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Abstract
This thesis examines the portrayal of women and femininity in the Danish lifestyle magazines
Eurowoman, Woman and ChriChri aimed at younger women aged circa 20 to 40. The
motivation for the project is to see whether tendencies and ideas in the so-called fourth wave
feminism in popular culture have infiltrated the magazine journalism, whose content
historically both has been criticized for its reproduction of traditional gender roles and
celebrated as voices of modern feminism.
The quantitative content analysis is based on the political psychology’s concepts of agenda
setting, priming and framing and it focuses on which themes and framings of the woman and
womanhood that dominate the magazine universe. It includes codings of all editorial content
from two printed editions of each magazine and two weeks of editorial content from the
Facebook sites and Instagram profile tied to the magazines. Through most of the thesis, no
distinction is made between text and images in accordance with Kress and Van Leeuwen’s
multimodal theory, but the analysis also contains more gender specific perspectives from
John Berger, Laura Mulvey and Erving Goffman in relation to further analysis of the visual
portrayal of femininity in the magazines.
The understanding of gender in this thesis is based on Judith Butler’s theory of gender as
performative and socially constructed opposed to a biologically deterministic idea. In Butler’s
theory, gender is something you do, rather than something you are, and our understanding of
gender is continually shaped by a dialectic interaction between existing discourses in society
and individual activity.
The thesis concludes that the magazines generally construct an image of femininity that is
based on looks and appearance, which relates to Butler’s ideas of gender as an external and
performative quality. The women in the magazines are beautiful – in an understanding that
dominantly includes being white and slim, sensitive, interested in fashion, travel, interior
decoration, food and healthy living and generally very concerned about their looks, but they
are also both active and ambitious in their career life. They strive towards postfeministic
ideals of both being ultra feminine housewives and at the same time strong, self-sufficient and
independent career women. But feminism is also featured in more explicit ways, and for
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example all the magazines contain positive framings of fourth wave feministic figureheads. At
the same time, the analysis identifies an opening towards a higher degree of bodily diversity
in the magazines – especially in the matter of including curvier female bodies. One of the
Eurowoman magazines contains a fashion series with a plus size model, ChriChri features a
column about being a chubby woman, and Woman continuously includes images of “ordinary”
women’s bodies in the magazine.
Finally, different reception analyses and commercial aspects are discussed in order to insert
the conclusions into a broader perspective of the motivations behind the magazines and the
possible effects on their audiences.
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1. Indledning
”Magazines are a major part of the media landscape. They accompany us from (just out of) the
cradle all the way to the grave, and it is striking that even those aimed at two- and three-yearold children offer remarkably polarized gender scripts: action, transport, adventure for boys;
beauty, kindness and princesses for girls.”
- Gill (2007) s. 180
Sådan skriver den britiske sociolog, kulturteoretiker og feminist, Rosalind Gill, om
magasinmediets betydning for konstruktionen af stereotype kønsforestillinger i samfundet.
Den britiske sociolog og medieforsker, David Gauntlett, mener ligeledes, at ”Women’s
magazines are, of course, all about the social construction of womanhood today.” 1 Og
kvindelighed i dag er hverken let eller ligetil at regne ud. I den danske udgave af det
verdensomspændende modeblad Elle’s magasin nr. 100, som udkom den 29. december 2016,
finder vi eksempelvis den omfattende liste De 100 ting, en moderne kvinde skal nå, der blandt
andet indeholder punkterne ”Være en god mor”, ”Vide, hvad der gør dig sexet”, ”Bestige et
bjerg” og ”Kunne betjene en boremaskine selv.”2
Magasinformatet har været en fast del af medielandskabet siden begyndelsen af 1700-tallet3,
og kvindemagasinerne har gennem årene gentagne gange været genstand for feministisk
kritik. Mens nogle mener, at de primært reproducerer gamle og begrænsende kønsroller,
hylder andre magasinerne som moderne feministiske stemmer, der portrætterer stærke,
handlekraftige og selvstændige kvindefigurer.4
For tiden er medierne fulde af diskussioner om den såkaldte fjerdebølgefeminisme. En række
fremtrædende unge kvinder i populærkulturen har gennem de seneste år erklæret sig for
feminister

og

på

forskellig

vis

italesat

såvel

politiske

som

kulturelle

ligestillingsproblematikker i den vestlige verden. Den nye feminisme er ikke forbeholdt
rødstrømper og kulturradikale akademikere. Den er ung, kommerciel og mainstream. Det er
igen blevet cool at kalde sig feminist, og kvindemagasiner verden over hylder kendte
fjerdebølgeikoner som Beyoncé, Lena Dunham, Taylor Swift og Emma Watson, der via en
Gauntlett (2008) s. 196
Aller Media A/S (2016) s. 44-47
3 Povlsen (2004) s. 27
4 Gill (2007), Gauntlett (2008)
1
2
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fælles kendisfaktor, men på meget forskellig vis, udkæmper en moderne kvindekamp i
popkulturens spotlys.
På trods af en generel tilbagegang for de trykte medier, besidder magasinerne ifølge flere
forskere stadig en betydelig social og kulturel magt, der er medvirkende til at bestemme, hvad
det vil sige at være kvinde i dag.5 Tal fra analyseinstituttet YouGov viser desuden, at 26
procent af danskerne i år 2014 månedligt læste et eller flere magasiner6, og da magasinernes
univers i dag ikke blot kan begrænses til det trykte format, men også i stigende grad
inddrager digitale platforme, når deres indhold fortsat ud til mange danskere.
1.1 Problemfelt og problemformulering
Jeg vil i dette speciale se nærmere på konstruktionen af kvindelighed i danske
livsstilsmagasiner til kvinder i aldersgruppen cirka 20 til 40 år anno 2017. Har
fjerdebølgefeminismens ligestillings- og diversitetsidealer i realiteten fundet vej til disse
formater? Det vil jeg undersøge gennem en kvantitativ indholdsanalyse af tre forskellige
danske kvindemagasiner, der både inddrager tekst- og billedmateriale, og som søger at
besvare følgende problemformulering:
Hvilke kvindebilleder præsenteres i de danske kvindemagasiner Eurowoman, Woman og
ChriChri?
Jeg vil med teoretisk udgangspunkt i Judith Butlers socialkonstruktivistiske og performative
kønsforståelse samt ved brug af den politiske psykologis begreber agenda setting, priming og
framing se på, hvordan forskellige temaer prioriteres i magasinernes redaktionelle indhold,
og hvordan kvindelighed både italesættes og visualiseres. Tekst og billeder behandles i
størstedelen af analysen samlet med udgangspunkt i Kress og Van Leeuwens multimodale
analysemodel, men der inddrages også mere kønsspecifikke teorier til billedanalyse af John
Berger, Laura Mulvey og Erving Goffman. Analysens resultater vil blive diskuteret i relation til
forskellige feministiske og kommercielle perspektiver, og slutteligt vil jeg perspektiverende
inddrage modtageraspektet og se nærmere på magasinernes potentiale for at påvirke
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Gill (2007) s. 181, Gauntlett (2008) s. 196
YouGov (2014) s. 2
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dannelsen af kønsforestillinger i samfundet. Undersøgelsen bygger på et hermeneutisk
udgangspunkt og en forforståelse af, at fjerdebølgefeminismen i et vist omfang vil kunne
spores i magasinernes journalistiske indhold. Jeg søger udelukkende at kortlægge
magasinernes kvindebilleder, og der indgår således ikke nogen receptionsundersøgelser af
magasinerne eller afsenderperspektiver, selvom dette naturligvis ville være oplagte
elementer for videre udforskning af emnet.

2. Kvindemagasinernes udvikling
Ugeblade og magasiner har eksisteret i den vestlige verden siden begyndelsen af 1700-tallet.7
Meget har forandret sig siden da, og jeg vil nu kort gennemgå nogle af de vigtigste udviklinger
i kvindemagasinernes indhold gennem tiden. Jeg tager her udgangspunkt i en dansk kontekst,
men inddrager også britiske og amerikanske perspektiver. Det er i den forbindelse vigtigt at
understrege, at selvom udviklingen i store træk ligner hinanden i landene, er der også
mærkbare forskelle at finde – særligt indtil efterkrigstiden, hvorfra forbruget i Danmark i
stigende grad demokratiseres og amerikaniseres. 8 Man kan naturligvis ikke overføre de
britiske og amerikanske perspektiver direkte til en dansk kontekst, da magasinernes historie
også afspejler landenes interne, kulturelle forskelligheder i forhold til køn og ligestilling, men
da der også er væsentlige ligheder i udviklingen, som biddrager til perspektiver i min analyse,
har jeg alligevel valgt at medtage disse.
Allerede i 1711 udgiver englænderen Joseph Addison tidsskriftet Spectator, som siden får
efterligninger i hele Europa. I Danmark kommer de første underholdende magasiner og
ugeblade i 1720’erne som eksempelvis Det Ny-indrettede Thee- og Caffee-Huus.9 1800-tallet
bliver dog ugebladenes guldalder.
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I 1874 lancerer parret Laura og Carl Aller

håndarbejdsbladet Nordisk Mønster-Tidende, som senere bliver til kvindeugebladet Femina, og
i 1877 kommer den første udgave af familieugebladet Illustreret Familiejournal.11 Overgangen
mellem familieugebladet og kvindeugebladet er flydende. Mange af kvindebladene handler i
denne periode om ”Kvindesagen”, og fra 1880 til 1915 udkommer der i alt cirka 20 titler, som
Povlsen (2004) s. 27
Jensen (2012) s. 267
9 Povlsen (2004) s. 27
10 Ibid.
11 Grynberg (2016)
7
8
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diskuterer kvindens stilling i samfundet og taler for kvinders stemmeret. Andre af tidens
kvindeugeblade centrerer sig især om kvindens rolle i hjemmet og familien samt de nyeste
modetendenser. I år 1909 lanceres Husmoderens Blad. Praktisk Ugeblad for Kvinder og
Hjemmet, der også primært dækker domestiske temaer som sundhedspleje og opdragelse,
hjemmesyning, håndarbejde og husflid, blomsterdyrkning og madopskrifter. Bladet afspejler
den videnskabeliggørelse af husmoderens arbejde, som bliver et omdrejningspunkt fra
1890’erne og fremefter.12 I år 1919 udgiver Danske Kvinders Nationalråd bladet Tidens
Kvinder med budskabet om, at kvinder bør have en større plads i det offentlige liv og seriøse,
dybdeborende artikler om politik, kultur og samfundsforhold. Der er dog også plads til
kropspleje og modestof, og med Tidens Kvinder gør slankekuren og gymnastikken deres
indtog i de danske blade. Fra og med Tidens Kvinder begynder kvindebladet at behandle
kultur i en bred forstand, der både rummer hjem, selskabsliv, teater, bøger, sport, dyr, politik,
velgørenhed, sundhed og arbejde.13 Efter 1945 begynder nye blade som Alt For Damerne i
højere grad at fokusere på skønhed og vedligeholdelse af kroppen som en pligt for alle
kvinder uanset alder, ægteskabelig og social status.14 Alt For Damerne vokser ud af stigningen
i materiel velstand efter krigen og lanceres i 1946 til kvinderne i en ny, bred middelklasse.
Hvor Tidens Kvinder opstillede et valg mellem karriere og kærlighed, præsenterer Alt For
Damerne et både-og. Kvinden er her både mor, velplejet, moderne, professionel forbruger,
indretningsarkitekt, kok, pædagog og stylist.15
I begyndelsen af 1950’erne ophæves rationeringen efter krigens afslutning, lønningerne
begynder gradvist at stige, og mange kvinder melder sig ind på arbejdsmarkedet. Alt dette
betyder, at store befolkningsgrupper får flere penge mellem hænderne, og borgerskabets
forbrugskultur bliver nu formidlet til mellemlagene af først dame- og hobbyblade og siden af
specialmagasinerne.
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Den danske specialmagasinpresse slår særligt igennem med

boligmagasinet Bo Bedre, som udgives første gang i 1962. Det samme gør magasinet Eva, der
satser på de mange, unge kvinder, som i 1960’erne får deres egne penge til forbrug. I takt med
at ungdomsoprøret ulmer, og en feministisk bevidsthed igen spirer i samfundet, lægges der

Jensen (2012a) s. 83
Ibid. s. 271
14 Ibid. s. 267
15 Ibid. s. 273
16 Jensen (2012b) s. 274
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heri afstand til den hidtil dominerende parisermode, og moden demokratiseres og bliver til
leg og udtryk for livsstil og personlig smag.17 Magasinbranchen er segmenteret og henvender
sig oftest til en relativt lille, loyal læsergruppe baseret på parametre som køn, alder og
interesser. Fra midten af 1990’erne sker der et boom i special- og livsstilsmagasiner, men
efter finanskrisen i år 2008 bliver der færre og mindre købedygtige læsere. Siden er både
antallet af titler og læsertal faldet støt.18 Samtidig har tilkomsten af nye digitale medier og
deres voksende popularitet også betydet en tilbagegang for de trykte medier. I dag inddrages
både websites, blogs, videoer, sociale medier, apps og events i stigende grad som supplement
til de trykte magasiner, og magasinerne fungerer nu som platforme eller brands for indhold
på tværs af medieteknologier.19
I 1964 bliver magasinet Cosmopolitan i sin nuværende form lanceret i USA, da forfatteren
Helen Gurley Brown overtager titlen som redaktør på et gammelt familie- og senere
litteraturmagasin, der har eksisteret siden 1886. Cosmopolitan bliver begyndelsen på en ny
æra inden for kvindemagasinerne, der hovedsageligt omhandler livet som single, arbejdende
kvinde i storbyen især med fokus på heteroseksuel sex og forbrug. Cosmopolitan-kvinden har
fokus på at udnytte sin selvstændighed til fulde – både økonomisk og seksuelt. Denne nye
diskurs, der understreger kvinders ret til at nyde sex og tale åbent om det, er radikalt
anderledes fra tidligere, og i kølvandet på den følger også nye diskurser om mænd i bladene,
der nu ikke kun bliver behandlet med respekt og ærbødighed, men som pludselig også kan
være utilstrækkelige og genstand for grin og seksuel objektivisering.20 Gauntlett beskriver i
den forbindelse også en stor mængde stof om heteroseksuel sex i 00’ernes magasiner til unge
kvinder, herunder Cosmopolitan, hvori mænd ofte fremstilles som villige sexobjekter.21 Denne
udvikling hænger sammen med en hyppig portrættering i populærkulturen af den arbejdende
singlekvinde i storbyen med fokus på sex, kærlighed og ikke mindst forbrug, som vi
eksempelvis ser det i den meget populære tv-serie Sex and the City fra samme periode.
Kritikken af kvindemagasinerne i perioden har efterfølgende ofte handlet om, at de primært

Ibid. s. 272
Jensen (2016) s. 195
19 Ibid. s. 197-199
20 Gauntlett (2008) s. 57
21 Ibid. s. 196-198
17
18
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fremstiller lykke som opbundet på mænd og parforholdet. Som journalisten Alexandra Starr
eksempelvis udtrykker det:
”For the most part … women’s magazines are pushing the same message they were half a
century ago: women’s existence revolves around landing the right guy.”
- Gauntlett (2008) s. 200
Hun tilføjer dog, at teknikken i 00’ernes magasiner nærmere handler om god sex end om god
madlavning til forskel fra tidligere. Ifølge Gauntlett er kvinden også både aktiv og kræsen i sin
mandejagt i magasinerne og ikke afventende, som vi ofte ser det i magasiner fra begyndelsen
og midten af 1900-tallet.22
Cosmopolitans indhold rummer dog mange modsætninger, konkluderer medieforskeren
Janice Winships analyse af magasinet fra 1980’erne. Én artikel opfordrer læserne til at være
glade for deres kroppe, mens en anden guider dem til at tabe sig, og mændene i magasinet
bliver både mødt af sympati og kritik, mens romantik og ægteskab både hyldes og fordømmes.
Cosmopolitan-kvinden er defineret af modsætningsforhold og skal både være sexet,
succesfuld, glamourøs og hårdtarbejdende, skarp og afslappet i sociale sammenhænge,
magtfuld og sympatisk på arbejdet.23Der er ikke ret stor tolerance overfor det uperfekte eller
usexede, og der opfordres til, at kvinden bruger mange penge på skønhedsprodukter,
konkluderer Winship. Hun understreger dog, at magasinet i hvert fald i begyndelsen bliver en
vigtig katalysator for frigørelse og forandring, som giver stemme til idéer og perspektiver i
kvindelivet, der ikke tidligere har været i massecirkulation, og talrige varianter og imitationer
følger da også senere efter mange steder i verden.24 I år 2006, hvor den danske udgave af
Cosmopolitan lanceres under forlaget Benjamin Media, der siden år 2000 også har udgivet
Woman, har det titlen som det bedst sælgende magasin til unge kvinder med 18 millioner
læsere på verdensplan.25 Allerede i år 2009 lukker den danske udgave dog igen, da magasinet
rammes hårdt af den økonomiske krise.26

Ibid. s. 200
Ibid. s. 58
24 Ibid.
25 Høy-Jensen (2006)
26 Madsen (2009)
22
23
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Ifølge Gill deler kvindemagasiner i dag ofte følgende træk:
-

De adresserer læserne venskabeligt som ligeværdige gennem brugen af en intim
sproglig tone.

-

De er organiseret omkring de delte nydelser og besværligheder i femininiteten.

-

De er konstrueret i modsætningsforholdet til det maskuline og fokuserer på det,
kvinder deler i kraft af at være kvinder. Dermed indeholder magasinerne også
implicitte udelukkelser relateret til alder, ”race”, seksualitet og klasse.

-

De adopterer et sprog af individualisme med fokus på personlige løsninger på
bekostning af kollektiv, social eller politisk kamp.27

Gill understreger dog, at forskellige magasiner abonnerer på forskellige versioner af
femininitet, der kan forandre sig over tid. For eksempel adopterede det britiske magasin
Woman i 1940’ernes krigstid en mere feministisk tone med fokus på selvstændighed og
arbejde uden for hjemmet, men vendte i 1950’erne tilbage til familielivet og husmorrollen
som omdrejningspunkt i kvindelivet.28
Ifølge lektor i medievidenskab, Karen Klitgaard Povlsen, henvender magasiner sig primært til
en af de mest ombejlede og indflydelsesrige målgrupper i samfundet: ”de veluddannede,
velindtjenende mellemlag i mellemalderen i byområder, de informationsstærke” 29 , og i
kvindemagasinernes tilfælde er målgruppen også middelklassens aktive, veluddannede
kvinder.30 I en rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg i år 1995 konkluderer
hun, at det vigtigste indhold i danske kvindeblade er orienteringen om varer og mode, der
omhandler kroppen, boligen og kulturen.31
I 1998 lanceres den første udgave af undersøgelsens ældste magasin, Eurowoman, som et
søsterblad til mandemagasinet Euroman med forsidehistorier som Prinsesse Diana –
mystikken breder sig, Fonzac – lykkepiller for alvor og Kvindernes valgsejr – hvad koster det?32
Det første Eurowoman har således udover en stor mængde mode- og skønhedsstof også fokus
Gill (2007) s. 183
Ibid.
29 Povlsen (1995) s. 6
30 Ibid. s. 26
31 Ibid.
32 Egmont (2013)
27
28
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på mere politiske emner. I år 2000 rammer det første Woman hylderne og indeholder blandt
andet guidesene 7 flugtveje ud af et sexløst singleliv og Fra mund til mand, der viser, hvordan
man giver det perfekte blowjob.33 Disse temaer placerer Woman i en direkte linje efter
Cosmopolitan, hvilket også kan forklare, hvorfor der ikke var plads til begge magasiner i en
dansk kontekst. ChriChri er analysens yngste magasin og stiftes i år 2014 af skuespiller og tvvært Christiane Schaumburg-Müller som et webmagasin.34 Året efter udgives det første gang
som trykt magasin.35

3. Fjerdebølgefeminismen
Inden for feminismen taler man ofte om tre forskellige bølger. Den første finder sted i
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet i England, hvor de såkaldte
suffragetter kæmper for grundlæggende politiske og juridiske rettigheder for kvinder. I
Danmark udgør forskellige kvindeorganisationer med Dansk Kvindesamfund i spidsen den
feministiske stemme i debatten, der i 1915 fører til, at kvinderne får valgret i Danmark.36
Andenbølgefeminismen kobles til tiden omkring 1960’erne og 1970’ernes kvindebevægelser
og kredser især om emner som seksuel frigørelse, ligestilling i familien og hjemmet og
klassekampen i samfundet. Den tredje feminismebølge begynder i 1990’erne og udfolder sig
særligt i akademiske kredse. Her handler det især om konstruktionen af køn og queerteori, og
med denne bølge splittes feminismen i flere forskellige identitetspolitiske retninger, der
blandt andet fokuserer på diversitet i forhold til andre parametre end køn som eksempelvis
etnicitet, klasse og seksualitet. 37 Det er desuden her, Judith Butlers teori om kønnet som
performativt placerer sig.
Nu tales der i medierne om, at en fjerdebølgefeminisme er opstået. Denne kommer i mange
forskellige

former

og

indeholder

særligt

følgende

bevægelser:

En

kommerciel

mainstreamfeminisme, der udspiller sig i populærkulturen; en online-feminisme, der lever på
de sociale medier og i særlig grad tiltaler ungdommen 38 , og som både bæres frem af
individuelle personligheder og af større kampagner som eksempelvis det internationale
Poulsen (2015)
Høgh (2014)
35 ChriChri (2015)
36 Kvinfo (2017a)
37 Giese (2016)
38 Ibid.
33
34
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Everyday Sexism Project39; en ’brun’ feminisme; en islamisk feminisme og LGBTQ-feminismen,
som især fokuserer på transkønnede og en såkaldt genderqueer-forståelse af køn, der
betegner personer, som på forskellig vis bevæger sig uden for det traditionelle, binære
kønssystem bestående af kategorierne ”mand” og ”kvinde”.40 Den feministiske fjerdebølge har
således i høj grad taget de nye medieformer til sig og trives særligt på de sociale mediers
individualistiske platforme. Kulturjournalist Marie Carsten Pedersen beskriver det således:
”Formen er også indhold. Internettets på én gang demokratiske og individualistiske natur er
på mange måder analog med fjerdebølgefeminismens. Man dyrker individet i form af sig selv,
men også af forbilleder, influencers – og man samler sig i fællesskaber på tværs af
mainstreamkulturens kategorier.”
- Pedersen (2016)
Det kan dog særligt af to grunde være svært at tale om de nuværende tendenser som ét fælles
feministisk projekt. På den ene side fordi forgreningerne både er så ideologisk og
udtryksmæssigt forskellige, og som følge af dette er flere af de, der benævnes som
fjerdebølgefeminister, internt uenige med hinanden om, hvorvidt der er tale om egentlig
feminisme hos modparten. På den anden side fordi et fænomen først kan beskrives på
troværdig og fyldestgørende vis, når man ser det fra en vis afstand. Det er umuligt at indfange
og kategorisere noget, som fortsat er under udvikling og derfor hele tiden ændrer sig. I dette
speciale vil jeg dog hovedsageligt beskæftige mig med fjerdebølgefeminismen som en
populærkulturel tendens, da det er dette felt, kvindemagasinerne bevæger sig inden for. Jeg
vil derfor kort sammenfatte nogle af de vigtigste momenter og personligheder inden for
denne bevægelse de seneste år for at skabe et overblik over aktuelle feministiske tendenser i
det populærkulturelle landskab.
I populærkulturens fjerdebølgefeminisme er kvindekroppen særligt i fokus. Den amerikanske
manuskriptforfatter, instruktør, skuespiller og skaber af den populære tv-serie Girls, Lena
Dunham; den amerikanske skuespiller og komiker Amy Schumer; den norske skuespiller fra
hit-tv-serien Skam, Ulrikke Falck; og den danske komiker og frontfigur for den nystartede
organisation Fed Front, Sofie Hagen, er blot nogle af de mest aktuelle eksempler på
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indflydelsesrige kvinder – eller influencers, der kæmper mod den såkaldte bodyshaming41 af
kvindekroppen. Fælles for dem alle er et oprør mod mediernes retoucherede, slanke og
perfekte kvindekroppe og et ønske om en større synlighed af kurver, deller, appelsinhud og
strækmærker, og de bruger alle aktivt deres egne kroppe, som indeholder disse ting, i
kampen. Lena Dunham og Amy Schumer indgår desuden i en større bevægelse af Hollywoodfeminister, der blandt andre også tæller kvinder som sangerinderne Beyoncé og Taylor Swift
og skuespillerinden Emma Watson, der på forskellig vis sætter fokus på feminisme og
ligestillingsrelaterede emner. De sociale medier og særligt Instagram spiller en vigtig rolle i
den kropsaktivistiske del af fjerdebølgefeminismen, og Instagram-kampagner med hashtags
som eksempelvis #EffYourBeautyStandards, #NoWrongWayToBeAWoman, ”NoBodyShame og
det danske #MitSandeJegUdenFilter, der alle hylder kropsdiversitet og naturlighed, har haft
stor popularitet de seneste år.
Skønhedsfirmaet Dove var en af frontløberne i kampen for at få de ”almindelige”
kvindekroppe ind i mediebilledet. Allerede i de tidlige 00’ere iværksatte Dove en
undersøgelse af flere end 3.000 kvinder i 10 forskellige lande, der viste at kun to procent ville
betegne sig selv som ”smukke”. Undersøgelsen blev startskuddet til Dove Campaign For Real
Beauty, som blev igangsat i år 2004 med en fotokampagne med kvinder af forskellig alder,
kropsform og hudfarve.42 I 2006 blev Dove Self-Esteem Fund grundlagt som ”an agent of
change to educate and inspire girls on a wider definition of beauty”43, og projektet udgav året
efter videoen Evolution, der viser tilblivelsen af en billboard-reklame for foundation gennem
en kvindelig models forvandling via brug af make-up og fotoretouchering og slutter med
ordene: ”No wonder our perception of beauty is distorted”. Videoen blev voldsomt populær
og har i dag næsten 19 millioner visninger på YouTube.44 Kropslig diversitet og naturlig
skønhed har siden været en altafgørende del af Doves brandingstrategi og image.
Kvindekroppen er også omdrejningspunktet for politiker Nikita Klæstrup, danser Louise
”Twerk Queen” Kjølsen og blogger Katja Ekaterina Andersen, der tilsammen går under navnet
Girl Squad, og som den seneste tid har været centrale figurer i den feministiske debat i
En kritik, der centrerer sig om udseendet af en persons krop.
Bahadur (2014)
43 Gauntlett (2008) s. 205
44 Bahadur (2014)
41
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Danmark. Girl Squad opererer også primært på Instagram, hvor de tilsammen har flere end
400.000 følgere. 45 De tre kvinder bruger iscenesatte billeder af deres egne, ofte meget
afklædte kroppe som aktivistiske våben i en kvindekamp, der særligt handler om retten til at
være aktive subjekter med frie valg og til ikke at blive dømt for disse valg.46 Nøgenhed er ikke
noget nyt redskab i en feministisk sammenhæng og blev blandt andet dyrket af Rødstrømpebevægelsen i 1970’ernes andenbølge, men hvor nøgenhed da primært handlede om en
afseksualisering af kvindekroppen47, er seksualiteten i stedet omdrejningspunktet hos Girl
Squad. Deres diskursive virkemidler og æstetik relaterer sig til den feministiske bevægelse,
der de seneste år ofte er blevet betegnet som Stiletfeminisme, og som involverer en meget
explicit seksualisering af kvindekroppen som et aktivt redskab i oprøret mod det maskuline
blik og en forestilling om kvinden som et passivt objekt i det seksuelle samspil imellem
kønnene. Som et eksempel herpå udgav sangerinden Beyoncé i 2013 det visuelle album
Beyoncé, der både lyrisk og visuelt i høj grad centrerede sig om sex, og som fremstillede en
meget aktiv, kvindelig seksualitet. I endnu mere radikale udgaver af den Stiletfeministiske
diskurs finder vi en æstetik, der læner sig kraftigt op ad pornografiens, og som eksempelvis
dyrkes af rapperen Brooke Candy. Fælles for Stiletfeministerne er en ofte næsten nøgen
kvindekrop, der er bærer af en aktiv seksualitet, som står i modsætning til traditionelle
kvindeidealer om blufærdighed og passivitet. Én af grundtankerne i Stiletfeminismen er
således at vende svagheder til styrker og bruge kvindekroppen og den kvindelige seksualitet
som magtfulde våben i en omvæltning af de traditionelle kønsroller.48 Som Louise Kjølsen selv
udtrykker det:
”En af de smukke ting ved fjerdebølge-feminismen er begrebet reclaiming […] man tager
magten over ordet tilbage og bruger det om sig selv, så det ikke kan bruges mod én. Når folk
kalder mig luder, så er deres intention, at jeg skal skamme mig. Jeg skal blive ked af det, føle
mig forkert og holde op med at gøre det, de ikke bryder sig om. Jeg reclaimer det, når jeg siger
okay, det at have en fri seksualitet er det, du kalder en luder, så har jeg ikke noget problem
med det. Så er jeg en luder, hvad vil du gøre ved det? Jeg og mine veninder er happy naked
whores all the way.”
- Pedersen (2016)

Tal fra 22. maj 2017
Pedersen (2016)
47 Kvinfo (2017b)
48 P1 (2013)
45
46
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De feministiske budskaber tilsættes hos Girl Squad afslørende outfits og masser af make-up,
og i modsætning til den feministiske andenbølges antikapitalistiske idéer, ser vi her en
hyldest til mode- og skønhedsindustrien gennem brugen af tøj, make-up og andre rekvisitter
som virkemidler i en leg med forskellige, seksualiserede udtryk. Nikita Klæstrup er desuden
medlem af partiet Liberal Alliance, hvilket også fasttømrer en relation til liberalismen. Girl
Squad er både blevet hyldet som et progressivt og frigørende projekt, der vender
kønssystemet på hovedet og taler direkte til ungdommen på deres egne platforme, og
samtidig kritiseret for at reproducere eksisterende sexistiske diskurser i medierne gennem
fremstillingen af unge, hvide og slanke kvindekroppe. Blandt de mest fremtrædende kritikere
er journalist og feminist, Mette Fugl, der mener, at Girl Squad er selvpromovering forklædt
som feminisme, og som i kronikken Vis bare bryster, men lad være med at kalde det feminisme,
der blev bragt den 7. januar 2017 i Politiken, blandt andet skriver således:
”Det handler om at vise skræv og patter med en fremmedordbog i hånden. I ligestillingens
navn skal der rystes røv […] Tre unge, veluddannede kvinder med havefruehår og hvepsetalje
er leveringsdygtige i fraser med strejf af påtaget intellekt, der skal tjene som alibi for let gang
på den røde løber og retten til at være subjekter […] Ligeværd, glaslofter, voldsofre, barsel,
sexisme og hverdagens undertrykkelse synes ikke at engagere henne i fjerde bølge, hvor
selfien er det eneste, der surfer til guldmedalje.”
- Fugl (2017)
En anden fremtrædende figur i den danske fjerdebølgefeminisme er den politiske aktivist, og
redaktør på det feministiske magasin Friktion, Emma Holten, som i år 2011 var udsat for
såkaldt hævnporno, da hendes private nøgenbilleder blev delt på internettet uden hendes
samtykke. Siden da har hendes feministiske kamp særligt centreret sig om netop samtykke og
retten til privatliv på nettet. I dag er hun en aktiv stemme i den feministiske debat, der har
fokus på flere forskellige aspekter i ligestillingsdebatten, herunder strukturel undertrykkelse
både relateret til køn, etnicitet, kropsform og seksualitet.

49

Holtens feminisme er

antikapitalistisk og relaterer sig på den måde til andenbølgefeminismen. På lignende vis
beskriver komiker og kropsaktivist Sofie Hagen og kropsaktivist Andrea Storgaard Brok deres
nystartede organisation Fed Front, der kæmper mod stigmatisering af overvægtige
mennesker og for større fedmepositivitet i samfundet, som antikapitalistisk.50 Vi ser derfor i
fjerdebølgen både en individualistisk form for feminisme, der hylder forbruget, skønheds- og
49
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modeindustrien, og en socialistisk funderet feminisme, der aktivt kæmper imod det
kapitalistiske samfund.
Den populærkulturelle del af den feministiske fjerdebølge er således et miks af vidt forskellige
holdninger og udtryksformer. Fælles er dog et fokus på kvindekroppen og brugen af sociale
medier som platform. Derudover består de erklærede fjerdebølgefeminister i den vestlige
populærkultur af en markant overvægt af unge, hvide kvinder, hvilket også er et aspekt, der
fokuseres på af kritikerne.

