader man kan hitta mellan omslagen på kvinnomagasinen 
Cosmopolitan och Solo och mansmagasinen Café och Slitz.  

Tyngdpunkten i våra resultat bygger på en omfattande kvantitativ innehållsanalys av 
magasinens omslag från 2007. Vi har där sett till aspekterna omslagsbilden, puffarnas 
innehåll och placering, färganvändning och logotypens placering. Vi har också genomfört 
något man kan kalla en kvalitativ överblick av materialet för att se till aspekter som 
helhetsintryck när det gäller layouten, språk och stil i puffarna, omslagspersonernas 
utseende, poser och ansiktsuttryck samt sexuella anspelningar i puffar och bilder. 

Vi har kommit fram till att magasinen uppvisar skillnader i de flesta undersökta 
aspekterna och att de traditionella könsrollerna visar sig tydligt på de undersökta 
omslagen. Tjejmagasinen har tjejfärger och använder typiskt kvinnliga ord. Puffarna på 
tjejtidningarnas omslag är formulerade som tips och uppmaningar och handlar oftast om 
mode, skönhet, sex och relationer. På tjejtidningarnas omslagsbilder syns vackra kvinnor 
som ler och tittar in i kameran. Magasinen som riktar sig till män har typiskt manliga ord 
och färger på sina omslag. Deras puffar är sensationella, skämtsamma eller uppräknande 
och handlar framförallt om kändisar men också om mode och sex. Den vanligaste 
omslagsbilden är en lättklädd kvinna med ett förföriskt ansiktsuttryck som talar till 
mannens lust. De män som ofta pryder Café är fullt påklädda och mest där på grund av 
något de åstadkommit och inte för att de är snygga. Båda typerna av magasin säljer på 
sex och liknar varandra layoutmässigt. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Enligt en undersökning som Novus Opinion gjorde för Svenska Tidskrifters räkning i 

början av 2008 läser hela 61 procent av Sveriges befolkning en tidskrift varje dag. 

Tidskrifter i Sverige har ägnats väldigt litet intresse inom medieforskning trots att de 

utgör en stor del av mediesystemet. Forskning har i första hand uppmärksammat 

nyhetsmedier som dagspress, radio och TV. Kunskapen om tidskriftsmarknaden är därför 

begränsad (Hadenius & Weibull 2005, sid. 132). Vi vill med denna uppsats bringa lite 

ljus över det sedan tidigare översedda tidskriftslandskapet.  

På bara tio år har antalet titlar ökat med hela 40 procent, och konkurrensen om läsarna 

har hårdnat. För många har överlevnadsknepet blivit en snävare nischning (Jais-Nielsen 

2004, sid. 16). Vi vill undersöka livsstilsmagasin eftersom de har en bredare målgrupp än 

mer nischade tidskrifter som riktar in sig på smalare områden som till exempel flugfiske 

eller bilar. Eftersom livsstilsmagasinens målgrupp är så bred och antalet titlar är så stort 

måste varje livsstilsmagasin locka läsarna att köpa just deras tidning. Omslaget är då 

deras viktigaste vapen. De säljer med sitt omslag och försöker vara just det omslag som 

fångar din blick när du går förbi på väg mot kassan (Jais-Nielsen 2004, sid. 18). För att få 

en bild av hur tidskrifterna försöker nå sin publik kan det vara en bra idé att titta på just 

omslagen. Den forskning som finns om magasin behandlar främst magasinens innehåll 

och vi vill se om den tidigare forskningens resultat också avspeglar sig på omslaget.  

Vi lever i en tid då mediers definitioner av världen är alltmer avgörande. I deras 

berättelser formas olika sätt att se samhället på och där skapas föreställningar om vad 

som utgör manligt och kvinnligt. En stor del av medieinnehållet formas också utifrån 

idéer om vad medierna tror att kvinnor och män vill se eller läsa om. Publiken delas in i 

grupper bestämda av kön och av mediers idéer om vad detta kön innebär. Dessa 
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definitioner skapar en medial produktion av genus där antaganden om vilka vi är styr vad 

medierna tar upp och hur de presenterar materialet. Genom att adressera sina läsare som 

antingen män eller kvinnor producerar medierna föreställningar om vad det innebär att 

vara kvinna eller man (Hirdman 2002, sid. 8).  

Vi vill därför inte bara undersöka hur livsstilsmagasinens omslag ser ut utan ta det ett 

steg längre och undersöka vad magasinen tror att det är som attraherar män till skillnad 

från kvinnor och alltså sätta allt i ett genusperspektiv. Livsstilsmagasin för män är ett 

fenomen som inte funnits särskilt länge och många har föreställningen att mansmagasin 

är en mjukare variant av porrtidningar. Vi vill se om det finns någon sanning i dessa 

föreställningar eller om skillnaderna mellan kvinno- och manstidningar kanske inte är så 

stora (Jais-Nielsen 2004, sid. 193). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva vilka likheter och skillnader man kan hitta mellan 

omslagen på kvinnomagasinen Cosmopolitan och Solo och mansmagasinen Café och 

Slitz.  

1. Vilka likheter har omslagen på kvinnomagasinen Cosmopolitan och Solo och 

mansmagasinen Café och Slitz? 

2. Vilka skillnader har omslagen på kvinnomagasinen Cosmopolitan och Solo och 

mansmagasinen Café och Slitz. 

1.3 Disposition 

Kapitel ett består av en inledning och innehåller problembakgrund, syfte och 

frågeställningar. I kapitel två presenteras teorier och tidigare forskning under områdena 
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omslagsdesign, könsroller, läsmönster, färgsättning, innehåll i magasin som riktar sig till 

kvinnor och män och hur kvinnor och män brukar framställas på bild. Kapitel tre är vårt 

metodkapitel. Där beskrivs metodval, urval, tillvägagångssätt, metodproblem samt 

validitet och reliabilitet. Tyngdpunkten i vår undersökning bygger på kvantitativa 

innehållanalyser där vi ställt ett antal frågor gällande omslagsbildens innehåll och 

utformning, vilka ämnen man tar upp i puffarna, färganvändning, logotyp samt 

placeringen av dessa olika element. För att täcka in aspekter som är svåra att undersöka 

med den kvantitativa metoden har vi dessutom gjort en mer kvalitativ överblickande 

granskning av materialet som behandlade frågor om layout, stil och språk i puffarna, 

uttryck och poser i omslagsbilderna och sexuella anspelningar i puffar och bilder. I 

kapitel fyra presenteras resultaten av dessa undersökningar, och i kapitel fem analyseras 

dessa resultat. Uppsatsen slutsats hittas i kapitel sex. I kapitel sju kan man läsa våra egna 

reflektioner kring studien samt våra idéer om fortsatt forskning. 

 

2. Teori/Tidigare forskning 

2.1 Omslagets betydelse 

2.1.1 Omslaget säljer 

Linda McLoughlin, lektor specialiserad i språk och kön vid Edge Hill College, anser att 

omslaget är magasinets viktigaste reklampelare. Ett magasins omslagsbild och dess 

puffar är de övertygande försäljningsverktygen. Dessa element på omslaget motiverar 

läsaren att välja en viss tidning framför en annan när han eller hon står och väljer vid 

tidningshyllan, så det är enligt McLoughlin inte konstigt att tidningsmakarna försöker 

göra sina omslag utmärkande genom bilder, layout och utformning av omslagets innehåll 

(McLoughlin 2000, sid. 1). Eva Jais-Nielsen har jobbat med tidskriftsdesign i närmare 20 

år och håller kurser om tidskrifter och layout. Hon har skrivit den första svenska boken 
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om tidskriftsdesign. Hon tycker också att det är omslaget som säljer tidningen och 

genererar läsare för de så välbehövda annonsörerna. Att sälja är ett måste för de flesta 

tidskrifters överlevnad (Jais-Nielsen 2004, sid. 18-22). Även John Morrish menar att 

omslaget är magasinets bästa säljverktyg (Morrish 2003, sid.167). 

2.1.2 Omslagen liknar varandra 

Enligt Jais-Nielsen ser mode- och livsstilsmagasin ut som de brukar göra på grund av att 

annonsörerna har ett rykte om sig att vara konservativa. De har vanligtvis glansigt 

papper, limbunden rygg, stor färgglad logga och många puffar på omslaget. Hon tror att 

många art directors säkert föredrar enklare och mer stilfulla omslag än dessa som snarare 

är överlastade, men detta med många budskap verkar vara det som säljer (Jais-Nielsen 

2004, sid. 21-22). Jais-Nielsen tycker att det ofta är ganska lätt att placera en tidskrift i en 

viss kategori. Många tidskrifter liknar varandra, speciellt livsstilsmagasinen som 

konkurrerar med samma medel. Läser man deras redaktionella program kan man 

visserligen hitta skillnader i att de kanske säger sig vara bättre än konkurrenterna i någon 

nisch men dessa skillnader är ganska små (Jais-Nielsen 2004, sid. 158). Morrish tycker 

att magasin bör vara konstanta i sin form för att läsarna ska känna igen dem (Morrish 

2003, sid.167). 

2.2 Omslagets olika element 

När man tittar på ett omslag är det första man ser den visuella helheten, det vill säga 

samspelet mellan bild, logotyp och typografi. Jais-Nielsen menar att man sedan ser den 

största puffen (Jais-Nielsen 2004, sid. 18 f). Logotypen står för igenkänningsfaktorn, 

bilden gör att man stannar till och puffarna är till för att bli lästa (Jais-Nielsen 2004 sid. 

20). 
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2.2.1 Logotypen 

Enligt Finberg och Itule måste namnet på tidningen, loggan, ligga högst upp på sidan för 

att läsaren lätt ska hitta ”rätt” tidning i tidningsstället när det gäller dagstidningar 

(Finberg & Itule 1990, sid. 42). Enligt Jais-Nielsens erfarenheter stämmer detta också för 

de flesta tidskrifter och loggan ligger oftast i överkant på tidskriftsomslaget, antingen 

över hela bredden, till vänster eller centrerad. Den ligger sällan till höger eftersom den då 

inte syns om tidningarna är uppradade bredvid varandra i hyllan. Den kan ligga i bilden, 

på en platta eller på en bård längs överkanten. De har oftast en konstant form men 

varierar i färg från nummer till nummer. En logotyp är enligt Carlsson, lärare och 

journalist, och Koppfeldt, professor i mediepedagogik, produktens namn designat i ett 

visst typsnitt, men enligt Jais-Nielsen är den mer än bara ett typsnitt, ofta med bokstäver 

som på något sätt manipulerats, till exempel ett fyllt o eller liknande (Carlsson & 

Koppfeldt 2008, sid. 36, Jais-Nielsen 2004, sid. 25-27) 

2.2.2 Puffarna 

Rubriker och korta textsnuttar på omslaget kallas för puffar. Enligt Jais-Nielsen tycker 

många att de ska vara så många som möjligt. Det kan också finnas tonplattor och stjärnor 

med extra budskap. Tanken med att ha många puffar är enligt henne att ge den potentiella 

läsaren intrycket att få mycket för pengarna (Jais-Nielsen 2004, sid. 30). Linda 

McLoughlin är lektor i engelska och specialiserad inom språk och kön. Hon håller med 

Jais-Nielsen om att tidningsmakarna försöker få in så mycket information som möjligt på 

omslaget för att kunna informera läsarna om vad de kan förvänta sig av tidningen 

(McLoughlin 2000, sid. 15). Även om alla tycker att det är snyggt med många puffar är 

Jais-Nielsens erfarenhet att alla omslag i alla fall några puffar och oftast en dragarpuff 

som relaterar till bilden. Puffarnas utformning och innehåll har enligt Jais-Nielsen stor 

betydelse för den identitet tidskriften vill förmedla. Minimalistiskt och sparsmakat ger 

enligt henne en sofistikerad look, medan massor med stora puffar, siffror och stjärnor ger 

intrycket av att köparen gör ett riktigt fynd. Enligt Morrish ska det gärna vara fem puffar 
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på omslaget och det får inte kännas rörigt. Innehållet i puffarna kan enligt Jais-Nielsen 

vara faktamässigt, skämtsamt eller av sensationskaraktär (Jais-Nielsen 2004, sid. 34, 

Morrish 2003, sid. 167). 

Linda McLoughlin, som inriktat sig på puffarnas innehåll, menar att substantiven i 

puffarna ofta är kraftigt modifierade och att puffarna är uppiffade med en mängd 

tilläggsord, och att detta beror just på att man försöker få in så mycket som möjligt på 

omslaget (McLoughlin 2000, sid. 15). Enligt McLoughlins observationer använder sig 

puffskrivarna av en mängd olika verktyg för att dra till sig uppmärksamhet. Bland annat 

så använder de sig av repetition som retoriskt redskap, det vill säga att samma ord 

används flera gånger i en mening. I meningen ”Catch him, snatch him, make him yours” 

är det order him som ger kraft åt meningen. Ett annat knep hon som hon ser att 

tidningarna använder sig av i puffarna är upprepandet begynnelsebokstaven, till exempel 

”Six simple secrets…”. Ännu ett trick som används är att ha två ord efter varandra med 

samma vokalljud, till exempel ”Fake mates” där vokalljuden är de samma (McLoughlin 

2000, sid. 22). 

2.2.3 Omslagsbilden 

Enligt McLoughlin så speglar bilden på omslaget magasinets personlighet. Allt från 

personen på omslagets ansiktsuttryck till hårfärg med mera ska kunna få en läsare att 

identifiera sig själv med tidningen (McLoughlin 2000, sid. 14). Den vanligaste bilden på 

ett tidskriftsomslag är enligt Jais-Nielsen ett porträtt av en ung, vacker kvinna som ler 

och tittar in i kameran. Det är enligt hennes erfarenheter antingen en kändis eller en 

fotomodell och bilden spelar på våra drömmar, värderingar och behov. Om det är en 

kändis på omslaget menar hon, likt McLoughlin, att dennas attityd måste stämma överens 

med den attityd som tidskriften vill förmedla (Jais-Nielsen 2004 sid. 34-36). Även 

Morrish tycker att omslagsmodellen ska spegla magasinets iamge (Morrish 2003, sid. 

167). Bergström, som är art director och verksam som kommunikationskonsult och 

lärare, menar liksom Jias-Nielsen att det gäller att visa en leende kvinna på omslagsbilden 
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oavsett om man riktar sig till kvinnor eller män och att ett porträtt på en dyster manlig 

författare skulle resultera i rekordlåga försäljningssiffror (Bergström 2004, sid. 47). 

Enligt Morrish förväntar sig män att omslagsbilden ska ha med magasinets innehåll att 

göra medan kvinnor inte gör det (Morrish 2003, sid. 167). 

Andersson-Ek och Andreasson m.fl. har ett förflutet inom tidningsbranchen och har 

skrivit boken Göra tidning. Enligt dem kan personbilder beskäras i tre olika nivåer. De 

har kommit fram till de tre nivåerna porträttbilden som beskärs vid axlarna med ögonen i 

bildens mitt, halvfigur, som innebär att händerna bör finnas med på bilden och 

helfigursbild där man ska kunna se fötterna på personen (Andersson-Ek & Andreasson 

m.fl. 1999, sid. 68). Enligt Jais-Nielsen är porträtten man kan se på tidskriftsomslag ofta 

arrangerade i en studio eller utomhus, och den fotograferade är alltid medveten om att 

hon blir just fotograferad. Hon menar också att det är närbilder (ovan nämnda som 

porträttbilder) som dominerar på tidskriftsomslagen men att även halvkropps och 

helkroppsporträtt förekommer (Jais-Nielsen 2004, sid. 37).  

Bergström har märkt att personen på bilden ofta är frilagd på många omslag. Friläggning 

av bilden ger enligt honom en lugn och neutral bakgrund som framhäver till exempel ett 

ansikte. Det gör att mottagaren ställs ansikte mot ansikte med denna person (Bergström 

2004, sid. 201). Jais-Nielsen och Morrish har den uppfattningen att fotografiska 

utfallande bilder används på majoriteten av alla magasin, ofta med objektet i mitten (Jais-

Nielsen 2004 sid. 36, Morrish 2003, sid. 167). 

2.2.4 Färg 

Vad gäller färgsättning sägs den ge liv åt tidningen, den reflekterar sidans innehåll och 

skapar olika känslor. Färg kan vara kraftfull genom att den kan fånga en läsare men också 

skrämma denne. Enligt Sternvik är flera forskare överens om att människor föredrar färg 

framför svartvitt (Sternvik 2004, sid. 33). Mario Garcia är professor i bland annat 

masskommunikation och grafisk design vid University och South Florida och Page Stark 

professor i Grafisk Design och Tidningsdesign på University of Florida. De har i sina 
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eye-trackingundersökningar kommit fram till att svartvita bilder ägnas minde 

uppmärksamhet än färgbilder (Garcia & Stark 1991, sid. 26). 

Bo Bergström är en av dem som menar att färg attraherar och att detta är viktigt i visuell 

kommunikation. En färgbild griper enligt honom tag i mottagaren, grafiska element och 

puffar i starka avvikande färger fångar blickarna, och detsamma gäller för bakgrunder i 

färg, menar han. Färg kan också användas för att skapa stämning. Rött och gult skapar en 

upprymd stämning medan mörka blå och gröna nyanser ger en helt annan stämning 

(Bergström 2004, sid. 297). Enligt Bergström påverkas läsbarheten av kontrasten mellan 

bokstäverna och bakgrunden. Han menar till exempel att svart text är att föredra om 

bakgrunden är vit men att mörka gröna och blå nyanser ger en acceptabel läsbarhet 

(Bergström 2004, sid. 140). Morrish tycker att kulörta färger gör sig bättre på 

magasinsomslag än dova nyanser, men att man egentligen bara bör använda svart vitt och 

rött (Morrish 2003, sid. 167). I en undersökning har läraren och författaren Betty 

Edwards kommit fram till att klara färger representerar känslorna kärlek och glädje 

(Edwards 2004, sid. 181). 

Bergström menar att färg kan ha olika symbolisk betydelse. Många förknippar rött med 

julen, kärlek och passion, medan blått uppfattas som respektfullt, längtansfullt, vemodigt 

och bluesaktigt. Grönt är livets och ungdomens färg medan gult betyder glädje och 

munterhet. Svart står för sorg och vitt för renhet och oskuldsfullhet. Rött och gult kan 

också upplevas som signal- och varningsfärger eftersom de ofta har den innebörden på 

trafikskyltar. Dock kan färger ha olika betydelse i olika kulturer och upplevelsen är helt 

personlig (Bergström 2004, sid. 294-297).  

Färgers symboliska betydelse enligt Edwards: 

Rött: Förknippas med virilitet, stimulering, fara och sexuell upphetsning. Rött är blodets 

färg och färgen för eld, passion och aggression. Röd sägs vara krigets och djävulens färg. 

Men färgen kan även kopplas ihop med Kristi lidande, kärlek, handlingskraft, dynamik, 

tapperhet, mod och kraft. 
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Vitt: Vitt väcker enligt Edwards motstridiga tolkningar. I västerländska kulturen 

symboliserar vitt oskuld och renhet men i många andra kulturer, i Kina, Japan och många 

afrikanska länder, är vitt dödens färg. Färgen vit kan även symbolisera fred. 