4. Tidligere forskning på området
Med dette speciale placerer jeg mig i forlængelse af mange års forskning og studier af
kvinderepræsentationer i medierne. Jeg vil nu kort gennemgå nogle af de vigtigste perioder og
udviklinger i denne kontekst med udgangspunkt i Gills beskrivelser i bogen Gender and the
Media fra 2007.
I slutningen af 1960’erne og i 1970’erne befinder andenbølgefeministerne sig i en verden
domineret af medier og bombarderes dagligt af repræsentationer af kvindelighed og
kønsrelationer i nyheder, magasiner, radio, tv, film og på reklametavler. Medierne bliver
derfor et vigtigt fokus for feministisk research, kritik og intervention. Den feministiske
andenbølges mediekritik bæres hovedsageligt frem af kvinder på universiteterne, der ser et
blindt punkt i kultur- og kommunikationsstudierne.51 Disse kvinder kæmper primært mod
det problem, der beskrives som ”male as norm”52, og som dækker over en dominerende
mængde repræsentationer af mandlige hovedpersoner i medierne, mens kvinder oftest er
enten usynlige eller portrætteret sexistisk og som snævre stereotyper. Et af de tidligste og
mest berømte studier af dette iværksættes i USA af The National Organization of Women i
1972 og indeholder en omfattende kodning af mere end 1200 tv-reklamer over en periode på
18 måneder. Mere end en tredjedel af reklamerne viser kvinden som en hjemlig agent, der er
afhængig af manden, og næsten halvdelen portrætterer kvinder i husholdningsaktiviteter. Der
er desuden talrige eksempler på kvinder, der primært fremstår uintelligente eller som
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Gill (2007) s. 9
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”dekorative objekter”.53 I løbet af 1970’erne udvikles der desuden to nye traditioner inden for
den akademiske feminisme i Europa: Den semiotiske analyse, som beskæftiger sig med
fortolkningen af tegn i sprog og billeder, og den ideologiske analyse, der fokuserer på,
hvordan tekster opererer for at producere betydninger, der reproducerer dominerende
ideologier om køn. 54 Den britiske feminist og kulturteoretiker, Angela McRobbie, kalder
denne researchperiode for ”one of angry repudiation.”55 I løbet af 1980’erne begynder en
mere kompleks tilgang til repræsentation af køn i medierne. Poststrukturalismen, som jeg
senere vil komme nærmere ind på, og en forestilling om, at medierne spiller en vigtig rolle i
konstruktionen af virkeligheden, opstår. Der kommer fokus på identitet, subjektivitet, lyst og
den diskursive konstruktion af køn og seksualitet.56 I slutningen af 1980’erne sker igen et
skifte, hvilket Gill beskriver som ”a turn to pleasure”57. Dette vokser ifølge hende ud af tre
forskellige bevægelser: Et kollaps i skellet mellem høj- og lavkultur og en radikal kritik af
kunstneriske og litterære kanons; en lyst til at demokratisere det, der bliver set som en hvid,
mandlig og elitær idé om ”kultur” samt en voksende vrede blandt feministiske forfattere, som
mener, at medieformer, der ofte nydes af kvinder, som eksempelvis soap operas og magasiner,
enten ignoreres eller dømmes som trivielle og uinteressante i akademiske sammenhænge. Et
af de første og mest betydningsfulde forsøg på at tage pleasure, som Gill beskriver det, seriøst,
kommer i 1982 fra professor i engelsk, Tania Modleskis Loving with a Vengeance, der gennem
en analyse af soap operas, gotiske romaner og Harlequin-romancer konkluderer, at disse ikke
blot er eskapistiske fantasier, men fiktion der på komplekse og modsatrettede måder
engagerer sig i virkelige problemer.58 Denne tilgang åbner op for mere nuancerede forståelser
af tekster, men beror ifølge Gill også ofte på en idé om tekstuel determinisme og en
essentialistisk opfattelse af køn i undersøgelser af, hvad der eksempelvis konstituerer
kvindelige genrer, kvindekultur, kvindeligt sprog og diskurs. Studierne indeholder derfor ofte
ikke et blik for diversitet kvinder imellem.59 Ud af pleasure-tilgangen vokser en debat om,
hvad feministisk kulturkritik skal involvere. På den ene side står idéen om den feministiske
kulturkritik som en ideologisk kritik med udgangspunkt i en oplysningstanke, og på den
Ibid. s. 10
Ibid. s. 10-11
55 Ibid. s. 11
56 Ibid. s. 12
57 Ibid. s. 13
58 Ibid. s. 14
59 Ibid. s. 15
53
54
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anden side står forestillingen om, at man bør respektere og tage kvinders nydelse i
underholdende medieprodukter alvorligt.60 I 1990’erne ser vi i forlængelse heraf den såkaldte
Postfeminisme spire frem. Denne kritiserer netop tidligere feministisk kulturkritik for at skabe
et ulige forhold mellem kulturkritikerne og de kvindelige kulturforbrugere, der finder nydelse
og underholdning i medieprodukter som eksempelvis kvindemagasiner.
Gill identificerer tre forskellige betydninger af begrebet postfeminisme:
1. Et epistemologisk brud med særligt andenbølgefeminismen influeret af både
poststrukturalismen, postmodernismen og postkoloniale teorier. Dette vokser delvist
ud af kritik af andenbølgefeministerne fra blandt andre sorte feminister og feminister
fra den tredje verden, der anfægter de hvide, vestlige kvinders ret til at tale på vegne af
alle kvinder uden blik for diversitet på andre områder end køn som eksempelvis
etnicitet, seksualitet og klasse. Heri skifter fokus således fra at handle om lighed til i
stedet at handle om forskellighed inden for feminismen.
2. Et historisk skifte, der bevæger sig ind i en ny periode efter andenbølgefeminismens
højdepunkt, og som ofte bruges synonymt med tredjebølgefeminismen. Denne
betydning søger at beskrive en tid ikke efter feminismen, men derimod efter en særlig
periode af feministisk aktivitet. Der er således ikke nødvendigvis tale om en antifeminisme, men derimod nærmere om en ny slags feminisme, der i højere grad end
tidligere søger at forene feminisme og klassisk femininitet. Medieforskerne Rachel
Moseley og Jacina Read fremhæver eksempelvis karakteren Ally McBeal fra tv-serien af
samme navn som en postfeministisk heltinde, der vil have det hele – både sex og
karriere, og som på én gang er en mandlig sexfantasi i mini skirts og en succesfuld
forretningskvinde.
3. En indikation på en politisk eller normativ modreaktion til andenbølgefeminismen, der
eksempelvis ofte indeholder positioner såsom, at feminismen er unødvendig eller
overflødig i nutidens vestlige samfund, at den politiske korrekthed er blevet en ny
form for tyranni, eller at mænd er de nye ofre i den moderne kønskamp.61
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Gill argumenterer dog for, at postfeminismen bedst forstås som en følelse, der blandt andet
inkluderer følgende karakteristika: En forestilling om femininitet som en kropslig egenskab;
et skifte fra objektificering til subjektificering; et fokus på selvovervågning og disciplin,
individualisme, valg og empowerment; dominansen af et makeover-paradigme; en
sammenfiltring af feministiske og anti-feministiske idéer; en genopblussen af en forestilling
om naturlige, kønslige forskelle; en mærkbar seksualisering af kulturen og et fokus på
forbrugerisme og kommercialisering af forskellighed.62
I løbet af 1990’erne bliver studierne af køn i medierne udover inddragelsen af et større blik
for diversitet på andre parametre end køn også transformeret af en ny interesse i
maskulinitet. Dette er et uundgåeligt resultat af og modsvar til feminismens vedvarende
forhør og kritik af maskulinitet gennem årene, mener Gill. Tidligere var maskuline oplevelser
ifølge hende oftest blevet behandlet uproblematisk som menneskelige oplevelser i blandt
andet historieskrivning. Det, der får kønsstudierne i slutningen af det 20. århundrede til at
interessere sig for maskulinitet er, at mændene pludselig også bliver tydelige som en kønnet
gruppe, konkluderer hun. I dag er maskulinitetsstudier fortsat et voksende område, som
fokuserer på alle slags maskuliniteter i forskellige områder af det sociale liv.63
Én afgørende præmis, der særligt adskiller medierne i dag fra tv, magasiner, radio og pressen
i 1960’erne, 70’erne og de tidlige 80’ere, er ifølge Gill, at feminisme nu udgør en integreret del
af det kulturelle felt. Feministiske diskurser er i dag en del af medierne i stedet for som
tidligere at stå udenfor som selvstændige, kritiske stemmer:
”Indeed, it is problably fair to say that most feminism in the West now happens in the media,
and for the majority of people their experience of feminism is an entirely mediated one.”
- Gill (2007) s. 40

5. Teoretiske afsæt
Jeg vil nu gennemgå de forskellige teoretiske perspektiver, der tilsammen danner grundlag
for min analyse.

62
63

Ibid. s. 254-255
Ibid. s. 29
20

5.1 Poststrukturalisme, senmodernitet og strukturationsteorien
Poststrukturalister anser sproget som formende for vores virkelighedsopfattelser, og
virkeligheden er således i denne forståelse utilgængelig for os uden sproget.

64

Poststrukturalismen rummer et opgør med en deterministisk tankegang i forholdet mellem
samfund og individ, hvori individet anses som en passiv størrelse, der formes af strukturer i
samfundet. Den britiske sociolog Anthony Giddens’ strukturationsteori påpeger i stedet, at
der er tale om et gensidigt samspil mellem sociale strukturer og individernes handlekraft, da
det netop er den enkeltes gentagende handlinger, som reproducerer disse strukturer. Ifølge
ham eksisterer de sociale strukturer i form af traditioner, institutioner, moralkoder og
normer for social adfærd, der alle er med til at forme individet, som dog samtidig har
mulighed for at skubbe til disse og på sigt ændre på dem. Individet anses således ikke blot
som formet af samfundets strukturer, men samtidig også som aktiv medformer af disse.65 I
Giddens’ studier af senmoderniteten fra 1990’erne beskrives selvet som et refleksivt projekt
frem for en statisk, passiv og indre essens. Identiteten ligger i stedet i kapaciteten til at skabe
og opretholde en troværdig fortælling om sig selv gennem forskellige handlinger. Denne
fortælling influeres desuden af kapitalismen og forbrugskulturen, da de ting, vi køber, kan
bidrage til at udtrykke og fortælle os selv, og dermed bliver de kærkomne hjælpemidler i
skabelsen af identitetsfølelse. 66
5.2 Butler og det performative køn
Den amerikanske filosof og sociolog Judith Butler er én af de mest indflydelsesrige teoretiske
bidragydere i den moderne kønsforskning og i særlig grad queer-teorien, som hun anses for at
være en af grundlæggerne af. 67 Butler er blandt andet influeret af poststrukturalismen,
sociologen Erving Goffmans performativitetsteori, i hvilken han bruger teatrets termer i en
beskrivelse af menneskelig interaktion som et rollespil tilpasset forskellige sociale
situationer68, samt Michel Foucaults relationelle magtteori, der ikke ser magt som en absolut
størrelse, man kan besidde, men derimod som noget, der konstant flyder mellem sociale

Stormhøj (2006) s. 16
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68 Goffman (1959)
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relationer og udøves gennem interaktion.69
I den kønsteoretiske nyklassiker Kønsballade: Feminisme og subversionen af identitet fra 1990,
argumenterer Butler for, at køn ikke er et medfødt vilkår eller en indre essens men derimod et
produkt af samspillet mellem samfundets strukturer og magtsystemer og individets
handlinger, som både påvirkes af disse strukturer, men samtidig er med til at skabe,
opretholde og genforhandle dem.70 Butlers kønsteori var et vigtigt bidrag til udformningen af
socialkonstruktivismen, der anser vores erkendelse af virkeligheden som et socialt
konstrueret produkt af menneskelige handlinger og relationer. Butlers socialkonstruktivisme
opererer på en posttraditionel baggrund og ser personlige og sociale identiteter som fleksible,
uafsluttede størrelser, der bliver til mellem mennesker. Identiteten er aldrig et fikseret
slutprodukt, men hele tiden et fænomen i proces, der formes, omskabes og forhandles
gennem relationer til omverdenen.71 På samme måde er køn ifølge hende ikke en essentiel,
iboende egenskab, men derimod noget, der skabes gennem handlinger.

”Køn er den gentagne stilisering af kroppen, et sæt af gentagne handlinger inden for en meget
rigid regulerende ramme, der over tid størkner og producerer en tilsynekommende substans,
en slags naturlig væren.”
- Butler (2010) s. 82
Kønnet er derfor i relation til Goffman også en performativ størrelse. Det er ikke noget, man
har, men derimod noget, man gør. Individet performer sig selv gennem kulturelt gentagende
og citerende praksisser inden for eksisterende diskurser, som over tid producerer kønnet. De
gentagende handlinger kalder individet ind i en kønsidentitet, hvorved det bliver til som
kønnet subjekt. 72 Citering skal her forstås som den måde, hvorpå kønnet opfattes,
repræsenteres og reproduceres i den kulturelle kontekst. Man gør sin kønsidentitet ved at
citere allerede etablerede, kønnede positioner gennem konkrete praktiske handlinger såsom
imitationer og fysiske koder vedrørende eksempelvis gestik, påklædning, attituder og
talemåder. 73 Man bliver således kvinde ved at citere allerede etablerede positioner, der
Foucault (1994)
Butler (1990) s. 38
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forbindes med kvindelighed – både udseendemæssige og handlingsmæssige. Citeringen kan
ikke frasiges, da det er den vedvarende gentagelse, der skaber og muliggør vores forståelse af
køn.74
Kønsidentitet er dermed i Butlers perspektiv basalt set en imitativ aktivitet. Man citerer nogle
normative standarder, diskurser og positioner, mens man fravælger andre.75 Det er derfor
ikke muligt at blive til som subjekt uden om eller før diskurserne. At citere og antage et køn er
enten at tilslutte sig eller gå udover de gældende normer i et samfunds formulering af korrekt
kønslighed og dermed i sidste ende et spørgsmål om magt, konkluderer Butler inspireret af
Foucault. 76 De kønnede udtryk kan være reflekterede, men de kan også være ikkereflekterede, hvilket dog ikke gør dem mindre virksomme. I denne forståelse er det således
heller ikke muligt at vælge ikke at udtrykke noget. Man kan ikke vælge forståelsen af køn fra i
kulturer, hvor køn er et gennemgående konstruktionselement i den sociale orden. Selv
kulturkonventionelle udtryk vil aldrig være neutrale, men derimod altid fungere som
forhandlingsindlæg. Man kan ikke undlade at udtrykke noget, og man kan ikke melde sig ud af
forhandlingerne.77
Alt dette sker dog ifølge Butler på grundlag af en præmis om såkaldt kulturel forståelighed
eller genkendelighed som en nødvendig forudsætning for kulturel integration. Forhandlingen
af kønnede udtryk er ikke fri i den forstand, at det alene er individernes fantasi, der sætter
grænsen. Disse forhandlinger finder hele tiden sted på baggrund af de eksisterende kønslige
diskurser i kulturen og mellem truslen om på den ene side disintegration for det enkelte
individ og på den anden side opløsning for kulturen. 78 Butlers performativitetsbegreb
trækker dermed tydelige tråde til både Goffman og Giddens i sin opstilling af et dobbelt vilkår:
Individet må agere inden for nogle etablerede forestillinger i det sociale men kan samtidig
gennem sine egne handlinger påvirke disse forestillinger. Det sociale består i den forstand af
en begrænsende, men også foranderlig ramme for forståelig, kulturelt genkendelig adfærd.
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Den kønnede krop har dermed heller ingen ontologisk status men er resultatet af individets
performative handlinger.79 Ifølge Butler er det derfor problematisk at behandle sex – eller det
såkaldt biologiske køn – og gender – det sociale køn – som adskilte størrelser, idet der
eksisterer et processuelt samspil mellem diskurser og kropslig materialitet i produktionen af
køn og kønsforskelle.80
”… det, vi anser for at være kønnets indre essens, er fremstillet gennem et vedvarende sæt af
handlinger, set gennem den kønnede stilisering af kroppen. På denne måde viser den, at det,
som vi antager for at være en ’intern’ egenskab ved os selv, er noget, vi foregriber og
producerer gennem visse kropslige handlinger; og i ekstreme tilfælde, en hallucinerende
virkning af naturaliserede gestusser.”
- Butler (1999) s. XV
Pointen i Butlers opgør med adskillelsen af biologisk og socialt køn, er, at den i hendes optik
slet ikke kan lade sig gøre, fordi der ikke findes nogen akulturel eller rent biologisk tilgang til
det kropslige. Vi møder altid kroppen gennem vores diskurser og handlesammenhænge.81
5.3 Den heteroseksuelle matrice og den maskuline dominans
Butler kritiserer i Kønsballade, at første skridt i mange feministiske teorier har været at
etablere én særlig kvindelig identitet via en identificering af nogle særligt kvindelige
egenskaber. Dette fastholder ifølge hende det traditionelle skel mellem mænd og kvinder, idet
disse egenskaber nødvendigvis må adskille sig fra mandens, og det opstiller samtidig en idé
om en vis ensartethed inden for de to køn, der ikke tager hensyn til andre sociale
magtrelationsakser såsom klasse, race, seksualitet og etnicitet.82
Butler mener, at den traditionelle kobling mellem biologisk og socialt køn har skabt en binær
kønsorden baseret på to identificerbare og modsatrettede køn – et maskulint og et feminint.
Disse er defineret gennem en obligatorisk heteroseksualitet, som hun betegner som den
heteroseksuelle matrice. Forståelsen af køn kan ikke tænkes isoleret fra individets seksuelle
orientering, fordi kønsforståelsen i udgangspunktet er koblet til heteroseksualiteten og det

Butler (1993) s. 1
Søndergaard (1996) s. 41-42
81 Ibid. s. 42
82 Butler (2010) s. 41-42
79
80

24

binære kønssystem, der fremstår som naturlige størrelser i den sociale orden.83 Femininitet
og maskulinitet er i denne forståelse citeringer af normer inden for den heteroseksuelle
matrice.
”Femininity is thus not the product of a choice, but the forcible citation of a norm, one whose
complex historicity is indissociable from relations of discipline, regulation, punishment [...] On
the contrary, this citation is necessary in order to qualify as a ’one’.”
- Butler (1993) s. 177
Femininiteten mimer og reproducerer således konstant sin egen kulturelle historicitet, der
hænger sammen med underlegenhed over for det maskuline. Men for at blive accepteret i
kulturen må man som nævnt performe sit køn på en forståelig og genkendelig måde, hvilket
netop – i hvert fald til en vis grad – indebærer denne reproduktion. Kønsidentiteter, der falder
uden for normerne for kulturel forståelighed, hvilket i Butlers forståelse vil sige, at de ikke
opretholder en sammenhæng mellem biologisk køn, socialt køn, seksuel praksis og begær, vil
enten fremstå som udviklingsmæssige fiaskoer eller logiske umuligheder.84 Det vil således
sige alt det, der afviger fra de træk, vi normalvis forbinder med kategorierne ”heteroseksuel
mand” og ”heteroseksuel kvinde”.
”Påbuddet om at være et bestemt køn producerer nødvendigvis fiaskoer, en række
usammenhængende konfigurationer, der i deres mangfoldighed overskrider og trodser de
påbud, som har genereret dem. Selve påbuddet om at være et bestemt køn løber desuden ad
diskursive baner: At være en god moder, at være et heteroseksuelt begærsobjekt, at være en
egnet arbejdstager, i det hele taget på en gang at leve op til en mangfoldighed af garantier som
svar på en række forskellige krav.”
- Butler (2010) s. 241
Der findes altså i Butlers forståelse normer for, hvordan man gør sit køn rigtigt; hvordan man
performer sit køn på socialt acceptable og kulturelt forståelige måder, som knytter sig til et
traditionelt kønssystem baseret på modsætningsforholdet mellem henholdsvis det maskuline
og det feminine. 85
Den kritiske grundpointe hos Butler er, at de herskende forestillinger om acceptable former
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for subjektivitet og kønskategorier ofte bliver for snævre i forhold til den reelle menneskelige
kompleksitet. Butler er en kritisk identitetsforsker, men samtidig også bærer af en vis grad af
optimisme på individets vegne. Muligheden for positiv social forandring eksisterer altid selv
for de mest marginaliserede, og da identiteten ikke er fastlåst og forudbestemt, foreligger
muligheden altid for en fortsat forhandling og på den baggrund en udvidelse af de sociale
felter og kønslige diskurser.
I tråd med Butlers tanker argumenterer den franske sociolog og antropolog, Pierre Bourdieu, i
Den Maskuline Dominans fra 1998 for, at den maskuline dominans i samfundet er knyttet til
opdelingen af særlige karakteristika, ting og aktiviteter efter modsætningen mellem det
feminine og det maskuline. Denne opdeling er isoleret set vilkårlig men finder ifølge Bourdieu
sin objektive og subjektive nødvendighed, fordi den er indfældet i et system af
betydningsbærende såkaldt homologe modsætninger, der gensidigt bekræfter hinanden i kraft
af deres modsathed, som for eksempel høj/lav, højre/venstre, hård/blød, lys/mørk og
udenfor (offentligt)/indenfor (privat).86
”Disse modsætninger indgår i tankeskemaer, der anvendes universelt; skemaerne registrerer
afvigelser og særlige træk (vedrørende det kropslige f.eks.) som naturlige forskelle indskrevet
i objektiviteten og bidrager til deres eksistens, samtidig med at de ’naturaliserer’ dem ved at
indskrive dem i et system af forskelle, der alle tilsyneladende er lige naturlige; således at de
forventninger, de fremkalder, uophørligt bekræftes af verdens gang, af alle de biologiske og
kosmiske kredsløb især.”
- Bourdieu (2007) s. 15
Det er derfor ifølge Bourdieu svært at blive bevidst om det sociale dominansforhold, der
ligger til grund herfor, fordi det fremstår som naturligt og skabt af objektive faktorer, og som
Bourdieu udtrykker det, ses den maskuline ordens styrke grundlæggende i, ”at den ikke
behøver retfærdiggørelse.”87
”Opdelingen mellem kønnene forekommer at være ’ifølge sagens natur’, som man siger om
det, der er normalt, naturligt, i en sådan grad, at det er uundgåeligt: opdelingen er på én gang
til stede i objektiviseret tilstand, i tingene (i huset f.eks., hvor alle enkelte dele er
’kønsliggjorte’), i hele den sociale verden, og i inkorporeret tilstand i kroppene, i agenternes
habitus, der fungerer som systemer af skemaer for opfattelse, tænkning og handling.”
- Bourdieu (2007) s. 16
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Ligesom Butler argumenterer Bourdieu således for en naturaliseret forestilling i samfundet
om en hierarkisk orden kønnene imellem baseret på iboende, modsatrettede karakteristika.
Herimellem er et grundlæggende træk for eksempel, at det maskuline tillægges aktivitet,
mens det feminine tilskrives passitivitet.88
I DR2-programmet Skønhedens Magt fra 2016 sættes en gruppe 8-10-årige børn under
observation af professor i sociologi, Mads Meier Jæger, til at fordele en række karakteristika
mellem kategorierne ”mand” og ”kvinde” efter deres første indskydelser. De ord, der går igen i
mandekategorien er eksempelvis muskuløs, stærk, heltemodig, frygtløs, arrig og klog, mens
kvindekategorien domineres af ord som smuk, følsom, fin, sart, svag, bekymret, skøn og høflig.
Professor i litteratur og kønsstudier, Jack Halberstam, der i sine studier bygger på Butlers
forestillinger om køn, er ikke overrasket over undersøgelsens resultat og udtaler således:
”To be human and to be in a body and to be a gendered individual is not simply the expression
of a natural set of principles, but instead we are all trained, aculturated, taught how to behave.
We’ve been given scripts. Women don’t do this. Men don’t do that. Boys don’t cry. Women
don’t sweat. […] there are all of these scripts that we absorb along with other lessons about
how to be human. A child really learns gender norms not when they’re 7, but when they’re
zero, and somebody is leaning over them and saying ’what a strong little boy you are’ or ’what
an adorable little girl.’”
- DR2 (2016)
Der findes i denne optik nogle faste forestillinger om, hvad femininitet og maskulinitet
indeholder, og hvilke egenskaber henholdsvis en kvinde og mand bør besidde, som er med til
at skabe rammerne for kønslig performativitet i samfundet. Jeg vil i min analyse af
kvindemagasinerne tage udgangspunkt i Butlers socialkonstruktivisme og teori om det
performative køn. I denne forståelse skabes vores idéer om, hvad der gør en ”rigtig kvinde”
således af et konstant samspil mellem samfundets kønsdiskurser og individets handlinger, der
både påvirkes af og selv er med til at skabe disse diskurser. Magasinernes
kvindefremstillinger fungerer som indlæg i den kontinuerlige forhandling af mulighedsfeltet
for kønslig udfoldelse og er sammen med andre indlæg, herunder individernes handlinger,
med til at forme vores forståelse af, hvad det vil sige at være kvinde i dag. I et
socialkonstruktivistisk perspektiv bliver jeg således også selv medskaber af undersøgelsens
88
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data. Da jeg selv befinder mig inden for magasinernes målgrupper, og i denne undersøgelse
også varetager rollen som læser og fortolker, er min egen kønsidentitet således både påvirket
af magasinernes udlægning af kvindelighed og samtidig påvirker af denne. På samme måde er
min undersøgelse også både formet af det socialkonstruktivistiske felt og den kvantitative
indholdsanalyse og samtidig medformer af disse.
5.4 Agenda setting, priming og framing
Ifølge den amerikanske forsker i politik, Bernard C. Cohen, besidder medierne en massiv magt
i forhold til at fastsætte dagsordenen og bestemme, hvilke emner der skal præge denne. Han
udtrykker det således:
”Det meste af tiden lykkes det ikke aviserne at bestemme, hvad vi skal tænke. Til gengæld er
de overraskende dygtige til at bestemme, hvad vi skal tænke på.”
- Karnøe (2014) s. 89
Som et metodisk udgangspunkt for min analyse har jeg lånt begreber fra den politiske
psykologis verden for nærmere at undersøge, hvilke kvindebilleder der skabes i magasinerne
gennem fremhævelsen af særlige emner samt den konkrete italesættelse og visualisering af
disse.
Ifølge kommunikationsforskerne Dietram Scheufele og David Tewksbury handler begrebet
agenda setting netop om mediernes dagsordenssættende funktion og henviser til idéen om, at
der eksisterer en stærk sammenhæng mellem hvilke emner, der vægtes højest i medierne
baseret på placeringer og dækningsmængde, og mellem graden af vigtighed, der forbindes til
disse af publikum.89
Begrebet priming bruges oftest i en politisk kontekst til at beskrive, hvordan politikerne
forsøger at fremhæve særlige emner – eller såkaldte issues – i medierne med henblik på at
påvirke vælgerne.90 Det forstås ofte som en udvidelse af agenda setting-begrebet, da de begge
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bygger på en forestilling om en direkte sammenhæng mellem dominerende emner i
medielandskabet og det, der optager publikum.91
”By making some issues more salient in people’s minds (agenda setting), mass media can also
shape the considerations that people take into account when making judgements about
political candidates or issues (priming).”
- Scheufele & Tewksbury (2007) s. 11
Priming skal forstås som en måde at henlede publikums opmærksomhed på bestemte emner,
der kan gavne forskellige interesser som eksempelvis politiske eller økonomiske. Men det er
ikke blot vigtigt, hvad der tales om. Lige så væsentligt er det, hvordan der tales om et givent
emne. Begrebet framing beskriver, hvordan emner rammesættes og vinkles i medierne.92
“Framing focuses not on which topics or issues are selected for coverage by the news media,
but instead on the particular ways those issues are presented.”
- Price & Tewksbury (1997) s. 184
Framing-begrebet baserer sig på idéen om, at italesættelsen og karakteriseringen af et emne i
medierne har indflydelse på, hvordan det opfattes af publikum. 93 Framingen fortæller
modtageren, hvordan et emne eller en problematik skal forstås.
Framingens sociologiske fundament blev lagt af blandt andre Erving Goffman, der i bogen
Frame Analysis fra 1974 argumenterer for, at individer i deres fortolkning af verden og
bearbejdningen af nye informationer og oplevelser anvender fortolkningssystemer og
grundlæggende forståelsesrammer, som oftest er usynlige og ubevidste. Disse rammer
hjælper således individet til at organisere, kategorisere og derved skabe mening i nye
indtryk. 94 Framing foregår ifølge Goffman både på et makro- og et mikroniveau. På et
makroniveau henviser den til de måder, hvorpå journalisters og andre kommunikatører
præsenterer
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igennem støjen” og mindske kompleksiteten af et emne. På mikroniveau beskriver framing,
hvordan individer bruger information og præsentationsfunktioner, når de former indtryk af
bestemte emner.95 Den amerikanske medieforsker Robert Entman beskriver framing i en
journalistisk sammenhæng således:
“Grundlæggende set involverer framing udvælgelse og fremhævning. At frame består i at
udvælge nogle aspekter af erfaringsverdenen og fremhæve dem i en kommunikativ tekst på en
sådan måde, at der anspores til en bestemt definition af problemet, fortolkning af årsager,
moralsk evaluering og/eller anbefaling af (be)handling for det pågældende tilfælde.
- Entman (2015) s. 116
Entman opstiller følgende fire centrale framing-funktioner: Frames definerer problemer –
ofte i forhold til fælles, kulturelle værdier; diagnosticerer årsager; foretager moralske
vurderinger og foreslår en behandling. Han understreger dog, at en frame ikke altid behøver
at inkludere alle fire funktioner, mens blot en enkelt sætning i en tekst i andre tilfælde kan
indeholde flere af funktionerne. 96 Ifølge Entman findes frames mindst fire steder i
kommunikationsprocessen, der alle baserer sig på udvælgelse og fremhævning:
-

Hos afsenderen, der foretager bevidste eller ubevidste framingvalg under indflydelse
af de frames – også kaldet skemata – som organiserer personens eksisterende
forestillingsunivers.

-

I teksten, som indeholder frames, der er synlige gennem tilstedeværelsen eller
fraværet af bestemte nøgleord, faste vendinger, stereotype billeder, kildevalg og
sætninger, der tematisk underbygger et sæt af fakta og vurderinger.

-

Hos modtageren, hvis tænkning og konklusioner kan reflektere tekstens frames og
afsenderens intention, men som ikke behøver at gøre det.

-

I kulturen, der i denne forståelse udgøres af et sæt gængse frames, som findes i de
dominerende diskurser inden for en given social sammenhæng.97

Min analyse vil hovedsageligt fokusere på det tekstlige niveau i kommunikationsprocessen,
men den indeholder mere implicit også et modtager- og kulturperspektiv, da den uundgåeligt
vil bære præg af en subjektiv læsning, og da der sammenlignes med forskellige teoretiske
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perspektiver, tidligere undersøgelser på området samt aktuelle feministiske tendenser og
debatter.
Da betydningsdannelsen altid opstår som et specifikt resultat af et samspil mellem en given
tekst og modtager, er der aldrig nogen garanti for, at hverken afsenderens intention eller en
forskers identifikation af frames i teksten vil påvirke modtagerens tænkning. Entman
understreger derfor, at framing-begrebet bygger på forestillingen om, at en frame har en
generel effekt på store dele af det modtagende publikum, selvom det er usandsynligt, at den
vil have en universel effekt.98
Scheufele, Tewksbury og Entman bruger alle begreberne i en politisk sammenhæng, der oftest
handler om, hvordan politikerne kan bruge medierne til at påvirke borgerne, og der findes
adskillige studier af priming- og framing-effekter i en politisk kontekst. Eksempelvis
konkluderede politologerne Paul Sniderman og Sean Theriault i 2004 efter femten års studier
af amerikanske vælgere, at borgerne faktisk kan skifte radikalt mening om et emne afhængig
af dets framing.99 Andre, som eksempelvis professor i statskundskab Rune Slothuus, der har
udført flere undersøgelser af danske vælgere, påpeger, at effekterne af framing i høj grad
afhænger af den enkelte modtagers værdier. Har man i forvejen en meget klar holdning til en
problematik eller en afsender, vil man højst sandsynligt være mindre modtagelig over for
framing.100
Også inden for kønsforskningen har man undersøgt, hvordan fremstillingen af forskellige
kønsroller og -stereotyper påvirker modtagerne. Eksempelvis viste en undersøgelse foretaget
af en gruppe hollandske udviklingspsykologer i 2002, at unge kvinder, der ser tv-serier, som
portrætterer en traditionel moderrolle, også har et mere traditionelt syn på moderskabet.101 I
tråd med dette lyder de amerikanske kommunikationsforskere Chris Segrin og Robin Nabis
konklusion på deres studie af romantiske tv-programmer fra samme år, at disse programmers
publikum
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kommunikationsforskerne Mike Yao, Chad Mahood og Daniel Linz’ undersøgelse af
amerikanske mænd og computerspil fra 2010, at de mænd, der spiller computerspil, hvori
kvinder optræder som sexobjekter, har større tendens til at seksualisere kvinder generelt,
end de mænd, der foretrækker spil uden seksuelle tematikker. 103 Her indtræder en
tilbagevendende diskussion om, hvorvidt publikums forståelser formes af medierne, eller
medierne omvendt formes af populistiske interesser, som jeg vil vende tilbage til i min
perspektivering. Begrebet sexual priming er desuden opstået i forbindelse med studiet af
mediernes kønsfremstillinger og deres påvirkning af modtagernes forståelse af køn og
beskriver netop, hvordan portrætteringen af forskellige kønsroller i medierne kan påvirke
vores forståelse af disse.
Framing-begrebet er blevet kritiseret for at være for generaliserende i sit forhold til
modtageren, da det indeholder en antagelse om en vis ensporethed i tekstlæsningen. Man kan
ikke analysere sig frem til, hvordan en tekst læses og forstås hos modtageren, og forskellige
modtagere vil oftest danne forskellige betydninger. Samtidig har framingteorien mødt kritik
for ikke at være videnskabsteoretisk forankret og for at mangle konkrete værktøjer til brug,
hvilket betyder at en framinganalyse kan foretages på meget forskellig vis og derfor i høj grad
kommer til at basere sig på subjektiv vurdering. Alligevel konkluderer en del forskning på
området, at framing kan være et meget virksomt redskab, og at denne i nogle tilfælde vil have
en betydelig effekt på modtagerens forståelse af et givent emne. Jeg vil derfor bruge framingbegrebet som et redskab i min analyse. Det er dog i forlængelse af kritikken vigtigt både at
være systematisk og transparent, når man arbejder med begrebet, hvilket jeg vil
imødekomme ved kontinuerligt at redegøre for og begrunde de valg, jeg foretager i analysen.
5.5 Multimodale diskurser
Billedmaterialet behandles i denne undersøgelse overordnet som en del af det samlede
udtryk, som skaber kvindemagasinernes diskursive univers. Magasiner, Instagram- og
Facebook-profiler analyseres derfor i udgangspunktet som multimodalt materiale, hvori
frames netop skabes i samspillet mellem tekst og billede.
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Professor i semiotik og uddannelse, Gunther Kress, og professor i lingvistik og
kommunikation, Theo Van Leeuwen, præsenterer i Multimodal Discourse: The Modes and
Media of Contemporary Communication fra 2001 det første samlede bud på en multimodal
teori. Udgangspunktet for udviklingen af teorien er, at tiden ifølge dem er løbet fra de
monomodale teorier i en verden, hvor stort set alle former for kommunikation må anses som
multimodale.104
”More recently this dominance of monomodality has begun to reverse. Not only the mass
media, the pages of magazines and comic strips for example, but also the documents produced
by corporations, universities, government departments etc., have acquired colour illustrations
and sophisticated layout and typography.”
- Kress & Van Leeuwen (2001) s. 1
Kress og Van Leeuwen argumenterer i deres teori for, at der også findes kommunikative
grundfunktioner inden for andre former for kommunikation end den verbalsproglige alene.
De definerer begrebet mode som ”semiotic ressources which allow the simultaneous
realisation of discourses and types of (inter)action.”105 Kommunikative designs bruger disse
ressourcer ved at kombinere semiotiske modes og udvælge fra de muligheder, som de stiller
til rådighed i henhold til interesserne i en særlig kommunikativ situation.106 Mode opfattes
som en slags overordnet semiotisk fremtrædelsesform, og begrebet multimodalitet rummer
en idé om, at der i alle former for kommunikation benyttes flere forskellige, samtidige
modes. 107 Modes er knyttet til meningsdannelsen og kan realiseres i mere end ét
produktionsmedium. Narrativet er eksempelvis et mode, fordi det både tillader formuleringen
af diskurser på særlige måder, konstituerer en særlig form for interaktion, og fordi det kan
realiseres i en række forskellige medier som eksempelvis bøger og film.108
Kress og Van Leeuwen præsenterer fire praksisdomæner – eller strata, hvori mening
overvejende produceres. De understreger, at de ikke er hierarkisk ordnet, og at alle fire strata
tilføjer semiotiske lag til kommunikationen. Jeg vil nu kort opsummere de fire strata og deres
funktioner:
Kress & Van Leeuwen (2001) s. 1
Ibid. s. 21
106 Ibid. s. 21-22
107 Boeriis (2009) s. 65-66
108 Kress & Van Leeuwen (2001) s. 22
104
105