Svart: I västvärlden betecknar svart död, sorg och ondska. Färgen väcker tankar på något 

olycksbådande, på helvetet och fördömelse. Men i till exempel det gamla Egypten 

betydde svart liv, växt och välfärd. Edwards säger att svart dock alltid förknippats med 

natt, okunskap, mysterier och intriger. 

Grönt: Enligt Edwards så är färgexperter i allmänhet överens om att grönt är färgen för 

balans, harmoni och symboliserar vår, ungdom, hopp och glädje. 

Gult: Gult är en av de mest tvetydiga färgerna. Å ena sidan symboliserar färgen solsken, 

guld, lycka, intellekt och upplysning, å andra sidan ät gult en symbol för avundsjuka, 

vanära, svek, förräderi och feghet. 

Blått: Blått väcker enligt Edwards tankar på rymden eller stora avstånd, auktoritet, 

framgång, trohet, lycka, drömmeri, sorgsenhet, sorgmod och fattigdom. 

Orange: Denna färg har liten symbolisk betydelse men förknippas med hetta och eld. 

Brunt: Brunt symboliserar ofta armod och tristess. 

Purpur och violett (lila): Purpur symboliserar värdighet, makt, tapperhet, kunglighet. 

Rosa: Rosa är en ganska vänlig färg och symboliserar lätta sinnesstämningar. Färgen 

förknippas ofta med flickbebisar och kvinnlighet. Chockrosa är mer aggressivt och 

sensuellt. 

Grått: Grått symboliserar dysterhet, depression, obeslutsamhet och osäkerhet (Edwards 

2004, sid. 189-203). 

Ulf Klarén, som är lektor i bild och färgteori vid Konstfack, menar att när många färger 

uppträder tillsammans så förstoras skillnaderna mellan dem. Detta kallas 

kontrastförstärkning och påverkar alla färgens egenskaper: dess kulörthet, dess nyans, 

dess ljushet och mörkhet (Klarén 2007, sid. 44-45). Betty Edwards menar också att de 

omgivande färgerna som har betydelse för upplevelsen. Färgerna har en effekt på 

varandra och på vår uppfattning av förhållandet mellan dem (Edwards 2004, sid. 28). 
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Klarén hänvisar till att man inom målarkonsten ofta talar om det så kallade 

färgperspektivet. De principer som anses gälla för detta är bland annat: färger med hög 

kulörthet upplevs ligga närmare betraktaren än färger med låg kulörthet. Klara, mättade 

färger upplevs ligga närmare än oklara, omättade och om alla färger är lika klara och lika 

mättade så upplevs röda och gula som närmare än blå och gröna (Klarén 2007, sid. 49-

50). 

 

2.3 Genus och media  

Maria Jacobson är journalist och mediekritiker. Hon menar att könsstereotyper binder 

ihop våra delade idéer om vad det betyder att vara kvinna och man. Dessa stereotyper 

inkluderar information som utseende, attityd, intressen, beteende, psykologiska 

karaktärsdrag, relationer och sysselsättning (Jacobson 2005, sid. 18). Stereotypen för 

femininitet bygger enligt Jacobson på utseende, sexualitet, relationer och traditionella 

könsroller som att kvinnor är omhändertagande och gillar hushållsarbete och stereotypen 

för vad som är maskulint bygger på termerna coolhet, aggression och våld, potens, kraft, 

tävling, framgång och makt. Det maskulina skiljer sig enligt Jacobson i hög grad från det 

kvinnliga i termer om aktiv/passiv, makt/maktlöshet, publikt/privat och så vidare 

(Jacobson 2005, sid. 18, 25).  

Carlsson och Koppfeldt menar att särbehandlingen av pojkar och flickor börjar redan 

under uppväxten, vid val av namn, klädsel, leksaker och färger, där flickor ofta har rosa 

kläder och leker med dockor medan pojkar får blå kläder och leksaksbilar (Carlsson & 

Koppfeldt 2008, sid. 133-134). 

I reklamen har mannen ofta framställts som handlingskraftig och utåtriktad. Ett vanligt 

tilltal till män i reklamens rubriker är att de ska ”bestämma sig”, ”göra slag i saken” eller 

”slå till”. Kvinnan tilltalas ofta som någon som ska ”göra om sig, ”förbättra sitt utseende 

eller göra upp med dåliga vanor. Lösningen på kvinnliga problem kan vara att köpa 
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smink, snyggare kläder, hygienartiklar och gå på workout (Carlsson & Koppfeldt 2008, 

sid. 133-137). Jacobson menar att reklam som riktar sig mot barn om möjligt är ännu mer 

könsuppdelat. Den typiska reklamen för flickprodukter går i en rosa färgskala (som enligt 

Edwards är en flickfärg, se uppsatsens kap 2.2.4) eller andra pastellfärger medan reklam 

som riktar sig mot pojkar är färgsatta i mörkare, dovare nyanser. Nyckelorden i reklam 

för pojkar är action, tävling, snabb, och cool, medan nyckelorden i reklam som riktar sig 

mot flickor är söt, mjuk, och underbar (Jacobson 2005, sid. 13).  

Gill tycker magasin för män ser mer lekfullt på manlighet än kvinnomagasinen ser på 

kvinnlighet. De manliga magasinen är fria från ansvar och vill först och främst 

tillfredställa mannens egna behov och konsumtion av kvinnors kroppar. Gill har 

uppfattningen att manliga magasin ofta har en ironisk ton medan kvinnliga magasin inte 

alls det. Att uppnå den önskade graden av kvinnlighet är ett för seriöst ämne för att 

skämta om. (Gill 2007, sid. 217). 

2.3.1 Livsstilsmagasin för kvinnor 

Rosalind Gill är lektor vid London School of Economics and Political Science. Hon har 

kommit fram till att det är en stor skillnad på magasin som riktar sig till män och till 

kvinnor i Storbritannien. Enligt henne har magasin för kvinnor ett antal viktiga 

egenskaper gemensamt. De tenderar att tilltala läsarna som jämlikar och vänner. De är 

organiserade runt delade intressen och samma strävan efter femininet. (Gill 2007, sid. 

183). Och de råder kvinnorna att ändra på sitt utseende och sitt beteende för att bli med 

attraktiva för män (Gill 2007, sid. 187). Jais-Nielsen håller med om detta och tillägger 

dessutom att kvinnotidningarna ofta fokuserar på individen och hennes närmiljö: 

hemmet, familjen och jobbet (Jais-Nielsen 2004, sid. 188). Frågan är här om innehållet 

också avspeglar sig i magasinens omslag. 

Jacobson tycker att det är stor betoning på kvinnors utseende i medierna. Unga flickor lär 

sig tidigt att bry sig om sitt utseende och när de kommer upp i tonåren blir utseendet ett 

problem som måste lösas. Allt i hennes utseende kan förändras och bli bättre. Jacobson 
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menar också att skönhet i medierna presenteras som ett sätt att förvandlas till en stark och 

självständig kvinna (Jacobson 2005 sid. 18). Detta är något som också stämmer med Jais-

Nielsen och Gills uppfattningar. De är överens om att det fokuseras mycket på att skönhet 

är något som måste underhållas och att man måste köpa skönhetsprodukter för att 

fortsätta vara vacker. Det som är utmärkande med dessa magasin är den grad som bilden 

om den självständiga kvinnan är knuten till konsumtion och då speciellt konsumtion av 

skönhetsprodukter. Tjejer råds att ändra på sitt utseende och sitt beteende för att bli med 

attraktiva för killar (Gill 2007, sid. 187, Jais-Nielsen 2004, sid. 188). 

Målgruppen vanliga kvinnor ökar enligt Jais-Nielsen chanserna till en hög upplaga, men 

samtidigt innebär den breda målgruppen att upplagan måste vara stor för att locka 

annonsörer. Därför är livsstilsmagasinen mycket lyhörda för vad som säljer. Så även om 

de säger att de inte riktigt vill så har de ändå bantningstips med i tidningen just för att det 

säljer så bra. Samtidigt försöker de få ut budskapet att de vill stärka tjejers 

självförtroende. Resultatet blir en blandning av bantningstips och plastikoperationer å ena 

sidan, och artiklar om att det är okej att vara mullig och ha en stor näsa å andra sidan. De 

uppmanar läsarna att stå på sig och tro på sig själva, vilket blir lättare om man också ser 

snygg ut (Jais-Nielsen 2004, sid. 188). Joke Hermes har under fyra år studerat hur 

kvinnor och män läser kvinnomagasin. Hon har kommit fram till att tidningarnas värde 

ligger i de praktiska tips och recept med mera som gör att läsarna kan lära sig olika saker 

(Hermes 1995, sid. 145-146).  

Enligt Jais-Nielsens erfarenheter finns det på kvinnolivsstilsmagasinens omslag oftast en 

bild på glad tjej med ögonkontakt och många puffar. Omslagstjejerna är vanligen 

internationella supermodeller, popstjärnor eller tv-serieskådisar. De är påklädda, men ofta 

urringade och/eller barmagade. Utformningen av puffarna skiljer dock. På vissa magasin 

är de ordnade i fina rader och på andra utslängda i ett kaos. Omslaget kan innebära en 

färgexplosion eller ha en mer sparsmakad färghantering (Jais-Nielsen 2004, sid. 188-

191). 
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2.3.2 Livsstilsmagasin för män 

Förlagan till dagens livsstilsmagasin för män kommer från Storbritannien. I slutet av 

åttiotalet uppkom titlar som talade till ”the new man”, en fåfäng man som brydde sig om 

sitt utseende. På nittiotalet vidgades målgruppen till ”the new lad” som också intresserade 

sig för brudar, bilar sport och sprit. Enligt Bethan Benwell, lektor i engelska vid Sterling 

University, var ”the new man” mer feministvänlig än det kommande konceptet "New 

lad” (Benwell 2003, sid. 13). Gill upplever att ju mer tiden gick desto mer sexualisering 

av bilder och kvinnor blev det i magasinen som riktade sig till män. Och man såg en 

kraftfull ändring i tidningarnas framtoning. Detta syntes tydligast på magasinens omslag 

som gick från att pressentera kända manliga skådespelare och musiker till att sätta mer 

fokus på kvinnliga modeller eller kvinnliga kändisar. Den sexuella objektifieringen av 

kvinnor ökade i de manliga magasinen under sena 1980-talet och tidiga 1990-talet (Gill 

2007, sid. 207-208). 

De manliga magasinen är konstruerade runt en publik bestående av en vit arbetarklass. 

De handlar enligt Gill huvudsakligen om fotboll, öl/supande, och heterosexuell sex (Gill 

2007, sid. 215). Också lektorn Tim Edwards har i sina observationer upptäckt att brittiska 

mansmagasin ofta verkar handla om sex och alkohol. Enligt honom pryds omslagen av 

unga kvinnor som hör ihop med artiklar om sex eller alkohol. (Edwards 2003, sid. 132). 

Medan de brittiska magasinen riktades till ”the new lad” och ”the new man” har Keiko 

Tanaka, professor vid University of Kentucky, upptäckt att japanska män matas med 

ännu ett koncept, ”the city boy”. ”The city boy” mer opolitisk än ”the new man” men 

också olik ”the new lad” eftersom han är något yngre och ogenerat upptagen med att 

fundera över vad hans flickvän tycker om honom. Enligt Tanaka har japanska magasin 

för unga män mer gemensamt med deras kvinnliga motsvarigheter än med japanska 

magasin för äldre män (Tanaka 2003, sid. 222-223). Magasin för äldre japanska män 

objektifierar kvinnan medan de unga i sina magasin blir instruerade hur man ska vara i 

relationer till kvinnor (Tanaka 2003, sid. 231). 
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De enligt Carlsson och Koppfeldt tidigare obligatoriska reportagen i killtidningarna om 

CIA, maffian, snabba pengar, skjutvapen och bilar byts nu ofta ut mot kläd- och 

trendguider, artiklar om kroppsvård, skönhetsprodukter, viner, parmiddagar, IT och resor. 

Intervjuer med sport- och idrottsstjärnor lever kvar (Carlsson och Koppfeldt 2008, sid. 

176). Eftersom sport har en given manlig status så är det enligt Belinda Wheaton inte så 

konstigt att sport är ett nyckeltema i manliga livsstilsmagasin. Vågen som kom med 

mansmagasin på 1980- och 90-talen fokuserade mycket på utseende, grooming och 

mode. Även intresset ämnen som hälsa och fitness ökade under dessa år enligt Wheaton 

(Wheaton 2003, sid. 194). Även Tanaka har upptäckt att mansmagasinen i Japan börjat 

skriva mer om grooming, de innehåller till exempel detaljerade instruktioner och 

illustrationer om hur man trimmar ögonbrynen (Tanaka 2003, sid. 228). Jacobson har 

också märkt är att idén om manlig skönhet fått allt större acceptans och utrymme i 

medierna. Hon har kommit fram till att livsstilsmagasin för män marknadsför en man som 

står framför spegeln och tänker på sitt utseende. Det har diskuterats om detta kommer 

från homosamhället där män tydligt är begärliga, eller om det kommer från det faktum att 

män är en köpstarkare målgrupp än kvinnor (Jacobson 2005, sid. 25) 

Jais-Nielsen tycker att mansmagasinen idag har ungefär samma koncept som 

kvinnomagasinen, med mode, hälsa, shopping, intervjuer med kändisar m.m. De svenska 

magasinen inom denna genre riktar sig till yngre män och har lättklädda tjejer på 

omslagen, vanligen pumpade modeller eller dokusåpakändisar (Jais-Nielsen 2004, 

sid.193-195). 

2.3.4 Sexuellt innehåll 

Enligt Carlsson och Koppfeldt är de flesta magasin vid sidan av reklamintäkterna 

beroende av att sälja lösnummer. I den tuffa konkurrens om uppmärksamhet lyser oftast 

känsloväckande ord som har att göra med sex igenom budskapet. Sex är ett stort 

samtalsämne. De flesta kill- och tjejtidningar har artiklar om sex och samliv(Carlsson och 

Koppfeldt 2008, sid. 176). Enligt Gill framställs sex i tjejtidningarna som ett måste för att 
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tillfredsställa sig själv och sin man (Gill 2007, sid. 184).  

Anja Hirdman är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och arbetar som lektor 

vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) på Stockholms 

universitet. Hon har skrivit avhandlingen Tilltalande bilder (2002) där hon jämför 

tjejtidningen Veckorevyn med herrtidningen Fib Aktuellt ur ett genusperspektiv. 

Hirdman slår fast att de undersökta tidningarna förändrats mycket över årens lopp. Fib 

Aktuellt fick mer våld, kriminalitet och sex och Veckorevyn fick mer skönhet, mode och 

sex. Hon tror att dessa förändringar berodde på att tidningarna trodde att detta var vad 

publiken ville ha (Hirdman 2002, sid. 239-240). 

Hirdman har också kommit fram till att det i båda tidningarna är den kvinnliga kroppen 

som är symbol för sexualitet (Hirdman 2002, sid. 242). Jacobson menar att kön och 

sexualitet avbildas på ett klichéartat sätt i medierna.  Hon menar att mediernas sätt att 

visa sex ofta bygger på kvinnan som ett objekt att begära, och mannen som aktiv väljare 

av objekt, oavsett hans brister på relationsplanet (Jacobson 2005, sid. 11, 27). Även 

Anette Göthlund har i analysen av modebilder hittat detta mönster, att sex alltid har med 

den kvinnliga kroppen att göra även om män är med på bilden (Göthlund, 2002, sid. 125). 

Jacobson skriver också att de traditionella könsrollerna får stort utrymme i magasin, där 

kvinnor framstår som romantiska, sexobjekt och offer, medan männen visas som liderliga 

sexagenter för vilka kärlek och romantik kommer i andra hand (Jacobson 2005, sid. 22). 

Vad som gör sexuellt material till manligt eller kvinnligt handlar enligt Hirdman inte om 

innehållet utan i stället formen (bild/text) och dess tänkta effekt (sexuell 

upphetsning/lärande eller varuköp).  Hirdman klassar manligt material som visuellt 

explicit med syftet sexuell upphetsning och kvinnigt material som visuellt implicit och 

där syftet är en sammanblandning av lärande och varubegär. För att använda andra termer 

kan man säga att Veckorevyn sexualiserar konsumtion, medan Fib Aktuellt konsumerar 

sexualitet (Hirdman 2002, sid. 249-250). 
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2.4 Kvinnor och män på bild 

Anja Hirdmans resonemang kring hur kvinnor och män framställs bygger till stor del 

konstteoretikern och konsthistorikern John Bergers teorier kring detta ämne och han 

essäsamling Sätt att se på konst (Ways of Seeing). Denna bok har haft stort inflytande på 

diskursen om genus och medier andra forskare refererar flitigt till den. Hirdman, liksom 

Leena-Maija Rossi använder sig också av Jaque Lacans klassiska teorier om den manliga 

blickens voyeurism, narcissism och identifikation med ett idealjag, där kvinnan är passiv 

ikon för betraktarens blick (Rossi 1995, sid. 212). 

2.4.1 Män ser på kvinnor 

Den voyeuristiska blicken brukar man tala om det när det finns en distans mellan den 

som ser och den som blir sedd. Enligt Hirdman anser många forskare att detta är 

utmärkande för hur män ser på kvinnor (Hirdman 2002, sid. 255). 

Berger menar att kvinnans sociala beteende har utvecklats till följd av att hon anpassats 

till att leva under mannens beskydd. Han menar att detta lett till en tudelning av kvinnan 

mellan sig själv och bilden av sig själv. En kvinna kan gå genom ett rum eller gråta över 

sin döda far, men inte utan att samtidigt föreställa sig själv gående eller gråtande. 

Kvinnan är sedan barndomen fostrad att ge akt på sig själv, för att det sätt hon framträder 

inför andra, framförallt männen, är avgörande för det som vanligen kallas framgång i 

livet (Berger 1990, sid. 46). 

“Män handlar medan kvinnor framträder. Männen ger akt på kvinnorna. Kvinnorna ger akt på sig 

själva när de är iakttagna. Detta bestämmer inte bara relationen mellan man och kvinna utan även 

kvinnornas relation till sig själva. Iakttagaren inom kvinnan har manlig karaktär, den iakttagna har 

kvinnlig. På detta sätt förvandlar hon sig själv till ett objekt och närmare bestämt till ett synligt 

objekt: något man ser.” (Berger 1990, sid. 47) 

Detta är något som genomsyrar Hirdmans avhandling och något som även Jacobson 

refererat till. 



Josefin Wiklund, bildjour 06 
Margareta Österlund, jour 06 

 
 
 
 

 
 

20 

Hirdman tycker att mäns betraktande av kvinnan på många sätt naturaliseras i Fib 

Aktuellt, och att den sexuella voyeurismen är uttalad, uppmuntrad och maskuliniserad. 

Den funktion bilden ska ha för publiken är både känslomässig och informativ, vilket 

grundar sig i synen på fotografiet som sanningsbärare (Hirdman 2002, sid. 259-260). 

Denna tes om bilden som sanningsbärare har Hirdman hämtat från Berger som anser att 

bilder kan lämna rikare och mer exakta vittnesmål om den verklighet som varit än vad 

text någonsin kan. Bilden kom en gång till för att visa något frånvarande, men sen kom 

man på bilden kan överleva det avbildade. Bilden visade hur någonting en gång sett ut, 

och hur det setts av någon (Berger 1990, sid. 10). Hirdman tror att den effekt Fib Aktuellt 

försöker nå är att kvinnorna ska kännas tillgängliga för betraktaren, att de är där just då 

och att blicken skapar ett intimt one-to-one-förhållande (Hirdman 2002, sid. 259-260).  

Berger menar också att kvinnan är med på bild för att tillfredställa begär, inte för att 

känna några egna (Berger 1990, sid. 55). Enligt Berger är den verklige huvudpersonen i 

det vanligaste nakenmåleriet i historiens Europa inte avbildad. Huvudpersonen är i detta 

fall betraktaren som är en man och allt i bilden, inklusive kvinnans kroppsställning är 

utvalt för att behaga honom (Berger 1990, sid. 54-55). 

Hirdman har uppfattat att kvinnor i Fib Aktuellt vanligen avbildas framifrån och möter 

betraktarens blick vilket inbjuder läsaren till involvering. Blicken gör läsaren synlig och 

bekräftar publikens närvaro. Publiken ser själv och blir sedd (Hirdman 2002, sid. 260-

262).  

2.4.2 Kvinnor ser på kvinnor 

Enligt hirdman ler de flesta kvinnorna på bilderna i Veckorevyn. När kvinnor presenteras 

på bild i Veckorevyn där betraktaren är kvinna handlar det enligt Hirdman om ett 

imaginärt önskeuppfyllande. Publiken vill vara som kvinnan på bilden för att få andra 

kvinnors eller framförallt mäns beundrande blickar riktade mot sig. I annonser och på 

skönhetssidor handlar bilden i första hand om att illustrera och undervisa. Bilden på 

kvinnan visar tillsammans med texten hur man gör för bli vacker. Hirdman upplever att 
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kvinnan på bilden ofta har ett fruset kontaktsökande leende, som liknar det man har när 

man ser sig i spegeln. När kvinnan ser bilden av en annan kvinna aktiveras en upplevelse 

av att själv vara betraktad och detta narcissistiska igenkännande bygger på och samspelar 

med ett distanserat seende, en voyeuristisk blick. Betraktaren ser kvinnan på bilden och 

föreställer sig själv som henne, som den begärliga. (Hirdman 2002, sid. 236, 262-264). 

Jacobson anser också att blicken är ett viktigt kommunikationsmedel. Hennes uppfattning 

är att kvinnan på bild (oavsett målgrupp) oftast tittar i kameran och möter betraktarens 

blick. Blicken är samtidigt inbjudande, förförisk och tom, vilket liknar Hirdmans 

uppfattning. Det kan enligt Jacobson finnas ett tydligt ”kom-igen-uttryck” eller ett mer 

oskyldigt uttryck (Jacobsen 2005, sid. 21). Professorn Anette Göthlund som gjort en 

analys av modekedjan Sisleys reklambilder finner att även i detta material att det är kom-

igen-uttrycket som är dominerande för kvinnor. Detta ofta kombination med en 

halvöppen mun och fuktiga läppar, vilket är en stark symbol för kvinnlig sexualitet och 

på ett psykoanalytiskt plan även för de kvinnliga genitalierna (Göthlund 2002, sid. 132). 

Hirdman menar att kvinnors betraktande av andra kvinnor naturaliseras i och med att 

kvinnor lär sig titta på andra kvinnor och idéer om femininitet förmedlas till publiken 

(Hirdman 2002, sid. 265-266). Den visuella tradition där bilder på kvinnor utformats av 

män för män har genomgripande format kvinnornas blick på sig själva; som betraktade 

(Berger, 1990, sid. 46). Även om kvinnor framställs efter erotiska mönster också inför 

andra kvinnor är hennes blick avsexualiserad. Hon är inte där för att väcka en sexuellt 

begärlig blick från publiken, utan den talar om en annan tillfredställelse – att vara den 

som väcker begär (Hirdman 2002, sid. 262-266). 

2.4.3 Män ser på män 

Precis som Berger (se uppsatsens kap 2.5.1) menar Hirdman att maskulinitet är något 

som i vår kultur förknippas med aktivitet. Vi får se och läsa om vad män gör eller har 

gjort, och detta fenomen är något som Hirdman funnit att Fib Aktuellt uppvisar väldigt 

tydligt. Mäns blickar riktas sällan mot publiken utan i stället riktas deras uppmärksamhet 
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mot det de håller på med. Hirdman uppfattar det som att publiken inte får dröja vid 

mannens utseende eller kropp utan ska fokusera på handlandet för att stoppa alla 

eventuella homosexuella antydningar (Hirdman 2002, sid. 255-256).   

Enigt Tanaka ser vissa manliga modeller i Japanska mansmagasin tvärt om ser ganska 

feminina ut och långt ifrån macho (Tanaka 2003, sid. 228). 

När hirdman analyserade innehållet i Fib Aktuellt kom hon fram till att män aldrig är 

ensamma på bild när det handlar om sex, det är inte de som är där för betraktaren. En 

voyeuristisk position är således omöjlig för betraktandet av mannen. I stället handlar det 

om en narcissistisk igenkännelse av vad män gör på bild och i förhållande till kvinnor. De 

sexuella bilderna handlar alltså inte bara om den voyeuristiska upplevelsen av kvinnor 

utan också om att publiken vill identifiera sig med männen på bild, vilket också stämmer 

för reportagen i tidskriften (Hirdman 2002, sid. 255-256).  

Detta stämmer överens med Bergers åsikter i frågan. Han menar att om både en kvinna 

och en man är med på en nakenbild så är det bara kvinnan som möter betraktaren med 

blicken. Betraktaren/ägaren ska i fantasin göra sig kvitt rivalen eller identifiera sig med 

honom (Berger 1990, sid. 56). 

Enligt Jacobson har det de senaste åren dykt upp fler och fler reklamkampanjer med 

manliga sexobjekt, placerade i traditionellt kvinnliga positioner, ganska passiva, 

ögonkontakt med betraktaren, halvnakna och i sexualiserade poser. Det är dock mer 

oklart vem annonserna riktar sig till, män kvinnor eller både och. Detta är i sig 

banbrytande eftersom media sällan kliver utanför de heterosexuella ramarna (Jacobson 

2005, sid. 28). 

2.4.4 Kvinnor ser på män 

Hirdman har kommit fram till att när en man är med på bild i Veckorevyn har han oftast 

blicken riktad mot kameran, och hon tror att detta är för att skapa en känslomässig 
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relation med betraktaren och lära känna henne. När mannen förekommer ensam på bild 

framställs han som en hjälte som åstadkommit något. Mannen ska väcka begär hos 

kvinnan, men här kan det antingen handla om lust eller längtan. Han visas inte upp som 

sexuellt blickfång utan som den lockande idolen. Här tar begäret formen av längtan 

framkallad av hans handlingar. Hur han ser ut är inte oviktigt men att han är snygg är inte 

nog i sig, han måste ha gjort något också, i alla fall om man ska lyssna till andra forskare. 

Han är alltså inte där för publikens lust (Hirdman 2002, sid. 257-259). I detta avseende 

ställer sig dock Hirdman tveksam till Bergers med fleras teorier om den visuella 

könsordningen där han ser och hon blir sedd (Berger 1990, sid. 47). I de nummer 

Veckorevyn som utkom 1995, till skillnad från de tidigare, visas män upp som fysiskt 

erotiska och åtråvärda och inbjuder till en voyeuristisk blick. Detta är dock inte entydigt, 

eftersom männen inte visas upp i inbjudande poser, de spända musklerna ger i stället 

löften om handling och kontroll (Hirdman 2002, sid. 257-259). 

2.5 Ögonrörelsestudier 

För att avgöra om ett magasin är intressant studerar man omslaget. Genom att titta på de 

olika delarna på en sida får man ett intryck av innehållet (Bergström 2004, sid. 218). Med 

anledning av detta kan det vara intressant att titta på studier om ögonrörelser. Josefin 

Sternvik, doktorand vid Göteborgs universitet och institutionen för journalistik och 

masskommunikation, har skrivit en forskningsrapport om ögonrörelser och 

dagstidningsläsning. Hon pressenterar olika forskningsresultat som är intressanta för hur 

människor läser en dagstidning. Den metod som varit central i samtliga lässtudier heter 

på engelska eye-tracking. Metoden innebär förenklat att en dator mäter exakt var en 

person tittar (Sternvik 2004, sid. 9-10). 

2.5.1 Ingång och läsmönster 

Mycket av forskningen om dagstidningsläsning har varit fokuserad på tidningens så 

kallade ”points of entry”, tidningens ingång, det vill säga var på sidan man börjar sin 
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läsning. Enligt Sternviks sammanställning är många forskare överens om att det är viktigt 

att det finns en tydlig ingångspunkt till tidningssidan. Det viktiga är att läsaren tydligt vet 

var det är tänkt att vederbörande ska inleda sin läsning. Men där slutar forskarnas enighet 

i frågan. Den stora tvistefrågan forskarna emellan har handlat om huruvida det finns 

någon fast ingång eller om denna är flytande (Sternvik 2004, sid. 18). Den finns enligt 

Sternvik två tänkbara ingångar i tidningen. På ena sidan står de som menar att ingången 

är beroende av de objekt som finns på sidan, vanligtvis en bild eller rubrik. På andra 

sidan står de som hävdar att ingången är fast och sker genom vänsterkrysset, det vill säga 

högst upp till vänster på uppslaget/sidan (Sternvik 2004, sid. 19).  

Enligt västerländsk tradition börjar man alltid läsningen högst uppe till vänster på en sida 

och den avslutas längst ner i det högra hörnet. Denna uppläggning är genomgående i all 

vanlig litteratur och tidningsmakare följer även samma tradition i tron om att läsmönstret 

även gäller för dagstidningsläsning. Detta gör att den viktigaste nyheten ofta placeras 

högt upp till vänster, det vill säga vänsterkrysset (Sternvik 2004, sid. 19 och McLoughlin 

2000 sid. 14).  

Garcia och Starks undersökningar pekar på att det inte alls är i vänsterkrysset som man 

börjar läsa på en sida. De har kommit fram till att det ofta är ett visuellt dominant objekt 

som läsaren först fäster blicken på en tidningssida. Enligt dem är det vanligaste 

dominanta objektet en bild eller en rubrik, som vanligen placeras högst upp till höger på 

förstasidan. Efter att läsaren lockats in på tidningssidan av detta element så kan läsaren 

fortsätta läsa på tidningssidan. Enligt Garia och Starks eye-trackingundersökningar finns 

inget som tyder på att någon placering på sidan skulle dra till sig mer uppmärksamheten 

någon annan och att det inte spelar någon roll var man placerar den viktigaste nyheten 

(Garcia & Stark 1991, sid. 26). Även Finberg och Itule menar att det är ett stort visuellt 

objekt som observeras först av läsaren (Finberg & Itule, 1990, sid. 45). Andersson-Ek 

och Andréasson m.fl. tror inte heller på teorin västerkrysset, men de ser en tendens att 

dagstidningarna ändå brukar redigera sina tidningssidor efter teorin om västerkryssets 

effekt. Enligt dem följer ögat vissa steg när man tittar på en tidningssida. De har kommit 
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fram till att ögonen först uppmärksammar rubriken, sedan bilden och därefter texten, och 

de säger alltså också att det är tidningens olika element som avgör vart ingången på 

tidningssidan är (Andersson-Ek & Andréasson m.fl. 1999, sid. 84). 

2.5.2 Storlekens betydelse 

Sternvik har kommit fram till att storleken på olika objekt i tidningen har betydelse för 

läsningen och det har visat sig att ju större objekt desto tidigare blir de uppmärksammade 

och blir det av fler läsare. Mindre objekt blir däremot oftare lästa i sin helhet än de större 

objekten (Sternvik 2004, sid. 31). 

 

3. Metod 

3.1 Metodval 

För att besvara våra frågeställningar har vi kombinerat kvantitativa med kvalitativa 

metoder. 

3.1.1 Överblick 

I studiens första skede använde vi oss av en metod som kan liknas vid den kvalitativa 

innehållsanalysens första skede, att skaffa sig en överblick av materialet. På detta sätt har 

vi kunnat få fram likheter och skillnader mellan omslagen, men också haft möjlighet att 

se till mer kvalitativa aspekter som vi inte kunnat ta upp i den kvantitativa delen av 

studien. När vi tittade på omslagen utgick vi från frågor om magasinens helhetsintryck 

när det gäller layouten, språk och stil i puffarna, omslagspersonernas utseende, poser och 

ansiktsuttryck samt sexuella anspelningar i puffar och bilder.  
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3.1.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har genomfört kvantitativa innehållsanalyser av de givna tidningarnas omslag, vilket 

står för den mest omfattande delen i vår studie. Detta har vi gjort med hjälp av ett 

kodschema (se bilaga 1) där vi besvarat frågor om vilka bilder magasinen använder, vilka 

rubriker man brukar puffa med, hur man använder logotypen, färg i puffar och bakgrund 

och slutligen placeringen av omslagets olika element. Det sistnämnda gjordes med hjälp 

av ett rutnät (se kap 3.6 och bilaga 4). Den kvantitativa innehållsanalysen är ett mycket 

användbart verktyg när det kommer till att svara på frågor om förekomsten av olika typer 

av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan handla om hur ofta olika kategorier 

förekommer eller om hur mycket plats olika saker får, och passar alltså utmärkt för att 

besvara våra frågeställningar (Esaisasson m.fl. 2007, sid. 223). Vi hade kunnat göra djupa 

kvalitativa innehållsanalyser på ett mindre antal magasinsomslag och då kunnat få fram 

mer mjuka värden och analysera omslagen mer på djupet. Men vi skulle då få fram 

väldigt subjektiva resultat och att generalisera dessa på en större population skulle bli 

ännu svårare än med den kvantitativa metoden. Dessutom skulle vi med få analysenheter 

löpa större risk att råka ut för slumpmässiga olikheter, vilket skulle göra det svårare för 

oss att se mönster i materialet. 

3.2 Urval 

Vi har valt att inrikta oss på fyra olika livsstilsmagasin, två med kvinnlig målgrupp och 

två med manlig. De magasin vi valt att jämföra är Solo och Cosmopolitan (kvinnlig 

målgrupp) med Café och Slitz (manlig målgrupp). För att kunna se mönster i 

omslagsdesignen måste vi titta på flera exemplar av varje magasin. Skulle vi bara ha valt 

ett eller ett par omslag från varje skulle likheter/olikheter kunna vara mer slumpmässiga 

vilket skulle ge svårigheter i att få fram mönster. Därför kommer vi att analysera samtliga 

tolv omslag av varje magasin som kom ut under 2007. Tolv nummer per år blev således 

ett av kriterierna när vi valde vilka magasin som skulle ingå i studien. Hade vi undersökt 

fler nummer, till exempel från 2006-2007, kunde omslagen ha förändrats en hel del och 
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vi hade fått fram gamla och inaktuella resultat.  

Vi har gjort ett strategiskt urval enligt den metod Teorell och Svensson beskriver som 

Mills ”Method of difference”. Denna urvalsmetod går ut på att två fall väljs ut som är 

exakt lika varandra i alla avseenden utom när det gäller den oberoende variabeln som vi 

tänker oss vara förklaringen till den beroende, utfallet (Teorell, Svensson, 2007, s 226). 

De magasin vi valt ut är lika varandra i alla för studien relevanta avseenden, det vill säga 

att alla är livsstilsmagasin som riktar sig till en bred målgrupp utan specialintressen och 

är i samma ålder. Vi tänker oss finna skillnader mellan omslagen som förklaras av den 

betydande skillnaden att de riktar sig till olika kön. Men eftersom det är omöjligt att hitta 

två magasin som är exakt lika varandra är det också omöjligt att helt och hållet isolera de 

olikheter som beror på genus. Därför har vi i stället valt fyra magasin. Då kan vi lättare se 

det som är typiskt för de manliga/kvinnliga omslagen, och räkna bort de olikheter som 

kan bero på andra saker än just genus. 

Enligt Novus Opinions undersökning om Svenska folkets tidskriftsvanor är den mest 

läsintensiva åldersgruppen de mellan 25 och 34 år. Hela 82 procent av personerna i 

åldersgruppen uppgav att de läst en tidskrift under de senaste 48 timmarna. Därför valde 

vi magasin som riktar in sig på just den åldersgruppen. Vi har val de tidningar med störst 

upplaga eftersom de bevisligen säljer, vilket antyder att deras omslag är framgångsrika. 

För att bestämma vilka tidskrifter som ingår i genren livsstilsmagasin har vi utgått från de 

uppgifter som tidningarna själva lämnat till organisationen Sveriges Tidskrifter som 

publicerades i Tidskriftsboken (2008) samt Tidningsstatistiks försäljningssiffror för 2007. 



Josefin Wiklund, bildjour 06 
Margareta Österlund, jour 06 

 
 
 
 

 
 

28 

För att hitta jämförbara tidskrifter har vi en rad urvalskriterier:  

1. 12 utgivna nummer per år. 

2. Livsstilsmagasin. 

3. Målgruppen ska innefatta 25-34 år. 

4. Störst upplaga när ovan nämnda kriterier är uppfyllda. 

Slitz och Café är de enda svenska livsstilsmagasinen för män som riktar sig till vår 

bestämda åldersgrupp. De är breda livsstilsmagasin och riktar inte in sig enbart på 

exempelvis mode, och de har dessutom en utgivningsfrekvens på 12 nummer per år. Vi 

vill dessutom poängtera att de har stora upplagor. Dessa blir därför våra självklara val av 

magasin som riktar sig till män. (Sveriges Tidskrifter 2008, sid. 133, 469, 

Tidningsstatistik 2008, sid. 4-5).  

De breda livsstilsmagasin som riktar sig till kvinnor i denna åldersgrupp, som kommer ut 

med 12 nummer per år och som har störst upplaga, är Solo och Cosmopolitan (Sveriges 

Tidskrifter 2008, sid. 145, Tidninsstatistik 2008, sid. 2, 5). Glamour har egentligen högre 

upplaga än Solo, men Glamour ville inte samarbeta, så vi fick inte tag på deras omslag. 

Se bilaga 4 för mer information om de undersökta magasinen. 
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3.3 Undersökningsinstrumentens utformning 

3.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

När vi skulle göra frågorna i kodschemat utgick vi ifrån den tidigare forskning vi 

presenterat tidigare i uppsatsen. Frågorna blev 28 till antalet och behandlar omslagets 

olika element. Vi frågade om omslagsbilden, puffarnas innehåll och placering, 

färganvändning och logotypens placering. För hela kodschemat se bilaga 1. För att så 

enhetligt som möjligt svara på frågorna i kodschemat har vi skrivit utförliga 

kodinstruktioner. Till vissa av frågorna har vi använt oss av ett rutnät (se bilaga 2) för att 

undersöka var på omslaget olika element är placerade. Alla svar har registrerats på 

kodblanketter, en för varje omslag. 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1. Överblick av materialet 

Vi la ut alla omslag bredvid varandra och tittade efter mönster och tydliga likheter och 

skillnader mellan magasinen när det gäller puffar, bild och layout. Sedan antecknade vi 

vad vi kom fram till, och sökte också svaren på de frågor som presenterades under kap 

3.1.1.  