33

Discourse beskrives som ”socially constructed knowledges of (some aspects of) reality.”109
Med ”socialt konstruerede” menes, at de er udviklet i specifikke sociale kontekster, som både
kan være brede og smalle, eksplicit institutionaliserede eller mere implicitte. Diskurser kan
ifølge Kress og Van Leeuwen realiseres på forskellige måder – eksempelvis både som en
samtale omkring spisebordet, en avisartikel eller en dokumentarfilm.110 Diskursen er således i
denne forståelse en abstrakt størrelse, der helt er adskilt fra formen. Kress og Van Leeuwens
diskursbegreb adskiller sig derfor fra opfattelsen af diskurs som et samlet produkt af både
indhold og form.111 Relationen mellem form og diskurs opstår ifølge Kress og Van Leeuwen
ved, at valget af en diskurs former forventninger til udformningen af kommunikationen
baseret på tidligere erfaringer fra mødet med samme diskurs.112
”In other words, discourse is relatively independent of genre, of mode and (somewhat less) of
design. Yet discourses can only be realised in semiotic modes which have developed the
means for realising them.”
- Kress & Van Leeuwen (2001) s. 5
Design-stratummet står midt imellem indhold og udtryk. Det er metoden til at realisere
diskurser i en given kommunikativ sammenhæng. Design er dog stadig adskilt fra den faktiske
materielle produktion af det semiotiske produkt eller artikulationen af det semiotiske event:
”The ressources on which design draws, the semiotic modes, are still abstract, capable of
being realised in different materialities […] The same design may be realised in different
media. The same story may become a mainstream movie or an airport thriller, given a shared
communicative purpose and conception of who the audience is.”
- Kress & Van Leeuwen (2001) s. 6
Production handler om selve organiseringen af udtrykket; den fysiske aktivitet, der former det
semiotiske produkt eller den semiotiske handling. Kress og Van Leeuwen påpeger, at der
kræves håndværksmæssige færdigheder i dette stratum, og at valget af medie er et semiotisk
valg, der tilføjer betydning i kommunikationen. Der er således stor forskel på, om tekst
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eksempelvis er skrevet på papir eller bøjet i neon.113 De understreger desuden, at det i nogle
situationer kan være svært at adskille design fra produktion og mode fra medium.
Improviserende musikere både designer og performer eksempelvis deres musik, mens
komponister i andre tilfælde står for designet, der realiseres af udøvende musikere.114
Distribution er måden, hvorpå kommunikationen ankommer til modtageren, hvilket også i sig
selv rummer semiotiske effekter. Enhver gengivelse påvirker ifølge Kress og Van Leeuwen
udtrykket. Som når eksempelvis en grafiker justerer farver, kontraster og opløsning af et
fotografi til tryk, eller når en musikproducer laver lydlige justeringer i indspilninger.
Distributionen skaber således det sidste betydningslag i kommunikationen i form af for
eksempel finish, look og kvalitet.115
Den danske medieforsker Niels Brügger mener også, at medievalget har afgørende betydning
for kommunikationen. Medier som eksempelvis bogen, avisen, radioen eller internettet
udstikker ifølge ham bestemte materielle mulighedsfelter for udfoldelse og modtagelse.116 I
sin undersøgelse af bogmediets historiske transformationer argumenterer han for, at
relationen mellem medie og indhold i form af henholdsvis bogen og litteraturen tidligere har
fremstået som selvfølgelig og uproblematisk, men at fremkomsten af nye digitale medier har
skubbet til denne selvfølgelighed, og at det derfor er væsentligt at se på de enkelte mediers
specifikke væremåder, deres mediatet, i et kredsløb, der både indeholder produktion,
distribution og konsumption. 117 Hvert af disse felter inddeler han i to forskellige
komponenter: Substratum – eller underlag – og materielt indhold. Underlaget er den del af
mediet, hvorpå det materielle indhold er placeret. I bogens tilfælde er det eksempelvis papiret
og i tv’ets er det skærmen. Det materielle indhold udgøres så af det, der placeres ovenpå
underlaget som eksempelvis henholdsvis sort blæk/tryksværte og farvede lysprikker. I denne
forstand er indholdet således en del af mediet, ikke som mening, men som materiale.118
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Dette blik på forskellige mediateters betydning for kommunikationen er væsentligt for min
analyse, der både inddrager indhold fra fysiske magasiner og sociale medier. Kress og Van
Leeuwens firedobbelte artikulation belyser desuden den semiotiske kompleksitet, der
eksisterer i moderne kommunikation. 119 De opsætter interessante rammer for, hvordan
multimodalitet kan tænkes som et samspil mellem indhold (diskurs og design) og udtryk
(produktion og distribution), hvori begge niveauer tilfører betydning til kommunikationen.
Dog er de konkrete metodiske analyseredskaber i teorien begrænsede, og derfor fungerer den
mere som et teoretisk udgangspunkt end som metodisk manual. For i højere grad at kunne
belyse de kønskonstruerende elementer i magasinernes billedside vil jeg inddrage
perspektiver fra John Berger, Laura Mulvey og Erving Goffman, der også tilfører mere
konkrete analytiske greb til billedanalysen.
5.6 Kønsteoretisk billedanalyse
John Berger kritiserer i Ways of Seeing fra 1972 den visuelle æstetik i den vestlige verden for
at præsentere et kønssystem, der reflekterer og fastholder et ulige magtforhold, hvori
kvinden er underlagt manden. I hans undersøgelser, der strækker sig fra gamle, europæiske
oliemalerier til moderne reklamefotografier, konkluderer han, at portrætteringen af kvinder
ikke har forandret sig synderligt på trods af mediemæssige og stilistiske ændringer. I
modsætning til manden, der portrætteres som aktiv, udadvendt og magtfuld, portrætteres
kvinden primært gennem mandens blik på hende. Kvinden må konstant være opmærksom på,
hvordan hun fremstår for andre. Hele hendes selvfølelse fortrænges ifølge Berger til fordel for
en opmærksomhed på at skulle værdsættes af andre. Hun ser sig selv som betragtet af
manden, og dermed reproduceres det ulige forhold konstant.120
“One might simplify this by saying: men act and women appear. Men look at women. Women
watch themselves being looked at. This determines not only most relations between men and
women but also the relation of women to themselves. The surveyor of the woman in herself is
male: the surveyed female. Thus she turns herself into an object – and most particularly an
object of vision: a sight.”
- Berger (1972) s. 47
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Ifølge Berger skyldes kontrasten i kønsfremstillingerne ikke en essentiel forskel på kønnene,
men den er derimod et produkt af en gammel forestilling om manden som beskuer og kvinden
som objekt for beskuelsen, der har rødder langt tilbage i kunsthistorien:
“Today the attitudes and values which informed that tradition are expressed through other
more widely diffused media – advertising, journalism, television. But the essential way of
seeing women, the essential use to which their images are put, has not changed. Women are
depicted in a quite different way from men – not because the feminine is different from the
masculine – but because the ‘ideal’ spectator is always assumed to be male and the image of
the woman is designed to flatter him”
- Berger (1972) s. 63
I teksten Visual Pleasure and Narrative Cinema fra 1975, argumenterer den feministiske
filmteoretiker Laura Mulvey i relation til Bergers teori for, at vi i films præsentationer af den
aktive mandefigur og passive kvindefigur oplever en spejling af en kønslig og seksuel
ubalance i samfundet, hvor mænd anses som aktive beskuere og kvinder som passive
beskuede. Dette ulige forhold beskrives af Mulvey som The Male Gaze.
”In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split between the
active/male and passive/female. The determing male gaze projects its phantasy onto the
female figure, which is styled accordingly. In their traditional exhibitionist role women are
simultaneously looked at and displayed, with their appearance coded for strong visual and
erotic impact so that they can be said to connote to-be-looked-at-ness.”
- Mulvey (1989) s. 19
Mulvey er foruden Berger inspireret af psykoanalytikerne Sigmund Freud og Jacques Lacan,
og hendes teori kombinerer psykologien med filmteoretiske og feministiske perspektiver.
Mulveys idéer relaterer sig desuden til Bourdieus forestilling om det aktive/maskuline og det
passive/feminine. Hun er senere blevet kritiseret af blandt andre Gauntlett for fuldstændig at
fornægte det heteroseksuelle, feminine blik, da der – særligt efterfølgende – findes masser af
eksempler på aktive, kvindelige hovedroller på film og mænd som seksualiserede objekter.121
Berger og Mulveys pointer underbygges med empiriske eksempler, men i begge tilfælde er
mængden af empiri relativt begrænset, og man kan derfor argumentere for, at de begge har
haft en uheldig tendens til at ignorere alt det, der talte imod deres hypoteser.
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I forlængelse af Bergers konklusioner undersøger Erving Goffman i Gender Advertisements fra
1979 kønsfremstillinger i trykte reklamer. Portrætteringen af både mænd og kvinder styres
ifølge Goffman af fastlagte normskemaer for det maskuline og feminine. Goffmans
performativitetsbegreb har som nævnt inspireret Butlers kønsforståelse, og ligesom hos
hende er køn i hans optik ikke en medfødt, iboende størrelse men derimod en social
performance. Ifølge Goffman består den menneskelige natur i henholdsvis ”mand” og ”kvinde”
i virkeligheden af kapaciteten til at lære at tilbyde og læse fremstillinger af maskulinitet og
femininitet.
“One might just as well say there is no gender identity. There is only a schedule for the
portrayal of gender.”
- Goffman (1979), s. 8
Goffmans studier tilfører konkrete redskaber til analysen af visuelle kvindeportrætteringer.
Han identificerer følgende gennemgående skabeloner, der karakteriserer reklamefotografiers
fremstilling af femininitet:
1. Relative Size: Kvinden afbilledes generelt som mindre end manden for at illustrere
mandens overlegenhed. Er situationen omvendt er der oftest tale om satire.122
2. The Feminine Touch: Portrætteringen af let berøring fra kvindens hænder og fingre
bruges til at skabe fokus på et produkt og illustrere kærtegn og blidhed. Samtidig kan
kvindens berøring af sin egen krop skabe et fokus på denne som en værdifuld og
skrøbelig størrelse.123
3. Function Ranking: En portrættering af manden som den aktive, autoritære og
beslutsomme, mens kvinden portrætteres i en mere passiv, underlegen og hjælpende
rolle.124
4. The Family: Fremstillingen af en kernefamilie som et socialt udgangspunkt.125
Goffman (1979) s. 28
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5. The Ritualization of Subordination: Kvindens underlegenhed illustreres ved, at hun
fysisk placeres under manden som for eksempel siddende eller liggende, mens han står
oprejst. Kvinden smiler desuden oftere end manden – og ofte er smilet rettet mod ham
som en respons, hvilket signalerer velvilje og former hende som modtager af hans
aktivitet. Kvinden poserer desuden oftere med et blufærdigt bøj i det ene knæ og
portrætteres generelt i mindre seriøse og mere fjollede, legesyge situationer end
mænd, hvilke blandt andet konstrueres gennem brugen af ansigtsmimik og
kostumer.126
6. Licensed Withdrawal: Kvinden fremstilles oftere end manden som psykisk eller
følelsesmæssigt involveret i noget, der fjerner hende fra den aktuelle sociale situation,
hun befinder sig i, hvilket blandt andet kan få hende til at fremstå uopmærksom,
sårbar eller ude af stand til at kunne kontrollere sine følelser.127
Goffmans analyser baserer sig på et væsentligt større empirisk grundlag end både Bergers og
Mulveys. Man kan derfor med større sandsynlighed regne hans betragtninger for valide i hans
samtid. Selvom Goffmans studier beskæftiger sig med reklamefotografier, rummer
magasinernes billedmateriale en lignende æstetik, og en stor del af visualiseringerne af
kvinder indeholder produktfremvisning og fungerer derfor som kommercielle afbildninger.
Der er uden tvivl sket en del både på ligestillingsfronten og i den mediemæssige udvikling,
siden Berger, Mulvey og Goffmans studier udfoldede sig i 1970’erne, ligesom deres analyser
forholder sig til kønsfremstillinger i en bredere, vestlig sammenhæng og ikke til en dansk
kontekst. Spørgsmålet er derfor, om deres undersøgelser overhovedet er brugbare i
undersøgelsen af kvindeportrætteringen i samtidens danske kvindemagasiner. Jeg vil i min
billedanalyse løbende inddrage disse kønsteoretiske analyseperspektiver og derigennem se
på, i hvor høj grad teorierne er gangbare i den aktuelle kontekst.
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6. Analyse
6.1 Afgrænsning af genstandsfelt: Magasiner, målgrupper og læserstatistik
Jeg har valgt at fokusere på magasinerne Eurowoman, Woman og ChriChri, da disse alle
definerer sig selv som livsstilsmagasiner til kvinder og dermed har et bredere fokus på
kvindelivet end eksempelvis modemagasinerne. Samtidig placerer deres målgrupper sig alle i
det yngre segment fra cirka 20 til 40 år og henvender sig derfor til netop den aldersgruppe,
hvori den feministiske fjerdebølge særligt udfolder sig.
Det har desværre kun været muligt for mig at få begrænset adgang til Gallups Index Danmark,
og jeg har derfor været nødsaget til at supplere med informationer fra magasinernes nyeste
mediekits i den statistiske kortlægning af deres læserprofiler. Disse tal kommer i både
Eurowoman og Womans tilfælde fra Gallups undersøgelser, men det er her vigtigt at have blik
for, at de højst sandsynligt er nøje udvalgt, således at magasinerne fremstår så attraktive som
muligt over for nuværende og potentielle annoncører.
Ifølge Index Danmark havde Eurowoman i andet halvår 2016 et læsertal på 124.000, mens
Womans lå på 112.000 i samme periode. Begge disse tal viser markante fald i læsere siden
første halvår 2016, hvor Eurowomans læsertal lå på hele 138.000 og Womans på 122.000.
Eurowomans læsertal er således faldet med cirka 10 procent i år 2016, mens Womans er faldet
med cirka 8 procent. Index Danmark viser dog også, at Eurowoman faktisk oplevede en vækst i
læsere fra andet halvår 2015 til første halvår 2016 på 7.000, hvilket svarer til cirka 5 procent,
mens Womans læsertal var det samme i begge perioder. Eurowoman har ikke længere en egen
hjemmeside, da denne for nylig er blevet slået sammen med flere andre Egmont-magasiner,
herunder blandt andre ALT for damerne og Boligliv, på portalen alt.dk. Af Eurowomans
mediekit fra mats 2017 fremgår det, at alt.dk har 2.260.316 sidevisninger og 653.465 brugere
om måneden. Womans hjemmeside har månedligt 2.229.366 sidevisninger og 437.240
brugere.128
ChriChri indgår ikke i Index Danmark, og det har desværre ikke været muligt at få fat i
konkrete læsertal fra redaktionen på trods af gentagne henvendelser. Af magasinets mediekit
fremgår det dog, at hver udgave udkommer i et oplag på 10.000 styk, hvilket indikerer et
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læsertal, der er langt lavere end de andre magasiners. Derimod har ChriChris hjemmeside
flere end 1,5 millioner visninger og 200.000 unikke besøg om måneden.129
Eurowomans Facebook-side har 46.928 følgere, mens 74.945 følger magasinets Instagramprofil. Womans Facebook-side har 54.763 følgere, og Instagram-profilen følges af 18.118.
ChriChri følges på Facebook af 33.755, mens magasinets Instagram-profil har hele 93.205
følgere.130 Det er således bemærkelsesværdigt, at selvom Eurowomans trykte magasin har det
markant højeste læsertal af de tre, så har Womans side det højeste antal følgere på Facebook,
mens ChriChris har langt flest følgere på Instagram.
Eurowomans målgruppe beskrives i magasinets mediekit fra marts 2017 som ”stilsikre og
humoristiske kvinder i alderen 20-39 år, som elsker at vide alt om det nyeste - helst lidt før
alle andre”131. Der fremgår desuden følgende informationer om magasinets læsere:
-

78 procent af magasinets læsere er kvinder.

-

47 procent af de kvindelige læsere er mellem 20 og 40 år.

-

50 procent af de kvindelige læsere er højtuddannede.

-

86 procent af de kvindelige læsere vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter.

-

68 procent af de kvindelige læsere er meget/ret interesseret i mode.

-

78 procent af de kvindelige læsere er meget/ret interesseret i sundhed.132

I Womans mediekit fra 2017 præsenterer magasinets indhold og målgruppe således:
”I Woman skriver vi om alt det, der fylder i et kvindeliv. Intet er for småt – eller stort – og vi
guider læserne igennem alt fra tøjkriser til livskriser. Hvilken creme passer til min hud, hvad
skal jeg spise, hvad mener han med den sms? Alt det og meget mere kan kvinder mellem 18 og
35 år finde svar på i Woman – det handler nemlig om dem!”
- Benjamin Media (2017)

Den tiltænkte målgruppe er således en smule yngre end Eurowomans. Herudover fremgår
følgende informationer om Womans læsere af mediekittet:
-

85 procent er kvinder.
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-

29 procent er mellem 12 og 24 år, 38 procent er mellem 25 og 39 år, og 24 procent er
mellem 40 og 59 år.

-

54 procent er meget/ret interesserede i mode.

-

71 procent er meget/ret interesserede i ernæring.

-

82 procent vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter.

-

76 procent gør en indsats for at passe godt på sin krop og sit udseende.133

Ifølge ChriChris hjemmeside henvender magasinet sig til ”kvinden, der er flyttet hjemmefra,
som studerer eller arbejder, som er vild med mad og bolig, eller blot er en kvinde, der elsker
smukke ting og at blive inspireret.” 134 ChriChris mediekit indeholder blandt andet følgende
oplysninger om læseren:
-

Det er en kvinde på mellem 20 og 45 år.

-

Hun har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og en medium til høj
indkomst.

-

Hun har shoppet på nettet 6-10 gange inden for de seneste 3 måneder.

-

51 procent er funktionærer, og 26 procent er studerende.135

Det fremgår dog ikke noget sted i mediekittet, hvor disse tal kommer fra, hvilket betyder, at
de ikke kan tilskrives nogen særlig høj grad af troværdighed modsat Eurowoman og Womans
tal fra Gallup, der bygger på professionelt udførte læserundersøgelser.
6.2 Metode og undersøgelsesdesign
For at se nærmere på, hvilke kvindebilleder der præsenteres i magasinerne vil jeg gennem en
kvantitativ indholdsanalyse undersøge, hvilke temaer og frames om kvindelighed, der
eksisterer i magasinerne. Min analyse er todelt og tager udgangspunkt i agenda setting-,
priming- og framing-begreberne gennem en undersøgelse af, hvilke temaer magasinerne
afdækker, og hvordan kvinden og kvindeligheden italesættes og visualiseres.
Da magasinernes udgivelsesfrekvens er forskellig, har jeg – for at skabe balance og ligevægt i
undersøgelsen samt tage højde for sæsonvarieret indhold – udvalgt to udgaver af hvert
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ChriChri (2017)
135 Ibid.
133
134

42

magasin i hver ende af undersøgelsesperioden. ChriChri er primært et webbaseret magasin,
som udkommer to gange årligt på tryk. Det har derfor kun været muligt at inddrage
vintermagasinet fra 1. september 2016 samt sommerudgaven fra 2. marts 2017 i
undersøgelsen. På trods af at Eurowoman udkommer hver måned, og Woman udkommer seks
gange årligt, har jeg derfor ligeledes udvalgt to udgaver af hver af disse magasiner, der er
periodemæssigt tilsvarende ChriChri-magasinerne. Undersøgelsen indeholder derfor to
Eurowoman, der dækker henholdsvis perioderne fra 12. december 2016 til 18. januar 2017 og
16. marts 2017 til 20. april 2017, samt to Woman, der dækker perioderne fra 24. november
2016 til 8. februar 2017 og 9. februar 2017 til 5. april 2017. Ideelt set havde det været mest
fyldestgørende at inddrage materiale fra et helt år og derigennem dække alle årstider og
sæsoner. Dette er dog ikke muligt på grund af specialets tidsbegrænsning, og undersøgelsen
kan derfor kun ses som dækkende for vinter- og forårsperioden.
På baggrund af mit journalistiske fokus og specialets begrænsede omfang har jeg desuden
valgt udelukkende at beskæftige mig med redaktionelt indhold i analysen. Annoncerne fylder
dog en del – varierende fra 13 til cirka 29 procent136 af magasinernes samlede indhold – og
spiller derfor naturligvis også en rolle i udformningen af deres samlede kvindebilleder. Det
skal desuden nævnes, at magasinernes størrelse varierer meget – også internt. Eksempelvis er
der 124 sider i Eurowoman nr. 228 og 156 sider i nr. 231, mens ChriChri er undersøgelsens
tykkeste magasin med 196 sider i begge udgaver.137
Magasinernes universer udfolder sig i dag også i høj grad på internettet og sociale medier, og
det ville derfor ikke være fyldestgørende og samtidig mediemæssigt tilbageskuende
udelukkende at beskæftige sig med det trykte format. Som det fremgår af læsertals- og
brugerstatistikkerne er der desuden store forskelle i, hvilke medier, der, magasinerne
imellem, har den største popularitet. Jeg har derfor valgt også at inddrage magasinernes
Facebook- og Instagram-profiler i min analyse. Magasinernes hjemmesider er ikke inkluderet
i empirien, da der på Facebook-siderne både linkes til magasinernes egne webartikler og til
indhold fra andre websider – ofte enten i form af videoer, reklameindhold eller artikler fra
andre magasiner på samme forlag. En rapport fra Reuters Institute for the Study of Journalism
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ved Oxford University i 2016 baseret på en undersøgelse af det digitale nyhedsforbrug i 26
lande, heriblandt Danmark, viser desuden, at 51 procent af de 50.000 respondenter bruger
sociale medier som en nyhedskanal hver uge, og blandt de 18-24 årige er det den mest brugte
nyhedskilde. Rapporten konkluderer herudover, at Facebook med afstand er det vigtigste
netværk for nyheder i dag.138 Man kan derfor med en vis rimelighed forvente, at Facebooksiderne fungerer som en primær indgang til majoriteten af magasinernes digitale indhold.
Jeg har udvalgt henholdsvis uge 1 og 13, der befinder sig i hver ende af
undersøgelsesperioden, som kodningsperiode for alt indhold på Facebook- og Instagramprofilerne. Ugernes placering er ligesom de trykte magasiner udvalgt på baggrund af et ønske
om at få det bredest mulige overblik i forhold til sæsonvarieret indhold.
Metodisk har jeg ladet mig inspirere af medieforskerne Nete Nørgaard Kristensen og Unni
Froms kvantitative indholdsanalyse af udviklingen i dansk kultur- og livsstilsjournalistik i det
20. århundrede.139 Kristensen og From påpeger, at mange indholdsanalytiske designs tager
udgangspunkt i bestemte forforståelser.140 I dette tilfælde kunne det eksempelvis være en
formodning om, at fjerdebølgefeminismen vil kunne spores i de danske kvindemagasiner.
Derudover pointerer Kristensen og From, at et indholdsanalytisk undersøgelsesdesign kan
indeholde analysekategorier og variable, som fordrer en vis fortolkning og dermed vil være
åben for flere forskellige læsninger.141 Dette finder vi også i denne undersøgelse i forbindelse
med kodningen af teksternes tematikker og frames om kvindelighed. Den tyske sprog- og
kulturforsker Klaus Krippendorff argumenterer dog for, at indholdsanalyser netop aldrig er
fuldstændig kvantitative, og at der altid vil indgå fortolkende elementer.
”… all reading of texts is qualitative, even when certain characteristics of a text are later
converted into numbers.”
- Krippendorff (2004) s. 16
I kvantitative indholdsanalyser vil man typisk kode alt indhold enkeltvis ved brug af en
kodemanual, der opstiller retningslinjer for kodningen. Målet med dette er at ensrette og
Newman et al. (2016)
Kristensen & From (2011)
140 Ibid. s. 67
141 Ibid.
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minimere subjektive vurderinger.142 I min undersøgelse er kodningen både opbundet på
parametre, der kan aflæses direkte af indholdets manifeste informationer såsom medie og
placering (sidetal i magasinet eller dato for deling på sociale medier) og samtidig på mere
latente forhold som tematik og framing, der indebærer fortolkende elementer. Min kodning af
frames i indholdet tager udgangspunkt i Entmans karakteristik af framing på et tekstligt
niveau, og for at opnå så stor systematik og ensretning i processen som muligt har jeg opsat
specifikke retningslinjer for kodningen gennem et konsekvent fokus på parametrene rubrik,
underrubrik, mellemrubrikker, fremhævede citater samt billedmateriale – det vil sige alt det,
der umiddelbart er mest fremtrædende ved teksterne og det, læseren først vil lægge mærke
til. Tekst og billeder behandles således primært samlet i tråd med Kress og Van Leeuwens
multimodale perspektiv.
For begrænsningens og overskuelighedens skyld valgte jeg, at det kun var muligt at kode de
enkelte tekster under ét relativt bredtfavnende tema som for eksempel Skønhed, Mode eller
Mænd, sex og parforhold. Allerede i temakodningen indgik der således en vis fortolkning af
indholdet, selvom denne dog oftest lå tæt op ad magasinernes egen temaopdeling i
indholdsfortegnelserne. I nogle tilfælde optrådte flere forskellige temaer på samme side, og
den endelige kategorisering blev derfor afgjort af, hvad der i hvert enkelt tilfælde fremstod
mest dominerende i henhold til de førnævnte parametre. I kodningen af frames gjorde jeg
derimod plads til, at flere frames kunne afkodes i samme indlæg for så vidt muligt at tage
højde for nuancer i indholdet.
I analysefasen viste det sig dog nødvendigt at sammenlægge flere frames til én som følge af
materialets massive omfang. Jeg sammenlagde derfor frames, som det igennem kodningen var
blevet tydeliggjort oftest relaterede sig til hinanden. Dette var eksempelvis frames, der
omtalte kvinden som stilet, moderne og modeinteresseret, som sund og aktiv eller som
gastronomisk og huslig. Jeg foretog således igen i hvert enkelt tilfælde en vurdering af, hvilken
frame, der fremstod tydeligst, ved igen at fokusere på kodningsparametrene. Dette gjaldt også
i tilfælde hvor direkte modstridende frames kom til udtryk i samme tekst som eksempelvis i
flere af de tekster, der omhandlede sygdom. Her kunne jeg både identificere en dominerende
frame af kvinden som syg og sårbar og en mindre dominerende frame af kvinden som modig,
142
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stærk og en fighter som eksempelvis i Woman-artiklen Usynligt syg, hvor underrubrikken
lyder således:
”Angst, depression og en krop, der svigter. Fire modige kvinder fortæller om udfordringerne
ved at have en sygdom, der fylder meget, men som ingen kan se.”
- Woman nr. 228, s. 31
Framekodningen læner sig i de fleste tilfælde op ad temakodningen, da eksempelvis mode- og
boligstoffet oftest indeholdt en framing af kvinden som stilet, moderne og modeinteresseret,
og skønhedsstoffet oftest framede kvinden som smuk og forfængelig. Der var dog også flere
tilfælde, hvor disse adskilte sig mere fra hinanden som eksempelvis i forfatter og radiovært
Marlene Weybølls ChriChri-klumme Mit liv som plus size 143 . Denne er temakodet under
kategorien Krop og sundhed, der som oftest indeholder en dominerende framing af kvinden
som sund og aktiv, men i dette tilfælde er den dominerende framing i stedet af kvinden som
tyk. Et lignende tilfælde er Woman-artiklen Jeg elskede hende mere, end hun elskede mig144,
hvori tre mænd fortæller om deres personlige oplevelser med ulykkelig kærlighed. Artiklen er
her temakodet under kategorien Mænd, sex og parforhold, der sædvanligvis indeholder frames
om kvinden som partner og heteroseksuel i et relativt positivt perspektiv. I dette tilfælde er
den dominerende frame derimod kvinden som svigter, illoyal og egoistisk. Der er naturligvis
altid tale om en vis forsimpling af indholdet, når det kategoriseres på denne måde. Det er dog
samtidig nødvendigt for overhovedet at kunne foretage denne form for kvantitativ
undersøgelse og diskutere framing i et videnskabeligt perspektiv, der er funderet på store
mængder empirisk data.
Analysen udforsker således overordnet set en række strukturer og sammenhænge i danske
kvindemagasiner i dag gennem et fokus på kvantitative sammenhænge mellem nogle
forskellige form- og indholdsmæssige forhold, der strækker sig over en periode på cirka fem
måneder. Disse sammenhænge udgøres samtidig af konkrete tekster, som er med til at skabe
strukturerne over tid. I et socialkonstruktivistisk perspektiv kortlægger undersøgelsen
dermed på én gang feltets stabilitet og foranderlighed gennem strukturer og handlingers
gensidige påvirkning, produktion og reproduktion. Den magasinjournalistiske praksis
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indskriver sig i sit eget felt ved at reproducere redaktionelle rutiner og institutionelle,
journalistiske normer, men denne praksis bidrager samtidig kontinuerligt til at forandre disse
rutiner og strukturer. 145
Afslutningsvis vil jeg se nærmere på visualiseringen af kvindelighed via en optælling af de
portrætterede kvinders hudfarve, kropsform og alder samt i en nærmere analyse af
magasinernes forsider. Jeg bevæger mig således fra et kvantitativt analyseniveau mod et mere
kvalitativt i analysens sidste del. Jeg vil desuden løbende inddrage illustrative eksempler for
at konkretisere undersøgelsens resultater.
6.3 Kortlægning af redaktionelt indhold
For at kortlægge de trykte magasiners indhold foretog jeg først en optælling af henholdsvis
annoncer og redaktionelt indhold. En samlet oversigt over denne kan ses i Bilag 1. Annoncer
er her defineret som sider, der eksplicit fremstår som reklamestof i magasinerne enten via
sidens design og visuelle opsætning, som tydeligt adskiller sig fra det redaktionelle indhold,
eller via en skriftlig markering af indholdet som annonce, som det eksempelvis er tilfældet
med såkaldte advertorials, der opsætnings- og indholdsmæssigt til forveksling ligner det
redaktionelle indhold. I annoncekategorien tæller desuden også konkurrencer og intern
reklame for magasinabonnementer eller andre produkter fra forlaget.
Af optællingen fremgår det tydeligt, at antallet af annoncer kan variere meget – også inden for
hvert enkelt magasin. I Eurowoman nr. 228 er der eksempelvis 19 annoncer, hvilket svarer til
cirka 16 procent af magasinets indhold, mens nr. 231 rummer hele 45 annoncer, svarende til
cirka 29 procent af indholdet.146
Man kan nok ikke komme udenom, at der er en del mere skjult, sponsoreret indhold at finde i
magasinerne, der fremviser masser af tøj- og skønhedsprodukter. Gill påpeger, at
magasinernes universer og mode- og kosmetikverdenen i dag i stigende grad vikles ind i
hinanden. Skønhedsredaktører modtager rutinemæssigt store kasser med gratis gaver fra
kosmetikfirmaer, der gerne vil have omtale i magasinerne, mens moderedaktører ”låner” tøj
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fra designere, og rejsebureauer betaler for modeshoots i en forståelse af, at flyselskabet,
hotellet eller firmaet vil figurere i en eller anden form.147 For også at have blik for dette i
undersøgelsen, skelnede jeg i den indledende optælling mellem rent redaktionelt indhold
såsom artikler og redaktionelt indhold med produktfremvisning såsom modeserier, guides til
produkter og købsvejledninger. Der var flere grænsetilfælde, hvilket er vigtigt at gøre
opmærksom på, da optællingen på trods af kodningsparametrene i sidste ende er baseret på
subjektive valg og vurderinger. Det redaktionelle indhold udgøres for eksempel ikke af
artikler alene, da også indhold som forsider, indholdsfortegnelser og kolofoner tæller med i
denne kategori. Herudover opsatte jeg et kriterium om, at produktfremvisningen skulle
udgøre det bærende element i en sides indhold, før den kunne tælles med i
produktfremvisningskategorien. Eksempelvis blev magasinernes ledere optalt under
redaktionelt indhold, selvom der også fremvises produkter, som det er tilfældet i
nedenstående leder fra Woman nr. 228:
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Optællingen viser, at andelen af redaktionelt indhold med produktfremvisning er højest i
Eurowoman med henholdsvis cirka 40 og 42 procent af det samlede indhold i nr. 228 og 231.
ChriChri indeholder cirka 33 procent i nr. 3 og cirka 26 procent i nr. 4, mens Woman
indeholder den laveste mængde produktfremvisning med cirka 19 procent i nr. 227 og 32
procent i nr. 228.148
Særligt i ChriChri kan det dog være vanskeligt at skelne de to kategorier fra hinanden, da
magasinet indeholder talrige eksempler på artikler, der rummer uddrag fra bøger som
eksempelvis artiklen og fotoserien What suits me,149 der indeholder uddrag fra skuespilleren
Mille Dinesens selvbiografi Min egen vej, eller guiden Få en fantastisk fødsel150, der indeholder
uddrag af bogen Fantastisk fødsel. Samme scenarie gør sig gældende i andre artikler og guides,
som tydeligt promoverer forskellige brands som eksempelvis Glam Squad151, der handler om
personlige stylister, og som indeholder info til booking af stylisten og ChriChriskønhedsskribenten, Nicci Welsh, og i karriereportrætter af for eksempel den tidligere tvvært Andrea Elisabeth Rudolph og frisøren Gun-britt, der fremviser skønhedsprodukter fra
deres egne mærker.152 Da formaterne i samtlige af disse tilfælde opsætnings-, layout- og
tekstmæssigt fremstår som almindeligt redaktionelt indhold, og da produktfremvisningen
ikke udgør bærende elementer i artiklerne, er de optalt som redaktionelt indhold. Havde disse
formater været optalt under kategorien med produktfremvisning, ville andelen af denne slags
indhold således have været markant højere i ChriChri.
I forlængelse af dette er der i min tema- og framekodning kun frasorteret annoncer og hermed
både inkluderet redaktionelt indhold med og uden produktfremvisning, da disse kategorier til
forveksling kan ligne hinanden og desuden alt sammen fremstår som indhold, der er udvalgt
og kurateret af redaktionerne, og som derfor sandsynligvis ikke vil opfattes som reklamestof
af læserne.

Se Bilag 1.
C3 s. 132-139
150 C3 s. 124
151 C3 s. 62-63
152 C3 s. 141 og 144-145
148
149

49

6.4 Tematikker i trykte magasiner
Kodningen af tematikker giver en indikation af, hvad et kvindeliv i Danmark anno 2017 i
livstilsmagasinernes optik indeholder. Følger vi agenda setting-teorien og Bernard Cohens
tanke om, at medierne er gode til at bestemme, hvad publikum skal tænke på, vil de temaer,
der behandles i magasinerne være med til at sætte dagsordenen for, hvad en ung, dansk
kvinde forventes at interessere sig for i dag. I Butlers optik vil magasinernes temavalg
ligeledes fungere som indspil i den kontinuerlige forhandling af kvindekønnet og
femininiteten, der hele tiden finder sted mellem individ og samfund.
Jeg vil nedenfor give et opsummerende overblik over de mest dominerende tematikker og
frames i de trykte magasiner samt de mest afvigende i et traditionelt kønsperspektiv. Vi
befinder os således på det niveau, Kress og Van Leeuwen beskriver som diskursstratummet,
da fokus her primært er på indhold frem for form. En samlet oversigt over magasinernes
redaktionelle indhold inddelt i temaer og frames kan findes i Bilag 2 og 4.
Eurowoman
I Eurowoman er Mode klart det tema, der fylder mest. I nr. 228 optager modestoffet 38 sider,
hvilket svarer til cirka 37 procent af det redaktionelle indhold, mens det i nr. 231 fylder hele
69 sider, hvilket svarer til cirka 62 procent. Forskellen i prioriteringen af modestoffet hænger
højst sandsynligt sammen med en vis sæsonvariation af magasinernes indhold, da
forårsmagasinerne udkommer inden for samme periode, hvori modehusene lancerer deres
forårskollektioner. Dette forklarer sandsynligvis også stigningen i annoncer. Kultur og
underholdning fylder også en del i begge magasiner med 12 siders kulturstof i hver. Nr. 228
har temaet Familie, hvilket også afspejles af det redaktionelle indhold, der rummer hele 28
siders familiestof. Det overordnede tema i nr. 231 kredser om kæledyr, hvilket kommer til
udtryk i lederen Kæledyr og kultur153 , modeserien Pet Shop Girl154, hvori den danske model og
skuespiller Klara Kristin er fotograferet sammen med forskellige dyr – et af disse fotos udgør
desuden også magasinets forside, samt fotocollagen Pels155 , der indeholder forskellige billeder
af kendte mennesker og deres kæledyr. Skønhed optager også en del plads i magasinerne med
henholdsvis 6 og 7 sider i nr. 228 og 231. Disse temaer ligner alle historisk set traditionelt
E231 s. 28
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indhold i livsstilsmagasiner til kvinder.156 Bemærkelsesværdigt er det dog, at 3 sider i nr. 228
er dedikeret til feminisme- og ligestillingsstof i form af kommunikationskonsulent Lotte
Hansens dagbog fra en konference i den internationale ligestillingsorganisation Women
Deliver og et interview med kønssociologen Cecilie Nørgaard, mens hele 7 sider i nr. 231 er
afsat til det politiske interview Hvad sker der for Europa?