3.4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

När vi gjorde studien började vi med att upprätta ett kodschema för den kvantitativa 

innehållsanalysen med tillhörande kodinstruktioner. Vi mejlade till redaktionerna på 

respektive tidning och bad dem skicka alla omslag från 2007. Alla skickade det 

efterfrågade materialet utom Café så vi fick själva leta reda på deras omslag på internet. 

När vi samlat alla omslag började vi genomföra undersökningen. Vi svarade på de frågor 

vi ställt i kodschemat och fyllde i kodblanketterna för varje omslag. När vi kom till den 

senare delen i undersökningen där vi ställt frågor om vilken typ av puff som låg i en viss 
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ruta så la vi ett genomskinligt OH-ark med vårt rutnät på varje omslag. Därefter kunde vi 

enkelt fylla i vilket ämne den största puffen i varje ruta behandlade. Vi fyllde i 

kodblanketterna, förde in datan i SPSS som är ett dataprogram för behandling och analys 

av statistiska data. Med hjälp av SPSS fick vi fram det resultat som presenteras i kapitel 

4.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

3.5.1 Intern validitet 

För att kontrollera den interna validiteten, och se hur bra vårt undersökningsintrument 

fungerar har vi gjort ett validitetstest. Detta innebär att vi innan vi satte igång med 

undersökningen testade kodschemat och rutnätet på några nummer av de valda 

magasinen från 2008, vilka inte ingick i undersökningen. Vi fann att 

undersökningsinstrumentet fungerade bra och att alla frågor gick att besvara. När vi 

kommit igång med undersökningen fick vi lägga till några ämnesområden när det gällde 

puffarnas innehåll. Vi var här noggranna med att kontrollera även de analyserade 

omslagen för de nya svarsalternativen (möjliga variabelvärden). 

3.5.2 Extern validitet 

Vårt strategiska urval av ett litet antal magasinstitlar gör inte möjligt för oss att 

generalisera våra resultat på andra magasin. Vi kan egentligen bara uttala oss om de 

undersöka livsstilsmagasinen men dessa är de ledande tidningarna inom sin genre så även 

om man inte kan generalisera resultatet på hela populationen säger det ändå en del om 

den. 

3.5.3 Reliabilitet 

Vi har genom precisa kodinstruktioner försökt öka intersubjektiviteten så att någon annan 

forskare skulle kunna komma fram i princip samma resultat som vi. Slumpmässiga mätfel 
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kan uppstå vilket påverkar reliabiliteten, men för att kontrollera reliabiliteten i studien har 

vi gjort ett reliabilitetstest. Graden av reliabilitet kan man mäta genom att man jämför 

resultaten från två undersökningar som använder samma mätinstrument genom att man 

gör om exakt samma undersökning med samma analysenheter vid ett senare tillfälle. Vi 

har själv gjort om mindre del av den kvantitativa innehållsanalysen, och har på så sått fått 

fram ett testresultat som kallas för intrakodarreliabilitet. Reliabilitetstestet visar att 

resultaten från den ursprungliga undersökningen och test-resultatet stämmer överens till 

87 procent, vilket kan klassas som bra (Esaiasson & Gilljam m.fl. 2007, sid. 71).  

3.6 Källdiskussion 

Flera av de böcker vi använt oss av i teorikapitlet är skrivna av lärare och 

yrkesverksamma inom sina områden. Vissa av dessa källor är ganska praktikerinriktade 

men vi har valt att använda dem eftersom de har kunnat ge oss den information vi 

behöver för studien och eftersom de också är flitigt refererade till i andra studier och 

publikationer. För att öka tilliten till dessa källor har vi också försökt blanda in flera olika 

källor som fått stärka eller motsäga varandra.  

3.7 Bortfall / Metodproblem 

När vissa rutor innehåll flera puffar räknade vi med den puff som tog störst plats, vilket 

gjorde att vi fick ett litet bortfall av puffar. Men eftersom vi valde att registrera den 

största puffen fick vi ändå fram den som tidningen lyfte fram mest och som de därmed 

tyckte var viktigast. Denna är också den puff som är vikigast för oss i studien. Varken 

Glamour eller Café ville skicka sina omslag till oss. När det gällde Café löste det sig 

genom att vi hittade deras omslag på internet, men vi hittade inte glamours trots flera 

timmars sökande och valde därför att i stället undersöka Solos omslag eftersom de har 

nästan lika stor upplaga och var villiga att skicka sina omslag till oss.  
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4. Resultat 

4.1 Resultatpresentation: Överblick 

När vi lägger upp alla omslag bredvid varandra kan vi se mönster som behandlar aspekter 

vi inte tar upp i den kvantitativa delen av undersökningen. Till exempel ser vi att alla 

omslag är fotografiska och har människor på omslagsbilden. Vi ser också att alla omslag 

har färgbilder, alla utom ett av Cafés nummer som har en svartvit bild på omslaget. 

4.1.1 Omslagsbilden 

Ofta är omslagsbilden frilagd, eller har i alla fall en enfärgad bakgrund. Detta stämmer 

för alla nummer av tjejtidningarna men inte för alla nummer av killtidningarna. På vissa 

av omslagen som riktar sig till män, framförallt på Slitz, finns miljöbilder. På bilden kan 

man till exempel se vatten, en grå stenvägg eller ett bilsäte. 

Alla omslagsbilder täcker hela omslaget, det vill säga de är utfallande. På Café finns dock 

ett par nummer som visar personerna på bilderna i helfigur, och där kan man inte se om 

bilden är utfallande eller ej eftersom bakgrunden är helt vit. 

Det är många som inte ler på omslagsbilderna. När det gäller bilder på kvinnor, både i 

magasinen som riktar sig till män och kvinnor, har vi kommit fram till att dessa när de 

inte har ett tydligt leende ansiktsuttryck i stället har ett mer förföriskt uttryck i blicken. 

Munnen är ofta halvöppen eller med plutande, fuktiga läppar. De män som inte ler har i 

stället ett allvarligt uttryck i ansiktet som att de försöker se coola eller macho ut. Det 

finns dock ett omslag med en man på omslagsbilden där denne har ett lite mer förföriskt 

uttryck, dock inte lika uppenbart som hos kvinnorna. 

Personerna som figurerar på tjejtidningarnas omslag har i stor utsträckning liknande 

poser. Hos Cosmopolitan är detta särskilt tydligt. Den vanligaste är att stå och lägga 

vikten på ena benet och ha handen på höften. När kvinnor är med på omslagsbilden både 
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på tjejtidningarna och på killtidningarna är det vanligt att hon på något sätt tar på sig själv 

medan killarna oftare står rakt up och ner.  

Många av bilderna på kvinnor har sexuella undertoner, framförallt på mansmagasinens 

omslag. Detta visar sig mest genom både att det där finns fler bilder med tjejer som har 

förföriska uttryck, men också genom deras poser. Kvinnan på bilden kan till exempel ha 

ett finger i munnen eller innanför troskanten. Det finns också exempel på kvinnor som 

håller händerna på sina bröst, på rumpan eller låren. 

Alla kvinnor som figurerar på kvinnomagasinens omslag har långt hår och bär oftast 

klänningar. Dessa är antingen modeller eller kändisar, så som artister eller skådespelare. 

På Cafés omslag kan man hitta sportprofiler, artister, skådespelare, författare, politiker 

och en modell. På Slitz omslag är det modeller som är de vanligaste omslagstjejerna, men 

där förekommer också precis som för tjejtidningarna också skådespelare och artister. 

Alla kvinnor som är med på omslagsbilderna i båda typerna av magasin är konventionellt 

vackra, medan detta inte verkar vara lika viktigt när det gäller männen.  

4.1.2 Puffar på kvinnomagasinens omslag 

Tjejtidningarnas puffar handlar oftast om tips angående smink, sex, mode, relationer, 

skönhet och kropp och jobb. De flesta puffarna är uppmanande och de kan handla om att 

få läsarna att banta, träna, köpa rätt kläder, vara snygg i håret och sminka sig snyggt. 

Många puffar handlar om att konsumera för att få den rätta livsstilen. Ett vanligt tips är 

att köpa något lyxigt till ett billigt pris. Magasinen tipsar också om hur man fångar killar 

och hur man tillfredställer dessa. Till exempel skriver Cosmopolitan: ”Få honom att 

dyrka dig”. Ordet fixa förekommer ofta på tjejtidningarnas omslag, och syftar också till 

att läsaren ska förändra sig eller sitt liv. En vanlig puff börjar också med ”Så blir du…” 

eller ”Så får du…” En sak som vi upptäck i kvinnomagasinen är att det i ena numret kan 

finnas en puff om att boosta sitt självförtroende, medan nästa nummer är fyllt av puffar 

om hur man går ner i vikt och blir snyggare.  
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Kvinnomagasinens omslag är fulla av utropstecken, frågetecken och citattecken. Flera 

egna sammansatta ord förekommer, till exempel ”beach-formen”. Bokstaven X används 

ganska ofta. På vissa omslag finns bokstaven i flera ord, och ibland i samma mening. Det 

är vanligen i orden fixa, sex, extra, maxa, exklusivt och lyx. Till exempel i puffarna ”Sex 

deluxe”, ”Fixa lyxhemmet till budgetpris” och ”Maxa din sexappeal”. Superlativ är 

vanliga på kvinnotidningarna som till exempel härligaste, läckraste, smartaste, skönaste, 

viktigaste, snyggaste och hetaste.  

4.1.3 Puffar på mansmagasinens omslag 

Slitz och Cafés puffar ser ganska olika ut både till form och till innehåll.  På Café är 

puffarna ganska redovisande och uppräknande i stället för uppmanande som var vanligt 

på tjejtidningarna. Till exempel använder Café puffarna ”FC Köpenhamn” och ”I 

fängelset med Tjock-Steffe”. De använder puffen ”10 powerkostymer” i stället för ”Bli 

en 10-poängare” som fanns på en tjejtidning. Vid ett eller ett fåtal tillfällen förekommer 

en uppmanande puff och denna handlar om mode. Slitz använder sig likt tjejtidningarna 

ofta av utropstecken i sina puffar. Deras puffar är vad man kan kalla slagkraftiga och av 

sensationskaraktär, till exempel ”Massmord på schemat” och ”Är din granne 

massmördare?” De kan också vara ganska humoristiska och ironiska, till exempel 

”Action-jobb - Så blir du actionhjälte”, ”Jakt och fiske: Jensens Raggskola” och 

”Kattastrof - Nazikatterna anfaller”.  

Café puffar gärna med kända namn, till exempel ”Barack Obama - På turné med USA:s 

nästa president”. I dragarpuffen står vanligen personen på bildens namn och denne är 

nästan alltid en kändis. Slitz dragarpuff hänvisar ofta till expot inne i tidningen, ett 

lättklätt bildjobb med personen på omslagsbilden.  

Även killtidningarna hittar gärna på egna sammansatta ord, som maffiafotboll, 

kokainfeber och nazikatter. Detta gäller framförallt på Slitz. Båda mansmagasinen brukar 

också använda sig av typiskt manliga ord som actionhjälte, kung, och mäktig.  
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4.1.4 Puffar om sex 

En intressant sak vi hittat är att när det gäller puffar om sex är att dessa skiljer sig 

markant från varandra om man jämför magasinen med kvinnlig målgrupp med de med 

manlig. I tjejtidningarnas puffar är det klart uttalat att det handlar om sex, och ordet sex 

nämns 33 gånger på dessa omslag, medan killarna oftare har puffar som antyder om sex. 

På en tjejtidnings omslag kan man till exempel läsa ”8 vågade sexlekar”, medan Slitz har 

puffen ”Bikinispecial – 20 sidor välpumpade badbollar” på ett av sina omslag. Det finns 

dock puffar som anspelar på sex även i kvinnomagasinen, till exempel ”Vinterns vågade 

läppar, blodröda toner som gjorda för kyssar”. Café har väldigt få puffar om sex, men 

omslagsbilderna som föreställer tjejer har ofta en sexuell underton, genom förföriska 

ansiktsuttryck och sensuella poser där kvinnan tar på sig själv. Puffar om sex förekommer 

mer i Slitz än i Café, men ändå inte lika mycket eller uttalat som i tjejtidningarna. I stället 

för läsaren får lära sig nya sexknep för att tillfredställa sin partner handlar det här mest 

om att konsumera sex genom de sexuellt utmanande omslagsbilderna. 

Ett undantag från detta som ändå är intressant är Slitz puff ”Bli kung i sängen”. Det är ett 

tips som handlar om att mannen ska regera i sängen, och alltså ha makten. På en 

tjejtidning omslag kan vi se puffen ”Bli hans sexfantasi” som i stället handlar om att 

behaga mannen eller att se sexig ut. 

4.1.5 Layout 

Det man kan se rent generellt är att Cosmopolitan och Solo har en återkommande struktur 

på sin layout, och dessa liknar varandra ganska mycket både till innehåll i puffarna och 

till utseendet. Deras omslag är fulla med olika intryck och har många puffar i olika form 

och färg. Slitz omslag är ganska lika tjejtidningarnas till formen. De har många puffar 

och dessutom små illustrationer i form av emblem och vapensköldar. Cafés omslag är till 

utseendet väldigt olik de övriga i undersökningen. De har ett mer enkelt och ordnat 

omslag än de övriga som kan kännas lite överlastade. Ofta är Cafés puffar i samma färg, 

storlek och typsnitt och är ofta placerade i ordnade rader. Café ser väldigt olika ut från 
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nummer till nummer men dess puffar ser ganska lika ut, förutom placeringen av dessa. 

Café använder tunna typsnitt medan Slitz använder feta. Hos kvinnotidningarna är det 

ganska varierande, men dragarpuffen är oftast fet. 

4.2 Resultat kvantitativ innehållsanalys 

4.2.1 Antal personer på omslagsbilden / Kön på personen på bilden 

Cosmopolitan, Solo och Slitz har alltid en person på omslagsbilden. Denna är alltid en 

kvinna. Här skiljer sig Café från de övriga tidningarna eftersom Café vid tre tillfällen har 

flera personer på bilden. Av dessa omslagsbilder är det tre tjejer på en bild och fyra och 

fem män på de andra två bilderna. Dessa tjejer kan delas in i kategorin kändisar och de är 

kända för att de jobbar med mode. Männen som förekommer i grupp på omslagen är 

också kändisar, de är medlemmarna i två av Sveriges största rockband.  

På Cafés omslag är det vanligare med män på omslagsbilden än med kvinnor och 

förekommer på sju av deras tolv omslag, alltså mer än hälften.  

Av alla undersökta omslag har 85,4 procent kvinnor på bild, medan män kan ses på 14,6 

procent av omslagen. Ingen omslagsbild visar både män och kvinnor. 

4.2.2 Vem personen på bilden är / Kön på personen på bilden 

På omslagen finns bara kändisar eller modeller, inga andra personer. Den vanligaste 

personen på omslagsbilden är en kändis. Kändisar utgör 75 procent av personerna på 

tjejtidningarnas omslag medan killtidningarna har något färre kändisar (70,8 procent) och 

i stället fler modeller (29,2 procent). 

Slår man ut det på målgrupp blir skillnaden alltså inte särskilt stor, men när man går in 

och tittar på de enskilda titlarna är skillnaderna större. Både Cosmopolitan och Solo har 

nio omslag med en kändis på bilden och tre omslag med en modell. Det är alltså på 

killtidningarnas sida som vi kan hitta skillnader. Slitz har hälften modeller och hälften 
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kändisar på sina omslagsbilder, medan Café har elva omslag med kändisar på bilderna 

och en bild med en modell. Till detta hör också att Café har sju omslag med män på bild 

och alla dessa män är kändisar. De är vanligen sportprofiler, musiker, eller andra typer av 

kändisar. Statsministern Reinfeldt finns till exempel också avporträtterad på en 

omslagsbild.  

4.2.3 Kläder  

Nästan alla personer på tjejtidningarnas omslagsbilder har på sig kläder som visar hud. 

Det kan vara till exempel en kort kjol, ett urringat linne eller en klänning. En person har 

på sig något annat, på ett omslag av Solo har tjejen i stället för kläder på sig en bikini. 

Alla personer på dessa bilder är som sagt kvinnor.  

Kläderna som finns med på omslagen som riktar sig till män ser lite annorlunda ut, och 

fler kategorier finns representerade. På sex omslag har personerna på bild på sig kläder 

som täcker större delen av kroppen. På sju omslag har de på sig kläder som visar hud. Tre 

omslag hade baddräktsbilder och på sju omslag hade personen på bild underkläder på sig. 

Det är inte alls vanligt att personen på bilden är helt naken. På ett omslag finns en bild på 

en person som inte har kläder på sig. Det är Café som står för omslaget, personen på 

bilden är en kvinna och hon är kändis. Hon är ändå inte helt naken på bilden, utan hon har 

en pälsmössa på huvudet och en pälsmuff som skyler bysten.  
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Diagram 1: Omslagspersonens klädsel / kön på målgrupp 
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Slitz pryds i princip alltid av en kvinna i underkläder (sju omslag) eller bikini (tre 

omslag). På två av Slitz omslag finns kvinna klädd i kläder som visar hud. Ett exempel på 

detta är linne och bikinitrosor, som inte riktigt är badkläder och därför faller in under 

kategorin kläder som visar hud. Alla tjejer som visas på Cafés omslag (utom hon som är 

naken) bär kläder som visar hud. 

Alla män som figurerar på omslagsbilderna utom en, har kläder som täcker större delen 

av kroppen. Ett exempel på en sådan klädsel är kostym, vilken förekommer vid ett flertal 

tillfällen. En man har på sig kläder som visar hud, i detta fall ett linne. Dock är detta en 

närbild så att bara huvudet och axlarna syns på bilden, så man får hur som helst inte se så 

mycket hud. Ingen av kvinnorna som figurerar på omslagen har kläder som täckte större 

delen av kroppen på sig, varken på de magasin som riktar sig eller män. 

På 70,7 procent av omslagen som har kvinnor på bild har kvinnorna på sig kläder som 

visar hud. På 9,8 procent har de på sig badkläder och 17,7 procent har de underkläder på 
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sig. De resterande 2,4 procenten motsvarar omslaget med kvinnan utan kläder. 

4.2.4 Uttryck och blick 

Alla personer som figurerar på omslagsbilderna tittar in i kameran, men vilket 

ansiktsuttryck de har skiljer sig åt. Det är vanligare att personen/personerna på 

omslagsbilden ler på tjejtidningarna än på killtidningarna. På över hälften (54,2 procent) 

av tjejtidningarna ler personen på bilden, medan tre (12,5 procent) av omslagen med 

manlig målgrupp har en leende person på omslagsbilden, fyra om man räknar med 

omslaget med tre tjejer varav en ler.  

Diagram 2: Omslag med leenden på 
kvinnomagasinen.   

Diagram 3: Omslag med leenden på 
mansmagasinen. 
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Kvinnor på bild ler i större utsträckning än männen, men det är ändå vanligare med icke-

leenden än leenden. Av kvinnorna ler 34,1 procent medan 63,4 procent har ett annat 

ansiktsuttryck. När det gäller män på bild är det sju omslag som har det, men i alla fall så 

ler de på två omslag. 

4.2.5 Bildutsnitt 

Cosmopolitan har alltid halvbilder på sina omslag. Personen på bilden syns från huvudet 

till någonstans i mitten på låret. Solo har över lag något tajtare porträtt. Hälften är 

närbilder och hälften är halvbilder, men slutar vissa av halvbilderna redan i höjd med 

personens navel. Hos Café är omslagsbildernas komposition (eller utsnitt) väldigt 

varierande. Tre av omslagsbilderna är närbilder, fem är halvbilder och fyra är helbilder. 
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Slitz har ingen närbild utan mest halvbilder. På två av deras omslag finns tjejen 

porträtterad i helfigur. Tjejtidningarna har 6 närbilder, 18 halvbilder och ingen helbild. 

Killtidningarna har 3 närbilder, 15 halvbilder och 6 helbilder.  

4.2.6 Tilläggsbilder 

Tjejtidningarna har i större utsträckning än killtidningarna en eller flera kompletterande 

små bilder på omslagen. Tjejtidningarna har en extra bild på 58,3 procent av deras 

omslag medan männens omslag till 37,5 procent innehåller en extra bild. Alla omslag har 

i alla fall vid ett tillfälle en extra bild, men Solo och Slitz använder det regelbundet, 

medan det inte alls är lika vanligt på Cosmopolitan och Café. Bilden kan föreställa 

presenten man får på köpet eller andra produktbilder eller en liten bild på en kändis. Solo 

har nästan alltid (11 av 12 nummer) en till bild förutom omslagsbilden medan Café tvärt 

om nästan aldrig (1 av 12) har en extra bild. Cosmopolitan har en tilläggsbild på 25 

procent av omslagen, det är alltså i tre nummer som de har en extra bild. Det är då en bild 

av en skönhetsprodukt, ett smycke eller en kändis. Slitz har i åtta fall av tolv en 

kompletterande bild på omslaget. Då är det oftast en illustration eller en bild av en 

produkt som en bil eller en sko. I något fall finns även en bild av en lättklädd tjej.  

4.2.7 Bakgrundsfärg 

Kvinnotidningarna uppvisar en stor variation av bakgrundsfärger. Men den dominerande 

bakgrundsfärgen är rosa som finns på 29,2 procent av dessa omslag (7 omslag av 24). 

Andra vanliga färger är vit och blå på 20,8 procent vardera. Utöver dessa 

bakgrundsfärger förekommer också lila, grå, röd, gul och beige. Cosmopolitan har sju 

olika omslagsfärger under perioden och därmed flest antal färger av de undersökta 

tidningarna. På Cosmopolitan är rosa den vanligaste omslagsfärgen (fem omslag), och på 

Solo är vit och blå vanligast (fyra omslag).  

Ingen av killtidningarna har rosa omslag. Den mest använda färgen på dessa tidningar är 

vit som finns på åtta av de 24 undersökta omslagen (33,3 procent), tätt följt av grå (25 
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procent) och blå (20,8 procent). Andra färger som förekommer är beige, svart, brun och 

röd. På Café är grå den vanligaste bakgrundsfärgen (sex omslag) och på Slitz är blå 

vanligast. 

Vitt förekommer ofta som bakgrundsfärg i både magasinen som riktar sig till kvinnor och 

män. Cosmopolitan och Café hade båda omslag med röd bakgrund i sina 

decembernummer.  

Diagram 4: Antal omslag med viss bakgrundsfärg per målgrupp. 
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4.2.8 Antal puffar 

Hur många puffar som finns på omslagen skiljer sig både mellan könen på målgrupperna 

och mellan titlarna. Resultaten visar att tjejtidningarna över lag har fler puffar än 

tidningarna som riktar sig till män.  

Tjejtidningarna har sju till tolv puffar per omslag. Cosmopolitan har sju till tio puffar och 

i snitt nio puffar per omslag. Solo har i snitt tio puffar per omslag vilket är det största 
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medelvärdet i undersökningen. De har minst åtta puffar och som mest tolv puffar.   

Killtidningarna har en till nio puffar. Café har två omslag med en puff, och som mest åtta 

puffar. I snitt har de 5,5 omslag men då är spannet mellan det minsta och det största 

värdet stort. Slitz har sex till nio puffar och i snitt åtta puffar per omslag. 

4.2.9 Siffror i puffarna 

Livsstilsmagasinen som riktar sig till kvinnor har siffror i en eller flera puffar på alla 

omslag från 2007. Här finns det en skillnad jämfört med mansmagasinen eftersom dessa 

saknar siffror på sex av de 24 omslagen. Café har inga siffror i puffarna på fyra av sina 

omslag medan Slitz inte har några siffror i puffarna på två av omslagen. 

4.2.10 Färger i puffarna 

Diagram 5: Antal omslag med puffar i olika färger. 
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Svart: Svart är en vanlig färg som används i puffarna. 91,7 procent av omslagen har en 

puff som är svart. Man kan alltid hitta svarta puffar på Cosmopolitans och Solos omslag. 

Café och Slitz använder sig också mycket av svarta puffar. Men i några få nummer av 

killtidningarna, när bakgrundsfärgen är grå, så finns inga puffar i denna färg. 

Vit: Vit är ännu mer vanligt förekommande i puffarna än svart. 95,8 procent av omslagen 

använder sig av vita puffar. Cosmopolitan, Solo och Slitz har med vita puffar på omslaget 

varje nummer under 2007. Cafés omslag har också ofta vita puffar men två av dess 

nummer under 2007 hade inga vita puffar. På dessa två nummer var bakgrundsfärgen vit. 

Röd: Röd används inte alls i puffarna hos tjejtidningarna. Men 29,2 procent av 

killtidningarna, vilket är sju omslag, hade röda puffar. Café hade röda puffar på tre av 

sina omslag och Slitz fyra.  

Grön: Varken Solo eller Slitz använder sig av gröna puffar. Två av Cosmopolitans 

omslag och tre av Cafés omslag pryds av puffar i denna färg. 

Gul: Gul är en vanlig färg i puffarna både på alla de undersökta magasinen. 62,5 procent 

av omslagen har gult i puffarna. Café har sex omslag med gula puffar medan 

Cosmopolitan, Solo och Slitz har 8 omslag var med gula puffar. 

Blå: Blå är något vanligare i puffar på killtidningarnas omslag än tjejtidningarnas. Både 

Café och Slitz har blåa puffar på tre av tolv omslag. Tjejtidningarna har blåa puffar på två 

omslag vardera. 

Rosa: Rosa puffar är precis som vid bakgrundsfärgerna vanligare hos tjejtidningarna än 

killtidningarna. Cosmopolitan har rosa puffar på hälften av sina nummer från 2007 och 

Solo pryder 83,3 procent av sina omslag med rosa puffar. Slitz har aldrig någon rosa puff 

medan Café har ett omslag med rosa i puffarna.  

Lila: Färgen används oftare på magasinen som riktar sig till kvinnor än män. Slitz har 

ingen lila puff alls och Café har ett nummer som innehåller en puff i denna färg. 20,8 
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procent av omslagen på tjejtidningarna har en lila puff. För Solo innebär det två nummer 

av tolv och för Cosmopolitan tre av tolv. 

Orange: Orange används sällan. Solo har aldrig orange puffar. Cosmopolitan och Café 

har ett omslag var med orange puffar medan Slitz har två, så det är lite vanligare på 

killtidningarna med orange. 

Beige: Beige används sällan i puffarna men tre av tjejtidningarnas omslag använde sig av 

denna färg medan killtidningarna avstod. 

Metall: Metallfärg användes på totalt 18,8 procent av omslagen. Metallfärgen på 

puffarna användes något mer på tjejtidningarnas omslag, men skillnaden är liten. Café 

använder sig av en metallfärg endast på ett omslag. 

Grå: Grå var inte så vanligt förekommande i puffarna. Solo och Slitz hade inga gråa 

puffar alls medan Cosmopolitan och Café använde sig av denna puff-färg på varsitt 

omslag. 

Färgerna brun och turkos förekommer inte i någon puff. 

4.2.11 Loggan 

Loggan är placerad högst upp över hela omslagets bredd på alla tidningar. Cosmopolitan 

och Slitz har alltid loggan bakom omslagsbilden. Café har också loggan bakom 

omslagsbilden utom i ett fall medan Solo loggan framför bilden på hälften av sina 

omslag.  
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4.2.12 Dragarpuffen 
Diagram 6: Antal dragarpuffar med visst ämne. Totalt finns en dragarpuff per omslag. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Persone Kändisa Självutve Sex Mode Skönhet Träning Fest Present

A
n
ta

l o
m

s
la

g

Ämne i dragarpuffen

Kvinnomagasin Mansmagasin

 

Dragarpuffen på de kvinnliga magasinen handlar ofta om ämnet mode, 58,3 procent av 

fallen. På andra plats kommer skönhet med 20,8 procent och sedan förekommer en 

blandning av ämnena mentalhälsa/självutveckling, sex, träning och present på köpet. 

Dragarpuffarna på omslagen som riktar sig till män handlar till största del, 75 procent, om 

personen som är på omslagsbilden som också ofta är en kändis. På en delad andraplats 

hittar vi sex och mode som förekommer på två omslag vardera. Andra ämnen som 

förekommer någon enstaka gång i dragarpuffen på killtidningarnas omslag är kändisar 

och fest.  

Cosmopolitans dragarpuff handlar oftast om mode, Solo lika så alltså 58,3 procent av 

gångerna. Cafés dragarpuff handlar nästan alltid, till 83,3 procent, om personen på 

omslagsbilden. Annars handlar Cafés dragarpuff om en annan kändis eller mode. Slitz 

dragarpuff handlar också oftast om personen på omslagsbilden, 66 procent av fallen. Två 
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av Slitz tolv omslag har en dragarpuff som handlar om sex, ett omslag har mode som 

dragarpuff och ett annat har fest. 

Alla tidningarna har en dragarpuff om mode någon gång under 2007. Café och Slitz har 

en dragarpuff om mode var. 

4.2.13 Puffarnas placering och innehåll 

När vi undersökte puffarnas placering använde vi ett rutmönster (se bilaga 4). 

Dragarpuffen är vanligen placerad i ruta 4, 5, 9 och/eller 10, det vill säga längst ner på 

omslaget. En dragarpuff kan ta upp flera rutor i rutnätet. I detta kapitel beskriver vi inte 

dragarpuffens innehåll, utan bara dess placering. När det gäller beskrivs både innehåll 

och placering. För mer information om puffars placering se bilaga 3. 

Cosmopolitan är den tidning i undersökningen som uppvisar störst konsekvens i sin 

layout. I ruta ett finns aldrig någon puff utan där visas bara loggan, puffen i ruta två 

handlar alltid om sex och dragarpuffen ligger alltid i ruta fyra. I ruta tre är det i 75 

procent av fallen en puff om relationer/kärlek. Ruta fem innehåller i 25 procent av fallen 

puff om mode, i övrigt är det ganska blandat iden rutan. Puffen i ruta sex handlar 

vanligen om skönhet (sju omslag). Ruta sju har i åtta fall av tolv en puff om personen på 

omslagsbilden. Ruta åtta har åtta puffar om Relationer/kärlek och nummer nio behandlar 

detta ämne i hälften av alla omslag. Ruta tio har också den oftast en puff om 

relationer/kärlek. Dragarpuffen är alltid placerad i ruta fyra, det vill säga långt ner till 

vänster på omslaget. 

När vi räknade innehållet i Cosmopolitans puffar med hjälp av rutnätet fann vi att 30 

rutor upptogs av en puff om relationer/kärlek, 14 om sex, 12 om skönhet, 8 om mode, 8 

om personen på omslagsbilden 7 om mental hälsa/självutveckling, 3 om träning/kropp, 3 

om karriär/jobb, 2 om pengar, 2 om kändisar, 1 om resor. Dragarpuffarna upptog totalt 13 

rutor. 15 rutor saknade puff.  



Josefin Wiklund, bildjour 06 
Margareta Österlund, jour 06 

 
 
 
 

 
 

47 

Solo, Café och Slitz har större variation i placeringen av puffarna.  

Solo har aldrig någon puff i ruta ett.  Ruta två och tre har ofta present på köpet som puff, 

Ruta två har även flera puffar om sex. Ruta tre är mer blandad. Ruta fyra innehåller 

vanligen relationer/kärlek eller dragarpuff. Ruta sex har i 75 procent av fallen en 

modepuff.  Ruta sju innehåller mest sex, men är i övrigt blandad. Ruta åtta och nio är 

väldigt blandade. Dragarpuffen ligger oftast i rutorna fem och tio vilket innebär att den 

ofta ligger längst ner på sidan och löper efter hela tidningsbredden. 

När vi räknade innehållet i Solos puffar med hjälp av rutnätet fann vi att 14 rutor innehöll 

en puff som handlade om mode, 13 om skönhet, 12 om present på köpet, 11 om sex, 8 om 

relationer/kärlek, 5 om träning och kropp, 4 om bantning, 4 om kändisar, 3 om mental 

hälsa/självutveckling, 2 om tävling, 2 om personen på omslagsbilden, 2 om karriär/jobb, 

1 om specialnummer, 1 om resor. 14 rutor hade ingen puff.  22 rutor innefattade 

dragarpuffar. 

De vanligaste ämnena som tjejtidningarna puffar med är relationer/kärlek, mode, sex och 

skönhet. 

Café har varken någon puff i ruta ett eller sex, vilka är högst upp på omslaget. Ruta två är 

väldigt blandad. Ruta tre innehåller en jämn blandning av Kändisar, mode och 

dragarpuff. Ruta fyra är blandad. För ruta fem är det vanligast med ingen puff (sju 

omslag) men då det finns en puff är det olika vad den handlar om. På hälften av omslagen 

handlar ruta sju om mode, men nästan lika ofta saknar rutan puff. Ruta åtta och nio och 

tio innehåller dragarpuff eller ingen puff. Dragarpuffen har lite olika placeringar och kan 

hittas i ruta fyra, åtta, nio och tio, så vi ser att det är vanligare att den är placerad mer till 

höger och ganska långt ner på omslaget. 

När vi räknade innehållet i Cafés puffar med hjälp av rutnätet fann vi att 14 rutor 

innehåller en puff som handlade mode, 12 om kändisar, 2 om karriär/jobb, 2 om 

kriminalitet, 2 sport, 2 om personen på bilden, 1 om specialnummer, 1 om resor, 1 om 
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sex, 1 om relationer och kärlek, 1 om pengar. 22 rutor innehöll dragarpuff och 56 rutor 

innehöll ingen puff. Det är således många rutor som är tomma och som innehåller 

dragarpuff om man jämför med övriga magasin.  

På Slitz innehåller ruta ett på fem omslag ingen puff, men då det finns en puff där har den 

varierande innehåll. Ruta två, tre, fyra, sju, åtta och nio är blandade. Som mest 

återkommer varje ämne tre gånger, men innehållet är alltså annars väldigt olika. Ruta sex 

har aldrig någon puff. Dragarpuffen ligger oftast längst ner på sidan i ruta fem och tio. 

När vi räknade innehållet i Slitz puffar med hjälp av rutnätet fann vi att 10 rutor 

innehåller en puff som handlade om sex, 7 om kändisar, 6 om sport, 5 om kriminalitet, 4 

om mode, 4 om film, 4 om personen på omslagsbilden, 3 träning/kropp, 3 om 

karriär/jobb, 3 om relationer/kärlek, 3 om pengar, 3 om alkohol, 2 om spel, 2 om motor, 1 

om skönhet, 1 om tävling, 1 om mental hälsa/självutveckling, 1 om droger, 1 om våld, 1 

om fest, 1 om elektronik, 1 om resor, 1 om djur, 1 om inredning, 1 om motor. 12  rutor 

innehåller ingen puff och dragarpuffar kan man hitta i 19 rutor.  

De vanligaste ämnena som killtidningarna puffar med är kändisar, men i övrigt puffar de 

med olika saker. Café puffar mycket om mode, lika mycket som solo, medan Slitz har 

många puffar sex, något som finns på en puff hos Café. 

 

5. Analys 

5.1 Omslagets betydelse 

5.1.1 Omslaget säljer 

Jais-Nielsen, Morrish och McLoughlin anser att det är omslaget som säljer tidningen 

(Jais-Nielsen 2004, sid. 18-22, Morrish 2003, sid.167, McLoughlin 2000, sid.1). Detta är 
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något som de magasin vi undersökt också verkar jobba efter. Till exempel använder både 

Solo och Slitz siffror i sina puffar vilket kan relateras till Jais-Nielsen uppfattningar att 

magasin brukar använda siffror i puffarna för att locka till sig blickarna från eventuella 

köpare. Livsstilsmagasin med breda målgruppen ökar enligt Jais-Nielsen chanserna till en 

hög upplaga, men samtidigt innebär det att upplagan måste vara stor för att locka 

annonsörer. Därför är livsstilsmagasinen mycket lyhörda för vad som säljer (Jais-Nielsen 

2004, sid. 188). Enligt Carlsson och Koppfeldt är sex ett ämne som säljer bra (Carlsson & 

Koppfeldt 2008, sid. 176). Hirdman märkte att Fib Aktuellt över tid fick mer våld, 

kriminalitet och sex och Veckorevyn fick mer skönhet, mode och sex. Hon tror att dessa 

förändringar berodde på att tidningarna trodde att detta var vad publiken ville ha 

(Hirdman 2002, sid. 239-240) Detta kan kopplas till våra resultat som visar att magasinen 

använder sig av sex, mode, skönhet och våld i sina puffar, vilket i så fall kan innebära att 

magasinen puffar med de ämnen som säljer. 

5.1.2 Omslagen liknar varandra 

Jais-Nielsen har noterat att många livsstilsmagasin är väldigt lika varandra både till 

utseende och innehåll och tror att det är så för att de så viktiga annonsörerna har ett rykte 

om sig att vara konservativa. Hon menar att magasinen vanligtvis har glansigt papper, 

limbunden rygg, en stor färgglad logga och många puffar på omslaget. Hon tror också att 

det är detta som säljer, även om vissa kanske tycker att de är snyggare med enklare och 

mer stilfulla omslag (Jais-Nielsen 2004, sid. 21-22, 158). Vi har i vår undersökning märkt 

att framförallt Solo och Cosmopolitan liknar varandra både till innehåll och till form. De 

använder sig av samma färger, har båda många puffar på omslaget och en stor färgglad 

logga. Alla de undersökta magasinen har glansigt papper och limbunden rygg. Slitz liknar 

de ovan nämnda magasinen till formen men har ett annorlunda innehåll, medan Café 

skiljer sig markant från de övriga magasinen till viss del i innehållet, men mest 

layoutmässigt. Innehållet i puffarna liknar till viss del Slitz och till viss del tjejtidningarna 

eftersom Café brukar puffa om mode likt dessa.  
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5.1.3 Logotypen 

Enligt Jais-Nielsen och Finberg och Itule är det loggan som står för igenkänningsfaktorn 

(Finberg & Itule 1990, sid. 42, Jais-Nielsen 2004, sid. 20). Enligt Jais-Nielsens 

erfarenheter ligger loggan vanligen i överkant på tidningsomslaget och antingen över hela 

bredden, till vänster eller centrerad. Den kan ligga i bilden, i platta eller i en bård längs 

överkanten. (Jais-Nielsen 2004, sid. 25-27). För alla de undersökta magasinen är detta 

också fallet. Alla loggor ligger högst upp på omslaget efter hela bredden. På alla magasin 

varierar också loggan i färg men har en konstant form, vilket kan relateras till Jais-

Nielsens intryck (Jais-Nielsen 2004, sid. 25-27). 