157

med politiker og

konkurrencekommisær i EU, Margrethe Vestager.
Woman
Woman nr. 227 beskrives på forsiden som ”Det store make-over nummer”, og
Forandring/makeover er også det mest dominerende tema i dette magasin med hele 27 siders
guides og inspirationshistorier med fokus på personlig forvandling af alt fra krop og udseende
til bolig og arbejdsliv, der svarer til 25 procent af det redaktionelle indhold. Næst herefter
følger temaerne Krop og sundhed og Mænd, sex og parforhold, der begge optager 12 sider hver.
Modestoffet fylder her 10 sider, mens Skønhed optager 7 sider. Det samme gør temaet Humor,
som blandt andet indeholder pinlige læserhistorier.
I nr. 228 opprioriteres modestoffet ligesom i Eurowoman, så det optager hele 20 sider, hvilket
svarer til 23 procent af det redaktionelle indhold. Skønhed fylder her 13 sider ligesom Mænd,
sex og parforhold. Det overordnede tema for dette magasin er Sygdom, og krop- og
sundhedsstoffet optager 11 sider, hvoraf 7 af disse sider handler om sygdom og består af
henholdsvis lederen Sygt nok!158 og artiklen Usynligt syg159, hvori fire kvinder fortæller om
deres erfaringer med at være ramt af såkaldt ”usynlige sygdomme” som for eksempel angst og
depression. Humorstoffet fylder denne gang 3 sider.
I begge magasiner finder man desuden 4 sider under temaet Voldtægt i et tilbagevendende
format, der fortæller to forskellige kvinders historier om uanmeldt voldtægt, og som ifølge
Woman selv skal sætte fokus på ”det faktum, at mange voldtægter ender uden anmeldelse,
retssag eller dom.”160 Dette tema relaterer sig således også til kvinderettigheder i en juridisk
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forstand.
ChriChri
I ChriChri nr. 3 fylder temaet Mad og drikke markant mest med hele 34 sider, hvilket svarer til
19 procent af det redaktionelle indhold. Herefter følger modestoffet, der optager 31 sider og
17,5 procent og dernæst rejsestoffet, som fylder 20 sider og 11 procent. Magasinet har titlen
”The Beautiful Issue”, og skønhedsstoffet fylder 19 sider. Krop og sundhed optager 16 sider,
mens boligstoffet optager 11. Herudover fylder temaet Graviditet og børn 10 sider i magasinet.
I nr. 4, ”The Possitive Issue”, er det – ligesom i de andre forårsmagasiner – modestoffet, der
fylder mest med 26 sider, hvilket svarer til 14,5 procent af det redaktionelle indhold.
Magasinet indeholder, som det beskrives på forsiden, et ”Stort Dansetema”, som i alt fylder 25
sider. Mad og drikke optager denne gang 21 sider, mens rejsestoffet igen fylder 20 sider i
magasinet. Der er afsat 14 sider til både skønhedsstof og temaet Graviditet og børn.
Det lader generelt til, at ChriChris indhold og temaer i høj grad er formet efter SchaumburgMüllers personlige historie og interesser. I magasin nr. 3, som udkom, mens hun var gravid,
fylder graviditet en del i indholdet eksempelvis i form af hendes egen, personlige beretning
om graviditetsperioden Mens jeg venter – kærlighed, kvalme og kejsersnit161 og guiden Få en
fantastisk fødsel162 . I nr. 4 optager temaet Graviditet og børn som nævnt ligeledes en del plads.
Her blandt andet igen i form af den personlige beretning – denne gang om SchaumburgMüller og kæresten, rapperen Liam O’Connor’s, oplevelser af deres søns fødsel i et interview
foretaget af deres jordemoder.163 Ligeledes trækker dansetemaet i nr. 4 tråde til SchaumburgMüllers egen tidligere karriere som professionel danser, hvilken hun også fortæller om i
artiklen Christiane & hendes karriere som kreativ danser, skuespiller, forfatter og
iværksætter.164 Schaumburg-Müller agerer desuden selv forsidemodel i samtlige udgaver af
ChriChri.
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6.5 Framing af kvindelighed i trykte magasiner
I dette afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan kvindeligheden portrætteres i det redaktionelle
indhold gennem brugen af de opsatte kodningsparametre baseret på Entman’s framing-teori.
En frame vil – som både Entman og Slothuus pointerer165 – altid fremstå forskellig fra
modtager til modtager, og det er derfor endnu en gang vigtigt at understrege, at kodningen er
foretaget gennem et subjektivt blik.
Eurowoman
Familietemaet afspejles også i framingen af kvinden i Eurowoman nr. 228, der domineres af
en framing af kvinden som familiemenneske både i form af hustru, mor og datter, som
kommer til udtryk på 28 sider. Familietemaet indeholder blandt andet fire forskellige
portrætter af familier, herunder to kernefamilier med far, mor og børn; en familie bestående
af skuespiller Søs Egelind, hendes datter, svigersøn og barnebarn samt politikerne og
søskendeparret Anders Samuelsen og Mette Bock og deres store familie, der er spredt over
hele landet. 166 I samtlige tilfælde er der tale om hvide, velhavende og heteroseksuelle
familieformer. I faktaformatet Familien i tal bliver det dog fremhævet, at der findes 37
forskellige familieformer i Danmark.167 Kvinden som stilet, moderne og modeinteresseret er
den næstmest dominerende frame med 27 sider. Herefter følger kvinden fremstillet som
kulturel og opdateret i de 12 siders kulturstof. I et 6-siders interview med tv-værten Sofie
Linde under rubrikken Happy-go-lucky168 fremstilles kvinden primært som sjov og glad, mens
en framing af kvinden som smuk og forfængelig er den mest dominerende i de 6 siders
skønhedsstof. Igen er det værd at bemærke, at kvinden også fremstilles som politisk
interesseret, feministisk og med en interesse for ligestillingsdebatten i 3 siders politisk stof.
Herudover dominerer en framing af kvinden som berejst og eventyrlysten rejsestoffet.
I nr. 231 fylder framingen af kvinden som stilet, moderne og modeinteresseret igen meget –
denne gang hele 69 sider. Igen møder vi en framing af kvinden som kulturel og opdateret i 12
sider, mens hun frames som smuk og forfængelig i 7 siders skønhedsstof. I det 7 sider lange
interview med Margrethe Vestager frames kvinden primært som politisk. Herudover møder vi
Entman (2015) s. 117-118, Slothuus (2008a) s. 25
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en framing af kvinden som kreativ og kunstnerisk i interviewet Klara Kristin danser for sig
selv169 med forsidemodellen og skuespilleren Klara Kristin, hvori der desuden også fokuseres
på seksuel og kropslig frigørelse for kvinder. I magasinet findes også en framing af kvinden
som muse og inspirationskilde i interviewet med modedesigneren Peter Jensen, Muser og
mand170 , samt som reflekteret og alvorlig i interviewet Intet liv er kun lykke171 med præsten
Lotte Blicher Mørch.
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at Eurowoman nr. 228 indeholder en modeserie med
plus size-modellen Jennie Runk, der primært framer kvinden som sexet, hvilket adskiller sig
fra de frames, der ellers optræder i magasinets modesider. Dette vil jeg senere vende tilbage
til i en nærmere analyse af magasinernes visuelle fremstillinger af kvindelighed.
Woman
I Woman nr. 227 afspejledes makeover-temaet også i den mest dominerende frame i
magasinet, som fylder 22 sider og italesætter kvinden som en forandringsvillig, søgende og
usikker størrelse, der gerne vil forbedre sig på flere parametre såsom udseende, følelsesliv,
bolig og hverdagsstruktur. Som Womans daværende chefredaktør, Sara Møller Christensen,
udtrykker det i magasinets leder:
”Lige siden jeg var barn, har jeg elsket forvandlinger. Der var noget magisk ved den kedelige
Karen fra Korsør, der med et nyt outfit og en smart klipning sprang ud som tjekket type.”
- Woman nr. 227 s. 4
I 11 sider fremstilles kvinden som stilet, moderne og modeinteresseret, mens en framing af
kvinden som smuk og forfængelig optager 7 sider. Kvinden fremstilles ligeledes som sårbar,
syg og et offer på 7 sider, som blandt andet udgøres af den tidligere nævnte voldtægtsserie
samt serien Woman Kropstars172, der fokuserer på diversiteten af kvinders kroppe. En framing
af kvinden som uperfekt, pinlig, kikset og irrationel kommer desuden til udtryk i 7 sider, som
blandt andet indeholder pinlige læserhistorier samt det faste format Det er typisk dig …173, der
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171 E231 s. 86-87
172 W227 s. 50-53 og 18
173 W227 s. 8
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oftest fremstiller en satirisk og relativt stereotyp kvindefigur. I dette magasin fokuseres der i
forbindelse med januarudsalget på kvindens opførsel i udsalgssituationer:
”Det er typisk dig til udsalg […] … at ende med at have købt for 2.150 kr. uden at have fået
noget, du er rigtigt glad for […] … at belønne dit hårde arbejde med en kage. Er der ikke noget
med, at shopping forbrænder flere kalorier en spinning. Det er der vist.”
- Woman nr. 227, s. 172
Værd at lægge mærke til er desuden artiklen Kan du se på mig, hvor sund jeg er?174, der viser
fire meget forskellige kvindekroppe frem og lader læseren gætte, hvem der lever sundest.
Resultatet viser overraskende nok, at de to mest kurvede kvinder ifølge en sundhedscoach er
de sundeste. Artiklen præsenterer således et anderledes kropsideal end den traditionelle,
slanke model, sætter fokus på kropsdiversitet og konfronterer fordomme om slanke kvinder
som sunde og kurvede kvinder som usunde.
Opprioriteringen af modestoffet i foråret kan også spores i den mest dominerende framing i
nr. 228 af kvinden som stilet, moderne og modeinteresseret, der optager 19 sider, og generelt
set ligner magasinets mest dominerende frames det foregåendes. Kvinden frames som smuk
og forfængelig i 15 sider, mens hun fremstår som sårbar, syg og et offer i 13 sider og som
uperfekt, pinlig, kikset og irrationel i 10 sider.
ChriChri
Den mest dominerende frame i ChriChri nr. 3 er i tråd med temakodningen en fremstilling af
kvinden som gastronomisk og huslig, der optager 32 sider i magasinet. Herudover fylder
modestoffet som nævnt også meget, hvilket resulterer i en framing af kvinden som stilet,
moderne og modeinteresseret på 31 sider. Kvinden fremstilles desuden som smuk og
forfængelig på 19 sider, som gravid eller mor på 10 sider, som kulturel og opdateret på 10
sider samt som ambitiøs karrierekvinde på 5 sider. Schaumburg-Müllers artikel Mens jeg
venter – Kærlighed, kvalme og kejsersnit indeholder desuden både en kritik af barselsreglerne
for selvstændige og personlige overvejelser om at være en karrierekvinde og ”workaholic” og
tage barselsorlov175, hvilket relaterer sig til ligestillingsdebatten og feministiske diskussioner.
Herudover har en bemærkelsesværdig framing af kvinden som tyk fundet vej til 2 af
174
175
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magasinets sider i den førnævnte klumme Mit liv som plus size176 , mens kvinden frames som
gammel i artiklen Sådan gør du gammel til det nye sort177 , der indeholder et uddrag af bogen
Manifest af debattør og livsstilsekspert Julia Lahme.
I nr. 4 er den mest dominerende framing ligesom i de to andre forårsmagasiner kvinden som
stilet, moderne og modeinteresseret, der fylder 34 sider. Dansetemaet afspejles i den
næstmest dominerende framing, som fylder 28 sider og fremstiller kvinden som en aktiv og
ambitiøs karrierekvinde blandt andet i Schaumburg-Müllers egne karrieerfaringer samt
interviews med de andre tidligere professionelle dansere, sangerinden Fallulah og tv-værten
Ulla Essendrop.178 Herudover findes 22 sider med en framing af kvinden som smuk og
forfængelig samt kvinden som gastronomisk og huslig. Kvinden fremstilles desuden som
berejst og eventyrlysten i 20 siders rejsestof og som gravid eller mor i 14 sider. Marlene
Weybølls klumme skiller sig igen ud fra mængden i en hyldest til filmen Dirty Dancing under
rubrikken Nobody Puts Baby in a Corner. Særligt hovedpersonen Baby, der ifølge Weybøll er
”den første feminist, jeg har mødt” 179 , fremhæves som en positiv indflydelse, der kan lære
kvinder at være seksuelt frigjorte og ligestillede med mænd, som det eksempelvis udtrykkes i
dette fremhævede citat:
”Den fortæller os også, at kvinder er seksuelle. At vi rent faktisk også kan lide sex. De danser
den frække dans og nyder den lige så meget som mændene …”
- ChriChri nr. 3 s. 45
Omvendt fylder usikkerhed en del i ChriChris sexstof som eksempelvis i artiklerne Seksuel
Præstationsangst180, Sexmusklen – ved du, hvor den sidder?181 og brevkassen ChriChri’s sex and
love letters182, der alle fokuserer på kvindens seksuelle usikkerhed.
I alt 10 sider i de to magasiner er desuden dedikeret til grafiske inspirationscitater på engelsk,
der i tråd med de redaktionelle temaer tilbyder vise ord til kvindelivets forskellige facetter,
C3 s. 40-41
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178 C4 s. 116-121 og 134-136
179 C4 s. 44
180 C3 s. 114-115
181 C4 s. 140-141
182 C3 s. 112
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som eksempelvis ”Beauty begins the moment you decide to be yourself”183 og ”Travel is the
only thing you buy that makes you richer.”184
6.6 Opsamling: Kvindebilleder i trykte magasiner
Generelt ser vi en overvægt af temaer og frames, der relaterer sig til en traditionel fremstilling
af kvinden som særligt fokuseret på sit udseende og det hjemlige rum. Den store mængde
mode-, skønheds- og sundhedsstof i magasinerne resulterer i en dominerende framing af
kvinden som en smuk, sund, slank, stilet, moderne og modeinteresseret figur, der er villig til
at bruge en væsentlig mængde både tid, energi og penge på sit udseende og fremtoning. Der
eksisterer

således

en

gentagen

henvendelse

til

læseren

som

forbruger,

og

henvendelsesformen er generelt set personlig og uformel med brug af ”du” og ”dig” i alle
magasinerne, hvilket er i tråd med Gills identifikation af en venskabelig tone i
kommunikationen i vestlige kvindemagasiner i dag og samtidig illustrerer et fokus på det
journalistiske identifikationskriterium.185 Herudover ser vi dog også eksempler på frames, der
bevæger sig væk fra en traditionel kvindefigur. Dette er særligt i form af en del stof med fokus
på aktive og ambitiøse karrierekvinder, ligesom vi i Eurowoman ser eksempler på kvinden
som politisk interesseret og eksplicit feministisk.
6.7 Temaer og frames på magasinernes sociale medier
Generelt set er der store ligheder mellem de trykte magasiner og indholdet på magasinernes
sociale medier både tematisk og framingmæssigt, og flere af indlæggene henviser også til
webudgaver af artiklerne fra magasinerne. Der er dog også forskelle at finde i indholdet, og
her spiller mediet en væsentlig rolle, for som både Kress og Van Leeuwen udtrykker i
formuleringen af deres produktionsstratum, og Niels Brügger pointerer i sit mediatetsbegreb,
har medievalget stor betydning for kommunikationen. Der vil således være forskel på, om en
tekst eller et billede modtages i et magasin eller på en skærm, og det er derfor vigtigt at holde
de to medier adskilte i første del af analysen.
ChriChri adskiller sig fra de andre to magasiner ved ikke at være en del af et større forlag, og
derfor henvises der udelukkende til magasinets egne artikler på de sociale medier. Modsat
C3 s. 113
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183
184
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findes der på både Eurowoman og Womans Facebook-sider henvisninger til artikler fra andre
magasiner under samme forlag.
Ligesom i de trykte udgaver er der generelt meget skønheds-, mode- og sundhedsstof på
magasinernes sociale medier. Alligevel er der også mærkbare forskelle de tre magasiner
imellem. Jeg vil nu give et overblik over tematikker og frames i kodningen af alt indhold på
magasinernes Instagram- og Facebook-profiler i uge 1 og uge 13. En samlet oversigt over
indholdskodningen kan findes i Bilag 3 og 4.
Eurowoman
Generelt set er der langt mere indhold på Eurowomans Facebook-side, hvor der i gennemsnit
deles 7,5 indlæg om dagen, end på Instagram-profilen, der i gennemsnit deler 1,8 billeder per
dag. Antallet af Instagram-indlæg varierer desuden fra 9 i uge 1 til 16 i uge 13, mens antallet
af Facebook-indlæg varierer fra 47 i uge 1 til hele 60 i uge 13. Der er således sket en vækst i
aktivitet på de sociale medier i perioden.
Modestoffet er også det mest dominerende på de sociale medier. I alt findes syv indlæg om
mode på Instagram og 24 på Facebook. Kvinden fremstilles derfor også primært som stilet,
moderne og modeinteresseret i 33 indlæg i alt. Temaet Krop og sundhed fylder i alt 19 indlæg
på de sociale medier, mens skønheds- og kulturstoffet breder sig over henholdsvis 18 indlæg
og 14 indlæg i alt. Kvinden fremstilles som smuk og forfængelig i alt 21 gange, som kulturel og
opdateret 14 gange og som sund og aktiv 13 gange. De mest dominerende tematikker og
frames på Eurowomans sociale medier spejler således tendenserne fra de trykte magasiner i
fremstillingen af nogle relativt traditionelle kvindeidealer med fokus på femininiteten som en
ydre egenskab. Der findes dog også eksempler på modeindlæg på Facebook, der afviger fra
majoriteten af kvindefremstillingerne, såsom De nye designere leger med kønnene og dermed
med konventionerne fra 5. januar og Kvinde, mand dig op! Her er 8 par herresko til dig fra 7.
januar, der begge fokuserer på androgyne og maskuline tendenser i modeverdenen.
Det politiske og feministiske stof, som kunne spores i de trykte magasiner, har også fundet vej
til magasinets digitale platforme. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at det politiske og
feministiske indhold med 2 indlæg faktisk indtog en delt førsteplads sammen med
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skønhedsstoffet på Instagram-profilen i uge 1. Udover det nedenstående indlæg fra 4. januar
med Emma Holten blev der delt et billede af Kronprinsesse Mary dagen efter, som henviste til
sidste års maj-udgave af magasinet, der havde hende på forsiden i forbindelse med Women
Deliver-konferencen i København, samt til Lotte Hansens dagbog fra samme konference i nr.
228.

Her ses Holten klædt i bukser og vest i mørke nuancer og i positur med let spredte ben,
hvilket alt sammen relaterer sig til et traditionelt maskulint udtryk. Den røde neglelak på
tæerne, make-uppen og buksernes hvid-prikkede motiv får hende dog til samlet set at fremstå
som et miks af maskuline og feminine konnotationer. Hun hyldes for at have ”været med til at
gøre feminisme cool igen” og for at ”vise vejen”. Der er således en meget eksplicit framing af
den feministiske kvinde som noget positivt og ”cool”, som andre kvinder bør lade sig inspirere
af. Samme framing gør sig gældende i Kronprinsesse Mary-indlægget, der især fokuserer på
ligestilling og kvinders rettigheder.
Det mandlige perspektiv er relativt fraværende i de trykte Eurowoman-magasiner med
undtagelse

af,

når

mændene

fremstilles

som

kreative

skabere

i

mode-

eller

kultursammenhænge. Det fylder til gengæld mere på magasinets sociale medier med i alt 10
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indlæg om mænd, sex og parforhold. Særligt på Facebook fylder mændene mere, og i flere
tilfælde frames portrætartikler om kendte kvinder på deres forhold til en mandlig partner.
Det gør sig gældende i en henvisning til en artikel om skuespilleren Ellen Hillingsø under
rubrikken Ellen Hillingsø om sin mand: Christoffer og jeg har valgt hinanden, og nu holder vi
sammen fra 5. januar, artiklen Hjemme hos os passede Liam vores søn alle nætter fra samme
dag, hvori kvinden bag ChriChri, Christiane Schaumburg-Müller, fortæller om at blive mor,
samt i nedenstående henvisning til et portræt af svømmeren Jeanette Ottesen:

Følger man linket, kommer der et interview med Ottesen frem på alt.dk, som er helt
anderledes framet. Artiklens coverbillede er et portrætfoto af Ottesen siddende alene i en sofa
iført en jakke fuld af emblemer, og rubrikken lyder Svømmer Jeanette Ottesen: ’Der findes ikke
en medalje, jeg ikke har vundet, og hvad gør man så?’186 Heller ikke i underbrikken står der
noget om hendes kæreste, den tidligere svømmer Marco Loughran, som udgør den primære
framing i henvisningen på Facebook-siden. Vinklen på henvisningen svarer altså ikke til
vinklen på historien, og i realiteten fylder Ottesens parforhold kun en lille del af interviewet.
186
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Det samme gør sig gældende i de to førnævnte artikler. Dette mønster tyder på, at mænd og
kærlighedshistorier fungerer som bedre clickbait end kvindeportrætter på Facebook, hvilket
er en markant afvigelse fra de trykte magasiner. Mændene, der enten er ikke-eksisterende
eller spiller meget beskedne roller i Eurowomans trykte univers, bliver således pludselig et
vigtigt fokus på den digitale platform. På Facebook er konkurrencen om læserne enorm, da
udbuddet af gratis indhold her er enormt. Netop derfor kan man heller ikke forvente den
samme grad af fordybelse hos læseren, som når hun sidder med et fysisk magasin, hun har
betalt for. Det gælder således om at producere rubrikker, der kan få brugeren til at klikke på
indholdet, og her virker parforholdsvinklen altså tydeligvis som god lokkemad for mange. Her
finder vi dermed en markant afvigelse fra det trykte format, der handler om forskellen i de to
kommunikative situationer og relaterer sig til Brüggers mediatetsbegreb samt Kress og Van
Leeuwens forestilling om, at valget af diskurs former forventninger til udformningen af
kommunikationen.
7 af Facebook-indlæggene henviser desuden til blogs i Egmonts blogunivers Storyplanes, der
beskæftiger sig med mange af de samme tematikker som magasinets redaktionelle indhold,
men fra en mere personlig vinkel. Blogindlæggene i de undersøgte uger indeholder blandt
andet tanker om de kvindelige bloggeres studie-, arbejde- og følelsesliv, popkulturelle
anbefalinger samt guides til loppemarkeder.
Woman
Der er ikke meget indhold at finde på Womans Instagram-profil med henholdsvis 6 indlæg i
uge 1 og 4 i uge 13. Temaerne omhandler blandt andet krop og sundhed, underholdning,
mænd og skønhed. En fællesnævner for meget af indholdet er, at humor i høj grad bruges som
et værktøj i formidlingen af en dominerende framing af kvinden som uperfekt, doven,
irrationel og usund – sammensat med en god portion selvironi. Et eksempel på dette er de to
nedenstående indlæg fra 2. januar og 27. marts, som begge portrætterer en udisciplineret
kvindefigur, der har svært ved henholdsvis at overholde sin januar-kur samt at tage sig
sammen til at udføre sit arbejde.
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På Womans Facebook-side er der hyppigere aktivitet med et gennemsnit på 6,4 indlæg om
dagen. Her er det mest dominerende tema Mænd, sex og parforhold med 22 indlæg i de
undersøgte uger, mens Humor optager 13 indlæg, og 12 omhandler Krop og sundhed. Kvinden

62

frames som humoristisk og selvironisk i 12 indlæg som eksempelvis 11 tegn på, at du elsker
din seng liiiidt for højt fra 2. januar og Grineren Instagram-profil afslører, hvordan det er at
være et kærestepars tredje hjul fra 29. marts. I 11 indlæg er der fokus på kvinden som
(hetero)seksuel, og i 7 indlæg frames kvinden primært som partner til manden, mens 3
indlæg indeholder en framing af kvinden som romantisk og søgende efter kærlighed. Mænd
fylder således rigtig meget i Facebook-indlæggene, og der er ofte fokus på kvindens
seksualitet og parforhold, hvilket bekræfter konklusionerne fra Eurowomans profil. Det
mandlige blik på kvinden er derfor også et tilbagevendende emne på siden, hvilket
eksempelvis kommer til udtryk i indlæg som Mænd er (overraskende) vilde med røde læber fra
3. januar, Disse 10 ting ville mænd virkelig ønske, at kvinder vidste om sex fra 28. marts og 10
komplimenter, mænd gerne vil høre fra 1. april. Womans Facebook-univers rummer derfor
også nogle paralleller til John Berger og Laura Mulveys konklusioner om kvinden som objekt
for det maskuline blik, der også ser sig selv igennem dette.
ChriChri
ChriChris Instagram-profil rummer markant flere indlæg end de to andre magasiners med 30
billeder i begge uger, hvilket svarer til et gennemsnit på 4,3 billeder om dagen. Dette er cirka
et indlæg mindre om dagen end magasinets Facebook-side, hvor det daglige gennemsnit
ligger på 5,6. ChriChri prioriterer således næsten de to sociale medier lige højt modsat både
Eurowoman og Woman, der begge deler langt mere indhold på Facebook. Dette kan også være
en forklaring på, hvorfor ChriChri er det mest populære af de tre magasiner på Instagram.
Temamæssigt fylder Krop og sundhed mest på Instagram-profilen med 8 indlæg i de
undersøgte uger. Herefter følger Graviditet og børn og Skønhed, der begge findes i 7 indlæg. De
mest dominerende temaer på Facebook-siden er kategorierne Krop og sundhed med 11
indlæg samt Skønhed og Kultur og underholdning, der begge rummer 10 indlæg.
På Instagram frames kvinden primært som stilet, moderne og modeinteresseret i samlet set 9
indlæg samt som smuk og forfængelig i 7 indlæg. Herudover optræder frames af kvinden som
sund og aktiv, gravid eller mor, forlovet, ambitiøs karrierekvinde samt kulturel alle gentagne
gange. Ligesom i Womans formidling på de sociale medier bruges humor også på ChriChris
Instagram-profil ofte i en framing af kvinden som uperfekt og irrationel med mangel på
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selvdisciplin – særligt når det handler om kost og træning. Dette er dog igen med et
selvironisk glimt i øjet som eksempelvis i nedenstående indlæg fra 30. marts:

Modsat størstedelen af indlæggene på de andre magasiners Instagram-profiler henviser
ChriChris profil oftest eksplicit til artikler på magasinets hjemmeside. Indlæggene fungerer
dermed oftest som reklame for redaktionelt indhold – og ofte med en mere humoristisk
indgangsvinkel end det indhold, der faktisk henvises til, som i eksemplet ovenfor, der
henviser til en seriøs guide om sunde fødevarer.
Ligesom i magasinerne optræder der også mange inspirationscitater på Instagram-profilen
som eksempelvis dette fra 6. januar, der henviser til en klumme om lykke af coachen Kirsten
Lynggaard:
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De mest dominerende frames på ChriChris Facebook-side er – meget i tråd med de
overordnede mønstre, jeg hidtil har identificeret – kvinden som stilet, moderne og
modeinteresseret, som kulturel og opdateret og som sund og aktiv, der alle tre rummer 10
indlæg, samt kvinden som smuk og forfængelig og som gravid eller mor, der begge fylder 9
indlæg. Den gentagne framing af kvinden som gravid eller mor adskiller sig desuden fra de
andre magasiner, der overordnet set slet ikke beskæftiger sig med dette tema. Denne framing
kommer på ChriChris sociale medier til udtryk i guides, der på forskellig vis vejleder i at være
en god mor eller at få en behagelig graviditet og i vise ord som eksempelvis ”A smile from my
child reminds me how rewarding motherhood is” fra ChriChris Instagram-profil den 1. april.
Den forfængelige framing af kvinden kommer desuden også til udtryk i forbindelse med
moderrollen i Facebook-indlægget Mine bryster hænger efter graviditet og amning, hvad kan
jeg gøre? fra 28. marts.
I marts er der bryllupstema på magasinets hjemmeside og sociale medier, og i alt handler 8
indlæg om bryllup. Disse dækker blandt andet guides til lokationer, brudekjoleindkøb,
økonomi og taleskrivning. Heri frames kvinden således primært som forlovet og værtinde, og
vigtigheden af perfektion på ”den store dag” understreges flere gange. Der eksisterer derfor
også en forventning om, at bryllupsplanlægningen er en hård og stressende affære for
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kvinden, hvilket for eksempel kommer til udtryk på humoristisk vis i nedenstående
Instagram-indlæg fra 30. marts:

Et enkelt indlæg skiller sig særligt ud både på Instagram og Facebook – nemlig indlægget Den
vildeste Porschetur fra 8. januar, der beskriver den personlige shopper, stylist og bilanmelder
Christina Wedels oplevelser til lanceringen af den nye Porsche 911 på Tenerife. Biler vil de
fleste oftere forbinde med mandemagasiner, og i undersøgelsen fandt jeg heller ikke andet
indhold, der beskæftigede sig med dette tema. Her skabes et element af diversitet og
maskulinitet i ChriChris ellers meget feminine univers. Indlægget fokuserer dog mere på
bilens fashionable udseende og farve samt på Wedels køre-outfit end på de tekniske detaljer,
og framingen fremstår derfor heller ikke som voldsomt afvigende fra magasinets overordnede
fokus på mode og skønhed. Indlægget Dove & Mindshare sætter fokus på kvindernes naturlige
skønhed fra Facebook den 28. marts præsenterer ligeledes en anderledes femininitet i en
omtale af en kampagne iværksat af det danske mediebureau Mindshare og skønhedsfirmaet
Dove, som skal sætte fokus på kvinders diversitet. Kampagnen indeholder blandt andet en
billedserie med ikke-retoucherede fotos af danske kvinder i scenarier, der gør op med
kønsstereotyper, som eksempelvis en kvindelig mekaniker og jæger.
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Én enkelt nyhed går igen på alle magasinernes Facebook-sider: Historien om Lena Dunham,
der nægter at lade sin krop retouchere på billeder og derfor optrådte helt uredigeret og med
tydelig appelsinhud på forsiden af en særudgave af det amerikanske magasin Glamour i
januar, hvis indhold udelukkende var skrevet af kvinder. Historien italesættes som vist
nedenfor ret forskelligt på de tre Facebook-sider:
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Eurowoman iværksætter en afstemning blandt læserne om, hvorvidt det er i orden at
photoshoppe billeder, så bumser og appelsinhud forsvinder. Woman fokuserer på
overraskelsen og det journalistiske sensationskriterium med et ”Se selv!” som kommentar til
artiklen under rubrikken Lena Dunham fra Girls er på forsiden med appelsinhud, og hun elsker
det! Her har man desuden valgt ikke at bruge Glamour-forsiden som frontbillede til historien,
men i stedet indsat et billede fra tv-serien Girls, hvorpå Lena Dunham spiser pasta, hvilket
understreger framingen af Dunham som usund – og som glad for at være det. ChriChri
anvender derimod en meget uformel framing af historien, der tydeligt sympatiserer med
Dunham under rubrikken Lena Dunham lader sin appelsinhud ’do the danm thing’ på forsiden
af Glamour og kommentaren ”YOU GO GIRRRL!”
6.8 Opsamling: Kvindebilleder på magasinernes sociale medier
Indholdet på magasinernes sociale medier spejler således overordnet set tendenserne fra de
trykte magasiner. Der er dog alligevel forskelle at finde som eksempelvis en større mængde
indhold med fokus på populærkultur samt mænd, sex og parforhold. Mændene spiller
generelt en større rolle på de sociale medier, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i
Eurowomans framing af mænd og parforhold i Facebook-henvisninger til artikler og
kvindeportrætter, der ikke fokuserer på dette aspekt. Vi ser desuden ligesom i de trykte
magasiner en ofte meget personlig henvendelsesform, der tiltaler læseren med brug af ”du” og
”dig”. Herudover findes der også mange eksempler på et mere uformelt sprog med brug af
humoristiske billeder, slang og emojis, hvilket knytter sig til en mere uformel
kommunikationsform, vi ofte finder på sociale medier, og som igen i relation til Brügger
handler om en grundlæggende forskel i mediatet.
6.9 Magasinernes visualisering af kvindelighed
Jeg vil nu i relation til Berger, Mulvey og Goffmans billedanalytiske perspektiver se nærmere
på den visuelle fremstilling af kvinder i magasinerne først gennem en optælling af henholdsvis
hudfarve, kropsform og alder på kvindeafbildninger i både det trykte og digitale materiale
med fremhævning af illustrative eksempler og herefter gennem en nærmere analyse af
magasinernes forsider. Vi bevæger os således i Kress og Van Leeuwens terminologi fra et
fokus på diskurs og design-strataene og mod en inddragelse af både design, produktion og
distribution i en nærmere undersøgelse af form og organisering af udtryk.
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For at kortlægge diversiteten i magasinernes visuelle kvindebilleder har jeg foretaget en
optælling af samtlige kvindeafbildninger i det redaktionelle indhold i de seks trykte
magasiner samt de to ugers indhold fra Facebook og Instagram. Disse er sorteret under
parametrene hudfarve, kropsform og alder. For overskuelighedens skyld valgte jeg kun at
have få kategorier til hvert parameter. Hudfarveparameteret tæller således kun enten ”lys
hudfarve”, herunder hovedsageligt kvinder af europæisk og i få tilfælde nordasiatisk
afstamning, eller ”mørklødet hudfarve”, herunder kvinder af både forskellig afrikansk,
mellemøstlig, hispanic og sydasiatisk afstamning. Kropformsparameteret er opdelt i
henholdsvis ”slank”, ”kurvet” og ”gravid”, mens aldersparameteret rummer kategorierne
”yngre”, som inkluderer kvinder under cirka 40 år, og ”ældre”, der tæller kvinder fra cirka 40
år og opefter. Det samme billlede kan kodes én gang i hvert parameter og derfor maksimalt
indeholde tre kategorier som eksempelvis ”lys hudfarve”, ”slank” og ”yngre”. Indholdet
simplificeres således i høj grad gennem optællingen, der igen bygger på et element af
fortolkning, hvilket som nævnt tidligere er almindeligt i en kvantitativ indholdsanalyse.
Det har ikke været muligt at kode samtlige billeder i optællingen under alle parametre.
Eksempelvis er der en del billeder, der blot indeholder dele af kvindekroppe såsom ansigter,
ben eller overkroppe. Et nærbillede af et kvindeansigt alene er for eksempel oftest relativt let
at placere i hudfarveparameteret, men kan være sværere at optælle i forhold til kropsform,
ligesom det er svært at afgøre en kvindes aldersgruppe ud fra et par ben alene.
Hudfarveparameteret vil således i de fleste tilfælde indeholde det højeste antal optalte
kvinder. Tegnede afbildninger af kvinder er desuden ikke medtaget. En samlet oversigt over
optællingen kan ses i Bilag 5.
Generelt viser optællingens resultater en overvældende overvægt at yngre, slanke kvinder
med lys hud. I de trykte magasiner fylder kvinder med lys hud i gennemsnit cirka 94 procent
af det samlede antal portrætterede kvindekroppe. I ChriChri er andelen af mørkere hud størst
med et gennemsnit på cirka 8,5 procent i de to magasiner. Eurowoman indeholder i
gennemsnit cirka 6 procent mørklødede kvinder, mens de gennemsnitligt blot udgør 4,7
procent i Woman. I Woman nr. 228 er det faktisk kun 3,5 procent af de identificerede
kvindekroppe, der er kodet som mørklødede. Fælles for magasinerne er desuden, at kvinder
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med en mørkere hudfarve sjældent optræder som hovedpersoner i det redaktionelle indhold.
Langt de fleste mørke kvinder er at finde i modestoffet i form af modelbilleder fra kampagner
eller catwalks. Der er dog få undtagelser som eksempelvis skuespiller og forfatter Hella Joof,
der både optræder i ChriChri nr. 4187 og på Eurowomans Instagram-profil den 3. januar, tvvært Ulla Essendrop, der i ChriChri fortæller om sin tidligere karriere som professionel
danser 188 , samt kulturskribent og DJ Lucia Odoom, som giver kulturelle anbefalinger i
Eurowoman.189
Den slanke kropsform udgør i gennemsnit 86,5 procent af de identificerede kropsformer i de
trykte magasiner, men her er forskellen magasinerne imellem noget større end i
hudfarveparameteret, rangerende fra 74 procent slanke kroppe i Woman nr. 227 til hele 97,5
procent i ChriChri nr. 4. Bemærkelsesværdigt er det desuden, at cirka 6 procent af de
identificerede kropsformer i ChriChri nr. 3 er gravide kvinder, hvilket stemmer overens med,
at magasinet som det eneste af de tre har et gennemgående tematisk fokus på graviditet og
børn.
Aldersparameteret viser ligeledes en større variation magasinerne imellem. De yngre kvinder
udgør i gennemsnit cirka 87 procent af de kvindeafbildninger, det har været muligt at
aldersidentificere i Eurowoman-magasinerne, mens de i gennemsnit udgør cirka 93 procent i
ChriChri og 98 procent i Woman. Det passer med, at størstedelen af magasinets læsere ifølge
statistikken er under 40 år, og at Woman er det magasin, som henvender sig til den yngste
målgruppe. Men det er bemærkelsesværdigt, at ChriChri, hvis målgruppe ifølge magasinets
mediekit også indeholder kvinder mellem 40 og 45 år, ikke har en større andel repræsenteret
i magasinerne.
Generelt set spejler de visuelle kvindefremstillinger på magasinernes sociale medier de
samme tendenser. Bemærkelsesværdigt er det dog, at Eurowomans sociale medier i de
undersøgte uger indeholder en dobbelt så høj andel mørke kvinder med gennemsnitligt cirka
12 procent i forhold til de trykte magasiners 6 procent. Omvendt indeholder Womans sociale
medier næsten udelukkende kvinder med lys hud med et gennemsnit på cirka 99 procent,
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mens ChriChri placerer sig i midten med 91,6 procent lys hud. Det skal dog her nævnes, at der
kun optrådte to kvindeafbildninger på Womans Instagram-profil i perioden, så undersøgelsen
bygger her på en markant lavere datamængde i forhold til de andre to magasiners profiler.
ChriChris i alt 60 Instagram-indlæg indeholder også blot 31 afbildninger af kvinder i alt. Der
lader således til at være en generel tendens til primært at vise billeder af andet end kvinder
på de to magasiners Instagram-profiler. Dette er eksempelvis skønhedsprodukter, madvarer
og tekst.
Modsat de trykte magasiner, bruges der desuden langt flere såkaldte stock photos på de
sociale medier end i de trykte magasiner – og i særligt høj grad på magasinernes Facebooksider. Stock photos er – som navnet indikerer – professionelt producerede ”lagerbilleder”, som
er lavet til at skulle passe ind i mange forskellige kommercielle sammenhænge, og som derfor
ofte indeholder nogle forholdsvis traditionelle og stereotype fremstillinger af køn og
kønsroller, der er lette at læse og afkode for modtageren. 190 Nedenfor ses to eksempler på
brug af stock photos på Womans og ChriChris Facebook-profiler. I begge tilfælde portrætteres
hvide, slanke, yngre kvinder med fejlfri hud og store smil, hvilket er symptomatisk for langt
størstedelen af kvindefremstillingerne i denne type fotos i undersøgelsen. Vi ser desuden her
eksempler på to af Goffmans skabeloner, Relative Size og The Ritualization of Subordination, i
form af henholdsvis en fremstilling af kvinden som fysisk mindre og placeret under manden
samt en let berøring af kvindens ansigt som et tegn på blidhed og kærtegn.
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Woman inddrager modsat de to andre også en del stock photos i de trykte magasiner, hvilket i
relation til deres kommercielle karakter også kan have en betydning for magasinets høje
andel af unge kvinder med lys hud sammenlignet med de andre magasiners.
Jeg vil nu gennem brugen af udvalgte, illustrative eksempler se lidt nærmere på, hvordan de
tre magasiner hver især visuelt skildrer kvinden og kvindekroppen.
Eurowoman
Eurowomans fokus på modestoffet betyder generelt set en gennemgående overvægt af
kvindekroppe

i

modelstørrelser

i

det

redaktionelle

indhold.

Også

magasinets

kvindeportrætter viser primært slanke, hvide kvindefigurer. Nr. 228 indeholder dog en 10siders modeserie med plus size-modellen Jennie Runk. De 10 billeder heri udgør majoriteten
af de i alt 13 afbildninger af kurvede kvinder i magasinet. Det er derfor interessant at se på,
hvordan den kurvede kvindekrop fremstilles i relation til den traditionelle, slanke modelkrop.
Nedenfor ses et eksempel på fire sider fra modeserien Jennie191:
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Her er barmen relativt blottet og i fokus midt i synsfeltet på tre af fire billeder, hvilket er et
gennemgående træk i hele serien. Faktisk vises der kavalergang på 7 ud af seriens 10 billeder.
I det sidste billede er fokus derimod på modellens afklædte ben, som bøjer i en let åben
position. Kassen med colaflasker skaber sammen med hendes store smil og det flagrende hår
konnotationer til livsnyderi, bekymringsfrihed og en grad af vildskab. Smilet er desuden ifølge
Goffman et træk, der typisk forbindes med femininitet. Timeglasfiguren understreges på to af
billederne med et bælte i taljen, som får Runk til at fremstå slank om livet. Der er ingen deller
eller appelsinhud, og kvindens hud fremstår således fejlfri, sund og velplejet, hvilket
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indikerer, at billederne sandsynligvis er retoucherede i et vist omfang. Den afklædte barm og
de lange, bare ben konnoterer sex og sensualitet, og kvinden frames således i serien først og
fremmest som sexet. Det er desuden værd at bemærke, at serien her har navn efter modellen,
og at den desuden introduceres med linjen: ”Vi har et crush på den smukke amerikanske
model Jennie Runk, som vi tilbragte en dag med.”192 Dette er atypisk i forhold til magasinernes
andre modeserier, der typisk introduceres med en beskrivelse af modetendenserne som
eksempelvis i underrubrikken til serien Everyday Is Like Sunday193 fra samme magasin, hvis
første linje lyder: ”Januar kalder på komfortable items som dunjakken, hættetrøjen, den hvide
T-shirt og leggins i uld.”194 Der er således et langt større fokus på modellens persona i Jennie,
end man sædvanligvis vil opleve i modeserier. Som det indikeres i introduktionen, bærer
modellen her tøj, der relaterer til sæsonen og årstiden, mens Runk som nævnt er mere
afklædt, hvilket også er atypisk sammenlignet med de andre vintermodeserier.

E228 s. 96
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De fire ovenstående sider fra Everyday Is Like Sunday præsenterer en meget anderledes
kvindefigur end Jennie. Her er modellen langt mere tildækket, hvilket i højere grad giver fokus
på tøjet frem for kroppen. I kontrast til Jennie smiler modellen blot på to af ud af seriens i alt
13 billeder, og på samtlige billeder har modellen et fjernt blik. Selv på de to billeder, hvorpå
hun ser ind i kameraet og dermed ud på læseren, giver hendes blik indtryk af, at hendes
tanker er andetsteds. Dette er i tråd med Goffmans skabelon Licensed Withdrawal, hvori
kvinden ofte fremstilles som psykisk involveret i noget, der fjerner hende fra den aktuelle
situation, hvilket får hendes til at fremstå mere sårbar. Det fjerne blik giver sammen med de
korslagte arme på to af billederne og den sidevendte positur på det sidste billede en samlet
undertone af distance og kølig elegance, hvilket er et typisk træk i modefotografi.195 Dette
adskiller sig fra den mere legsyge stemning i Jennie, der blandt andet også inkluderer et
billede, hvor Runk danser og et, hvorpå hun storsmilende balancerer en stol på sit hoved. Der
er således også en relativt høj grad af aktivitet i serien, hvilket kolliderer med både Berger,
Mulvey og Goffmans konklusioner om passive kvindeafbildninger.
Der er således markant forskel på, hvordan de to typer modeller iscenesættes i modeserierne.
Den kurvede modelkrop fremstår først og fremmest sexet, glad og legesyg, mens den mere
traditionelle modelkrop fremstår aseksuel, kølig og elegant, og generelt set bruges den i
195
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højere grad som et neutralt redskab eller et lærred for fremvisningen af tøjet, hvilket står i
kontrast til den mere personlige framing i Jennie.
I forbindelse med familietemaet i nr. 228 ser vi desuden flere eksempler på den skabelon,
Goffman betegner som The Family, som indeholder billeder af glade kernefamilier i
interaktion med fokus på familien som et socialt udgangspunkt, men generelt findes der
mange eksempler i indholdet på mere aktive kvindefigurer, hvilket adskiller sig fra hans
konklusioner om kvinden portrætteret som en passiv størrelse.
Woman
Woman indeholder generelt langt flere ”almindelige” kvindekroppe end de to andre
magasiner. Både i det trykte materiale og på de sociale medier er Woman det magasin i
undersøgelsen, der rummer den største andel kurvede kvindekroppe med et gennemsnit på
henholdsvis cirka 24 og 32 procent. Modestoffet fylder her mindre end i de andre magasiner,
hvilket betyder færre modelstørrelser, men herudover indeholder Woman mange
afbildninger både af magasinets journalister og kilder som eksempelvis i de to nedenstående
eksempler fra artiklerne Kan du se på mig, hvor sund jeg er?196 og Kan du gå dig sund?197
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Her præsenteres fire meget forskellige kvindekroppe i undertøj. Særligt de to på venstre side
skiller sig ud i forhold til den slanke modelkrop, vi finder i majoriteten af magasinernes
indhold. Her skal læserne gætte, hvor sunde kvinderne er, og på de næste sider, viser det sig,
at de to mest kurvede kvinder af en ekspert bliver bedømt som henholdsvis ”meget sund” og
”megasund”.198 Tre ud af fire kvinder poserer med et lille bøj i det ene knæ, hvilket ifølge
Goffman ofte illustrerer blufærdighed. Det er i relation til dette interessant, at kvinderne i
artiklen her kun er iført undertøj, hvilket ofte ville signalere sex. Knæbøjet tilføjer dog en vis
grad af blufærdighed til portrætteringen, da kvinderne skjuler deres køn og derved ikke
fremstår sexede og aktive, men nærmere får en lidt forsigtig og mere passiv fremtoning.

Her tester Woman-journalisten Marianne Fischer, om man kan blive sundere af at gå meget.
Woman indeholder flere af denne type eksperimenter, der både tekst- og billedmæssigt
indrammes af journalistens oplevelser og erfaringer på egen krop. Her ser vi generelt en mere
aktiv og udadvendt kvindefigur, der afviger fra Goffmans skabeloner, som forbinder disse
træk med maskulinitet.
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ChriChri
Begge ChriChri-magasiner indeholder formatet ChriChri-pigen – en modeserie på 20 billeder af
forskellige, kendte kvinder, og som i magasinet beskrives som ”en fast hyldest til fantastiske
danske kvinder, som ChriChri-redaktionen elsker.” 199 Formatet italesættes således helt
eksplicit både i rubrik og forklaring som en visualisering af den ideelle ”ChriChri-kvinde”, og
det er derfor nærliggende at se på dette. I nr. 3 er det venindeparret bestående af model
Christel Winther og DJ og stylist Maria Barfod, som er blevet sendt på sommerhustur. Serien
har en gennemgående uformel og legende tone, og billederne er fulde af store grin, fjolleri,
alkohol og junk food. Begge kvinder er unge, smukke, hvide og slanke, og de primære frames,
der her kommer til udtryk, fokuserer på kvinden som stilet, moderne, smuk, afslappet, sjov og
festlig.
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I nr. 4 er det den tidligere radiovært Sara Frost, der spiller rollen som ChriChri-pigen i en
fotoserie, der følger hende og en gruppe veninder en aften i byen og morgenen efter. Også her
er der fokus på venindefællesskabet som noget stærkt, sjovt og lykkegivende, og igen indgår
både alkohol og junk food på billederne. Ligeledes er kvinderne alle unge, smukke, slanke og
har lys hud, og serien er fuld af smil, grin, dans og sjov. Det er således de samme frames om
kvinden, der går igen i serien, hvilket tyder på, at ChriChri gerne vil associeres med denne
profil. Kvinderne i ChriChri-pigen er desuden generelt afbilledet i aktive positurer, der
adskiller sig fra Goffmans skabeloner.
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Billeder af Christiane Schaumburg-Müller fylder meget i hele ChriChri-universet. I
undersøgelsen er der eksempler på afbildninger af Schaumburg-Müller i mange forskellige
situationer, blandt andet som gravid, mor, danser, karrierekvinde, på rejse og som Pin Upmodel. Hun er desuden hvid, slank og 35 år gammel og passer derfor på den mest
dominerende kvindeafbildning i alle magasinerne.
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Magasinernes forsider
Forsiden er det første, der møder læseren i magasinet, og ifølge den tidligere redaktør på det
britiske Marie Claire, Liz Jones, er et magasins forside ekstremt vigtigt for dets image og salg:
”Nowadays, when the average time spent choosing a magazine and lifting it off the shelf is
about three seconds, the covers make or break a magazine.”
- Gauntlett (2008) s. 197
Forsiden er således det, der skal sælge magasinet. Den skal være iøjnefaldende og
appetitvækkende og få modtageren til at tage lige præcis dét magasin ned fra hylden frem for
et andet. En effektiv måde at promovere magasinets indhold på forsiden er ifølge Jones ved
hjælp af såkaldte cover lines – fremhævede historier, der reklamerer for artiklerne inde i
magasinet.200 Jeg vil nu se lidt nærmere på både billeder og tekst på magasinernes forsider.

De to Eurowoman-forsider indeholder begge afbildningen af en ung, smuk, slank model med
lys hud. I Kress og Van Leeuwens distributionsstratum tilskrives det grafiske arbejde med
eksempelvis farvejustering og skriftopsætning som nævnt betydning i meningsdannelsen. Her
200
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består baggrundsfarverne af lyse toner i henholdsvis en rosa og lysegrå nuance, og al skrift er
hvid og i den samme, klassiske skrifttype, hvilket tilsammen skaber et indtryk af blid
femininitet, afdæmpethed og minimalistisk elegance. De fire fremhævede historier på nr. 228
omhandler magasinets tema om familie, komfortabelt vintertøj, en kulturel guide til år 2017
samt portrættet af Sofie Linde med fokus på en positiv og afslappet tilgang til livet, hvilket
understreges af det fremhævede citat ”Mañana. Let it be. Det skal nok gå” og forsidemodellens
store smil, der også signalerer livsglæde og bekymringsløshed. Der eksisterer således en svag,
tematisk sammenhæng mellem den afslappede holdning i citatet, modellens udtryk og
modeseriens fokus på komfort. I centrum af billedet er teksten ”Romantic”, der står skrevet på
modellens røde sweatshirt, hvilket også er i tråd med familietemaet, som generelt tegner et
romantisk billede af kernefamilien som en lykkelig og harmonisk institution. På nr. 231 er der
igen fokus på mode – denne gang i form af tøj til forårssæsonen, skønhedspleje, og så er nogle
af magasinets personligheder fremhævet som eksempelvis kunstneren Tal R og modellen
Klara Kristin, som også agerer forsidemodel sammen med en kanin, der relaterer til
magasinets tema om kæledyr.
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Womans forsider portrætterer igen to unge, smukke, slanke modeller med lys hud. På nr. 227
ser vi hele kvindekroppen, siddende i en åben skrædderstilling med bare ben, hvorimod nr.
228 blot viser modellens overkrop. Farverne er kraftigere og mere iøjnefaldende end
Eurowomans, skrifttypen er varierende og der er brugt kontrastfarver i form af blå baggrund
mod skrift i røde nuancer på nr. 227 og rød baggrund mod grøn skrift på nr. 228, som også
understreges af modellens grønne jakke med rødt mønster og hendes rødmalede negle.
Generelt er der meget tekst på Woman-forsiderne, der udover logoet både inkluderer
magasinets slogan ”Det handler om dig!” samt 7-8 fremhævede historier, hvilket er markant
flere end Eurowomans. Indholdet stikker i mange forskellige retninger på begge forsider, og
der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng at finde historierne imellem. Opsætningen lader
dog til at følge ens skabeloner med modellen i midten og cover lines på begge sider.
Modehistorierne er placeret i øverste venstre hjørne og bruger begge store, fremhævede tal i
fed skrift som blikfang, mens voldtægtstemaet er placeret i øverste højre hjørne og fremhævet
med brug af citater. I begge tilfælde er det, der lader til at være hovedhistorien, i form af
henholdsvis makeover-temaet og sexundersøgelsen, placeret nederst i venstre side. Disse er
begge fremhævet ved brug af en fed skrifttype, der er markant større end de andre historiers.
I begge magasiners cover lines er der meget indhold, der handler om kroppen, og på nr. 227
er der desuden en del bar hud i form af modellens ben, som hun også rører ved med sin
venstre hånd. Denne kropspoistion, der åbner mod skridtet og de afklædte ben, ville i
Goffmans optik ofte signalere sex, men her er modellen samtidig iført en stor sweater på
overkroppen, der dækker for hendes skridt, og den kropslige fremtoning skaber snarere
konnotationer til komfort og afslapning end til sex. På nr. 228 signalerer modellens arme, der
lukker sig om hendes krop, også en vis privathed. Begge forsider tegner således et billede af
en kropslig og aktiv kvindelighed, der markerer sine egne grænser. Kvinden rører desuden let
ved sit ansigt på begge – et greb, Goffman beskriver som The Feminine Touch, og som ifølge
ham skal illustrere kærtegn og blidhed samt skabe fokus på kvindekroppen som en værdifuld
og skrøbelig størrelse. Flere receptionsstudier konkluderer dog, at kvinder ofte bruger
magasiner som en slags selvomsorg201, og på samme måde kan berøringerne her også tolkes
som selvomsorg snarere end skrøbelighed.

Hermes (1995), Povlsen (2007) s. 49
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Samtlige ChriChri-magasiner har Christiane Schaumburg-Müller i helfigur som forsidemodel.
Hun er placeret i forskellige scenarier, her henholdsvis som højgravid iført en gennemsigtig,
turkis natkjole og høje stilletter og som karbaret-danser iført rosa BH med spids barm,
tætsiddende, højtaljede rosa gamacher, lange beige nylonstrømper, strømpebånd, høje
stilletter og store rosa fjerdekorationer. Både tøj, hår, make-up og rekvisitter bærer tydelige
referencer til en æstetik, der dominerede reklamebillederne midt i 1900-tallet. På begge
forsider finder vi desuden smil og bøj i knæet, hvilket som nævnt ifølge Goffman er træk, der
ofte forbindes med klassisk og traditionel femininitet. Den karakteristiske ”Pin Up-æstetik” er
et gennemgående element i ChriChri-universet, der både kommer til udtryk i forsider og
reklamer for ChriChri-abonnementer, og i begge magasiner findes desuden en guide, så man
selv kan opnå forsidelooket. Pin Up-formen refererer til en kvindefigur fra begyndelsen og
midten af det 20. århundrede, hvis funktion i høj grad var at se godt ud og vække mandlig
beundring.202 I nr. 3 beskrives kærligheden til Pin Up-universet således:
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”Pin Up er opskriften på en ægte ChriChri Mag-forside. Og for tredje gang tog dette års
forsideskydning os endnu en gang tilbage i tiden, tilbage til en drømmeverden, der måske kun
eksisterer på film og billeder, men som vi elsker, og som vi kan dvæle ved i timevis.”
- ChriChri nr. 3, s. 8
Det er ikke kun Pin Up-figurerne på forsiden, der indeholder billedlige referencer til tidligere
tiders kvinderoller. Flere steder inde i magasinerne bruges billeder af kvinder fra 1940’erne
og 1950’erne i artikellayouts som eksempelvis i Mit liv som plus size203, som indeholder sorthvide billeder af kurvede kvinder til gymnastik i dragter, der også peger tilbage i tiden, og
guiden Tips og tricks til forårsrengøringen204, der giver gode råd til blandt andet rengøring af
ovn og afkalkning af kaffemaskine, og som er illustreret med sort-hvide billeder af
husmoderlige kvindefigurer fra 1950’erne i gang med forskellige rengøringsopgaver. Heri
frames kvinden således både billedligt og tekstligt som en domestisk figur, der ønsker at
holde sit hjem rent og pænt.
Ligesom Woman-forsiderne rummer ChriChris forsider meget tekst. 7-8 historier er her
fremhævede med fokus på blandt andet skønhed, sundhed, mad, sex, ”seje kvinder”, rejser,
graviditet og fødsel. Også her bruges kontrasterende pastelfarver i form af gullig skrift på
grøn baggrund i nr. 3 og pink skrift på blå baggrund i nr. 4. Kontrasterne fremstår dog knap så
skarpe her, da farverne generelt er mindre klare end på Woman-forsiderne. Hovedbudskabet i
nr. 3 lader til at være ”Elsk den du er”, der er fremhævet med store, lysegule bogstaver i en
fed, enkel skrifttype, som adskiller sig fra den ellers gennemgående klassiske skrifttype på
forsiden. Dette konflikter dog med to af de andre cover lines, der lyder ”Beauty: Sådan bliver
du 10 år yngre uden kniv” og ”Stor kostguide: De seneste trends inden for sund livsstil”, og
som begge involverer ændringer i livsstil og udseende. Under kostguide-promoveringen
finder vi desuden ”Spis dig mæt og glad”, som ligeledes udgør en kontrast til budskabet
ovenfor.
6.10 Opsamling: Magasinernes visuelle kvindebilleder
I magasinernes billedmateriale ser vi således en markant overrepræsentation af unge, hvide
og slanke kvinder, ligesom det også er denne kvindetype der findes på forsiderne. Dette
stemmer desuden overens med en større undersøgelse af danske kvindemagasiners forsider
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foretaget af Metroxpress, der konkluderede, at ingen af de undersøgte magasiner havde en
mørk model på forsiden i år 2014.205 Der findes herudover flere eksempler i materialet på
Goffmans skabeloner. Det tyder således på, at nogle af disse positurer, der forbindes til
klassisk femininitet og traditionelle kønsroller, stadig eksisterer i magasinerne i dag.
Majoriteten af magasinernes billeder afviger dog fra både Berger, Mulvey og Goffmans
konklusioner, og flere rummer helt modsatrettede og aktive kvindefremstillinger, der i deres
optik snarere ville forbindes med traditionel maskulinitet. Det skal dog igen nævnes, at de
billeder, der er medtaget her, grundlæggende fungerer som illustrative eksempler på nogle af
de tendenser, jeg har identificeret i den kvantitative indholdsanalyse. De kan derfor ikke
bruges som et fyldestgørende overblik over alt billedindhold i magasinerne.

7. Opsummering: Kvindebilleder i danske livsstilsmagasiner anno 2017
På baggrund af analysen er det tydeligt, at de tre magasiner med ganske få undtagelser
overordnet set i både tekst og billeder konstruerer en hvid, heteroseksuel, slank og yngre
kvindefigur som ramme for indholdet. Magasinerne har tematiske fællestræk som
eksempelvis en stor mængde mode- og skønhedsindhold, hvilket indikerer en generel
henvendelse til kvinden som forbruger. På trods af disse optegner de tre magasiner samtidig
nogle ret forskelligartede kvindebilleder. Jeg vil nu opsummerende gennemgå, hvem
henholdsvis Eurowoman-kvinden, Woman-kvinden og ChriChri-kvinden er.
7.1 Eurowoman-kvinden: Den elitære
Eurowomans fokus på modestoffet tegner et overordnet billede af en stilet, moderne og
modeinteresseret kvinde, der er med på de seneste tendenser, og som går højt op i sit
udseende og fremtoning. Tøjet, der fremvises i magasinet, er desuden oftest fra dyrere
mærker, hvilket indikerer, at Eurowoman-kvinden er forholdsvis velhavende. Dette bekræftes
af læserstatistikken, der viser, at 50 procent af læserne er højtuddannede og hele 86 procent
gerne betaler ekstra for kvalitetsprodukter.206 Herudover er hun hvid, ung, slank, sund, aktiv,
velplejet, kulturinteresseret, en succesfuld karrierekvinde, tjekket, velstruktureret og
disciplineret – både når det handler om arbejde og udseende. Som model og DJ Emilie Lilja
meget illustrativt formulerer det i rubrikken til en sundhedsartikel fra Eurowomans
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Facebook-side den 8. januar: ”Jeg ser ikke bare sådan her ud - jeg knokler da for det.” Hun er
således på mange måder en elitær kvindefigur og repræsenterer et fejlfrit ideal, som for de
fleste ”almindelige” kvinder er både urealistisk og uopnåeligt. Herudover lader det til, at
Eurowoman-kvinden er den eneste af de tre, der interesserer sig for politik og ligestilling.
Mændene spiller generelt en meget lille rolle i særligt det fysiske magasin og optræder mest i
form af kunstnere eller modeskabere og ikke så ofte som partnere, som vi ser det i de to andre
magasiner. På magasinets Facebook-profil opprioriteres mandens rolle i kvindelivet dog
markant.
Eurowomans kvindebillede påvirkes desuden af bloguniverset Storyplanes, som indeholder
blogs af forskellige kvinder primært omhandlende livsstil, kultur, mode og mere personlige
tanker om kærlighed og følelsesliv. Disse kvinder fremstår generelt i tråd med magasinets
øvrige kvindebilleder primært som yngre, hvide, slanke, modeinteresserede, tjekkede og
kulturelle kvinder.
7.2 Woman-kvinden: Den uperfekte
Woman-kvinden er også interesseret i mode og skønhed, men modestoffet fylder her markant
mindre end i de andre magasiner. Hun er den yngste af de tre kvinder, og der er flere
eksempler på indhold, der henvender sig til kvinden som studerende og nyuddannet.207 Ifølge
Womans læserstatistik befinder hele 67 procent af læserne sig også i aldersgruppen 12-39 år,
og
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skønhedsprodukterne, der fremvises i Woman, er desuden generelt billigere end i de andre
magasiner, hvilket også indikerer, at Woman-kvinden ikke er så velhavende som de andre to.
Hun er modsat Eurowoman-kvinden ofte udisciplineret og doven og giver efter for sine lyster.
Hun er uperfekt, ender ofte i pinlige situationer og minder på mange måder om den populære
fiktive figur Bridget Jones fra 00’ernes bog- og filmserie af samme navn. Ligesom hende
stræber Woman-kvinden dog altid efter at forbedre sig, hvilket makeover-temaet, der både
fokuserer på forbedring af udseende og selvdisciplin, særligt bekræfter, og hun besidder
samtidig en selvironisk, uhøjtidelig og humoristisk tilgang til sin egen uperfektion.
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Mænd, kærlighedsliv, sex og parforhold fylder meget i Woman-kvindens tankeunivers, og der
er langt større fokus på det mandlige blik på kvinden end i de andre magasiner. Det kommer
blandt andet til udtryk i de faste formater Din mand209 , som indeholder statistisk materiale om
mænd samt tv-værten Thomas Skovs satiriske klumme Forskellen på mænd og kvinder er …210
og den erotiske novelle Godnathistorien211 , som i øvrigt er det eneste fiktionsformat i de tre
magasiner. Herudover indgår der ofte mandlige perspektiver på kvinden som eksempelvis i
artiklen Ærlige mænd: 'I ved det ikke selv, men I er smukkest, når …'212, og på ryggen af hvert
magasin står et mandecitat skrevet. Eksempelvis lyder teksten på nr. 228: ”Vi forguder jo
jeres kvindekroppe, som de er. Det er et mysterium for mig, hvordan I stadig ikke har indset
det.”
Woman-kvinden er i det hele taget meget interesseret i følelseslivet – både når det handler om
kærlighed og mørkere emner som sygdom, sorg og voldtægt. Der er desuden en stor mængde
guides i indholdet, som spænder over flere temaer, som eksempelvis følgende Facebookindlæg: Hvornår er du syg nok til at blive hjemme? fra den 4. januar, 10 stensikre råd, der får din
økonomi på ret kurs i det nye år fra den 5. januar, og Så mange gange om ugen skal du og din
kæreste have sex for at være lykkelige fra den 31. marts. Disse henvender sig alle til en usikker
og søgende kvindefigur, der savner vejledning – også når det gælder andre aspekter af livet
end hendes udseende.
7.3 ChriChri-kvinden: Den domestiske
ChriChri-kvinden er først og fremmest lig med Christiane Schaumburg-Müller, hvilket både
understreges tekstligt og billedligt gentagne gange. Der er desuden en del indhold, der
fokuserer på karriere og kvinden som ambitiøs og hårdtarbejdende i arbejdslivet, og på de
sociale medier omtales Schaumburg-Müller gentagne gange af redaktionen som ”vores seje
ladyboss”.213 Billedet af en økonomisk selvstændig kvinde understreges ofte som i dette citat
fra magasinets Instagram-profil den 5. januar: "Being spoiled by a man is a great feeling, being
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spoiled by yourself is a boss feeling”, og ifølge magasinets egen beskrivelse og læserstatistik
har ChriChri-læseren også en mellemlang eller lang videregående uddannelse og en medium
til høj indkomst.214 ChriChri-kvinden er således overordnet set hvid, ung, slank, smuk, relativt
velhavende og ambitiøs på karrierefronten. ChriChri-pigen-formatet samt de humoristiske
indlæg på Instagram bidrager desuden med en tilbagevendende framing af kvinden som sjov,
festlig og uhøjtidelig.
ChriChri indeholder desuden i højere grad end de andre magasiner et fokus på hjemmet og
kvindens rolle heri som både mor, hustru og værtinde, og en stor del af indholdet hylder
traditionelle feminine værdier som ægteskab, familie og børn. Schaumburg-Müller beskriver i
kronikken Kønsroller på ChriChris hjemmeside sig selv som traditionel, når det handler om
kønsroller, selvom hun også identificerer sig som en moderne feminist:
”Jeg er selv feminist, synes jeg. Jeg arbejder, jeg tjener mine egne penge, er selvstændig, elsker
Beyoncé og makeup.”
- Schaumburg-Müller (2014)

Schamburg-Müller skriver, at hun generelt ikke forstår ligestillingsdebatten i dag, da der i
hendes optik allerede er ligestilling mellem kønnene, og at hun ikke er tilhænger af en
udviskning af kønsrollerne, da hun mener, der er særlige kvaliteter forbundet med at være
henholdsvis mand og kvinde.
”Det er måske ikke blevet nemmere at være kvinde. Det er nok stadig størstedelen af kvinder,
der tager slæbet i de fleste hjem. Det er en del af os. Det ligger i vores DNA. Vi føler ansvar, og
vi har en sans for æstetik. Dvs. at en pizzabakke ikke kan ligge i hjørnet i flere uger, gulvet skal
vaskes […] Når der kommer gæster i et hjem, løber kvinden rundt, sætter puderne ordentligt
og får det hele til at se pænt ud. Manden er i bund og grund ligeglad.”
- Schaumburg-Müller (2014)
Her udtrykkes en biologisk deterministisk forestilling om kønnet som en iboende, indre
egenskab, der relaterer sig til en Gills beskrivelse af postfeminismen, og som står i direkte
modsætning til Butlers socialkonstruktivisme. Schaumburg-Müller fortæller desuden, at hun
gerne vil have en mand, der holder døren, betaler for daten, læser avis, kan finde ud af at køre
bil og holde en boremaskine – og vigtigst af alt: én, der kan få hende til at føle sig som en
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kvinde. Genrelt fremstår ChriChri som et magasin, der indeholder en tydelig og bevidst
postfeministisk diskurs, som søger at forene en traditionel femininitet med moderne
feminisme i en kvindefigur, der både vil være en ultrafeminin husmor og succesfuld
karrieremæssigt.
Mændene fylder i ChriChri lidt mere end i Eurowoman men stadig ikke så meget som i Woman
– og de fungerer mest som et humoristisk eller sexet indspark i form af eksempelvis den
ugentlige Fredagssnack på Instagram, som hver fredag giver følgerne et billede af en attraktiv,
kendt mand.
ChriChri fremstår profilmæssigt markant anderledes end både Eurowoman og Woman, der
begge er ældre, mere etablerede formater med skarpe profiler, som henvender sig til to
forskellige kvindetyper. ChriChri er stadig et nyt format, hvilket kommer til udtryk i en mere
famlende profil, der oftere stikker i forskellige retninger. Der er som nævnt også mere indhold
i magasinet, der fremstår som implicit PR og reklame, og kurateringen af indholdet virker
mere tilfældig end i de to andre magasiner. Mange af portrætterne er af kvinder som
eksempelvis Andrea Elisabeth Rudolph og Gun-Britt, der omgås Christiane SchaumburgMüller privat, og det samme gælder for magasinets skribenter som eksempelvis i Christiane og
Liam om at være nybagte forældre: 'Det er cool og skal nok gå' 215 , der er skrevet af
Schaumburg-Müller og O’Connor’s private jordemoder. Alt dette er med til at indikere, at
Schaumburg-Müller og resten af redaktionen i høj grad bruger eksisterende netværk og
kontakter i udvælgelsen af indhold til magasinet. ChriChri lever som magasin således i høj
grad af Schaumburg-Müllers personlige brandingværdi, hvilken redaktionen dygtigt udnytter
til fulde både i forbindelse med indsamling og promovering af indhold.