5.2 Puffar 

5.2.1 Antal puffar 

Hur många puffar som finns på omslaget skiljer sig både mellan målgrupp och mellan de 

olika titlarna, men det vi kommit fram till är att båda tjejtidningarna överlag har fler 

puffar än killtidningarna. Detta kan kopplas till Jais-Nielsens uppfattning att många 

puffar och extra budskap ger intrycket av att få mycket för pengarna. (Jais-Nielsen 2004, 

sid. 30).  McLoughlin har även hon observerat att tidningsmakarna försöker få in många 

puffar med så mycket information som möjligt på omslaget för att kunna berätta för 

läsarna om vad de kan förvänta sig av tidningen (McLoughlin 2000, sid. 15). Morrish å 

andra sidan anser att det helst ska vara fem puffar på omslaget så att det inte kännas rörigt 

(Morrish 2003, sid. 167). Detta kan relateras till Café som i snitt har 5,5 puffar på sina 

omslag, vilket är färre än de övriga magasinen, och vid två tillfällen en puff på omslaget. 

Om man i sin tur kopplar detta till Jais-Nielsens uppfattning ger Café ett sofistikerat 

intryck. Trots att Jais-Nielsen menar att detta inte säljer säger Cafés försäljningssiffror 

något annat. (Jais-Nielsen 2004, sid. 30).  
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5.2.2 Puffarnas innehåll 

Sternvik har kommit fram till att storleken på olika objekt i tidningen har betydelse för 

läsningen och det har visat sig att ju större objekt desto tidigare blir de uppmärksammade 

och blir det av fler läsare (Sternvik 2004, sid. 31). På alla omslag vi analyserat har vi sett 

att en puff har varit betydligt större än de övriga, dragarpuffen (förutom när det bara 

fanns en puff). Att en puff är större än de andra kan tolkas som att magasinen tycker att 

denna är viktigast och bör uppmärksammas först, om man ser till Sternviks teorier. Jais-

Nielsens erfarenheter är att magasinsomslaget ofta har en dragarpuff som är kopplad till 

bilden (Jais-Nielsen 2004, sid. 34). Detta vilket kan relateras till våra resultat för 

magasinen som riktar sig till män, medan magasinen som riktar sig till kvinnor aldrig 

hänvisar till personen på bilden i dragarpuffen. Detta kan kopplas till att män enligt 

Morrish förväntar sig att omslagsbilden ska ha med magasinets innehåll att göra medan 

kvinnor inte gör det (Morrish 2003, sid. 167). I stället tyder våra resultat på att magasinen 

som riktar sig till kvinnor gärna puffar störst med mode och skönhet. När det gäller 

övriga puffar handlar de oftast om dessa två ämnen men också relationer/kärlek och sex. 

Dessa områden innefattas enligt Jacobson i stereotypen för femininitet (Jacobson 2005, 

sid. 18). Magasinen som riktar sig till män använder oftast puffar om kändisar, även när 

det inte gäller dragarpuffen. Men i övrigt så är puffarnas innehåll ganska varierande 

mellan mansmagasinen. Cafés puffar handlar ofta om mode medan Slitz gärna puffar 

med sex. Eftersom magasinen är kommersiella och lever på sina försäljningssiffror 

anpassar de enligt Hirdman sitt innehåll efter vad de tror att publiken vill ha, vilket enligt 

våra resultat verkar stämma även för de magasin vi undersökt (Hirdman 2002, sid. 239-

240). 

Med tanke på att Café har många puffar om mode och utseende och sällan puffar om sex 

skulle man kunna säga att Café riktar sig till den som Benwell beskriver som ”the new 

man”. Enligt Benwell bryr sig ”the new man” om sitt utseende och är lite mer 

feministvänlig än ”the new lad” som mest bryr sig om brudar, bilar, sprit och sex. Slitz 

däremot, som säjer lösnummer med hjälp av lättklädda tjejer på omslagen och puffar om 
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sex, sport och alkohol, Slitz passar bättre in på konceptet ”the new lad” (Benwell 2003, 

sid.13) Enligt Gill och Tim Edwards så skriver de brittiska mansmagasinen mest om sex, 

alkohol och fotboll (Edwards 2003, sid. 132, Gill 2007, sid. 215).  Detta är något som 

syns i Slitz puffar medan Café visserligen brukar puffa om fotboll men endast i 

undantagsfall har puffar om sex och alkohol. Varken Café eller Slitz passar in i det 

koncept som Keiko Tanaka beskriver som ”the city boy”, som mer liknar tjejtidningar än 

traditionella mansmagasin (Tanaka 2003, sid. 222-223). 

Carlsson, Koppfeldt, Tanaka och Belinda Wheaton tycker sig ha sett en förändring i 

mansmagasinens innehåll sedan början på 90-talet. De upplever att mansmagasinen idag 

fokuserar mer på utseende, grooming, mode, hälsa och fitness. Tidigare var artiklar om 

CIA, maffian, snabba skjutvapen och bilar närmast obligatoriska. Intervjuer med 

sportstjärnor lever kvar och det är enligt Belinda Wheaton inte så konstigt eftersom sport 

har en given manlig status (Carlsson & Koppfeldt 2008, sid. 176, Tanaka 2003, sid. 228, 

Wheaton 2003, sid. 194). Våra resultat visar dock att Slitz har flera puffar som handlar 

om maffian, bilar, skjutvapen och våld vilket talar emot ovan nämnda teorier. Samtidigt 

har både Café och Slitz puffar som handlar om mode och det man kan klassa som 

grooming eller skönhet vilket talar för samma teorier. Vi har liksom tidigare författare 

uppmärksammat att intervjuer med sportstjärnor är ett vanligt inslag i mansmagasinens 

puffar. Att Café och Slitz har många puffar om mode och skönhet kan kopplas till 

Jacobsons övertygelse om att livsstilsmagasin för män marknadsför en man som tänker 

på sitt utseende. Hon menar att det kan ha sitt ursprung i homosamhället där män är 

tydligt begärliga eller helt enkelt i att män är en köpstark målgrupp. Det skulle kunna 

tolkas som att mansmagasinens puffar om mode och skönhet också kan bero på det 

(Jacobson 2005, sid. 25).  

Jais-Nielsen menar att innehållet i puffarna på magasin kan vara faktamässigt, skämtsamt 

eller av sensationskaraktär (Jais-Nielsen 2004, sid. 34). Cafés puffar skulle kunna klassas 

uppräknande och redovisande, vilket kan liknas vid Jais-Nielsens faktamässiga puffar. 

Den vanligaste puffen på Café är en uppräkning av namn eller ett rent konstaterande som 
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till exempel: "Henrik Stenson - Stor intervju med vår nya golfkung". Slitz puffar är vad 

man kan kalla slagkraftiga och av sensationskaraktär, till exempel ”Massmord på 

schemat” och ”Är din granne massmördare?” De kan också vara skämtsamma: ”Så blir 

du actionhjälte”, ”Jakt och fiske: Jensens Raggskola” och ”Kattastrof - Nazikatterna 

anfaller”. I enlighet med Gill anser vi att puffarna på mansmagasinen, framförallt på 

Slitz, har en ironisk ton medan kvinnomagasinen inte har det (Gill 2007, sid. 217). Jais-

Nielsens tre innehållskategorier är i regel svåra att tillämpa på Solos eller Cosmopolitans 

puffar då de i stället vanligen använder tips och uppmaningar. Men det finns dock puffar 

som kan räknas som faktamässiga, till exempel ”Solo hänger på hostbar i Tokyo” och 

några som kan räknas som sensationsinriktade, till exempel ”Den nakna sanningen om 

Lindsay”. 

Enligt Gill, Jais-Nielsen, Carlsson och Koppfeldt tilltalas kvinnan som någon som ska 

göra om sig eller förbättra sitt utseende och bli mer attraktiva för män (Gill 2007, sid. 

187, Jais-Nielsen 2004, sid. 188, Carlsson & Koppfeldt 2008, sid. 137). Jacobson tycker 

att det är stor betoning på kvinnors utseende i medierna. Hon menar att utseendet 

presenteras som ett problem som måste lösas och att skönhet är en förutsättning för att 

lyckas (Jacobson 2005, sid. 18). Att kvinnan alltid ska förbättras och bli snyggare är 

något som vi också tycker avspeglar sig i puffarna på de omslag vi undersökt. Vi fann att 

de flesta puffarna på omslagen till kvinnomagasinen uppmanar läsaren att banta, träna, 

köpa kläder och göra andra saker för att bli snygg. Puffarna handlar också om att förmana 

läsarna att konsumera för att få den rätta livsstilen. Att kvinnomagasinen knyter 

kvinnlighet till konsumtion är något som även Jais-Nielsen och Gill har uppfattat (Gill 

2007, sid. 187, Jais-Nielsen 2004, sid. 188). Joke Hermes har kommit fram till att läsarna 

upplever att tidningarnas värde ligger i de praktiska tips som gör att de kan lära sig olika 

saker (Hermes 1995, sid. 145-146).  

En sak som vi upptäckt i kvinnomagasinen är att det i det ena numret kan finnas puffar 

som handlar om att stärka självförtroendet medan det i nästa nummer kan finnas puffar 

om bantningstips och hur man får en snyggare kropp. Detta kan tyckas motsägelsefullt. 
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Men Jais-Nielsen förklarar detta med att livsstilsmagasinen är väldigt lyhörda om vad 

som säljer. De vill få ut budskapet om att de vill stärka tjejers självförtroende och att man 

duger som man är men har med bantningstips eftersom det säljer. Budskapet som går ut 

till läsarna blir enligt Jais-Nielsen att det är lättare att tro på sig själv om man är snygg. 

(Jais-Nielsen 2004, sid. 188) 

Enligt McLoughlins observationer brukar tidningarna använda sig av repetition av ett 

visst ljud, ord eller en bokstav för att göra puffarna mer slagkraftiga. Detta kan kopplas 

till vårt material där vi funnit att ordet fixa ofta förekommer i puffarna på tjejtidningarnas 

omslag. Det är också vanligt med andra ord som innehåller bokstaven X och ibland flera 

x i samma mening. Exempel på sådana puffar är ”Sex deluxe” och ”Maxa din sexappeal”. 

Vi har också märkt att både tjejtidningarna och killtidningarna hittar på egna 

sammansatta ord och McLoughlin tror att användningen av sammansatta ord beror på att 

man försöker få in så mycket som möjligt på omslaget.  

Manstidningarna brukar också använda sig av de enligt Jacobson manliga termerna 

actionhjälte och mäktig, detta gäller framförallt på Slitz. Typiskt kvinnliga ord som finns 

i tjejtidningarnas puffar är härligt och underbart. Jacobson menar att nyckelorden i 

reklam som riktar sig till flickor är ord som söt och underbar och i reklam som riktar sig 

till pojkar är nyckelorden i stället ord som action och tävling. Stereotypen på vad som är 

maskulint bygger enligt Jacobson på termerna coolhet, aggression, våld, potens, kraft, 

tävling framgång och makt (Jacobson 2005, sid. 13,25). Många av dessa ord har vi hittat i 

mansmagasinens puffar. 

5.2.3 Puffar om sex och kärlek 

Många puffar på kvinnomagasinen handlar som sagt om mode och skönhet, men våra 

resultat visar att puffar om sex och relationer/kärlek är minst lika vanliga. Det handlar här 

mest om tips för hur man lyckas fånga killar och hur man lyckas behaga dem. ”Få honom 

att dyrka dig” och ”Bli hans sexfantasi” är exempel på sådana puffar som vi hittat i vårt 

material. Detta fenomen har även Gill uppmärksammat. Hon menar att kvinnomagasinen 
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framställer sex som ett måste för att tillfredsställa sig själv och sin man (Gill 2007, sid. 

184). Carlsson och Koppfeldt menar också att de flesta både tjej- och killtidningar 

handlar mycket om sex och samliv. De tror främst att det är för att sälja lösnummer, 

vilket också Slitz chefredaktör bekräftar (Carlsson & Koppfeldt 2008, sid. 176). 

En intressant sak vi hittat är att när det gäller sex i magasinen är att det pressenteras olika 

om man jämför magasinen med kvinnlig målgrupp med de med manlig. I tjejtidningarna 

är det mest puffarna som handlar om sex och ordet sex nämns 33 gånger på dessa omslag. 

När det gäller manstidningarna så har de inte alls lika många puffar som innehåller ordet 

sex men det är dock vanligare i Slitz än i Café. I killtidningarna är det ofta 

omslagsbilderna som står för den sexuella anspelningen. De bilder som föreställer tjejer 

har ofta en sexuell underton, genom förföriska ansiktsuttryck, naken hud och sensuella 

poser där kvinnan tar på sig själv. Detta fenomen är något som även Hirdman funnit i sin 

analys av Veckorevyn och Fib Aktuellt. Hon har kommit fram till att sexuellt material 

som riktar sig till män ofta är bildbaserat med syftet att upphetsa medan sexuellt material 

som riktar sig till kvinnor ofta bygger på text där syftet är en sammanblandning av 

lärande och varubegär (Hirdman 2002, sid. 22). 

Ett undantag från detta som ändå är intressant är Slitz puff ”Bli kung i sängen”. Det är ett 

tips som handlar om att mannen ska regera i sängen, och alltså ha makten. På en 

tjejtidning omslag kan vi se puffen ”Bli hans sexfantasi” som i stället handlar om att 

behaga mannen eller vara attraktiv för honom. Detta kan kopplas till de traditionella 

könsrollerna som Jacobson anser får stort utrymme i magasin. Manligheten står här för 

makt och kvinnligheten för omhändertagande och maktlöshet. Kvinnor framstår som 

romantiska, sexobjekt och offer, medan männen visas som liderliga sexagenter för vilka 

kärlek och romantik kommer i andra hand (Jacobson 2005, sid.18, 22). De manliga 

magasinen uppmuntrar enligt Gill gärna läsarna att tillfredställa sina egna behov och 

konsumera kvinnors kroppar (Gill 2007, sid. 217). Tendensen Gill har sett i kvinnliga 

magasin däremot är att kvinnan ska ändra på sig så att hon kan attrahera och behaga män 

genom till exempel följa olika tips i tidningen (Gill 2007, sid. 187).  
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5.2.4 Tilläggsbilder 

Våra resultat visar att alla undersökta magasin hade en extra bild på omslaget minst en 

gång under 2007. Tjejtidningarna använder tilläggsbilder något oftare än killtidningarna, 

men här skiljer det ganska mycket mellan titlarna. Solo och Slitz använder det 

regelbundet, medan det inte alls är lika vanligt på Cosmopolitan och Café Våra resultat 

skulle kunna tolkas som att en kompletterande bild blir ytterligare ett intryck på omslaget 

som enligt Jais-Nielsen ger läsaren intrycket av att få mycket för pengarna. (Jais-Nielsen 

2004, sid. 34). Detta stärks också av att Café som vanligen har få puffar och enligt Jais-

Nielsen snarare utstrålar exklusivitet än prisvärdhet också har få tilläggsbilder (Jais-

Nielsen 2004, sid. 193-195). McLoughlin skriver att tidningsmakarna försöker få in så 

mycket information som möjligt på omslaget, vilket om man kopplar det till 

tilläggsbilderna skulle kunna innebära att tidningsmakarna använder tilläggsbilderna just 

för att lägga till mer information (McLoughlin 2000, sid. 15).   

5.2.5 Puffarnas placering 

Enligt västerländsk kultur börjar man alltid läsningen högst upp till vänster på en sida och 

avslutas längst ner i det högra hörnet. McLoughlin tror att det är därför den viktigaste 

nyheten ofta placeras högt upp till vänster på sidan på dagstidningar, i vänsterkrysset 

(Sternvik 2004, sid. 19 och McLoughlin 2000 sid. 14). Garcia och Stark tror istället att 

det är den största nyheten som läses först på dagstidningarnas förstasidor och att denna 

ofta är placerad högst upp till höger (Garcia & Stark 1991, sid. 26). Men enligt våra 

resultat placeras dragarpuffen, som kan liknas vid den viktigaste nyheten, långt ner på 

magasinsomslaget (nedanför mitten) och inte alls i det så kallade vänsterkrysset eller 

högst upp till höger som Garcia och Stark hävdar. Oftast finns ingen puff högst upp 

varken till höger eller vänster på omslagen utan där kan man istället se loggan. Inte heller 

strax nedanför loggan brukar dragarpuffen vara placerad. Detta tyder på att 

magasinsomslag skiljer sig markant från dagstidningarnas förstasidor i fråga om var man 

placerar den viktigaste rubriken/puffen. Magasinen vi undersökt verkar inte utforma sina 

omslag efter teorin om vänsterkrysset man skulle kunna tänka sig att de tänker lite som 
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Garcia och Stark när de utformar sina omslag. Garcia och Stark menar att det ofta är ett 

visuellt dominant objekt som läsaren först fäster blicken på oberoende av vart detta 

objekt ligger på sidan (Garcia & Stark 1991, sid.26). Även Andersson-Ek & Andréasson 

m.fl. och Finberg och Itule menar att det är ett stort visuellt objekt som observeras först 

av läsaren (Andersson-Ek & Andréasson m.fl. 1999, sid. 84, Finberg & Itule, 1990, sid. 

45). Jais-Nielsen menar att detta objekt är den största puffen, dragarpuffen (Jais-Nielsen 

2004, sid. 20).  

Puffar om sex placeras på tjejtidningarna ofta högt upp till vänster på tidningens omslag 

vilket kan liknas vid vänsterkrysset. När Solo inte har en puff om sex i vänsterkrysset har 

de istället en puff om den present som följer med tidningen. Att erbjuda läsaren en 

present på köpet kan enligt Jais-Nielsen tolkas som att läsaren erbjuds mycket för 

pengarna (Jais-Nielsen 2004, sid. 30). Detta kan om man utgår från teorierna om 

vänsterkrysset tolkas som att magasinen medvetet placerar säljande puffar på det ställe 

som enligt denna teori uppmärksammas först (Sternvik 2004, sid. 19, McLoughlin 200, 

sid.14). Att tjejtidningarna har en säljande puff till vänster på omslaget skulle också 

kunna bero på att det ofta bara är den vänstra sidan av omslaget som syns när magasinen 

är uppradade i tidningshyllan som Jais-Nielsen resonerar kring när det gäller placeringen 

av logotypen (Jais-Nielsen 2004, sid. 25-27). När det gäller magasinen som riktar sig till 

en manlig publik är det svårt att säga något om de säljande puffarnas placering eftersom 

det är så olika från nummer till nummer vilka puffar som placeras var. 