8. Diskussion
8.1 Kvindemagasinerne i et feministisk perspektiv
En pointe hos Butler er som nævnt, at den kønslige performance altid finder sted inden for
nogle givne kulturelle rammer, der sætter begrænsninger for de kønslige udtryk, men som
også konstant er under genforhandling. Gennem min analyse har jeg således søgt at kortlægge
rammerne for performance af kvindekønnet, som disse præsenteres af magasinerne.
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Kvindemagasiner har som nævnt gennem tiden været et omdiskuteret punkt i
feminismedebatten, og de er både blevet hyldet som feministiske tekster og kritiseret for at
holde fast i traditionelle kønsroller og blot tilegne sig feministiske diskurser for at udtømme
dem for politik og erstatte det med forbrugerisme.216
I 1999 erklærede Germaine Greer sin samtids populærkultur for betydeligt mindre
feministisk end 30 år tidligere. Omvendt mener andre, heriblandt Gauntlett, at medierne i dag
tilbyder en populær feminisme, hvor kvinden som husmor eller lavstatusarbejder netop er
blevet erstattet af feisty, ambitiøse og succesfulde girl power-ikoner i kvindemagasinerne.
Ifølge Gill er begge argumenter sande: På den ene side bliver feministiske ideer i stigende
grad anset for generelle sandheder i et bredt spektrum af medier, og på den anden side består
nogle forudsigelige og sexistiske mønstre i medierne, der stadig ikke præsenterer nogen
særlig høj grad af diversitet.217 Denne iagttagelse og placering imellem de to dominerende
yderpoler i de feministiske mediestudier passer godt med resultaterne af min analyse af de
danske kvindemagasiner. Girl power-diskursen eksisterer med al tydelighed i magasinerne,
der enten præsenterer eller stræber mod en ”superkvinde”-figur, der både har eller søger at
få helt styr på sit udseende, sit hjem og sin karriere, men samtidig ser vi også en
overvældende overvægt af yngre, slanke og hvide kvinder.
Selvdisciplin spiller en vigtig – måske endda dén vigtigste – rolle i magasinernes
portrættering af kvindelighed i dag som det ypperste mål, der stræbes efter i samtlige af
kvindelivets aspekter. Selvdisciplin er nøglen til succes og løsningen på samtlige af kvindens
problemer, men den tages ikke nødvendigvis for givet. Særligt Woman og ChriChri indeholder
mange eksempler på, hvor svær selvdisciplinen kan være at opnå og tilbyder et forstående
klap på skulderen, når den fejler. Men muligheden for transformation og bevægelse mod
idealet eksisterer altid, hvilket igen stemmer overens med både Giddens’ og Butlers tanker
om selvet og kønnet som et refleksivt og performativt projekt. Dette fokus på transformation,
som mest tydeligt kommer til udtryk i Womans store makeover-tema, lover blandt andet at
kunne gøre kvinden smukkere, slankere, sundere, mere velklædt, succesfuld og tjekket. Det
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har dog udelukkende et individuelt sigte frem for et socialt og politisk, hvilket relaterer sig til
Gills karakteristik af kvindemagasinernes individualistiske diskurser.
Ifølge Gill baserer kvindemagasiner sig i dag grundlæggende på feministiske idéer og tager
kvinders ret til ligestilling i blandt andet arbejdslivet for givet.218 Denne iagttagelse bekræfter
min analyse i høj grad, da den indeholder talrige eksempler på portrætter af karrierekvinder. I
karrierestoffet fremstilles kvinderne først og fremmest som ambitiøse, aktive, stærke, seriøse
og hårdtarbejdende, hvilke er træk, der i både Bourdieu, Berger, Mulvey og Goffmans
konklusioner i højere grad forbindes med traditionel maskulinitet. Samtidig trækker dette i en
dansk kontekst tråde tilbage til kvindemagasiner fra begyndelsen og midten af det 20.
århundrede såsom Tidens Kvinder, der også ofte fokuserede på kvindens rolle i samfundet og
hendes arbejdsmæssige bedrifter. Karriere har således været et tilbagevendende fokus i
danske kvindemagasiner gennem tiden.
Ifølge Janice Winship har kvindemagasinerne i dag tilegnet sig det kulturelle felt, som
feminismen åbnede men uden det politiske.219 Denne iagttagelse kolliderer dog med dele af
min analyse, da eksplicit politiske emner optager plads i begge Eurowoman-magasiner. Og
selvom Womans serie om voldtægter, der aldrig er blevet anmeldt, har udgangspunkt i
følelseslivet og den personlige historie, indeholder artiklerne samtidig et implicit politisk
budskab i form af en kritik af den aktuelle lovgivning på området, mens der også diskuteres
barsel i ChriChri. Undersøgelsens empiri rummer desuden flere eksempler på inddragelse af
fjerdebølgefeministiske forbilleder som Lena Dunham og Emma Holten. Dog er langt
størstedelen af magasinernes indhold fortsat centreret om kvindens fysiske fremtoning. Der
eksisterer således i høj grad en forestilling om femininiten som overflade og performance, der
hylder kvinders muligheder for at lege med forskellige udtryk i form af særligt tøj og make-up,
og som relaterer sig til Butlers forestilling om kønnet som performativt. Men som Gauntlett
understreger:
”However – and this is a big ’however’ – although women’s magazines encourage a degree of
playfulness in terms of clothing and make-up, they would never encourage women to step
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outside their carefully imagined boundaries of the ’sexy’, the ’stylish’ and the ’fashionable’.”
- Gauntlett (2008) s. 216
I hans optik finder performativiteten således altid sted inden for nøje fastsatte rammer af
femininiteten, hvilket også er i tråd med Butlers konklusioner. Min analyse har da også været
domineret af en forestilling om kvinden som smuk – hvilket her er lig med ung, slank og hvid,
forfængelig, sund, velklædt og velplejet. Mode- og skønhedsmaterialet i magasinerne
indeholder således meget få overraskelser i forhold til traditionelle repræsentationer af køn i
medierne. ChriChri efterligner endda helt eksplicit kvindefigurer fra midten af 1900-tallet på
magasinets forsider, hvilket i forlængelse af Schaumburg-Müllers egne udtalelser mest af alt
virker som et bevidst, postfeministisk statement, der på én gang fejrer en traditionel
femininitet og samtidig cementerer kvinden som aktiv, selvstændig og fri. Magasinerne
domineres i det hele taget af postfeministiske diskurser, der hylder femininiteten som noget
særligt, der adskiller sig fra det maskuline. Ifølge Gills undersøgelse sameksisterer de
postfeministiske temaer i magasinerne dog side om side med skarpe og fortsatte uligheder,
der relaterer til ”race” og etnicitet, klasse, alder, seksualitet og fysiske handicap – såvel som
køn. 220 Dette bekræfter denne analyse i høj grad, da repræsentationen af kvinder, der
eksempelvis er over 40 år, har mørk hud, er homoseksuelle, transkønnede eller fysisk
handicappede enten er ikke-eksisterende eller stærkt begrænset i magasinerne. Herudover
ser vi generelt en henvendelse til veluddannede middelklassekvinder, der besidder en vis
økonomisk kapacitet, hvilket læserstatistikkerne bekræfter.
Der findes dog eksempler på kropslig diversitet i analysen. Dette gælder i særlig høj grad
Womans gentagne præsentation af forskellige kropsformer i magasinet, ligesom Eurowomans
inddragelse af en plus size-model i modesiderne vidner om, at der eksisterer et ønske i
magasinverdenen om en større repræsentation af kropslig diversitet. Dette kommer desuden
også til udtryk andre steder i populærkulturen for tiden som eksempelvis i Danmarks første
magasin henvendt til kurvede kvinder, Kvinder med kurver, som blev lanceret i 2015,
fremkomsten af nye Barbie-dukker med forskellige kropsformer i 2016, og tv-programmet
Topmodel Curves, der i efteråret 2016 blev sendt på Kanal 4.
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8.2 Skønhedsparadokset
Som det helt tydeligt fremgår på forsiden til ChriChri nr. 3, rummer magasinerne generelt set
modsatrettede tendenser i skønhedsstoffet – særligt i Woman og ChriChri. På den ene side
guides der til utallige måder, hvorpå kvinden kan forbedre sit udseende og fremtoning, mens
der samtidig gentagne gange opfordres til, at hun skal ignorere alle disse råd og bare være og
elske sig selv. På den ene side fastholdes skønhedsidealerne, og på den anden frisættes
kvinden fra disse. Dette kommer eksempelvis også til udtryk i Womans makeover-tema, som
blandt andet indeholder sundheds- og frisureguides, der står i opposition til artiklen 12 ting,
du har brugt for meget af dit liv på fra samme magasin, hvori ”At fortryde ting, du har spist” og
”At sætte dit hår helt perfekt” blandt andet stemples som spild af tid. 221
Priming-begrebet

spiller

sandsynligvis

en

væsentlig

rolle

i

kvindemagasinernes

modsatrettede budskaber i skønhedsstoffet, da mode- og skønhedsindustrien som nævnt
tidligere i høj grad er indfiltret i nutidens magasinunivers. Der er således kommercielle
interesser i spil, som lever af at henlede kvinders opmærksomhed på deres udseende og
fremtoning, og et gennemgående fællestræk i analysen er også henvendelsen til læseren som
forbruger. Mode- og skønhedsindustrien påvirker magasinindholdet gennem køb af annoncer
samt ved gratis at forære og udlåne produkter til redaktionerne mod en forventning om, at
disse produkter vil få omtale i magasinerne.222 Mode- og skønhedsguides udgør således en
vigtig del af kvindemagasinernes DNA, da det gode forhold til industrien sikrer deres
overlevelsesgrundlag.
På samme måde kan det voksende fokus på kurvede og plus size-kvinder ikke blot ses som et
resultat af en populær fjerdebølgefeministisk diskurs men samtidig som en god idé i et
kommercielt perspektiv. En ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet lavet i samarbejde med
forskere fra hele Norden viser, at 38 procent af danske kvinder i dag anses som
overvægtige.223 De kurvede kvinder udgør således en relativt stor andel af befolkningen og
dermed en stor, potentiel kundegruppe, hvilket både annoncører og magasiner nu har fået
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øjnene op for, og i november 2015 relancerede magasinet Q eksempelvis sig selv som et
magasin til kurvede kvinder.224
8.3 Det maskuline blik
”A common assumption about women’s magazines is that they are all about ’How to get a
man’. The magazines are accused of suggesting that a man is the route to happiness; the
implication is therefore that the magazines are reproducing a smartened-up version of the
old-fashioned idea that if women manage to be sufficiently lovely and fragrant, then they will
be fortunate enough to have a man come along and sweep them off their feet, making their life
’complete’.”
- Gauntlett (2008) s. 200
Således beskriver Gauntlett en udbredt antagelse om kvindemagasiner. Her optræder en
framing af kvindelig lykke som opbundet på mænd og det heteroseksuelle kærlighedsforhold.
Denne framing ser vi også eksempler på i alle tre magasinuniverser, og i særlig høj grad er
manden en tilbagevendende og vigtig skikkelse i Woman. Mændene og det heteroseksuelle
parforhold udgør dog i ingen af magasinerne det mest dominerende tema, og det primære
fokus er på kvindelivet som et særligt og lukket feminint rum. Der er her både tidslige og
demografiske faktorer i spil, da Gauntletts iagttagelser primært baserer sig på undersøgelser
af engelske og amerikanske livsstilsmagasiner til kvinder i slutningen af 00’erne. Analysen
havde derfor muligvis set anderledes ud, hvis jeg havde brugt nutidige engelske og
amerikanske magasiner som empirisk grundlag. Berger og Mulveys male gaze er også at finde
i de undersøgte magasiner og særligt i Woman-universet, men ser vi mere overordnet på
analysens resultater, fylder mændene og det maskuline blik langt mindre end kvindens eget
perspektiv. Faktisk finder vi også i analysen eksempler på et heteroseksuelt, aktivt, feminint
blik, der er i direkte modsætning til Berger og Mulveys konklusioner, hvori manden spiller
rollen som det passive og seksualiserede objekt som eksempelvis i ChriChris Fredagssnacks.
Magasinerne indeholder samtidig også eksempler på anderledes manderoller, som bærer
træk, der traditionelt set forbindes med femininitet, som for eksempel den forfængelige mand
i ChriChri-artiklen Far til fire piger: Om at være den forfængelige mand225 og den sårbare og
følsomme mand i Woman-artiklen Jeg elskede hende mere, end hun elskede mig.226
Larsen (2015)
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9. Konklusion
Formålet med specialet har været at kortlægge temaer og frames om kvindelighed i danske
livsstilsmagasiner til yngre kvinder gennem en kvantitativ indholdsanalyse. Undersøgelsen
blev indledt med en forforståelse af, at den aktuelle populærkulturelle feminismebøge i et vist
omfang ville kunne spores i magasinerne.
Analysens resultater viser, at størstedelen af indholdet i Eurowoman, Woman og ChriChri
indeholder en framing af kvinden som en ung, smuk, heteroseksuel, slank, sund, veluddannet,
ambitiøs og forfængelig figur, der går meget op i sit udseende, og som er ambitiøs og målrettet
såvel karrieremæssigt som i forhold til fysisk fremtoning. Hun interesserer sig primært for
temaerne mode, skønhed, sundhed, mænd, sex, parforhold, boligindretning, kultur og rejser.
Især Eurowoman-kvinden fremstår som et ideal, der har styr på samtlige aspekter af
tilværelsen, mens ChriChri- og i særlig høj grad Woman-kvinden fremstår mere uperfekt og
udisciplineret af natur – men evigt søgende efter selvudvikling og vejen til idealerne.
Analysen viser desuden, at magasinerne indeholder en paradoksal natur, der på én gang
opfordrer kvinder til at være og elske sig selv, mens der samtidig guides til masser af måder,
hvorpå de kan forbedre sig – særligt i forhold til udseende, men også på andre parametre.
Dette fokus på femininiteten som en fortrinsvis ydre egenskab relaterer sig desuden til
Butlers teori om kønnet som performativt.
Magasinernes kvindebilleder orienterer sig primært mod en postfeministisk forståelse, der
søger at forene en traditionel femininitet med feministiske diskurser gennem portrætteringen
af stærke, aktive, smukke, sexede og handlekraftige kvinder, der både vil være feminine
husmødre og samtidig økonomisk uafhængige, selvstændige og ambitiøse karrierekvinder. I
ChriChris tilfælde personificeres dette ideal særligt i Christiane Schaumburg-Müllers persona.
Eurowoman udtrykker dog også flere gange en eksplicit feministisk diskurs i en politisk
kontekst, ligesom fjerdebølgefeministiske forbilleder og problematikker relateret til
ligestillingsdebatten fremhæves i alle magasinerne. Analysen har således bekræftet min
indledende forforståelse på et videnskabeligt niveau.
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Mændene spiller generelt en lille rolle i de trykte magasiner. I Eurowoman er de stort set ikkeeksisterende i et parforholdsperspektiv, mens ChriChri også mest har fokus på manden som et
mindre, humoristisk eller sexet indspark. I Woman fylder det mandlige perspektiv markant
mest, og mandens blik på kvinden er også et tilbagevendende perspektiv, der relaterer sig til
Berger og Mulveys konklusioner. På de sociale medier er der mere fokus på manden og det
heteroseksuelle parforhold, og her findes også eksempler på, at denne vinkel bruges som
lokkemad til artikler, der ellers primært handler om andre ting. ”Sex sælger”, og på de sociale
medier, hvor indholdsudbuddet er kæmpestort og brugerens tålmodighed lille, tyder det på,
at denne framing er en effektiv måde at skaffe læsere på.
Sammenligner man visualiseringen af kvindelighed i magasinerne med Berger, Mulvey og
Goffmans undersøgelser af kvindebilleder i 1970’erne, ser vi eksempler på fremstillinger og
positurer, der bekræfter deres iagttagelser, men majoriteten af kvindebillederne fremstår
aktive, selvbevidste og stærke, hvilket står i kontrast til deres konklusioner.
Kvindekroppen fremstilles som ung, slank og hvid i langt størstedelen af det redaktionelle
indhold. Særligt i Woman ser vi dog også den kurvede kvindekrop gentagne gange, og i
Eurowoman agerer en plus size-model hovedperson i én af modeserierne, mens ChriChri også i
flere eksempler beskæftiger sig med den kurvede krop. Det kunne således tyde på, at
fjerdebølgefeminismens fokus på kropslig diversitet også har fundet vej til magasinerne, mens
andelen af ældre kvinder og kvinder med mørklødet hud dog stadig er bemærkelsesværdigt
lille. Det voksende fokus på kurvede kvinder hænger dog sandsynligvis også sammen med
voksende kommercielle interesser for denne målgruppe.

10. Metodiske overvejelser
Valget af den kvantitative indholdsanalyse som metodisk udgangspunkt har gjort det muligt
at arbejde med store datamængder, hvilket er analysens primære styrke, da den tilbyder et
bredt overblik over de tre magasiners indhold i perioden. Den kvantitative tilgang betyder
dog samtidig, at analysens dybde er forholdsvis beskeden. I en større opgave ville flere
kvalitative analytiske perspektiver således have resulteret i et mere fyldestgørende billede.
Den gentagne inddragelse af eksempler som billeder, rubrikker og citater har dog bidraget
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med kvalitative elementer til analysen og været med til at konkretisere undersøgelsens
resultater, skabe mere dybde og nuance i indholdet samt løfte det taksonomiske niveau.
En ulempe ved den kvantitative indholdsanalyse er desuden, at den ikke fortæller noget om,
hvordan modtagerne faktisk læser og bruger magasinerne. Selvom jeg perspektiverende har
inddraget modtagerundersøgelser og ligeledes vil vende tilbage til dette i perspektiveringen,
så ved vi ikke, hvordan lige præcis Eurowoman, Woman og ChriChri læses og forstås af deres
publikum i den aktuelle kontekst. På samme måde kender vi heller ikke afsenderperspektivet,
ligesom en nærmere undersøgelse af de skiftende mediemæssige forhold samt et komparativt
perspektiv eksempelvis gennem inddragelsen mandemagasiner også alt sammen ville kunne
bidrage til en dybere forståelse af emnet.

11. Perspektivering
Én af begrænsningerne i indholdsanalysen er som nævnt, at den ikke inddrager
modtagerperspektiver. Ifølge Gill blev den tidlige research inden for mediestudierne ofte
anklaget for at have en tekstuelt deterministisk tilgang, der indebar en forestilling om
publikum som en passiv og ukritisk størrelse. 227 Professor i politik og internationale
relationer, Elizabeth Frazer, kritiserer netop kulturteoretikeren og feministen Angela
McRobbies studie af det britiske pigemagasin Jackie fra 1978 for at indeholde en fejlagtig
forestilling om, at de unge piger ukritisk ville absorbere magasinernes ideologier. Hendes
modtagerundersøgelser af Jackie fra 1987 viste i stedet, at pigerne grinede af magasinerne og
kritiserede dem for at være urealistisk fiktion, der præsenterede stereotyp femininitet og
pladderromantik. Dette eksempel bruges ofte som bevis for, at folk ikke påvirkes af de tekster,
de læser.228 Det er dog ifølge Gauntlett også en fejlslutning:
”Just because the readers were able to criticise the text, and were aware that it was a
constructed fiction, does not prove that they would never be influenced by its content.
However, Frazer’s study did succesfully show that the effect of magazines could not be
assumed or predicted.”
- Gauntlett (2008) s. 191
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Gauntletts egne e-mail-interviews med magasinlæsere fra blandt andet Storbritannien, USA,
Australien og Tyskland fra 2008 viser i relation til dette en generel følelse af ambivalent
nydelse i magasinlæsningen. Kvinderne nød her at læse magasinerne, som også indimellem
lærte dem lidt om eksempelvis sundhed og helbred, populærkultur og sociale problemer og
særligt om, hvordan man skulle se ud og opføre sig som kvinde. Læserne mente dog samtidig
ikke, at magasinernes henvendelse til kvinder var ideel, og de fleste tillagde sig en kritisk
”pick and mix”-tilgang til magasinerne, der ofte blev opfattet som let underholdning. Ifølge
interviewpersonerne var idealkvinden, der blev præsenteret i magasinerne først og fremmest
”indenpendent in attitude, and attractive in looks.” 229 Hun blev beskrevet som en
”superwoman”, der var aktiv, ambitiøs i sit arbejdsliv, moderne, intelligent, selvstændig, sexet,
smuk, sund, slank, stilet, stærk og med en stor interesse for sin egen fremtoning.230 På mange
måder ligner denne kvindefigur således de dominerende frames om kvindelighed fra min
analyse. Valget af magasin blev i Gauntletts interviews desuden i høj grad koblet til personlig
smag, og hvilket magasin, man læste, kunne i deres optik fortælle meget om, hvem man var.
Udvælgelsen af magasin var derfor i høj grad et refleksivt projekt,231 og som min analyse viser,
portrætteres der på trods af fællestræk nogle relativt forskellige kvindetyper i de tre
magasiner, der ellers henvender sig til meget ens målgrupper. I Butlers optik kan
magasinvalget således også ses som en handling, der indgår i ens kønsperformance, da det
fortæller noget om, hvilken type kvindelighed, man identificerer sig med.
En af de største debatter omhandlende mediernes sociale indflydelse centrerer sig om
magtrelationen mellem medier og publikum. Kan medierne styre publikums opfattelse af
verden, eller er det publikum, der former mediernes afbildninger? På den ene side er blandt
andre den tyske filosof og æstetikteoretiker Theodor Adornos marxistisk funderede
forestilling om, at medierne besidder en enorm og farlig magt til at forme publikums
verdensbilleder, og at kulturindustrien forvandler borgerne til passive forbrugere. På den
anden side står eksempelvis medieteoretikeren John Fiske, der i stedet placerer publikum i en
magtfuld position, da al populærkultur i hans optik er skabt af folket, der fungerer som aktive
agenter, som fortolker medietekster og dermed bestemmer deres popularitet. 232 Er
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magasinerne med til at forme læsernes forståelse af kvindelighed? Eller er det læserne, der
former magasinets udlægninger af denne? Eller er det måske i virkeligheden annoncørerne? I
Butlers perspektiv vil der altid være tale om et samspil mellem disse agenter, som alle er med
til at forme det kulturelle felt for kønslig udfoldelse gennem forskellige forhandlingsudspil.
Magasinernes kvindebilleder påvirkes i denne optik både af eksisterende kønsdiskurser i
samfundet, som de sammen med andre agenter, herunder læserne, også konstant selv er med
til både at reproducere og redefinere. Samtidig påvirkes de af kommercielle og økonomiske
interesser i særligt mode- og skønhedsindustrien, der igen også påvirkes af forbrugernes
interesser og efterspørgsler, som ligeledes igen påvirkes af magasinernes udlægning af
kvindelighed, herunder også annoncørernes. Et slags uendeligt kredsløb, en konstant proces,
der hele tiden både opretholder og ændrer vores forståelse af kønsroller over tid. En stærk
feminismebølge i mainstreamkulturen vil derfor i denne optik højst sandsynligt også have en
effekt både på magasinernes kønsfremstilling og på mode- og skønhedsindustrien. Dette ser vi
desuden allerede eksempler på i form af eksempelvis slogan-T-shirts med sætninger som ”Girl
Power”, ”We should all be feminists” og ”The future is female” både på de store modehuses
catwalks som eksempelvis Dior, og hos High Street-mærker såsom Mads Nørgaard, H&M og
Gina Tricot. Fjerdebølgefeminismen er efterhånden ikke blot et ideologisk og politisk projekt,
men også en profitabel forretning. Feminismen i 2017 er således også et buzzword og en
pengemaskine. Dette fremstår som en direkte forlængelse af den postfeministiske diskurs i
00’erne, der fastslog, at kvinder med stærke, feministiske træk også kan være
superforbrugere. Den feministiske kulturkritiker Susan Douglas beskriver i 1995
kvindemagasinernes fokus på køb og brug af skønhedsprodukter som en kapitalistisk triumf,
hvor feminismen gøres til et narcissistisk projekt, som man skal bruge mange penge på, og
som kan give kvinder en følelse af nydelse og frigørelse. Som det udtrykkes i skønhedsfirmaet
L’Oréal’s slogan: ”Because I’m worth it.”233Den store forskel fra 00’ernes postfeminisme dog,
at feminismen i dag synes at være blevet et decideret salgsargument og dermed en helt ny
niche inden for forbrugskulturen.
Hvad der vil ske med fjerdebølgefeminismen og magasinerne i fremtiden, er svært at spå om,
men lige nu tyder det på, at der kan være mere diversitet på vej. Woman igangsatte for nylig
kampagnen #EnKropIBikini på Instagram med ordene ”En bikinikrop er jo bare en krop i
233
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bikini” og en opfordring til læserne om at dele deres uperfekte bikinibilleder med både deller
og appelsinhud.234Torsdag den 18. maj ramte det nyeste Eurowoman så hylderne med den
mørklødede model, Kelly Gale, på forsiden og et stort interview med den mandlige danske
sanger, Bisse, som er kendt for at skubbe til kønsrollerne og blandt andet går med rød
læbestift og neglelak.235Måske er der faktisk for alvor en populærfeministisk revolution under
opsejling. Måske er det bare endnu en modedille.
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Bilag 1: Indholdsoptælling af trykte magasiner
Eurowoman nr. 228, 15.12.16-18.01.17:
Annoncer: 20 sider = 16,13 %
Redaktionelt indhold: 54 sider = 43,55 %
Redaktionelt indhold med produktfremvisning: 50 sider = 40,32 %
Sider i alt: 124 (104 siders redaktionelt indhold = 83,87 %)
Eurowoman nr. 231, 16.03.17-20.04.17:
Annoncer: 45 sider = 28,85 %
Redaktionelt indhold: 46 sider = 29,49 %
Redaktionelt indhold med produktfremvisning: 65 sider = 41,67 %
Sider i alt: 156 (111 siders redaktionelt indhold = 71,15 %)
Woman nr. 227, 24.11.16-08.02.17 + tillægget Woman Vintersjov:
Annoncer: 18 sider = 14,17 %
Redaktionelt indhold: 85 sider = 66,93 %
Redaktionelt indhold med produktfremvisning: 24 sider = 18,90 %
Sider i alt: 127 (109 siders redaktionelt indhold = 85,83 %)
Woman nr. 228, 09.02.17-05.04.17:
Annoncer: 13 = 13 %
Redaktionelt indhold: 55 sider = 55 %
Redaktionelt indhold med produktfremvisning: 32 sider = 32 %
Sider i alt: 100 (87 siders redaktionelt indhold = 87 %)
ChriChri nr. 3, 01.09.16-01.03.17:
Annoncer: 19 sider = 9,69 %
Redaktionelt indhold: 112 sider = 57,14 %
Redaktionelt indhold med produktfremvisning: 65 sider = 33,16 %
Sider i alt: 196 (177 siders redaktionelt indhold = 90,31 %)

Side 1 af 2

ChriChri nr. 4, 02.03.17-06.09.17:
Annoncer: 18 sider = 9,18 %
Redaktionelt indhold: 127 sider = 64,80 %
Redaktionelt indhold med produktfremvisning: 51 sider = 26,02 %
Sider i alt: 196 (178 siders redaktionelt indhold = 90,82 %)

Side 2 af 2
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Eurowoman nr. 228, 15. december 2016 - 18. januar 2017
Emne
Rubrik
Familie
Leder: "Min familie"
"Far, mor og fire børn"
"Langt ude på landet"
"Horsens-sagaen"
"Familien i tal"
"Family Affair"
"Jeg har gjort det værste, en mor kan gøre, men jeg har gjort det i kærlighed"
Mode
"Morgenmad med Mark Kenly Domino Tan"
"Top10"
"Jeg ønsker mig"
"Everyday Is Like Sunday"
"Jennie"
"Big in Japan"
Kultur/underholdning "Hold øje - Din måned i film, musik, litteratur og oplevelser"
"2017, tjek"
"Destination Japan"
Krop/sundhed
"Hvem, hvad, HPV?"
Velvære
"Happy-go-lucky"
Politik
"I ligestillingens tjeneste"
"Cecilie Nørgaard"
Rejse
"Lost in Tokyo"
Skønhed
"Olier og glød"
"Dramaqueens"
Diverse
Forside
Indholdsfortegnelse
Bidrag/kolofon
Læserservice/forhandlerliste

Woman nr. 227, 24. november 2016 - 8. februar 2017
Emne
Rubrik
Forandring/make-over Leder: "Magien ved en makeover"
"Det store make-over nummer"
"Sådan forvandler du … din bh"
"Sådan forvandler du … din selvtillid"
"Sådan forvandler du … dit triste hverdagsnips"
"Sådan forvandler du … din morgenmad/dit energiniveau"
"Sådan forvandler du … dit ansigt med contouring"
"Sådan forvandler du … dine smykker"
"Sådan forvandler du … dit sexliv"
"Sådan forvandler du … din hestehale og knold"
"Sådan forvandler du … dine drinks"
"Alle taler om det - jeg gjorde det"
"Kan jeg blive den bedste udgave af mig selv på en uge?"
"Det lille ekstra"
"Små skridt - stor forandring: Del 3: Mindsettet"
Humor
"Det er typisk dig til udsalg"
"Læsernes pinlige historier: 'Jo, jo, det var præcis det look, jeg gik efter'"
"12 ting, du har brugt for meget af dit liv på"
Mode
"Tjek på tendenserne"
"De udvalgte"
"8 evige klassikere"
Skønhed
"Nyt til hylden"
"Skønhedsapoteket"
"5 genveje til smuk hud"
"Lantidslækker lak"
"Med lidt god vanilje"
Krop/sundhed
"Woman Kropstars: 'Mine rystende hænder får ikke lov at stoppe mig'"

Bilag 2: Indholdskodning af trykte magasiner
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Indhold
Chefredaktør Sara Møller Christensen: Makeovers skal være sjove
Intro til makeover-afsnit
Guide til at finde den rigtige bh
Guide til at få højere selvtillid
Guide til at få styr på rod i hjemmet
Guide til sund og nærende morgenmad
Guide til et fejlfrit ansigt med markerede kindben
Guide til strålende smykker
Guide til et godt sexliv
Guide til flotte frisurer
Guide til lækre drinks
Miniportrætter af kvinder, der har gjort deres drømme til virkelighed
En Woman-jouralist tester, om hun kan stoppe dårlige vaner og blive mere tjekket
Guide til at pifte outfits op
En Woman-journalist tester, om hun kan holde motivationen til at leve sundt?
Kvinders irrationelle opførsel til januarudsalg
Læserne fortæller om deres pinlige erfaringer med forfængelighed
Liste over irrationelle og ineffektive ting, kvinder bruger tid og energi på
Tendens - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Test af neglelak
Guide - produktfremvisning
En studerende fortæller om sit liv med sygdommen essentiel tremor

Indhold
Chefredaktør Anne Lose hylder sin egen familie
Portræt af velhavende familie på Østerbro med fire børn
Portræt af skuespiller Søs Egelinds familie på landet (mor, datter, svigersøn, barnebarn)
Portræt af Anders Samuelsen, Mette Bock og Silke Bocks store familie, der bor spredt i landet
Fakta om familieformer i Danmark - stor diversitet
Boligreportage fra Cim Mahony og Lotte Barnholdt Mahonys hjem i København
En mor fortæller om at bryde med sin stofmisbruger-søn
Interview med designeren Mark Kenly Domino Tan
Tendenser - produktfremvisning
Tendenser - produktfremvisning
Modeserie med komfortabelt og afslappet tøj
Modeserie med plus size-model - fokus på kurver og særligt barmen
Tendenser - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Kulturguide til år 2017
Fakta om de japanske tendenser i kunst-, arkitektur- og modeverdenen
Baggrundsartikel om HPV-vaccinen
Portræt af tv-værten Sofie Linde
Kommunikationskonsulenten Lotte Hansens dagbog fra dansk Women Deliver-konference
Miniportræt af kønssociologen Cecilie Nørgaard
Rejseguide til Tokyo
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Forandringsvillig, søgende, ambitiøs, sjov
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende, usikker, lav selvtillid
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende, smuk
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende, heteroseksuel
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende, sjov, festlig
Entreprenør, initiativrig, ambitiøs, handlekraftig
Forandringsvillig, søgende, ambitiøs, uperfekt
Forandringsvillig, søgende
Forandringsvillig, søgende, uperfekt
Irrationel, forbruger, uperfekt
Uperfekt, pinlig, kikset, forfængelig
Irrationel, uperfekt, usikker, forfængelig, bruger af sociale medier
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, velduftende, forbruger
Sårbar, syg, stærk, ihærdig

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Familiemenneske
Mor, familiemenneske, huslig, hustru, heteroseksuel, velhavende
Mor, datter, familiemenneske, kollektivistisk, heteroseksuel
Mor, datter, familiemenneske, heteroseksuel, succesfuld, velhavende
Familiemenneske
Hustru, familiemenneske, stilet, succesfuld, velhavende
Mor
Kedeligt påklædt/Manden som stilet, moderne, trendskaber, påklæder
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk
Sexet, smuk, kurvet, stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, forbruger, modeinteresseret, berejst, kulturel
Kulturel, moderne, opdateret
Kulturel, stilet, moderne, opdateret
Kulturel, stilet, moderne
Sårbar, syg, sundhedsinteresseret
Sjov, glad, selvsikker, succesfuld
Feminist, kæmper for ligestilling, idealistisk, politisk
Feminist, kæmper for ligestilling, idealistisk, politisk, kulturel
Berejst, eventyrlysten, nysgerrig, kulturel
Smuk, forbruger, forfængelig
Sexet, smuk, heteroseksuel, forbruger, forfængelig
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"Kan du se på mig, hvor sund jeg er?"
"Få din træning på"
Mænd/sex/parforhold "Vi er genier i køkkenet"
Ifølge Thomas: "Forskellen på mænd og kvinder er … måden at tale i telefon"
"Jeg elskede hende mere, end hun elskede mig"
"Sygeplejersken og politimanden"
"Skuespiller OG model"
Voldtægt
"Uden blå mærker var der intet bevis for, at det var voldtægt"
Familie
Serie: Døtrene: "Jeg er færdig med at skamme mig over min fulde mor"
"Ingen kontanter, men masser af kærlighed"
Mad/drikke
"Lynhurtig luksusdessert"
Diverse
Forside
Indholdsfortegnelse
"Vi laver Woman"
"Skriv til os"
Kolofon

Tillæg: Woman Vintersjov
Tema
Rubrik
Vinter
"Redaktionen: 3 ting, vi elsker ved vinteren"
Leder: "Min indre bedstemor"
Humor
"Læsernes pinlige historier: Pinligheder på pisterne"
Mænd/sex/parforhold "Quiz: Er du ekspert i lækre mænd?"
"11 mænd deler deres råd: Gode kærester - sådan!"
Krop/sundhed
"8 tips til din vintersundhed"
Mad/drikke
"4 varme drikke"
Venskab
"Test dig selv: Hvad er dit job i venindegruppen?"
Diverse
Forside
Forskellige ordlege

Chri Chri nr. 3 - "The Beautiful Issue", 1. september 2016 - 2. marts 2017
Emne
Rubrik
Skønhed
Leder: "The Beautiful Issue"
"Bag om forsiden: Get the look"
"All that Glitters isn't Gold!"
"Holistisk hudpleje: Bliv smuk indefra & ud"
"Niccis backstagefavoritter"
"Alternativer til kniven"
"My daily routine"
"Glam Squad"
"Sådan gør du gammel til det nye sort"
Mode
"Sådan får du personlig stil"
"ChriChri-pigen: Smukke øjeblikke med veninderne Maria Barfod & Christel Winther"
"Succesen Saks Potts"
"Fund til under …"
"Sov med stil"
"Webshops vi elsker"
"Rejs med stil"
Hverdagsliv
"Problem solvers"
Krop/sundhed
"Mit liv som plus size"
"Anne Bechs brevkasse"
"14 nyheder som får dig op af sofaen"
"Løbeekspertens bedste råd"
"Let's Eat: Sunde spisesteder i Danmark"
"What suits me" (Mille Dinesen)
Mænd/sex/parforhold "Far til fire piger: Om at være den forfængelige mand"
"Anders Hemmingsen i 'Mandehjørnet'"
"Men you love"
"Brevkasse: ChriChri's sex and love letters"
"Seksuel Præstationsangst"
Mad/drikke
"ChriChri Fokus: Kend din økologi"

Side 2 af 5

Indhold
Chefredaktør Christiane Schaumburg-Müller: Skønhed har mange former
Guide - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Skønhedsekspert guider til holistisk skønhed (skønhed indefra)
Guide - produktfremvisning
Guide til alternativer til plastikirurgi
Model og DJ Emilie Lilja og skuespiller Maria Lucia guider til skønhedsprodukter
Guide: Få en makeupartist (PR for makeupartisten Nicci Welsh)
Forfatter og debattør Julia Lahme guider til at blive gammel med stil (bogpromovering)
Guide - produktfremvisning
Modeserie - med veninderne DJ/stylist Maria Barfod og model Christel Winther i sommerhus
Designerne Cathrine Saks og Barbara Potts fortæller om at være forretningspartnere
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Klumme: Marlene Weybøl fortæller om bodyshaming og at være tyk og glad
Gode råd om sundhed og træning fra træningsekspert
Guide - produktfremvisning
Gode råd om løb fra løbeekspert
Guide - produktfremvisning
Uddrag fra skuespiller Mille Dinesens bog "Min egen vej" om sklerose (bogpromovering)
Klumme: Allan Stage fortæller om at være en forfængelig mand
Interview med Instagrammer Anders Hemmingsen
De kendte mænd, der har fået flest likes på ChriChris Instagram under #fredagssnacks
Sexologens brevkasse
Kvinder oplever også seksuel præstationsangst
Fakta om økologi

Indhold
Woman-redaktionen fortæller om, hvad de elsker ved vinteren
Chefredaktør Sara Møler Christensen: Vinteren får den indre bedstemor frem
Læserne fortæller pinlige skiferiehistorier
Quiz om lækre mænd
11 mænd guider til, hvordan kvinder bliver gode kærester
Guide til sundhed om vinteren
Opskrifter på varme drikke
Test: Hvilken rolle har du i venindegruppen?

Fire kvinder med forskellige kroppe fortæller om deres sundhed og livsstil
Guide - produktfremvisning
Resultat af undersøgelse - mænd mener selv de er gode kokke
Klumme: Thomas Skov fortæller om, hvordan kvinder taler meget i telefon, mens mænd lytter
Tre mænd fortæller om deres oplevelser med ulykkelig kærlighed
Erotisk novelle
Mandlige skuespillere som også er modeller
En kvinde fortæller sin historie om en voldtægt/Uden synlige skader ingen retsag
En kvinde fortæller om at tage afstand til sin alkoholiker-mor
Klumme: Woman-journalist fortæller om sin barndom med økonomiske begrænsninger
Søde opskrifter

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Smuk, forfængelig
Smuk, forfængelig, pin-up, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, sund
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger, naturlig
Smuk, forfængelig, forbruger, sund
Smuk, forfængelig, forbruger, velhavende
Gammel, forfængelig, stilet
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, sjov, fjollet, livsnyder, usund, veninde
Karrierekvinde, entreprenør, ambitiøs, handlekraftig, succesfuld
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, økonomisk
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, digital
Stilet, moderne, forbruger, berejst, eventyrlysten
Smuk, forfængelig, sund, huslig, forbruger
Tyk, udsat, sårbar
Sund, aktiv
Sund, aktiv
Sund, aktiv
Sund, forbruger, berejst
Sårbar, syg, stærk, handlekraftig
Partner, forfængelig/Manden som forfængelig
Partner, krævende/Manden som sjov
Heteroseksuel/Manden som sexsymbol, lækker, veltrænet, objekt
Heteroseksuel, usikker
Heteroseksuel, usikker
Gastronomisk, huslig, miljøbevidst

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Magelig, modeinteresseret, usund
Magelig, gammel
Pinlig, kikset, uperfekt, aktiv
Heteroseksuel
Partner, heteroseksuel
Sund, aktiv
Gastronomisk
Veninde

Sund, slank, kurvet (kropsdiversitet)
Sund, fitnessinteresseret, forbruger
Partner, usikker, ikke gastronomisk/Manden som gastronomisk, høj selvtillid
Partner, snaksaglig/Manden som sjov, fåmælt
Svigter, illoyal, egoistisk, utro/Manden som forladt, sårbar
Heteroseksuel
Heteroseksuel, aktiv/Manden som smuk, lækker, sexet, sexobjekt, passiv
Sårbar, udsat, objekt for mandens lyst, uretfærdigt behandlet af systemet
Sårbar, udsat, stærk, aktiv, handlekraftig
Familiemenneske, ikke materialistisk
Gastronomisk, huslig, usund

s. 73-79
s. 80-81
s. 88-89
s. 90-91
s. 92-96
s. 98-104
s. 105-110
s. 111
s. 118-123
s. 124
s. 125
s. 126-127
s. 128-131
s. 140
s. 141
s. 144-145
s. 148-153
s. 154
s. 156-157
s. 158-159
s. 160-165
s. 167-179
s. 182-188
s. 1
s. 2
s. 4-5
s. 43, 72, 113, 147, 166, 189
s. 116-117
s. 191
s. 192

Sidetal
s. 28
s. 88-89
s. 30-31
s. 59-64
s. 76-79
s. 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46-49
s. 66-69
s. 80
s. 81
s. 82
s. 84
s. 90-93
s. 94-107
s. 108-110
s. 111
s. 112-113
s. 114-127
s. 128-131
s. 132-139
s. 50-56
s. 70-75
s. 86-87
s. 141-146, 148
s. 154
s. 1
s. 19
s. 22
s. 150

"Hverdagsretter"
"Nem aftensmad"
"Den søde tand"
"Madredaktørens køkkenfavoritter"
"Den store kosttrendguide"
"Spiseguide: Smag på Rom"
"Søde sager"
"Kogebøgerne du skal holde øje med"
Graviditet/børn
"Mens jeg venter - Kærlighed, kvalme og kejsersnit"
"Få en fantastisk fødsel"
"Lær at forstå dit barn"
"Christianes ønskeliste til børneværelset"
Kultur/underholdning "Bøgerne vi elsker"
Karriere
"One on one med Stephania Potalivo"
"Tillykke Gun-Britt: 40 år som selvstændig"
"Women in Business: Andrea Elisabeth Rudolph"
Bolig
"En bornholmsk perle"
"Stjæl stilen"
"Bo pænt på budget"
"DIY Homesick"
Sociale medier/blogs "5 favoritter" på Instagram
Rejse
"De utrolige øer: Bornholm og Færøerne"
"Rejseguide: Christianes Bangkok"
Diverse
Forside
Indholdsfortegnelse
Kolofon
Inspirationscitater
"Redaktionen: Ærlig talt!"
Forhandlerliste
"Behind the scenes"

Eurowoman nr. 231, 16. marts - 20. april 2017
Emne
Artikel
Kæledyr
Leder: "Kæledyr og kultur"
"Pels"
Kultur/underholdning "Morgenmad med Tal R"
"Chit Chat"
"Kultur retur"
Mode
"Top10"
"Made in England"
"Strop till you drop"
"Jeg ønsker mig"
"Trench"
"Jeg ønsker mig"
"Klara Kristin danser for sig selv
"Pet Shop Girl"
"Puttin' on the Ritz"
"Paris Cosmopolite"
"Rendez-vous Pa Ritz"
"She's a Rainbow"
"Muser og mand"
"Til pynt"
Politik
"Hvad sker der for Europa?"
Bolig
"Nips, souvenirs og arvestykker"
Psykologi/følelsesliv "Intet liv er kun lykke"
Skønhed
"Klar parat forår"
Mænd/sex/parforhold "Martin Krasnik"
Diverse
Forside
Indholdsfortegnelse
Bidrag/kolofon
Læserservice/forhandlerliste
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Indhold
Chefredaktør Anne Lose fortæller om sit eget forhold til sin hund
Fotos af kendte mennesker og deres kæledyr
Interview med kunstneren Tal R
Kulturguide - produktfremvisning
Tre kulturpersonligheder giver kulturelle anbefalinger
Tendenser - produktfremvisning
Reportage fra Mulberrys fabrikker og interview med kreativ chef Johnny Coca
Tendenser - produktfremvisning
Tendenser - produktfremvisning
Tendenser - produktfremvisning
Tendenser - produktfremvisning
Interview med model og skuespiller Klara Kristin
Modeserie med dyr
Historie om Coco Chanels forhold til hotellet The Ritz i Paris
Præsentation af Chanels nye kollektion, der er inspieret af Coco Chanels tid på The Ritz
Fotos fra de kendtes hotelsuites til Chanel-showet på The Ritz
Farverig modeserie
Interview med modedesigneren Peter Jensen
Modeserie med farverige og mønstrede accessories
Interview med EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager
Boligreportage og interview med interiørdesigner Nina Sonnerup Nyborg
Interview med hospitalspræsten Lotte Blicher Mørk (bogpromovering)
Guide - produktfremvisning
Interview med journalist Martin Krasnik

Opskrifter på sæsonens hverdagsmad
Opskrifter på nem aftensmad
Søde opskrifter
Guide - produktfremvisning
Tre kogebogsforfattere og en ernæringsekspert om kosttrends (bogpromovering)
Guide til spisesteder i Rom
Søde opskrifter
Guide - produktfremvisning
Chefredaktør Christiane Schaumburg-Müller fortæller om sin graviditet
Guide og information om fødsler (bogpromovering)
Uddrag fra bogen "De utrolige babyer" (bogpromovering)
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Interview med skuespiller Stephania Potalivo om livet i rampelyset
Frisøren Gun-Britt fortæller om at nå til tops som selvstændig (PR)
Iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph fortæller om at være selvstændig (PR)
Boligreportage fra keramikeren Charlotte Thorups kunsthåndværkerhjem på Bornholm
Guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Guide til gør-det-selv i hjemmet (bogpromovering)
Guide - produktfremvisning
Rejseberetninger og guides til Bornholm og Færøerne
Christianes guide til Bangkok

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Hundeejer, dyreven, familiemenneske følsom, kulturel
Dyreven
Kulturel/Manden som kreativ, kunstner, far
Kulturel, stilet, moderne, opdateret, forbruger
Kulturel, opdateret
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Kunstnerisk, kreativ, , smuk, stilet, feminist, seksuelt frigjort
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, luksuriøs
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, luksuriøs
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, luksuriøs
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, farverig
Muse, smuk, "ben i næsen", inspiration/Manden som kreativ, kunstnerisk
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, farverig
Politisk, karrierekvinde, stærk, idealistisk, mor, ambitiøs
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, kreativ
Reflekteret, alvorlig, sårbar
Smuk, forfængelig, velplejet, velduftende
/Manden som karriereorienteret, seriøs, vidende, ambitiøs

Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig, usund
Gastronomisk, huslig, forbruger
Gastronomisk, huslig, sund
Gastronomisk, berejst, kulturel
Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig, forbruger
Gravid, mor, familiemenneske, karrierekvinde
Gravid, mor
Mor
Mor, stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Kulturel, læser, forbruger
Karrierekvinde, succesfuld
Entreprenør, selvstrændig, ambitiøs, handlekraftig, succesfuld, karrierekvinde
Entreprenør, selvstændig, ambitiøs, handlekraftig, succesfuld, karrierekvinde
Kunstnerisk, æstetisk, stilet, moderne
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, huslig
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, huslig, økonomisk
Kreativ, moderne
Popkulturel, moderne, opdateret, digital
Berejst, eventyrlysten, kulturel, nysgerrig
Berejst, eventyrlysten, kulturel, økonomisk

Sidetal
s. 4
s. 30-35
s. 84-87
s. 8
s. 36-37
s. 9
s. 10
s. 12
s. 21
s. 24-29
s. 62-71
s. 73
s. 14
s. 16
s. 18
s. 74-79
s. 80-81
s. 82-83
s. 20
s. 88-89
s. 90-92
s. 22
s. 23
s. 42-47
s. 52-54
s. 94
s. 95
s. 38-41
s. 58-61
s. 50-51
s. 48-49
s. 56-57
s. 98
s. 1
s. 3
s. 6
s. 7
s. 96

Chri Chri nr. 4 - "The Positive Issue", 2. marts 2017 - 6. september 2017
Emne
Artikel
Sidetal
Dans
Leder: "The Positive Issue"
s. 6
"Nobody Puts Baby In a Corner"
s. 44-45
"Christiane & hendes karriere som kreativ danser, skuespiller, forfatter & iværksætter"s. 116-121
"Indre rytme"
s. 122-123
"The Art of Dancing"
s. 124-129
"De professionelle dansere"
s. 130-132
"Det hele startede med dans"
s. 134-136
"One on one med Sara Maria Franch-Mærkedahl"
s. 136
"Oplev dans ude i verden"
s. 182
Skønhed
"Bag om forsiden: Get the look"
s. 8
"Makeup by Christiane - How to look like Kim Kardashian West"
s. 16-17
"Mesmerising Unicorn"
s. 48-54
"Nicci Welshs forårsfavoritter"
s. 58-59
"My daily routine"
s. 62-63
Mode
"Skandinavisk mode: Do's and don'ts"
s. 11
"4 modetrends"
s. 14-15
"ChriChripigen - Sara Frost"
s. 18-36

Woman nr. 228, 9. februar - 5. april 2017
Emne
Artikel
Krop/sundhed
Leder: "Sygt nok!"
"Usynligt syg"
"Woman tester: Kan du gå dig sund?"
Humor
"Det er typisk dig … når du burde gå i seng"
"Læsernes pinlige historier: Mig og min pinlige BFF"
Bolig
"Hyg dig!"
Mode
"Tjek på tendenserne"
"De udvalgte"
"Grøn(nere) garderobe"
"Fremhæv det bedste ved din krop"
"5 fine forårsfornemmelser"
"Tidløse tidtagere"
Skønhed
"Nyt til hylden"
"Sæt kulør på makeuppen"
"Woman tester: Fodformet skønhed"
"Skønhedstrends fra A-Å"
"Din perfekte parfume"
"Bløde lokker på budget"
Mad/drikke
"Tak for kaffe"
"10 spørgsmål til husholdningseksperten"
"Salater, der faktisk mætter"
Mænd/sex/parforhold "Vi elsker også romantik"
"Når dit parforhold får jetlag"
"Sexundersøgelsen 2017: Er dit sexliv helt normalt?"
"Ærlige mænd: 'I ved det ikke selv, men I er smukkest, når …'"
"Et frækt tilbud"
"Film - og mænd - vi glæder os til i 2017
Hverdagsliv
"Få en god hverdag - hver dag"
Voldtægt
"Jeg anmeldte ikke, at min date voldtog mig"
Psykologi/følelsesliv "Jeg vågnede op til beskeden om, at min elskede lillebror var væk for altid"
Kultur/underholdning "Stjerner, der redder vores tro på menneskeheden"
Forandring/make-over "14 løgne, du skal stoppe med at fortælle dig selv"
Venskab
"Hvornår blev jeg hende, der ikke svarede?"
Diverse
Forside
Indholdsfortegnelse
"Vi laver Woman"
"Skriv til os"
Kolofon
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Indhold
Christiane fortæller personligt om dans, fødsel og positivitet
Klumme: Marlene Weybøll hylder filmen Dirty Dancing
Christiane fortæller om sin karriere
Den neuroaffektive psykoterapeut Sabine Christensen om dans' påvirkning af psyken
Fotoserie med tre dansere
Interview med danserne Nellie Bethel og Stephanie Thomasen
Interview med de to kendte og tidligere dansere Ulla Essendrop og Fallulah
Interview med tv-vært og tidligere Vild med dans-vinder Sara Maria Franch-Mærkedahl
Guide til danseforestillinger rundt omkring i verden
Guide - produktfremvisning
Guide (bogpromovering)
Skønhedsserie, guide - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Forfatter Katrine Engberg og skuespiller/model Sus Wilkins guider til skønhedsprodukter
Pernille Teisbæk guider til at klæde sig skandinavisk (bogpromovering)
Tendens - produktfremvisning
Modeserie - med radiovært Sara Frost og hendes veninder før, under og efter en bytur

Indhold
Kvinder der lever med usynlig sygdom er seje og stærke
Fire kvinder med 'usynlige sygdomme' fortæller om deres oplevelser
En af Woman's journalister tester, om hun kan blive sundere af at gå 10.000 skridt om dagen
Liste over ting, der kan frarøve dig tid, når du skal i seng
Læserne fortæller om pinlige episoder, de har oplevet med deres venner
Tips til sjove tegneserier og gør-det-selv-guide til computersleeve
Tendens - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Tips til at få en mere bæredygtig garderobe
Brug tøj til at fremhæve din krops bedste træk - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Test af fodpleje
Tendens - produktfremvisning
Tendens - produktfremvisning
Test af budgetvenlig shampoo og balsam
Facts om kaffe, opskrift og produktfremvisning
En ekspert giver gode råd til opbevaring og håndtering af fødevarer
Opskrifter på mættende salater
Mænd er også romantiske
Det kan være svært at vænne sig til hinanden i et forhold igen efter adskillelse
Resultaterne af en undersøgelse af læsernes sexliv
Mænd fortæller, hvornår de synes, at kvinder er smukkest
Erotisk novelle
Film med lækre mænd, der har premiere i 2017
Guide til at gøre hverdagen behagelig
En kvinde fortæller sin historie om en voldtægt
Historien om en kvindes sorg over sin døde lillebror
Historier om kendte, der har gjort noget godt for andre
14 løgne, kvinder fortæller sig selv og som begrænser dem
Klumme: En journalist reflekterer over, at hun er blevet dårlig til at svare på sms'er

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Positiv, glad, aktiv, mor
Feminist, seksuel, frigjort, stærk, selvstændig, handlekraftig, aktiv
Karrierekvinde, ambitiøs, succesfuld, smuk, aktiv, travl, handlekraftig
Aktiv, fjollet, seksuel
Smuk, elegant, yndefuld, slank, aktiv, sund
Karrierekvinde, ambitiøs, succesfuld, kunstnerisk, aktiv
Karrierekvinde, ambitiøs, succesfuld, kunstnerisk, aktiv
Karrierekvinde, ambitiøs, succesfuld, kunstnerisk, aktiv
Kulturel, berejst
Smuk, forfængelig, forbruger, pin-up
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk, sjov, fjollet, livsnyder, usund, veninde

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Syg, sårbar, stærk, sej
Syg, sårbar, stærk, sej
Sund, aktiv
Irrationel
Uperfekt, pinlig, kikset, veninde
Kreativ
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Miljøinteresseret, reflekteret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, kropsdiversitet
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger, velplejet
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger, velduftende
Smuk, forfængelig, forbruger, velplejet, økonomisk begrænset
Gastronomisk, huslig, kaffeinteresseret
Gastronomisk, huslig, usikker, sund
Gastronomisk, huslig, sund
Partner, heteroseksuel, romantisk /Manden som romantisk
Partner, heteroseksuel, krævende/Manden som sjov, doven
Heteroseksuel, usikker
Smuk, objekt for mandens blik
Heteroseksuel
Heteroseksuel
Stresset, uorganiseret, søgende
Sårbar, offer, objekt for mandens begær
Sårbar, familiemenneske, i sorg
God, omsorgsfuld, kendt, generøs, empatisk
Uperfekt, løgner, usikker
Uperfekt, travl, stresset, uorganiseret, dårlig veninde

"Fund til under …"
"Problem solvers"
"De nye stjerner på sociale medier: Hvem, hvad og hvorfor …"
"Kom tæt på to af Danmarks største livsstilsbloggere"
"5 favoritter på Instagram"
Kultur/underholdning "10 hurtige til forfatter Katrine Memborg om K for Kardashian"
Mænd/sex/parforhold "Far til fire piger: Om at have dansende døtre"
"Interview med Niels Ditlev - ChriChris coverfotograf"
"Far, baby og barsel"
"Magnus Milang i Mandehjørnet"
"Men you love #fredagssnacks"
"Sexmusklen - ved du, hvor den sidder?"
Velvære
"Papmaché-reglen"
"Lykken er at være tilfreds … med dig selv!"
"Positiv indefra & ud!"
Mad/drikke
"En smag af forår"
"Nem aftensmad"
"Kogebøgerne du skal holde øje med"
"Den søde tand"
"Sødt forår"
"Romainewraps med rejer og tomatsalsa
Graviditet/børn
"Den sunde graviditet"
"5 bøger om børneopdragelse"
"Christiane og Liam om at være nybagte forældre: 'Det er cool og skal nok gå'"
"Hvor lagde jeg babyen?!"
"En skøn babyoase"
Karriere
"Women in Business: Alle kan netværke - også dig!"
Bolig
"Stilsikker blogger, pædagog & mor i Aarhus"
"Stjæl stilen"
"Tips & tricks til forårsrengøringen"
"Bo pænt på budget"
"DIY-guides: Summer-party
Rejse
"This way's Ibiza Guide"
"Selvforkælelse: Tag på en sanselig rejse"
"En fortryllende backpacker rejse i Asien"
"5 bøger, der giver rejsefeber"
"Montpellier: En historisk & smagfuld perle"
"ChriChri i Hamborg"
Diverse
Forside
Inspirationscitater
Indholdsfortegnelse
Kolofon
"Redaktionen: Ærlig talt!"
Forhandlerliste

Hverdagsliv
Sociale medier/blogs

s. 40-43
s. 12-13
s. 38-39
s. 94-97
s. 158-163
s. 46-47
s. 55
s. 60
s. 108-109
s. 138
s. 139
s. 140-141
s. 56-57
s. 64-67
s. 142-143
s. 68-75
s. 76-77
s. 78
s. 80-81
s. 82-87
s. 88-89
s. 90-93
s. 98-99
s. 100-105
s. 106
s. 110
s. 112-114
s. 146-151
s. 152
s. 153
s. 154-155
s. 156-157
s. 165-169
s. 170-171
s. 172-175
s. 176-177
s. 178-181
s. 184-186
s. 1
s. 2, 61, 133, 164
s. 3
s. 4-5
s. 144-145
s. 192
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Tendens - produktfremvisning
Guide - produktfremvisning
Interview med influenterne Kristine Sloth og Armin
Interview med bloggerne Mette Marie Lei Lange og Trine Maria Larsen
Guide til 5 personer, man skal følge på Instagram
Interview med forfatter og Kardashian-ekspert Katrine Memborg (bogpromovering)
Klumme: Allan Stage fortæller om at være far til piger, der går til dans
Interview med fotografen Niels Ditlev om hans karriere
Interview med radioværten Anders Stegger om at blive far
Interview med komikeren Magnus Milang
De kendte mænd, der har fået flest likes på ChriChris Instagram under #fredagssnacks
Sexolog og parterapeut Amanda Lagoni giver gode råd til et bedre sexliv
Uddrag fra Hella Joofs bog "Papmaché-reglen" (bogpromovering)
Den personlige shopper Christina Wedel guider til, hvordan man bliver lykkelig
Coach Maria Juhl guider til et positivt livssyn gennem bl.a. mindfulness og medidation
Opskrifter på forårsretter
Opskrifter på nem aftensmad
Guide - produktfremvisning
Søde opskrifter
Søde opskrifter
Opskrift
Den private jordemoder Sara Bjerregaard guider til en sund graviditet
Guide - produktfremvisning
Sara Bjerregaard interviewer Christiane og Liam om graviditet og fødslen af deres søn
Uddrag af Julia Lahmes bog "Hvor lagde jeg babyen?" (bogpromovering)
Guide - produktfremvisning
Interview med to karrierekvinder om at netværke
Boligreportage fra blogger Maria Kaas Sørensens hjem
Guide - produktfremvisning
Guide til rengøring
Guide - produktfremvisning
Guide til gør-det-selv-ting til sommerfest
Blogger og model Julie Pallesen guider til, hvad man skal lave på Ibiza
Guide til selvudviklendeog sanelige rejser (som Julia Roberts i "Eat Pray Love")
Guide og interview med Thea Munk, der har backpacket fire måneder i Asien
Guide - produktfremvisning
ChriChris artdirector-assistent Anne Sophie Gosvig-Jensen guider til Montpellier
Guide til Hamborg

Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Smuk, forfængelig, sund, huslig, forbruger, berejst, mor
Karrierekvinde, selvstændig, ung, stilet, moderne, opdateret, digital
Karrierekvinde, selvstændig, stilet, moderne, digital
Moderne, digital, opdateret
Karrierekvinde, inspirerende, selvsikker, sjov, smuk
Aktiv/Manden som far, følsom, aktiv
Muse, inspiration/Manden som kreativ, succesfuld
Partner/Manden som far, sjov, følsom, huslig
Partner/Manden som sjov, følsom, forfængelig
Heteroseksuel/Manden som sexsymbol, lækker, veltrænet, objekt
Seksuel
Positiv, glad, bekymret, taknemmelig
Karrierekvinde, succesfuld, selvstændig, selvsikker, stilet
Positiv, lykkelig
Gastronomisk, huslig, sund
Gastronomisk, huslig, sund
Gastronomisk, huslig, forbruger
Gastronomisk, huslig, usund
Gastronomisk, huslig, usund
Gastronomisk, huslig, sund
Gravid, bekymret, sund
Mor, forbruger
Gravid, mor, partner, stærk, sej, feminin/Manden som far, partner, stærk
Mor, uperfekt, kikset, grim/Manden som tjekket, lækker
Mor, forbruger
Karrierekvinde, succesfuld, ambitiøs, social
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, mor, karrierekvinde
Stilet, moderne ,modeinteresseret, forbruger
Husmor, huslig, renlig
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, økonomisk
Kreativ, sjov, festlig
Berejst, eventyrlysten, nysgerrig, festlig, smuk, kulturel
Berejst, eventyrlysten, sanselig, reflekteret, kulturel, behov for selvudvikling
Berejst, eventyrlysten, kulturel, nysgerrig, aktiv, økonomisk,
Berejst, eventyrlysten, kulturel, nysgerrig, forbruger
Berejst, eventyrlysten, kulturel, stilet, moderne, forbruger, luksuriøs
Berejst, eventyrlysten, kulturel, forbruger, festlig

Dato
27/03/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
29/03/17
30/03/17
30/03/17
29/03/17
30/03/17
31/03/17
31/03/17
30/03/17
31/03/17
02/04/17
01/04/17
01/04/17

Dato
02/01/17
03/01/17
04/01/17
05/01/17
06/01/17
06/01/17

Dato
27/03/17
28/03/17
30/03/17
02/04/17

Eurowoman's Instagramprofil: @eurowomandk - Uge 13: Mandag d. 27. marts - søndag d. 2. april 2017
Emne
Billedbeskrivelse/indhold
Mode
Model siddende i seng med stor seng med masser af farverige og blomstrede ting omkring sig
Skjorte fra Gucci i mønster med blå/røde farver og rød bindesløjfe, prisen er 8.950 kr
Eurowomans assisterende moderedaktør i en lyserød pelsjakke
Eurowomans stylist posserer i jeans og en tynd bindekjole
Blå skjorte med hvidt broderi og hvide kvaster
Eurowomans stylingredaktør i blomstret nederdel og en Calvin Klein denimjakke
Veloursneakers i tre forskellige farver
Mad/drikke
En buket blomster og en kage med frisk frugt på
Bolig
Indretning i den nye Beatuty By Boozt butik
Indretning i Ellos showroom
Indretning i butikken Stylepaste
Skønhed
Eurowomans skønhedsredaktør, der skal på barsel, og den journalist, der skal være vikar for hende
Kultur/underholdning Eurowomans to assisterende moderedaktører på Dokk1 i Aarhus
DJ og kulturskribent Lucia Odoom med grønmønstret skjorte, blå blazer og stort hårspænde
Byliv
Personale fra Eurowoman og Euroman på restaurant i Aarhus
Påske
Farverigt påskebord med masser af pynt

Woman's Instagramprofil: @womandk - Uge 1: Mandag d. 2. januar - søndag d. 8. januar 2017
Emne
Billedbeskrivelse/indhold
Krop/sundhed
Chokoladeæske med fire neglelakke placeret på tomme pladser
Lyserød baggrund med teksten "This morning I'm about 92 % coffee and 8 % dry shampoo"
Kultur/underholdning Screenshot fra "Harry Potter og De Vises Sten" af Harry med tryllestav
Screenshot fra spillet "Candy Crush"
Mænd/sex/parforhold Todelt: Eddie Redmayne/Norman Reedus
Velvære
Mops på sofa med tæppe om sig og teksten "How I plan on spending my Friday night"

Woman's Instagramprofil: @womandk - Uge 13: Mandag d. 27. marts - søndag d. 2. april 2017
Emne
Billedbeskrivelse/indhold
Humor
Satirisk tegning af to personer, "Life" og "Me". Life bønfalder Me om at være struktureret og undgå stress. Me afslår.
Skønhed
Skønhedsredaktørens skrivebord fuld af skønhedsprodukter
Mad/drikke
Pepsi Max flaske og to glas med Pepsi Max og citronskiver
Kultur/underholdning T-shit med citat fra tv-serien Girls: "I don't give a shit about anything. Yet I have opinions about everything."
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Dato
02/01/17
03/01/17
03/01/17
04/01/17
05/01/17
04/01/17
04/01/17
06/01/17
08/01/17

Eurowoman's Instagramprofil: @eurowomandk - Uge 1: Mandag d. 2. januar - søndag d. 8. januar 2017
Emne
Billedbeskrivelse/indhold
Familie
Modellen Mathilde Gøhler med sin baby
Velvære
Hella Joof siddende i designerstol
Mode
Et par sko fra Chanel
Politik
Feministen Emma Holten i designerstol iført bukser, t-shirt, vest og rød neglelak, gul baggrund
Kronprinsesse Mary klædt i hvid kjole, baggrunden er hvidt tapet med guldmønster
Skønhed
Blomstrerede produkter på baggrund af LV-reklame med kvindelig model
Indretning i butik i New York med badekar og skønhedsprodukter
Mænd/sex/parforhold Tre Eurowoman-magasiner med tre forskellige par på forsiden
Krop/sundhed
Tegning af livmoder med ordene "Hvem, hvad, HPV?"

Bilag 3: Indholdskodning af sociale medier

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Uperfekt, udisciplineret, irrationel, doven, selvironisk
Smuk, forfængelig, forbruger
Forbruger
Popkulturel, opdateret, uperfekt, kikset, bramfri

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Uperfekt, udisciplineret, usund, irrationel, selvironisk
Uperfekt, træt, selvironisk
Gammel, nostalgisk, læser, kulturel, selvironisk
Digital, popkulturel
Heteroseksuel/Mænd som lækre, "god dreng vs. bad boy"
Doven, afslappet, træt, selvironisk

Frame: Kvinden som …
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, velhavende
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, velhavende
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, velhavende
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Æstetisk, usund
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, kulturel
Kulturel, moderne, stilet, brun
Kulturel, stilet, moderne
Kreativ, æstetisk, festilig, værtinde

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Mor, smuk
Sjov, afslappet
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Feminist, politisk
Feminist, politisk, prinsesse
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger, berejst, luksuriøs
Partner, romantisk, heteroseksuel, homoseksuel
Sårbar, syg, udsat
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Dato
27/03/17
31/03/17
01/04/17
02/04/17
27/03/17
27/03/17
01/04/17
27/03/17
27/03/17
27/03/17
30/03/17

ChriChri's Instagramprofil: @chrichridk - Uge 13: Mandag d. 27. marts - søndag d. 2. april 2017
Emne
Billedbeskrivelse/indhold
Graviditet/børn
Tegning af mor og barn med teksten "I make milk. What's your superpower?"
Todelt billede: Bogen "Din barndom" (fra ChriChri's forlag) og mor og datter, der maler i malebog
Hvid tekst på gul baggrund: "A smile from my child reminds me how rewarding motherhood is"
Hvid tekst på lyserød baggrund: "Parenting. If you're not tired. You're not doing it right."
Mode
Collage af 4 billeder med 4 forskellige hænder, der hver holder en sneaker fra Nike
Et par lange, hvide perleøreringe på en stribet skjorte
Todelt billede: Christiane Schaumburg-Müller med baby og tøj, der ligner hendes - henvisning til guide til hendes stil
Psykologi/følelsesliv
Sort tekst på hvid baggrund: "Be the reason someone smiles today"
Krop/sundhed
En kvinde sidder i en sofa med tæppe på og pudser næse
Tegning af kvinde i forklæde, der dekorerer en kage. Tekst: "I wish eating cake went straight to my boobs"
Tegning af husmor m. tekst: "I hate it when I think I'm buying organic vegetables and when I get home I discover they're just regular donuts!"

30/03/17

Dato
02/01/17
02/01/17
03/01/17
03/01/17
05/01/17
02/01/17
04/01/17
07/01/17
07/01/17
02/01/17
03/01/17
07/01/17
03/01/17
06/01/17
04/01/17
06/01/17
04/01/17
04/01/17
05/01/17
05/01/17
05/01/17
06/01/17
06/01/17
06/01/17
08/01/17
07/01/17
03/01/17
08/01/17
08/01/17
08/01/17

Reklame for L'Oréal

ChriChri's Instagramprofil: @chrichridk - Uge 1: Mandag d. 2. januar - søndag d. 8. januar 2017
Emne
Billedbeskrivelse/indhold
Krop/sundhed
Træner Anne Bech og Christiane Schaumburg-Müller taler smilende sammen
"This is going to be your year. So dust off your sh*tkickers & let's get started"
Pink baggrund med to lister: Less (fx talking, planning, junk food) og More (fx listening, doing, salad)
Rugbrødsmadder med kiwi, avocado, radiser og blåbær
Sort/hvid fotografi af Marilyn Monroe, der vinker ud ad vinduet - tekst om at sige vinke farvel til sine dårlige vaner
Skønhed
Todelt: ChriChri og skønhedsprodukter på den ene side og kvinde, der tager sig til panden, på den anden side
"You're going to be in your own skin until you die. That's a while. You might as well get comfortable in it."
"Philosophy: the best cosmetic is great looking skin"
Modelbillede af kvinde med fejlfri hud på blomsterbaggrund
Bolig
Vægkalender på bord med blomster omkring
Lyseblå sofa med puder, hvid marmorbord med messingstel, plante på bordet
Collage af forskellige ting til boligen
Mænd/sex/parforhold "Date someone who spoils you, always say how beautiful you are, and never think you've had enough to eat"
Justin Bieber i undertøj
Venskab
Blake Lively og Leighton Meester spiser en stor isvaffel sammen
"Notice the people who are happy for your happiness, and sad for your sadness. They're the ones who deserve special places in your heart"
Kultur/underholdning Meme: Scene fra Girls, hvor Hannah sige "I couldn't do it, so I quit"
Shopping
Glimmerbaggrund med tekst: "Velkommen til 2017. 17 % på alt"
"Being spoiled by a man is a great feeling, being spoiled by yourself is a boss feeling"
Sociale medier
"I wish that every time I "liked" an outfit on Instagram it would magically appear in my closet."
Byliv
Firdelt billede: iPhone og høretelefoner, kaffebrygning, keramisk værksted og løbere i skoven - henvisning til guide
Mad/drikke
Todelt billede: Stak af hhv. almindelige og glutenfri vafler
Rejse
Todelt billede: Citrontræ og hus i Montpellier
Mode
Christiane Schaumburg-Müller foran reklamebanner for hendes stentøjsserie fra Raw
Tredelt billede: Model på catwalk og to outfits
Biler
Lyseblå Porsche
Graviditet
Fire billeder af gravide kvinder i forskellige scenarier
Screenshot fra tv-serien "Venner" med Rachel og højgravid Phoebe ved et bord
Pink baggrund, sort/hvid billede af kvinde med et madfad, sort tekst: "I only crave one thing when I'm pregnant…. FOOD"
Velvære
Mindmap med "MINDFULNESS" skrevet i midten

Annonce/sponsoreret

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Mor, sej, stærk, omsorgsfuld
Mor, forbruger
Mor
Mor, uperfekt, træt
Stilet, moderne, forbruger, sportslig, aktiv
Stilet, moderne, modeinteresseret, kreativ
Stilet, moderne, forbruger, mor, kendt
Omsorgsfuld, empatisk, god
Sårbar, forkølet, allergisk
Usund, uperfekt, irrationel
Uperfekt, husmor, usund

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Sund, aktiv
Sund, aktiv, handlekraftig
Sund, aktiv, handlekraftig
Sund
Sund, aktiv, handlekraftig
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger, naturlig
Smuk, forfængelig, forbruger
Struktureret, tjekket
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Partner, romantisk
Heteroseksuel/Manden som lækker, objekt
Veninde
Veninde, glad, fællesskab
Uperfekt, kropsdiversitet, popkulturel
Forbruger
Forbruger, selvstændig
Modeinteresseret, digital
Kulturel, opdateret, sund
Gastronomisk, huslig, sund
Berejst, heteroseksuel, sportsinteresseret
Karrierekvinde, ambitiøs, entreprenør, selvstændig
Stilet, modeinteresseret, smuk, opdateret, forbruger
Bilinteresseret
Mor, gravid
Gravid, hormonel, mor, veninde
Gravid, sjov, søgende, sund
Glad, sund, afslappet

Todelt billede med en kvinde på den ene side og en masse makeup-produkter på den anden
Beyoncé i sort kjole med dyb udskæring og langt, krøllet hår - henvisning til artikel om hårpleje
Tegning af kvinde og mand, der begge smiler, med tekst: "… being told you smell amazingly good" - henvisning til parfumeartikel
Hvid tekst på rød baggrund: "Coffee: A magical nectar that turns "leave me alone or die" into "Good morning universe"
Hvid tekst på blå baggrund: "I could be a morning person. If morning happened around noon" - henvisning til guide til gode morgener
Villa i naturskønne omgivelser - henvisning til artikel om bryllupslokationer
Meme med lille pige, der ser fortvivlet ud m. tekst: "When people ask how's the wedding planning going?"
To billeder af bryllupsplanlæggeren Bill Holmberg - henvisning til guide til bryllupstaler
Hvid tekst på sort baggrund: "The best way to predict the future is to create it"
Todelt billede: Iværksætteren Andrea Elisabeth Rudolph og nogle af hendes produkter
Sort tekst på hvid baggrund: "If it is important to you, you will find a way. If not, you'll find an excuse" - henvisning til artikel om parforhold
Musikeren Alex Vargas
Tredelt billede: Burger, glas med frugt og ordet "Aprilsnar" på lyserød baggrund - henvisning til weekendguide
Minion-figur og tekst: "Chocolate comes from cocoa, which is a tree. That makes it a plant. Chocolate is salad."
Kim Kardashian og hendes mor Kris Jenner - henvisning til artikel om forholdet til ens mor
Tørresnor med stråhatte på en strand - henvisning til ChriChris tema for april: Rejse
Forskellige boligprodukter - henvisning til 25 % rabat i shoppen
Todelt billede: To forskellige spisestuer - henvisning til guide til danske designstole
Screenshot fra filmen "Kids in Love"
Konkurrence: Vind billetter til filmen "The Boss Baby"
Collage af billeder fra ChriChri's Instagram-profil i marts
Skønhedsprodukter fra Elisabeth Arden - henvisning til guide til at forebygge ældningstegn på huden
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Eurowoman's Facebookprofil - uge 1: Mandag d. 2. januar - søndag d. 8. januar 2017
Emne
Indlæggets navn
Mode
"16 skønne nederdele, der kan lidt mere"
"Her er udregneren, som kan vise, hvor meget din brugte taske er værd"
"14 ting fra 2007 som GERNE må vende tilbage i 2017"
"Skoen, du aldrig troede ville blive smart, flytter ind i hverdagsgarderoben"
"De nye designere leger med kønnene og dermed med konventionerne"
"Jeg behøver ikke at arbejde mere end en gang om ugen"
"Kvinde, mand dig op! Her er 8 par herresko til dig"
"Her er den nye model, du skal kende"
"Nyt koncept: Nu kan du støtte velgørenhed, når du køber og sælger dit designergenbrug"
"Den er stadig smart efter næsten 50 år og giver inspiration til at skabe tøj, der har en lang holdbarhed"
"Stella McCartney tager tykt pis på modebranchen i kampagnevideo"
"14 ting fra 2007 som GERNE må vende tilbage i 2017" (2)
Kultur/underholdning "HURRA: Helt ny sæson af Will & Grace på vej"
"Se videoen: Her er Mariah Careys store nytårsbommert"
Blogindlæg: "Hvem bliver den næste hovedperson i SKAM?"
"10 ting, du ikke vidste om Spice Girls"
"Kan du huske JoJo? Sådan ser hun ud i dag"
"Se den nye trailer til "50 Shades Darker" her"
"EKSKLUSIVT INTERVIEW: Sådan er det gået Mathilde fra 'Årgang 0'" (Realityportalen)
"To nye tøseserier på vej på Netflix"
VIDEO: Lille pige danser flamingo. Facebook-tekst: "Hun er vist også klar til i aften. God weekend"
Skønhed
"Sådan ved du, om kort hår vil klæde dig"
"Gigi Hadid: Dette kan jeg bedst lide ved mig selv"