Puffarna på Solo, Cosmopolitan och Slitz är ofta placerade ut efter kanterna med bilden i 

mitten och omslagen är ganska lika varandra. Café som är mer inkonsekvent har denna 

layout på sina omslag i vissa nummer medan andra omslag endast har puffar efter ena 

sidan eller i mitten på omslaget. Att Café har inkonsekvent omslagsdesign kan istället 

grunda sig i att detta kanske är deras grej att helt enkelt har olika omslagsdesign från 

nummer till nummer. Även om Café har puffarna på olika ställen från nummer till 

nummer är stilen på omslagen ändå återkommande. Detta kan kopplas till Morrish som 
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tycker att magasin bör vara konstanta i sin form för att läsarna ska känna igen dem 

(Morrish 2003, sid.167).  

5.3 Färganvändning 

5.3.1 Bakgrundsfärg 

Magasinen som riktar sig till kvinnor har stor variation av bakgrundsfärger på sina 

omslag, men det är den rosa färgen som används allra mest. Killtidningarna använder 

aldrig rosa som bakgrundsfärg. Enligt Betty Edwards är rosa en ganska vänlig färg som 

symboliserar lätta sinnesstämningar. Hon menar också att färgen ofta är förknippad med 

flickbebisar och kvinnlighet (Edwards 2004, sid. 203). Reklam som riktar sig till små 

flickor går enligt Jacobson ofta i en rosa färgskala eller andra pastellfärger (Jacobson 

2005, sid. 13). Våra resultat kan tolkas som att magasinen också har uppfattningen att 

rosa är en tjejfärg och därför passar på omslag som riktar sig till tjejer, men inte till killar.  

Även lila, grå, röd och gul förekommer som bakgrundsfärg på tjejtidningarnas omslag. 

Tjejtidningarna har mer klara färger än killtidningarna och klara färger sägs representera 

kärlek och glädje (Edwards 2004, sid. 181).  

Både magasinen som riktar sig till kvinnor och till män använder ofta vit eller blå som 

bakgrundsfärg. Klarén påstår att rött och gult sticker ut och upplevs närmare än blått och 

grönt (Klarén 2007, sid. 49-50). Enligt både Bo Bergström och Betty Edwards 

symboliserar vitt oskuld och renhet inom den Svenska kulturen. Blått ger enligt 

Bergström en lugnande stämning. Enligt Edwards kan blått både väcka tankar om 

framgång, lycka och drömmeri, men också om vemod och sorg (Bergström 2004, sid. 

294-297, Edwards 2004, sid. 190-196). Detta kan tolkas som att magasinen vill ha en 

lugn bakgrundsfärg för att puffar och bild ska sticka ut från bakgrunden.  

Magasinen som riktar sig till män har vanligen diskreta färger som vit, grå, blå och beige 

på sina omslag. De har också ett brunt, ett svart och ett rött omslag. Enligt Jacobson har 
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reklam som riktar sig till pojkar ofta i mörka, dova nyanser (Jacobson 2005, sid. 13). 

Våra resultat pekar på att detta gäller även för mansmagasin. Grå är som är en vanlig färg 

på Cafés omslag symboliserar enligt Edwards dysterhet obeslutsamhet. Hon menar också 

att brunt, som också använts som bakgrundsfärg på ett mansmagasin, symboliserar armod 

och tristess (Edwards 2004, sid. 203). I vår kultur betecknar svart död, sorg, ondska, men 

också mysterier och intriger enligt Edwards (Edwards 2004, sid. 192). Men att ett 

magasin skulle vilja förmedla död och sorg med sitt omslag kanske inte är direkt 

säljande. Mystik däremot är något man kan tänka sig att de vill locka med. Speciellt om 

man går efter Jacobsons linje som menar att maskulinitet förknippas med coolhet 

(Jacobson 2005, sid. 25). 

De två röda omslag som figurerade i undersökningen var båda decembernummer, vilket 

kan kopplas ihop med att många förknippar rött med julen (Bergström 2004, sid. 194) 

På vissa av omslagen som riktar sig till män är bakgrunden inte enfärgad, utan består i 

istället av den miljö omslagspersonen befinner sig i. Det kan vara på en strand eller ett 

bilsäte. Detta kan kopplas till Hirdmans teorier om att manstidningarna vill ge läsaren ett 

intryck av att vara på plats och att kvinnan på bilden ska kännas tillgänglig för 

betraktaren (Hirdman 2002, sid. 259-260). Detta kan ske genom bildens höga 

sanningshalt i och med att bilden enligt Berger kan lämna det mest exakta vittnesmålet 

om verkligheten jämfört med till exempel text (Berger 1990, sid. 10). 

5.3.2 Färger i puffarna 

De färger som används oftast i puffar på både tjej- och killtidningarna är svart och vit. 

Här kanske man inte ska tolka in alltför mycket om färgernas betydelse, eftersom svart 

och vitt används väldigt ofta på text inom en rad olika områden. Enligt Bergström 

påverkas läsbarheten av kontrasten mellan bokstäverna och bakgrundsfärgen (Bergström 

2004, sid. 140). Eftersom magasinen enligt våra resultat inte brukar ha svart text på grå 

bakgrund eller vit text när bakgrunden är vit kan detta tolkas som att magasinen går efter 

Bergströms linje och väljer färger som syns bra mot bakgrunden vilket ofta stämmer med 
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just vitt och svart. 

Förutom svart och vit använder tjejtidningarna oftast gult och rosa i sina puffar. Enligt 

Edwards representerar dessa färger bland annat femininitet och lycka (Edwards 2004, sid. 

198-203). Detta kan tolkas som att gult och rosa används på tjejtidningarna för att de 

kanske vill ge läsaren ett intryck av att magasinet är feminint och glatt. 

Killtidningarna använder sig också ofta av gult i sina puffar, men även rött och blått är 

flitigt använda färger. Rött och gult skapar enligt Bergström en upprymd stämning, men 

kan också upplevas som signal- och varningsfärger eftersom de ofta har den innebörden 

på till exempel trafikskyltar (Bergström 2004, sid. 294-297).  Klarén påstår att rött och 

gult sticker ut och upplevs närmare än blått och grönt (Klarén 2007, sid. 49-50). Detta 

skulle kunna vara något som tidningarna använder sig av för att dra till sig blickarna och 

skapa uppmärksamhet. Som nämnt ovan upplevs blått ofta som en lugn färg, som inte är 

känd för att dra blickarna till sig. I stället kan användningen av blått i mansmagasinens 

puffar kunna komma från de sen barndomen inlärda mönster om vilka färger som passar 

för flickor och pojkar. Bebiskläder är som bekant ofta antingen ljusrosa eller ljusblå 

beroende på om det är tjej- eller killkläder (Carlsson & Koppfeldt 2008, sid. 133-134). 

Morrish tycker att kulörta färger gör sig bättre på magasinsomslag än dova nyanser men 

att man egentligen bara bör använda svart vitt och rött (Morrish 2003, sid. 167). Detta 

kan kopplas till våra resultat som visar att tjejtidningarna har mer kulörta färger på sina 

omslag medan killtidningarna har dovare färger, men killtidningarna använder rött i sina 

puffar vilket tjejtidningarna inte gör. 
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5.4 Omslagsbilden  

5.4.1 Allmänt 

Våra resultat visar att alla omslagsbilder är färgbilder utom en. Detta tyder på att 

tidningsmakarna har samma uppfattning som Bergström, Stark och Garcia: att färg 

attraherar. Garcia och Stark tror att svartvita bilder ägnas minde uppmärksamhet än 

färgbilder (Bergström 2004, sid. 297, Garcia & Stark 1991, sid. 26). 

Jais-Nielsen menar att den vanligaste omslagsbilden på en tidskrift är ett porträtt av en 

ung vacker kvinna som ler och tittar in i kameran (Jais-Nielsen 2004, sid. 34-36). Våra 

resultat tyder på att detta kan relateras till kvinnomagasinen, men inte i samma 

utsträckning till mansmagasinen. Jais-Nielsen menar att svenska mansmagasinen oftast 

har lättklädda tjejer på omslagen, vanligen pumpade modeller eller dokusåpakändisar 

(Jais-Nielsen 2004, sid.193-195). I vårt material så är lättklädda kvinnor vanliga på 

mansmagasinens omslagsbilder och förekommer på alla Slitz omslag men om man enbart 

ser till Café så har de oftare en man på omslagsbilden. Bergström menar att en kvinna på 

omslaget är det som säljer både för magasin som riktar sig till män och kvinnor, och att 

ett omslag med en dyster manlig författare skulle resultera i rekordlåga försäljningssiffror 

(Bergström 2004, sid. 47). Våra resultat tyder på att detta har dålig täckning på vårt 

material, eftersom Café har en omslagsbild med just en manlig författare som inte ler och 

bilder som liknar denna men om man tittar på deras försäljningssiffror säljer de bra ändå. 

5.4.2 Kvinnan på bild 

75 procent av tjejerna på tjejtidningarnas omslag är kändisar som artister eller 

skådespelare och 25 procent är modeller. Detta kan relateras till Jais-Nielsens uppfattning 

om att tjejtidningar ofta har internationella supermodeller, popstjärnor eller tv-

sesrieskådisar på omslagen. På Slitz är hälften kvinnliga modeller och hälften kvinnliga 

kändisar på sina omslagsbilder. Av tjejerna på Cafés omslag är fyra kändisar och en 
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modell. Det kan finnas ett samband mellan att Café mest har kändisar på sina omslag 

(alla män är också kändisar) och att de puffar mycket med kändisar. Att Slitz har många 

modeller på sina omslag kan bero på att det viktiga för dem är att ha en snygg tjej på 

omslaget. Detta kan i sin tur tolkas enligt Bergers teorier om att kvinnan är med på bild 

för att tillfredställa mannens begär (Beger 1990, sid. 55). Detta kan också relateras till det 

vi tidigare skrivit om att Slitz kan stämmer ganska på in på det koncept som Gill 

beskriver som ”the new lad” med antagandet om att brudar säljer (Gill 2007, sid. 207-

208). 

Vi har upptäckt att kvinnorna på omslagsbilderna ler i större utsträckning än männen. På 

kvinnomagasinens omslagsbilder är det något vanligare med leenden än icke-leenden. 

Detta kan relateras till Hirdmans resultat från undersökningen om Veckorevyn (Hirdman 

2002, sid. 262). Enligt våra resultat ler varken männen eller kvinnorna speciellt ofta på 

mansmagasinens omslag. De kvinnor som inte ler har i stället ett mer förföriskt 

ansiktsuttryck, munnen är ofta halvöppen eller plutande med fuktiga läppar, vilket kan 

relateras till resultaten för både tjej- och killtidningarna. Det är dock vanligare att tjejen 

inte ler på mansmagasinet än på kvinnomagasinet. Detta kom-igen-uttryck är något som 

även Hirdman, Jacobson och Göthlund anser är vanligt förekommande (Göthlund 2002, 

sid. 132, Hirdman 2002, sid. 262-264, Jacobson 2005, sid. 21). Enligt Göthlund är den 

halvöppna munnen med fuktiga läppar en stark symbol för kvinnlig sexualitet och på ett 

psykoanalytiskt plan även för de kvinnliga genitalierna (Göthlund 2002, sid. 132).  

Mansmagasinen använder sig av kvinnor med ett förföriskt uttryck på omslagen vilket 

kan bero på att de, som Gill påstår, talar till männens lust och begär (Gill 2007, sid. 217). 

Att kvinnomagasinen också har bilder på kvinnor med förföriskt uttryck kan bero på 

något annat. Det kan som Hirdman påstår handla om ett imaginärt önskeuppfyllande, där 

bilden tillsammans med tipsen i puffarna får läsarna att vilja vara som omslagstjejen och 

också få mäns beundrande blickar mot sig (Hirdman 2002, sid. 236, 262-266). Dessutom 

är kvinnan van att se andra kvinnor på bild på detta sätt och att se sig själv som betraktad 

eftersom kvinnan traditionellt framställs efter erotiska mönster, vilket gör att bilderna inte 
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väcker homosexuella antydningar (Hirdman 2002, sid. 265-266, Berger 1990, sid. 46). 

Att kvinnan på mansmagasinens omslag tittar in i kameran och är avbildad framifrån, 

vilket våra resultat tyder på, kan enligt Hirdman tolkas som att det inbjuder betraktaren 

till involvering och gör denne synlig (Hirdman 2002, sid.260-262). Enligt Berger är den 

verklige huvudpersonen i det vanligaste nakenmåleriet i historiens Europa inte avbildad. 

Huvudpersonen är i detta fall betraktaren som är en man och allt i bilden, inklusive 

kvinnans kroppsställning, är utvalt för att behaga honom (Berger 1990, sid. 54-55). Detta 

kan kopplas till mansmagasinens omslag med bilder på kvinnor som vi funnit i vår 

undersökning. De är tagna framifrån och vanligen en bit ifrån så att de visar kvinnans 

kropp mer än tjejtidningarna, vilket tyder på att också dessa bilder är till för att behaga 

den manliga betraktaren. 

Enligt Hirdman, Göthlund och Jacobson avbildas sexualitet vanligen genom den 

kvinnliga kroppen filtrerad genom den manliga idén om kvinnors sexualitet (Hirdman 

2002, sid. 242, Göthlund 2002, sid. 125, Jacobson 2005, sid. 27). Detta är ett fenomen vi 

också uppmärksammat när det gäller mansmagasinen medan det inte alls är lika tydligt i 

kvinnomagasinen. Visserligen ser kvinnorna ibland förföriska ut på tjejtidningarnas 

omslag, och de har alltid kläder som visar hud och ibland förföriska blickar. I tre fall 

visar hon ännu mer hud då hon har på sig bikini. På Slitz omslag kan man vanligen se en 

tjej i underkläder eller bikini. Hon har en utmanande pose med ett finger i munnen eller 

innanför trosan och bilden utstrålar sex. Alla tjejer på Cafés omslag bär kläder som visar 

hud, utom hon som är naken. Ingen av kvinnorna på omslagen har på sig kläder som 

täcker större delen av kroppen, varken på mansmagasinen eller på kvinnomagasinen 

vilket tyder på att Hirdman, Göthlund och Jacobsons teorier kan relateras till vårt 

material.  

5.4.3 Mannen på bild 

Café är den enda tidningen som har män på sina omslagsbilder, vilket gäller för sju 

omslag. På två av dessa omslag ler mannen på bilden. De män som inte ler har i stället ett 
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allvarligt uttryck som om de försöker se coola eller macho ut. Männen som är med på 

bild är alla kändisar, de är med på omslaget på grund av något de gjort och inte enbart för 

att de är fina att se på som en modell hade varit. Detta kan tolkas som, liksom Berger och 

Hirdman påstår, att mannen förknippas med aktivitet och finns med för något han gjort 

(Berger 1990, sid. 47, Hirdman 2002, sid. 255-256). Å andra sidan förekommer ingen 

aktivitet på omslagsbilderna, männen står i poser och tittar in i kameran, vilket inte kan 

kopplas till teorierna. Hirdmans uppfattning om att männen i manstidningen inte möter 

betraktarens blick för att undvika sexuella antydningar kan inte relateras till det material 

vi undersökt, eftersom alla män på omslagen tittar in i kameran (Hirdman 2002, 255-

256).  

Hirdman menar att en voyeuristisk position är omöjlig när män ser på män eftersom män 

inte är ensamma på bild utan att de gör något häftigt. Detta kan inte bekräftas i vår studie 

eftersom männen är ensamma på bild utan att göra något (Hirdman 255-256). Mannen på 

mansmagasinens omslag kan i stället härledas till Hirdmans resonemang hur kvinnor ser 

på kvinnor. Eftersom vårt material visar en man som är där för betraktaren blir mannens 

blick på andra män samtidigt voyeuristisk och narcissistisk, han ser på mannen på bilden 

och vill vara som honom (Hirdman 2002, sid. 262-264). 

Skillnaden mellan magasin som riktar sig till män och kvinnor ligger i stället i att kvinnan 

som är med på kvinnomagasinet i första hand är vacker, medan mannen på 

mansmagasinsomslaget i första hand har gjort något. Detta kan tolkas, liksom Berger 

konstaterar, som att kvinnan framträder och mannen agerar, enligt Bergers teorier (Berger 

1990, sid. 47). 

Alla män som figurerar på omslagsbilderna bär kläder som täcker större delen av 

kroppen, ett exempel på en sådan klädsel är kostym. Mannen som visar hud är klädd i ett 

linne, men det är en närbild så man ser ändå inte så mycket hud på bilden. Klädseln 

tillsammans med ansiktsuttrycken kan tolkas som ett sätt att undanröja alla homosexuella 

anspelningar. Detta eftersom medierna enligt Jacobson sällan kliver utanför de 
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heterosexuella ramarna (Jacobson 2005, sid. 28). 

Jacobson har dock sett reklambilder där killar framställs enligt de erotiska mönster som 

traditionellt använts när man avbildat kvinnor (Jacobson 2005, sid. 28). Tanaka har också 

sett att vissa manliga modeller i Japanska mansmagasin också ser ganska feminina ut och 

långt ifrån macho (Tanaka 2003, sid. 228). Men vi har i våra resultat inte hittat något som 

talar för att detta skulle förekomma även på Slitz och Cafés omslag. 

5.4.4 Bildutsnitt  
Andersson-Ek och Andréasson m.fl. samt Jais-Nielsen har kommit fram till att 

tidningsbilder kan beskäras i tre olika nivåer. Dessa nivåer är närbild som beskärs vid 

axlarna, halvkroppsbild som beskärs i höjd med händerna och helkroppsbild där hela 

personen är med på bilden (Andersson-Ek & Andréasson m.fl. 1999, sid. 68, Jais-Nielsen 

2004, sid. 37). Jais-Nielsen menar också att nästan alla magasins omslagsbilder är 

frilagda och lagda mot en vit eller färgad bakgrund. Detta är något som även Bergström 

har märkt och menar att friläggningen av bilden ska ge en lugn och neutral bakgrund som 

framhäver omslagspersonens ansikte (Bergström 2004, sid. 201, Jais-Nielsen 2004 sid. 

36). De festa omslagsbilder i vår undersökning är frilagda och lagda mot en färgad 

bakgrund. Vi har också funnit att de fyra magasinen vi studerat beskär omslagsbilderna 

på de tre olika ovan nämnda sätten. Cosmopolitan har alltid halvbilder på sina omslag där 

personen på bilden syns från huvudet ner till mitten av låret – i höjd med händerna. 

Hälften av Solos omslagsbilder är närbilder och hälften är halvbilder, men vissa av 

halvbilderna slutar redan i höjd med personen på bildens navel. Hos Café är 

omslagsbildernas komposition väldigt varierande. Några är närbilder, några halvbilder 

och några helbilder. Slitz använder sig mest av halvfigursbilder, men vid ett par tillfällen 

syns också tjejen på omslaget i helfigur.  

 
Jais-Nielsen har uppfattningen att fotografiska utfallande bilder används på majoriteten 

av alla magasin (Jais-Nielsen 2004 sid. 36). Och nästan alla omslag i vår studie har en 
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utfallande omslagsbild som täcker hela omslaget. Undantaget är ett par nummer av Café 

där det är oklart om bilden är utfallande eftersom bakgrunden är vit.  

 

 

6. Slutsats 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka likheter och skillnader man kan hitta mellan 

omslagen på kvinnomagasinen Cosmopolitan och Solo och mansmagasinen Café och 

Slitz.  

Frågeställningar 

1. Vilka likheter har omslagen på kvinnomagasinen Cosmopolitan och Solo och 

mansmagasinen Café och Slitz? 

2. Vilka skillnader har omslagen på kvinnomagasinen Cosmopolitan och Solo och 

mansmagasinen Café och Slitz? 

Vi har kommit fram till att det finns många skillnader på omslagen som riktar sig till en 

manlig målgrupp jämfört med en kvinnlig. De traditionella könsrollerna är påfallande på 

livsstilsmagasinen vi undersökt, men det finns ändå märkbara likheter. 

Både tjejtidningarna och killtidningarna puffar med sådant som de tror säljer och 

attraherar sina målgrupper, och de använder siffror och tilläggsbilder på omslagen för att 

locka till sig blickarna. Det som gäller för alla ungersökta magasin är att de har färgbilder 

på omslagen, de har utfallande bilder, och omslagspersonen tittar in i kameran. Överlag 

har både mansmagasinen och kvinnomagasinen mest kvinnor på omslagsbilderna och på 

båda typerna av magasin har kvinnorna antingen leenden eller förföriska uttryck. Båda 
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typerna av magasin använder sig nästan alltid av vitt och svart i puffarna och de har 

loggan högst upp över hela sidans bredd. Dessutom kan vi se att alla de undersökta 

magasinen vanligen har dragarpuffen nedanför mitten på omslaget. 

När det gäller puffarnas innehåll kan man se skillnader mellan mans- och 

kvinnomagasinen. På tjejtidningarna handlar puffarna mest om mode, skönhet, sex och 

relationer och de är framförallt utformade som tips och råd på hur man lyckas inom dessa 

områden och förbättra sig själv. På killtidningarna handlar puffarna i stället mest om 

kändisar men också om mode på Café och om sex på Slitz. Slitz puffar är ofta 

skämtsamma och sensationella medan Cafés puffar är mer uppräknande. Mansmagasinen 

använder ofta maskulina ord i sina puffar medan kvinnomagasinen vanligen använder 

mer feminina ord. 

Både mansmagasinen och kvinnomagasinen säljer med sex. På mansmagasinen använder 

man sexuella anspelningar framförallt i bilderna med avklädda kvinnokroppar för att tala 

till mannens lust och begär. Mansmagasinens bilder är över lag tagna längre ifrån så att 

man ser mer av omslagspersonernas kroppar jämfört med tjejtidningarna. Bilderna på 

tjejer på mansmagasinen visar mer hud än bilderna på kvinnomagasinen och det är 

vanligare med förföriska blickar och sexuellt utmanande poser. På tjejtidningarna ler de 

flesta tjejerna. De förföriska blickarna förekommer men inte i lika hög grad som på 

mansmagasinen. På kvinnomagasinen används bilderna tillsammans med texten för att 

tala till läsarnas vilja att efterlikna omslagstjejen och själva vara den som väcker begär 

hos männen. De sexuella anspelningarna på kvinnomagasinen finns framförallt i deras 

puffar som oftast är utformade som tips och råd.  

Könsrollerna märks tydligt även när män är med på omslagsbilderna eftersom de har 

mycket kläder på sig och fokus ligger snarare på männens bedrifter än på deras utseende. 

De har ofta allvarliga macho-miner och aldrig förföriska blickar vilket tillsammans med 

deras klädsel förhindrar eventuella homosexuella antydningar. 

Tjejtidningarna har ofta många klara färger på sina omslag, och använder gärna den 
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typiska tjejfärgen rosa. Killtidningarna å andra sidan använder vanligen traditionellt 

manliga färger i mörka och dova nyanser som bakgrundsfärg och har ofta signalfärgerna 

gult och rött i puffarna. 

Tjejtidningarnas omslag har ofta många puffar och puffarna placerade efter omslagets 

båda sidor, vilket kan ge ett plottrigt och prisvärt intryck. Layoutmässigt är Slitz ganska 

lik tjejtidningarna men med något färre puffar. Café sticker ut och är den tidning som har 

minst antal puffar. Det gör att Café har mer tomma ytor på sina omslag än de andra 

magasinen i undersökningen och därmed en mer stilren layout. När det gäller puffarnas 

placering har tjejtidningarna ofta samma ämnen på samma ställe på omslaget, medan 

killtidningarna har väldigt varierande placeringar av sina puffar. 

7. Egna reflektioner  

Genom att vi undersökt de ledande magasinen inom sin genre skulle våra slutsatser kunna 

gälla för även andra livsstilsmagasin. 

Eftersom vi har kommit fram till att puffarna skiljer sig ganska mycket mellan tjej- och 

killtidningarna har vi börjat fundera på om män och kvinnor kanske läser och uppfattar 

puffarna på helt olika sätt, eller om magasinsmakarna bara tror det. Detta har inte så 

mycket med just vår studie att göra, men hur kvinnor och män läser kan vara intressant 

att studera i framtiden. Det hade också varit intressant att titta närmare på hur det kommer 

sig att magasinen ser ut som de gör och hur arbetet kring omslagsskapandet fungerar. Det 

skulle vara spännande att till exempel sitta med och göra observationer på 

redaktionsmöten och följa arbetet med omslagen på plats. 

En annan sak som vore intressant att undersöka är de posters på idoler som följer med 

ungdomstidningnar som Okej, där man skulle kunna jämföra bilder på killar och tjejer. 

Okej hade varit särskilt intressant att undersöka eftersom den riktar sig både till killar och 

tjejer. 
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Bilaga 1: Kodschema 

Kodschema 
 
F1. Titel: 

1. Cosmopolitan 
2. Solo 
3. Café 
4. Slitz 
 

F2. Nummer: 1-12 
 
F3. Vilken är bakgrundsfärgen? 

1. Svart 
2. Vit 
3. Röd 
4. Grön 
5. Gul 
6. Blå 
7. Rosa 
8. Lila 
9. Orange 
10. Torkos 
11. Beige 
12. Brun 
13. Annan färg 
14. Grå 

 
F4. Hur många puffar? (Antal inklusive dragarpuffen)  
 
F5. Förekommer siffor i puffarna? 

1. Ja 
2. Nej 
 

F6. Vilka färger förekommer i puffarna? (Flera val möjliga) 
Svart 
Vit 
Röd 
Grön 
Gul 
Blå 
Rosa 
Lila 
Orange 
Torkos 
Beige 
Brun 
Metall 



Bilaga 1: Kodschema 

Annan färg 
Grå 

 
F7. Var på omslaget är loggan placerad? 

1. Högst upp över hela bredden. 
2. Högst upp till vänster 
3. Högst upp till höger 
4. Högst upp i mitten 

 
F8. Hur ligger loggan i förhållande till bilden? 

1. Framför bilden 
2. Bakom bilden 
3. Fri från bilden 

 
F9. Hur många personer är det på omslagsbilden?  
 
F10. Vilket kön har personen/personerna på omslagsbilden? 

1. Kvinna 
2. Man 
3. Båda 

 
F11. Vem är personen/personerna på omslagsbilden? 

1. Kändis 
2. Modell 

 
F12. Ler personen/personerna på bilden?  

1. Ja 
2. Nej 
3. Blandat (vid flera personer) 

 
F13. Hur är bilden komponerad? 

1. Närbild 
2. Halvbild 
3. Helbild (Man ser fötterna) 

 
F14. Tittar personen/personerna på bilden in i kameran? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Blandat (vid flera personer) 

 
F15. Vad har personen/personerna på bilden på sig? 

1. Kläder som täcker större delen av kroppen 
2. Kläder som visar hud 
3. Badkläder 
4. Unerkläder 
5. Inget 



Bilaga 1: Kodschema 

 
 
F16. Finns det flera bilder på omslaget? 

1. Ja 
2. Nej 

 
F17. Vad handlar dragarpuffen om? 

1. Personen på bilden 
2. Kändisar (annan än personen på bilden) 
3. Mental hälsa/självutveckling 
4. Sex 
5. Mode 
6. Skönhet 
7. Relationer 
8. Träning 
9. Sport 
10. Bilar 
11. Droger 
12. Kriminalitet 
13. Mat 
14. Alkohol 
15. Musik 
16. Tävling 
17. Specialpris 
18. Karriär 
19. Bantning 
20. Pengar 
21. Fest 
22. Present på köpet 

 
För att komma fram till var man placerar puffar med visst innehåll har vi utformat ett 
rutnät som liknar de som använts ögonrörelsestudier. 
 
F18. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 1? 
F19. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 2? 
F20. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 3? 
F21. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 4? 
F22. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 5? 
F23. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 6? 
F24. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 7? 
F25. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 8? 
F26. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 9? 
F27. Vilket ämne behandlar puffen i ruta 10? 
 
Fråga 18- 27 besvaras med: 

1. Personen på bilden 



Bilaga 1: Kodschema 

2. Kändisar (annan än personen på bilden) 
3. Mental hälsa/självutveckling 
4. Sex 
5. Mode 
6. Skönhet 
7. Relationer/kärlek 
8. Träning/kropp 
9. Sport 
10. Motor 
11. Droger 
12. Kriminalitet 
13. Mat 
14. Alkohol 
15. Musik 
16. Tävling 
17. Specialnummer 
18. Karriär/jobb 
19. Bantning 
20. Pengar 
21. Dragarpuff 
22. Ingen puff 
23. Present på köpet 
24. Inredning 
25. Resor 
26. Våld 
27. Djur 
28. Film 
29. Spel 
30. Fest 
31. Elektronik 

 
F28. Vilken målgrupp vänder sig magasinet till? 

1. Kvinnor 
2. Män 



Bilaga 2: Rutnät 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

 



Bilaga 3: Resultat av rutnät 

Cosmopolitans puffar 

1 
12 Ingen puff 100 % 

6 
7 Skönhet 58,3% 
2 Mode 16,7% 
1 Mental hälsa/självutveckling 8,3 % 
1 Sex 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 

2 
12 Sex 100 % 

7 
8 Personen på omslagsbilden 66,7% 
1 Mode 8,3 % 
1 Skönhet 8,3 % 
1 Relationer/kärlek 8,3 % 
1 Resor 8,3 % 

3 
9 Relationer/kärlek 75 % 
1 Mental hälsa/självutveckling 8,3 % 
1 Sex 8,3 % 
1 Pengar 8,3 % 

 

8 
8 Relationer/kärlek 66,7% 
2 Karriär/jobb 16,7% 
1 Mental hälsa/självutveckling 8,3 % 
1 Mode 8,3 % 

4 
12 Dragpuff 100 % 

9 
6 Relationer/kärlek 50 % 
3 Skönhet 25 % 
2 Träning/kropp 16,7% 
1 Kändisar 8,3 % 

5 
3 Mode 25 % 
2 Mental hälsa/självutveckling16,7 % 
2 Relationer/kärlek 16,7% 
2 Ingen puff 16,7% 
1 Karriär/jobb 8,3 % 
1 Pengar 8,3 % 
1 Dragarpuff 8,3 % 

10 
4 Relationer/kärlek 33,3% 
2 Mental hälsa/självutveckling16,7 % 
2 Ingen puff 16,7% 
1 Kändisar 8,3 % 
1 Mode 8,3 % 
1 Skönhet 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3: Resultat av rutnät 

 
Solos puffar 

1 
12 Ingen puff 100 % 

6 
9 Mode 75 % 
1 Skönhet 8,3 % 
1 Tävling 8,3 % 
1 Bantning 8,3 % 

 

2 
6 Present på köpet 50 % 
4 Sex 33,3% 
1 Specialnummer 8,3 % 
1 Dragarpuff 8,3 % 

7 
6 Sex 50 % 
2 Träning/kropp 16,7% 
1 Mental hälsa/ självutveckling 8,3 % 
1 Mode 8,3 % 
1 Skönhet 8,3 % 
1 Bantning 8,3 % 

3 
3 Present på köpet 25 % 2 Skönhet 16,7% 
1 Mode 8,3 % 1 Relationer/kärlek 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 
1 Droger 8,3 % 
1 Dragarpuff 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 
1 Inredning 8,3 % 

 

8 
3 Skönhet 25 % 
2 Kändisar 16,7% 
2 Mode 16,7% 
1 Mental hälsa/ självutveckling 8,3 % 
1 Sex 8,3 % 
1 Relationer/kärlek 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 
1 Bantning 8,3 % 

4 
3 Relationer/kärlek 25 % 
3 Dragarpuff 25 % 
2 Skönhet 16,7% 
1 Mode 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 
1 Bantning 8,3 % 
1 Present på köpet 8,3 % 

 

9 
3 Relationer/kärlek 25 % 
2 Personen på omslagsbilden 16,7% 
2 Skönhet 16,7% 
2 Dragarpuff 16,7% 
1 Träning/kropp 8,3 % 
1 Tävling 8,3 % 
1 Karriär/jobb 8,3 % 

 

5 
8 Dragarpuff 66,7% 
2 Kändisar 16,7% 
2 Skönhet 16,7% 

 

10 
7 Dragarpuff 58,3% 
2 Karriär/jobb 16,7% 
1 Mental hälsa/ självutveckling 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 
1 Resor 8,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3: Resultat av rutnät 

Cafés puffar 

1 
12 Ingen puff 100 % 

6 
12 Ingen puff 100 % 

2 
3 Ingen puff 25 % 
2 Personen på omslagsbilden 16,7% 
2 Kändisar 16,7% 
2 Mode 16,7% 
1 Specialnummer 8,3 % 
1 Karriär/jobb 8,3 % 
1 Dragarpuff 8,3 % 

 

7 
6 Mode 50 % 
5 Ingen puff 41,7% 
1 Sport 8,3 % 

 

3 
3 Kändisar25% 
3 Mode 25 % 
3 Dragarpuff 25 % 
1 Kriminalitet 8,3 % 

 

8 
5 Dragarpuff 41,7% 
4 Ingen puff 33,3% 
1 Kändisar 8,3 % 
1 Mode 8,3 % 
1 Karriär/jobb 8,3 % 

 

4 
3 Dragarpuff 25 % 
3 Ingen puff 25 % 
2 Kändisar 16,7% 
1 Mode 8,3 % 
1 Kriminalitet 8,3 % 
1 Karriär/jobb 8,3 % 
1 Resor 8,3 % 

 

9 
5 Dragarpuff 41,7% 
4 Ingen puff 33,3% 
1 Kändisar 8,3 % 
1 Sport 8,3 % 
1 Pengar 8,3 % 

 

5 
7 Ingen puff 58,3% 
1 Kändisar 8,3 % 
1 Sex 8,3 % 
1 Mode 8,3 % 
1 Relationer/kärlek 8,3 % 
1 Dragarpuff 8,3 % 

 

10 
6 Ingen puff 50 % 
4 Dragarpuff 33,3% 
2 Kändisar 16,7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3: Resultat av rutnät 

Slitz puffar 

1 
5 Ingen puff 41,7%1 Mode 8,3 % 
1 Skönhet 8,3 % 1 Motor 8,3 % 
1 Alkohol 8,3 % 
1 Tävling 8,3 % 
1 Karriär/jobb 8,3 % 
1 Film 8,3 % 

6 
12 Ingen puff 100 % 

2 
2 Mode 16,7% 2 Karriär/jobb 16,7% 
2 Spel 16,7% 1 Sex 8,3 % 
1 Kriminalitet 8,3 % 
1 Alkohol 8,3 % 
1 Pengar 8,3 % 
1 Dragarpuff 8,3 % 
1 Våld 8,3 % 

7 
3 Sex 25 % 3 Sport 25 % 
2 Kändisar 16,7% 1 Mode 8,3 % 
1 Alkohol 8,3 % 
1 Karriär/jobb 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 

3 
3 Sex 25 % 2 Kändisar 16,7% 
2 Pengar 16,7% 1 Mental 
hälsa/självutveckling 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 
1 Kriminalitet 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 
1 Film 8,3 % 

8 
3 Ingen puff 25 % 2 Sex 16,7% 
2 Kriminalitet 16,7% 1 Kändisar 8,3 % 
1 Relationer/kärlek 8,3 % 1 Sport 8,3 % 
1 Djur 8,3 % 
1 Film 8,3 % 

4 
2 Sport 16,7% 2 Dragarpuff 16,7% 
1 Personen på omslagsbilden 8,3 % 
1 Kändisar 8,3 % 1 Droger 8,3 %  
1 Kriminalitet 8,3 % 1 Våld 8,3 % 
1 Film 8,3 % 1 Fest 8,3 % 
1 Elektronik 8,3 % 

9 
3 Dragarpuff 25 % 2 Kändisar 16,7% 
2 Sex 16,7% 2 Sport 16,7% 
1 Relationer/kärlek 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 
1 Inredning 8,3 % 

 

5 
6 Dragarpuff 50 % 
1 Personen på omslagsbilden 8,3 % 
1 Kändisar 8,3 % 
1 Relationer/kärlek 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 
1 Ingen puff 8,3 % 
1 Resor 8,3 % 

 

10 
7 Dragarpuff 58,3% 
2 Personen på omslagsbilden 16,7% 
1 Motor 8,3 % 
1 Träning/kropp 8,3 % 

 

 
 



Bilaga 4: Information om magasinen 

Solo 

Grundad: 1997 
Chefredaktör: Karin Nordin 
Redaktionellt program: I Solo får du massor av mode, skönhet, relationsreportage 
och heta kändisintervjuer. 
Huvudmålgrupp: Unga kvinnor i början av sitt vuxna liv med storstadsambitioner. 
Hon bor inte nödvändigtvis i en storstad, men hon delar den typiska storstadskvinnans 
intressen och livsstil. Snittåldern på läsaren är 24 år. 
Antal utgåvor: 12 
Upplaga 2007: 50 800 
(www.solomag.se, Solos chefredaktör Karin Nordin, Frida Förlag) 
 

Cosmopolitan 

Grundad: 2001 
Chefredaktör: Maja Persson 
Innehåll: Relations- och modemagasin. 
Huvudmålgrupp: Kvinnor 20-30 år. 
Antal utgåvor: 12 
Upplaga 2007: 83 400 
(Sveriges Tidskrifter 2008, sid. 145)  
 

Café 

Grundad: 1990 
Chefredaktör: Jens Stenberg 
Innehåll: En tidning för den moderne mannen. Läsning om mode, prylar och trender 
blandas med tung intervjujournalistik, sport, äventyr och samhällsreportage. 
Huvudmålgrupp: Män i åldrarna 20-35 år, aktiva och välutbildade storstadsbor med 
hög inkomst, intresserade av mode, resor, prylar och sport. 
Antal utgåvor: 12 
Upplaga 2007: 33 300 
(Sveriges Tidskrifter 2008, sid. 133).  
 

Slitz 

Grundad: 1980 
Chefredaktör: Mats Drougge 
Innehåll: Mode, långa intervjuer, reportage, nöjesliv, film, tv-spel, musik, träning, 
bilar och hemelektronik. 
Huvudmålgrupp: Män 18-35 år. Med intresse för mode, sport resor, teknik, prylar 
och bilar. 
Antal utgåvor: 12 
Upplaga 2007: 42 000 
(Sveriges Tidskrifter 2008, sid. 469).  
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