Annonce/sponsoreret

Kultur/underholdning
Diverse

Byliv
Mad/drikke
Familie
Rejse
Bolig

Mænd/sex/parforhold

Karriere

Bryllup

Humor

Skønhed

Dato
02/01/17
05/01/17
05/01/17
06/01/17
05/01/17
06/01/17
07/01/17
07/01/17
07/01/17
08/01/17
08/01/17
08/01/17
02/01/17
02/01/17
02/01/17
03/01/17
04/01/17
04/01/17
05/01/17
06/01/17
06/01/17
02/01/17
03/01/17

27/03/17
28/03/17
02/04/17
28/03/17
02/04/17
28/03/17
30/03/17
01/04/17
30/03/17
30/03/17
31/03/17
01/04/17
31/03/17
01/04/17
01/04/17
01/04/17
01/04/17
02/04/17
02/04/17
27/03/17
01/04/17
31/03/17

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, økonomisk
Stilet, moderne, modeinteresseret, nostalgisk
Stilet, moderne, modeinteresseret
Kreativ, kunstnerisk, stilet, moderne, modeinteresseret, diversitet
Smuk, modeinteresseret
Stilet, moderne, modeinteresseret, maskulin
Smuk, modeinteresseret
Stilet, moderne, velgørende, modeinteresseret, omsorgsfuld
Stilet, moderne, modeinteresseret/Manden som entreprenør, forretningsmand
Stilet, moderne, modeinteresseret, sjov, selvironisk
Stilet, moderne, modeinteresseret, nostalgisk
Popkulturel, nostalgisk
Popkulturel
Popkulturel
Popkulturel, musikinteresseret, nostalgisk, sladder
Popkulturel, musikinteresseret, nostalgisk, sladder
Popkulturel, seksuel
Popkulturel, reality-interesseret
Popkulturel, "tøs"
Sjov, festlig
Smuk, forfængelig
Smuk, forfængelig

Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet, kendt, forbruger
Forfængelig, smuk, velduftende, forbruger
Træt, uperfekt, selvironisk, sjov
Træt, uperfekt, mangler overskud, selvironisk, sjov
Forlovet, partner, værtinde
Forlovet, partner, værtinde, stresset, uorganiseret
Forlovet, partner, værtinde, nervøs
Ambitiøs, karrierekvinde, handlekraftig, visionær
Karrierekvinde, ambitiøs, smuk, velplejet, handlekraftig
Partner
Heteroseksuel, popkulturel, musikinteresseret
Kulturel, opdateret, gastronomisk, usund, sund, sjov, festlig
Selvironisk, uperfekt, usund, sjov
Datter, familiemenneske
Berejst, eventyrlysten, nysgerrig, kulturel
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Popkulturel, filminteresseret

Eurowoman's Facebookprofil - uge 13: Mandag d. 27. marts - søndag d. 2. april 2017
Emne
Indlæggets navn
Bolig
"Her er sofaen, du kan ligge i ske i"
"Christine og Mikkel fra Nybyggerne bor lige så fedt privat, som de gør i det blå hus"
Kultur/underholdning "7 forrygende krimiserier, du skal tjekke ud på Netflix"
"Disney genskaber 8 af deres bedste tegnefilm som rigtige spillefilm"
"Afstemning: Hvilket par i 'Gift ved første blik' tror du mest på?"
Krop/sundhed
"Stræk dig dejligere: 5 yogaøvelser"
"Så meget er 200 kalorier af 16 forskellige fødevarer"
"Kunne du klare 2 dages faste? Sabina har testet 5:2 kuren"
"Slidetræning: 4 effektive øvelser, der træner hele kroppen"
"Mangel på søvn dræber sexlysten + andre ting, der sker i kroppen, når du sover for lidt"
"De bedste slanketips fra A-Z"
"Eva Kruse: 'Prioritér din søvn. Dér er der allermest overskud at hente"
VIDEO: FIT LIVING podcast om at elske sin krop
"Dit ansigt afslører alt om din sundhed"
"Der er gode nyheder til alle jer kvinder, der bare elsker at sove"
"Gåture gør dig sund, slank og stærk"
Miljø
VIDEO: "Magnus Milang går til kamp for klimaet"
"10 ting, der kan gøre din shopping mere bæredygtig"
Mode
"Her er de mest ikoniske mode-amerikanere"
Blogindlæg: "Loppemarkeds-guide: 7 lette trin, der altid sikrer mig et kup"

Karriere/studie
Mad/drikke
Psykologi/følelsesliv
Annonce/sponsoreret

Familie

Shopping
Sociale medier

Byliv
Mænd/sex/parforhold

Krop/sundhed
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"Om det er noget til tørt hår, neglepleje eller læbepomade, du er på udkig efter, er denne min favorit"
"Lena Dunham: Tak fordi I ikke photoshoppede mine lår"
"Dette produkt er perfekt til blondiner" (Blogger anbefaler)
"9 vaner du skal kvitte i 2017 for at få et gladere og sundere liv"
"Det sker der i kroppen, når du vinterbader"
"Hvert år bliver flere tusinde kvinder gravide på p-piller"
"Dansk forfatter har skjult mystisk sygdom i 40 år"
"Sådan føles det at teste sig selv for livmoderhalskræft derhjemme"
"Det sker der i kroppen, når du har tømmermænd"
"Emilie Lilja: "Jeg ser ikke bare sådan her ud - jeg knokler da for det"
"Amerikanske Nathan Williams: Derfor elsker jeg København"
"Er du på jagt efter kærligheden? Så er det i dag, du skal finde denne app frem"
"Ellen Hillingsø om sin mand: Christoffer og jeg har valgt hinanden, og nu holder vi sammen"
"Klar til udsalg? Her er 18 steder, du SKAL besøge"
"5 grunde til at du skal følge SKAMs "Vilde" på Instagram"
"Kim Kardashian er tilbage på Instagram efter tre måneders pause"
"10 kunstneriske Instagram-profiler du skal følge"
"Janet Jackson bliver mor som 50-årig"
"Hjemme hos os passede Liam vores søn alle nætter"
"Jeg har altid troet, at jeg skulle have familie og børn, og i en periode var jeg i chok over, at det ikke gik sådan"
"Hjemme hos os passede Liam vores søn alle nætter" (2)
Blogindlæg: "Begår jeg en kæmpe fejl? Jeg overvejer at droppe ud af mit studie…"
"Stor gin-festival kommer til København"
"Er du drænet af din mor, chef, mand, veninde? Sådan tackler du en følelsesvampyr"
"Annonce: Makeupartistens 3 bedste tips til perfekte øjenbryn"

Dato
27/03/17
01/04/17
27/03/17
28/03/17
28/03/17
27/03/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
29/03/17
30/03/17
31/03/17
01/04/17
01/04/17
02/04/17
02/04/17
27/03/17
01/04/17
27/03/17
27/03/17

04/01/17
06/01/17
07/01/17
02/01/17
04/01/17
04/01/17
05/01/17
07/01/17
08/01/17
08/01/17
02/01/17
03/01/17
05/01/17
03/01/17
03/01/17
04/01/17
06/01/17
04/01/17
05/01/17
07/01/17
08/01/17
04/01/17
05/01/17
08/01/17
02/01/17

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, kreativ, æstetisk, handlekraftig
Popkulturel
Popkulturel, nostalgisk
Popkulturel
Aktiv, sund
Sund
Sund, slank
Aktiv, sund
Sund
Aktiv, sund, slank
Sund
Selvsikker, kropsbevidst
Sund
Sund, træt
Aktiv, sund
Miljøbevidst, humoristisk
Miljøbevidst, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, forbruger, økonomisk

Smuk, forfængelig, forbruger
Feminist, uperfekt, kropsaktivist
Smuk, forfængelig, forbruger
Sund, aktiv
Sund, aktiv
Seksuel
Sårbar, udsat, syg
Sårbar, udsat
Festlig, usund, tømmermænd
Sund, aktiv, ambitiøs, smuk
Kedeligt påklædt/Manden som stilet, trendsætter
Romantisk, søgende efter kærlighed
Hustru, trofast
Forbruger
Feminist, aktivist, popkulturel
Mor, digital, kendt
Kulturel, digital, interesseret i sociale medier, opdateret
Mor, kendt
Mor, kendt, partner
Karrierekvinde, følsom, barnløs
Mor, partner
Usikker, ambitiøs, perfektionistisk
Festlig, trendy
Følsom, usikker, sårbar

Woman's Facebookprofil - uge 1: Mandag d. 2. januar - søndag d. 8. januar 2017
Emne
Indlæggets navn
Velvære
"20 gode (og opmuntrende) ting, du kan glæde dig til i år"
"7 tips til en rarere menstruation"

Byliv
Psykologi/følelsesliv
Teknologi
Diverse
Annonce/sponsoreret

Økonomi

Venskab
Karriere/studie

Skønhed

Mænd/sex/parforhold

Velvære

Side 5 af 9

"Her er 15 solbriller under 500 kr"
"Crocs, flæser og sjove detaljer: London har det sjovt"
"Her er ugens bedste lagersalg"
"Vogue sammenligner dansk model med Cara Delevingne"
"Denne buks er sæsonens smarteste"
"H&M lancerer helt nyt brand: ARKET"
"Solbriller: 15 par under 500 kr" (2)
"Her er den danske designer, som Disney ringer til, når de skal have designet kjoler"
"Fra modeuge til stald: 5 topmodeller, der elsker deres heste"
"7 grunde til at holde pyjamasparty hele dagen"
"Karen satte tempoet ned: 'Tidligere har jeg i høj grad undervurderet mit eget behov for pauser'"
"Derfor får du 'tømmermændsblues' dagen derpå"
"19-årige Ea blev så forelsket, at hun traf et valg, som på alle måder ændrede hendes liv"
"Derfor minder dine ekskærester om hinanden"
"Kærligheden har fået Esben Smed til at tilbringe 'usandsynligt meget tid på DSB'"
"Jeanette Ottesen: 'Jeg har aldrig prøvet at gå sidst ind ad en dør i hans selskab'"
"Casper Christensen og Frank Hvam: Kvinder er perfekte, når de når denne alder"
VIDEO: "Casper Christensen og Frank Hvam: Hvem er den pæneste af jer to?"
"Thomas Skov: 'Jeg er efterhånden blevet en habil elsker'"
"Er din hud særligt sensitiv?"
"Her er de 10 mest solgte produkter i Sephora"
"20, 30, 40 eller 50 år? Sådan skal du behandle din hud"
"Her er, hvad dit hår vil elske, at du sætter på menuen"
"15 myter om solcreme: Her er fup & fakta"
"4 tips, der gør din krop forårsklar"
"Model Josefine Nielsen: 'Denne parfume bruger jeg til fest'"
"Nye trends sender folk i køkkenet for at blege tænderne"
"8 trin til den perfekte makeup til fest"
"Spar eller spender: Hudpleje"
"19 tegn på at det er på tide at slå op med din veninde"
Blogindlæg: "Jeg kommer aldrig til at være et af de mennesker, der kigger sig selv i spejlet, mens de siger: 'Jeg vil have 12'"
Blogindlæg: "Lad os nu for søren droppe tabuet omkring det at blive fyret"
"Berit ligner naboens datter. Men hendes arbejde er langt fra noget, alle ville kunne udføre"
Blogindlæg: "Guide til loppemarkeder: 12 lette måder at få solgt alt i min stand"
"Ikea under hammeren - 10 møbler der er mere værd, end du tror"
"Cana Buttenschøn: 'Jeg er stadig på røven over, at man kan leve af det her'"
"Sådan tjener bloggerne penge på sociale medier"
"Slut med champagnesprøjtende teenagere: 'At Doleres er en natklub for folk, der allerede har gået i byen i 10 år'"
Blogindlæg: "Hvad gør man, når en 12 årig pige spørger om (desperat) hjælp?"
"Dennis' sekretær modtager ofte blomster, chokolade og tilbud om dates. Men hun findes slet ikke"
APRILSNAR: "Banebrydende forskning afslører: Kinder æg er den nye superfood"
"Sådan finder du din RIGTIGE hudtype helt gratis"
"Euroman udgiver ny bog med 150 råd og regler: Sådan bliver du en mand"

Stilet, moderne, forbruger, økonomisk
Stilet, moderne, modeinteresseret
Stilet, moderne, økonomisk
Smuk, stilet, moderne
Stilet, moderne, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, forbruger, økonomisk
Smuk, feminin, muse
Smuk, stilet, moderne, aktiv, dyreven
Stilet, moderne, opdateret, komfortabel
Rolig, afslappet, sund
Sårbar, festlig
Partner, heteroseksuel, impulsiv, modig, handlekraftig
Heteroseksuel, partner
Partner, mor, sjov, frisk, ambitiøs
Heteroseksuel, partner, ambitiøs, aktiv, succesfuld, sårbar, stærk
Ung, attraktiv, heteroseksuel/Manden som sjov
/Manden som attraktiv, sjov
Heteroseksuel
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger, ungdommelig
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger
Smuk, forfængelig, velduftende, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, velplejet, forbruger, økonomisk
Veninde
Rolig, afslappet
Sårbar, usikker, stærk
Ambitiøs, karrierekvinde, succesfuld
Økonomisk, stilet, moderne
Økonomisk
Karrierekvinde, succesfuld, debattør, mor
Økonomisk
Ældre, festlig
Omsorgsfuld, empatisk, usikker, syg, sårbar
Hjælper, sekretær, teknologi, begærsobjekt

Dato
Framing af kvindelighed: Kvinden som …
02/01/17 Sårbar, vinterdeprimeret
03/01/17 Sårbar

28/03/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
30/03/17
30/03/17
30/03/17
30/03/17
01/04/17
02/04/17
27/03/17
31/03/17
27/03/17
27/03/17
29/03/17
29/03/17
30/03/17
31/03/17
02/04/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
29/03/17
29/03/17
29/03/17
30/03/17
30/03/17
31/03/17
02/04/17
28/03/17
29/03/17
29/03/17
02/04/17
29/03/17
29/03/17
31/03/17
02/04/17
29/03/17
30/03/17
02/04/17
01/04/17
27/03/17
28/03/17

Woman's Facebookprofil - uge 13: Mandag d. 27. marts - søndag d. 2. april 2017
Emne
Indlæggets navn
Mænd/sex/parforhold "Har du tænkt på, hvordan Disney-mænd ville se ud i virkeligheden? Her er svaret"

Annonce/sponsoreret

Mode
Mad/drikke
Bolig
Diverse

Psykologi/følelsesliv

Kultur/underholdning

Økonomi
Humor

Karriere/studie

Krop/sundhed

Mænd/sex/parforhold

Sociale medier
Skønhed

"En seng, der varmer dine fødder, mens du falder i søvn! Drømmer vi?"
"13 grunde til, at det er federe at blive hjemme end at gå i byen"
VIDEO: Opskrift på tømmermændsdrik.
"GENIAL Instagram-profil genskaber Skam med Barbie-dukker"
"Kom akne til livs på den naturlige måde"
"Lena Dunham fra Girls er på forsiden med appelsinhud, og hun elsker det"
"Disse fødevarer kan gøre underværker for dit hår"
"15 gode vaner, lykkelige kærestepar har"
"Mænd er (overraskende) vilde med røde læber"
"6 ting, mænd foretrækker, at du IKKE gør i sengen"
"Sådan får du ham til at blive forelsket i dig - med hjælp fra videnskaben"
"Husker du dårligt? Din hukommelse påvirkes af, hvor meget sex du får"
"11 skøre sexstillinger, I skal prøve, hvis I tør…."
"Sådan får I sexlivet til at fungere i et langdistanceforhold"
"Mit sexliv blev 1.000 gange bedre, da…"
"Den sikre vej til en første date er at spørge ham selv (han vil elske det!)"
"9 mænds søde, sjove og tåkrummende historier om den første gang"
"Sådan kommer du af med disse 3 former for topmave"
"Bliver 2017 endnu et år med spandevis af skyr og protein?"
"Kickstart din sundhed i 2017 med disse 8 tips"
"Hvornår er du syg nok til at blive hjemme?"
"14 grunde til, at fitnesscenteret er et mareridt i januar for alle os, der normalt træner"
"Så mange gange om dagen skal du i virkeligheden spise"
"En lur på eksamensdagen er faktisk mere effektiv end at terpe det, du har lært"
"Jeg har fået mit første voksen-job, og det er den vildeste rutsjebanetur"
"10 stensikre råd, der får din økonomi på ret kurs i det nye år"
"11 tegn på, at du elsker din seng liiiidt for højt"
"7 dybt pinlige lægebesøg, der kan give alle lyst til kun at bruge Netdoktor"
"12 tidspunkter, hvor vi landmennesker virkelig har det hårdt i byen"
"Genial (og ærlig) tegneserie viser, hvordan det i virkeligheden er at være kvinde"
"14 ting, du helt sikkert kender, hvis du har arbejdet på plejehjem"
"10 Disney-tatoveringer, der er lige så eventyrlige, som de er smukke"
"17 uundværlige citater om livet fra Nik & Jay-sange"
"Disse fantastiske tv-serier glæder vi os til i 2017"
"Jeg har spildt mig selv, fordi vi troede, jeg var forkert"
"Da jeg mistede min farfar til kræft, fik jeg ikke engang så meget som en SMS"
"Har du helt styr på de 6 typer trusser, der bør bo i din undertøjsskuffe?"
"Hjemmelavet hønsesalat til julefrokosten i den kommende tid med persillemayo"
"11 sjove og nemme DIY-projekter, der pynter i dit hjem uden at vælte budgettet"
Læserhilsen
Reklame for iForm løb
"Læs dagens horoskop"
VIDEO: "Følg Karoline og få flere tips om fashion og beauty"
"Sådan får du smuk og fejlfri hud"
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Astrologisk interesseret, overtroisk

Magelig, afslappet
Magelig, afslappet
Festlig
Popkulturel, opdateret, digital
Smuk, forfængelig, naturlig
Feminist, uperfekt, kropsaktivist
Smuk, forfængelig, sund
Partner
Smuk, objekt for mandens blik
Heteroseksuel
Romantisk, søgende efter kærlighed
Heteroseksuel
Heteroseksuel, partner
Heteroseksuel, partner
Heteroseksuel
Romantisk, søgende efter kærlighed
Romantisk/Manden som romantisk
Sund, aktiv, slank
Sund
Sund, aktiv
Syg, sårbar, doven
Sund, aktiv
Sund
Ambitiøs, studerende
Ambitiøs, nyudannet, karrierekvinde
Økonomisk usikker
Træt, doven
Pinlig, kikset, sjov, selvironisk
Humoristisk
Humortistisk, selvironisk, feminist
Humoristisk, selvironisk, omsorgsfuld
Popkulturel, nostalgisk
Humoristisk
Popkulturel opdateret
Introvert, sårbar
Sårbar, følsom, i sorg, alene
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Gastronomisk, huslig
Kreativ

Dato
Framing af kvindelighed: Kvinden som …
27/03/17 Heteroseksuel, popkulturel

06/01/17
07/01/17
07/01/17
02/01/17
02/01/17
04/01/17
06/01/17
02/01/17
03/01/17
04/01/17
05/01/17
05/01/17
06/01/17
07/01/17
07/01/17
08/01/17
08/01/17
03/01/17
03/01/17
04/01/17
04/01/17
05/01/17
05/01/17
03/01/17
04/01/17
05/01/17
02/01/17
05/01/17
06/01/17
07/01/17
08/01/17
04/01/17
06/01/17
08/01/17
06/01/17
08/01/17
07/01/17
08/01/17
08/01/17
07/01/17
08/01/17
02/01/17
04/01/17
06/01/17

Venskab

Rejse
Psykologi/følelsesliv
Velvære

Bolig
Skønhed

Krop/sundhed

Humor

Kultur/underholdning

Mad/drikke

Karriere
Mode

"Har du et langdistanceforhold? Snart kan I røre hinanden, selvom der er langt mellem jer"
"Disse 10 ting ville mænd virkelig ønske, at kvinder vidste om sex"
"Sådan puster du nemt og frækt nyt liv i doggy'en, missionæren og rideturen"
"14 tegn på, at I er helt rigtige for hinanden"
"5 vilde sexlege du bør prøve"
"10 små tegn, der afslører, at han kan være en sexgud"
"10 film til jeres datenight, som din kæreste vil elske lige så meget som dig"
"Så mange gange om ugen skal du og din kæreste have sex for at være lykkelige"
"9 dejlige ting, mænd gør i stedet for at sige 'jeg elsker dig'"
"10 komplimenter, mænd gerne vil høre"
"Sådan tackler du det, hvis din kæreste ikke er ligeså udadvendt som dig"
"Sådan tackler du din liiiidt anstregende chef"
"Hvis du er vild med Zara, vil du ELSKE kædens cool (og ligeså budgetvenlige) lillesøster"
"Find de rette solbriller til din ansigtsform"
"18 fine og feminine nederdele"
"De her enhjørningekager er så smukke, at vi næsten ikke ville nænne at spise dem"
"20 vilde Nutella-facts, som får dig til at elske den fløjlsbløde chokoladecreme endnu mere"
"6 overraskende (og sunde) grunde til, at hvidvin faktisk er godt for dig"
"Asiatiske kyllingefrikadeller"
"Appelsinkage med knasende hemmeligheder"
"Lady Gaga klæder sig ud som sig selv, og det er det vildeste fupnummer"
"Hvis du endnu ikke har set Adele live, får du måske heller aldrig chancen"
"Hvis du endnu ikke har set Adele live, får du måske heller aldrig chancen" (2)
"What! Disney afslører Frosts originale afslutning, og den havde vi aldrig set komme"
"Den første trailer for Game of Thrones sæson 7 er landet, og vi har gåsehud"
"Den næste gæst i Carpool Karaoke er et af vores helt store 90'er idoler - og vi glæder os!"
"10 ting, du kender, hvis offentlige toiletter også er din værste fjende"
"10 ting, du skal vide, hvis du er venner med os, der ALTID kommer for sent"
"13 ting, der var heeelt almindelige i vores barndom, men som ALDRIG ville ske i dag"
"15 sange, der har ødelagt livet for alle, der hedder…"
"Grineren Instagram-profil afslører, hvordan det er at være et kærestepars tredje hjul"
"13 bud på den perfekte aprilsnar"
"19 ting, du KUN forstår, hvis du også har haft det freakin' fedeste højskoleophold"
"13 ting, der var heeelt almindelige i vores barndom, men som ALDRIG ville ske i dag" (2)
"7 myter om flade numser"
"Er din veninde besat af at leve sundt? Måske lider hun af spiseforstyrrelsen ortoreksi"
"AD! Når du ved, hvor beskidt din smartphone er, får du lyst til at rengøre den med det samme"
"7 signaler, din krop sender dig, som du (måske) overhører"
"Hvor får man et 'nej tak til alkohol'-skilt?"
"Disse planter får os til at sove bedre"
"5 indretningsfifs til dig, som har et lillebitte køkken"
"Se den nye beauty-trend, som går ud på at smøre dine baller ind, så de VIRKELIG shiner"
"Ny, vild (og nem) eyeliner-trend får dig til at lyse op i mørket midt på dansegulvet"
"De bedste (og billigste) ferier til dig og veninden, der trænger til ren selvforkælelse"
"Jeg vågnede op til beskeden om, at min elskede lillebror var væk for altid"
"13 ting, du kan lave, hvis du keder dig"
"8 ting, du skal minde dig selv om, når du tænker, at du ikke er god nok"
"Her er de mest rørende sange, der er som skrevet til dig og din bedste veninde"
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27/03/17
28/03/17
28/03/17
30/03/17
30/03/17
31/03/17
31/03/17
31/03/17
01/04/17
01/04/17
02/04/17
27/03/17
27/03/17
30/03/17
01/04/17
27/03/17
30/03/17
31/03/17
01/04/17
02/04/17
27/03/17
29/03/17
29/03/17
30/03/17
30/03/17
31/03/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
29/03/17
29/03/17
31/03/17
02/04/17
02/04/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
29/03/17
30/03/17
30/03/17
28/03/17
28/03/17
31/03/17
29/03/17
29/03/17
01/04/17
02/04/17
02/04/17

Heteroseksuel, partner, teknologiinteresseret
Heteroseksuel, pleaser
Hetetoseksuel, nysgerrig, frisindet
Heteroseksuel, partner
Hetetoseksuel, seksuelt aktiv, nysgerrig, frisindet
Heteroseksuel, aktiv, partner
Heteroseksuel, partner, popkulturel
Heteroseksuel, partner
Heteroseksuel, partner, usikker
Heteroseksuel, partner, pleaser
Heteroseksuel, partner, udadvendt, social
Sårbar, udsat, usikker, domineret
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, feminin
Gastronomisk, huslig, æstetisk, usund
Usund, uperfekt
Gastronomisk, sund
Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig, usund
Popkulturel
Popkulturel
Popkulturel
Popkulturel
Popkulturel
Popkulturel
Humoristisk, selvironisk, hygiejnisk, sart
Humoristisk, selvironisk, ustruktureret
Humoristisk, nostalgisk
Humoristisk
Humoristisk, single
Humoristisk, sjov
Humoristisk, selvironisk, social
Humoristisk, nostalgisk
Sund, aktiv, forfængelig
Syg, sårbar
Hygiejnisk, sund
Sund, aktiv
Sund, aktiv, veninde
Sund
Stilet, moderne, huslig, kreativ
Smuk, forfængelig, kreativ
Smuk, festlig, sjov, kreativ
Berejst, eventyrlysten, veninde
Sørgende, sårbar, familiemenneske
Rastløs, idéforladt
Usikker, uperfekt
Veninde
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Dato
Framing af kvindelighed: Kvinden som …
27/03/17 Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
28/03/17 Stilet, moderne, modeinteresseret, kreativ, økonomisk

ChriChri's Facebookprofil - uge 13: Mandag d. 27. marts - søndag d. 2. april 2017
Emne
Indlæggets navn
Mode
"Her er de bedste luksus secondhand-butikker i Aarhus og København"
"Guide: Sådan laver du de populære Tassel Earrings"

Framing af kvindelighed: Kvinden som …
Stilet, moderne, kreativ, forbruger
Struktureret, tjekket
Stilet, moderne, forbruger, økonomisk
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Sund
Sund, aktiv
Sund, aktiv
Sund, aktiv
Aktiv, forbruger
Sund
Gastronomisk, huslig, sund
Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig
Gravid, praktisk
Smuk, forfængelig, forbruger
Feminist, uperfekt, kropsaktivist
Smuk, forfængelig sund
Smuk, forfængelig, sund
Smuk, forfængelig, forbruger
Smuk, forfængelig, forbruger
Romantisk, søgende efter kærlighed, digital
Gravid, mor
Mor, hustru
Afhængig af sociale medier, digital
Forbruger
Veninde
Popkulturel, opdateret
Popkulturel, opdateret
Popkulturel, musikinteresseret, opdateret
Kulturel, opdateret
Berejst, eventyrlysten, heteroseksuel, sportsinteresseret
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger, smuk
Sund, træt
Glad, lykkelig
Bilinteresseret

Dato
02/01/17
03/01/17
04/01/17
08/01/17
02/01/17
03/01/17
03/01/17
03/01/17
04/01/17
06/01/17
02/01/17
05/01/17
06/01/17
08/01/17
02/01/17
03/01/17
05/01/17
05/01/17
07/01/17
08/01/17
08/01/17
03/01/17
04/01/17
05/01/17
06/01/17
06/01/17
04/01/17
04/01/17
05/01/17
06/01/17
06/01/17
07/01/17
07/01/17
07/01/17
07/01/17
08/01/17
02/01/17

ChriChri's Facebookprofil - uge 1: Mandag d. 2. januar - søndag d. 8. januar 2017
Emne
Indlæggets navn
Bolig
"En charmerende oase: Sådan indretter du en lejlighed på 53 kvm"
"Print selv: 2017 kalender"
"Opdater dit hjem med disse budgetvenlige & nemme-at-gå-ti boligtips"
"10 nyheder til din bolig"
Krop/sundhed
"Ønsker du også at stoppe med at ryge?"
"10 sunde og nemme metoder til et hurtigt vægttab"
"10 nytårsforsæt der er nemme at holde"
"Anne Bech: Sådan kommer du i gang med at løbe"
"Bring it on: Shop det ultimative trænings-outfit"
"Sundhed: Disse 6 ting skal du droppe i 2017"
Mad/drikke
"Det sunde alternativ til klassikeren Fish'n'Chips"
"Suppe med kartoffel, blomkål og dild, hertil rugbrødsknas"
"Sødt til din weekend: Hjemmelavede vafler"
"Appelsin-kokoskage"
Graviditet/børn
"Fødsel og kønsbehåring: Hvilken "frisure" er den mest praktiske?"
Skønhed
"Nelle Noell: Mine 3 favorit serummer"
"Lena Dunham lader sin appelsinhud "do the damn thing" på forsiden af Glamour"
"Ubalance i huden? Sådan bekæmper du det"
"Hvad er forskellen på en traditionel og en organisk frisør?"
"Få smuk hud i bare én pille"
"SOS: produkter der kan redde dine skønhedsproblemer"
Mænd/sex/parforhold "Single? I dag har du størst chance for et match"
Sociale medier
"7 danske Mommies-To-Be du skal følge på Instagram"
"Kim Kardashian deler rørende & privat video: Se den her!"
"Derfor er det okay, at du er afhængig af Instagram"
Shopping
"Januar forkælelse: 10 lækre udsalgsfund"
Venskab
"Den ultimative 'BFF Bucket list'"
Kultur/underholdning "Hør Emma Watson synge som Belle fra Skønheden og udyret"
"Disse serier stopper i 2017"
"MØ har gjort det igen - hør den nye single her"
Byliv
"Guide: Det skal du lave i Aarhus i januar"
Rejse
"Håndboldherrernes VM: Team ChriChri har testet "banen" i Montpellier
Mode
"Christianes outfit: Sådan får du looket"
Velvære
"7 ting du kan gøre for at undgå søvnproblemer"
"Kirsten Lyngaard: Hvad er opskriften på glæde?"
Biler
"Kiss & Drive: Den vildeste Porschetur"
Diverse
"Dit horoskop - Januar"

Annonce/sponsoreret

28/03/17
01/04/17
02/04/17

"Dagens horoskop"
"Woman undersøger: Hvad siger du, hvis vi siger træning?"
"Ups! Begår du også denne fejl i din hudpleje?"

Diverse

Familie
Annonce/sponsoreret

Mænd/sex/parforhold
Rejse

Karriere

Mad/drikke

Krop/sundhed

Skønhed

Graviditet/børn

Psykologi/følelsesliv
Bryllup

Bolig
Kultur/underholdning

"Sådan styler du med forårets lækre denim items"
"Stjæl Stilen: Christiane"
"Gør din altan klar til sommerens solrige dage"
"Disse to kendisser har født i weekenden"
"John Legend giver koncert i Danmark"
"Nyt håb til Grease fans: Rydell High reunion"
"Christopher ude med ny lækker single: Hør Naked her!"
"Gå ikke glip af Victoria Beckhams specielle Carpool Karaoke
"Din weekend guide: 'Smag' på forårets fristelser
"Interview: Alex Vargas fortæller ærligt om baggrunden for sit nye album Cohere"
"Så let er det, at få smilet frem hos dem du holder af!"
"5 tips til at shoppe din brudekjole online"
"5 geniale apps til dig som skal giftes"
"Wedding guest - 5 elegante outfits"
"Hold dit bryllup på budget"
"Bill Holmberg: Sådan skriver du den perfekte bryllupstale"
"Begår du denne fejl, når du ammer?"
"Mine bryster hænger efter graviditet og amning, hvad kan jeg gøre?"
"Gode råd til mavetid for baby"
"'Din Barndom' udkommer i dag!" (PR for bog fra ChriChri Journal)
"15 små ting, der får dine børn til at smile"
"Nelle Noell: Hverdags makeup på under 10 minutter"
"Dove & Mindshare sætter fokus på kvindernes naturlige skønhed"
"Få længere hår med disse 10 nemme tips"
"Laver du også disse parfume-fejl?"
"15 ting du ikke vidste om dine bryster"
"Lider du af allergi?"
"6 sunde fødevarer som du (måske) spiser forkert"
"5 grunde til at du skal spise mere chokolade"
"Spis ikke frugt! Det feder!"
"Din ultimative kaffeguide!"
"Trekornsgrød med bær & flødeskum"
"Snickerskage"
"Min karrierefortælling: Anne Grønskov"
"Women in Business: Andrea Elisabeth Rudolph"
"Hvilken plads har dit parforhold & dit sexliv?"
Præsentation af ChriChri's rejsetema i april
"Træk stikket og rejs væk i påsken!"
"Forårsfristelser i Europa"
"13 tegn på at du og din mor er BFFs'"
Konkurrence: Vind biografbilletter til "The Boss Baby"
"3 steps til at mindske de første ældningstegn" (sponsoreret af Elisabeth Arden)
Vindere af biografbilletter til "The Boss Baby"
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29/03/17
01/04/17
27/03/17
27/03/17
27/03/17
30/03/17
31/03/17
31/03/17
31/03/17
01/04/17
27/03/17
27/03/17
30/03/17
31/03/17
01/04/17
01/04/17
27/03/17
28/03/17
29/03/17
30/03/17
02/04/17
28/03/17
28/03/17
29/03/17
02/04/17
28/03/17
28/03/17
30/03/17
31/03/17
02/04/17
29/03/17
31/03/17
31/03/17
29/03/17
30/03/17
30/03/17
01/04/17
02/04/17
02/04/17
01/04/17
27/03/17
30/03/17
31/03/17

Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, modeinteresseret, forbruger
Stilet, moderne, forbruger
Mor, kendt
Popkulturel, musikinteresseret
Popkulturel, filminteresseret, nostalgisk
Popkulturel, musikinteresseret
Popkulturel, musikinteresseret
Kulturel, gastronomisk, aktiv, stilet, moderne
Popkulturel, musikinteresseret
Omsorgsfuld, empatisk
Hustru/forlovet, forbruger
Hustru/forlovet, værtinde, forbruger
Stilet, moderne, forbruger
Hustru/forlovet, værtinde, forbruger, økonomisk
Hustru/forlovet, værtinde, usikker
Mor
Mor, forfængelig, kropsbevidst
Mor
Mor, forbruger
Mor
Smuk, forfængelig, forbruger, travl
Smuk, naturlig, ikke-kønsstereotyp
Smuk, feminin, forfængelig, forbruger
Smuk, velduftende
Kropsbevidst
Allergisk, sårbar, forbruger
Sund
Sund
Sund
Gastronomisk, forbruger
Gastronomisk, huslig
Gastronomisk, huslig, usund
Ambitiøs, karrierekvinde, selvstændig, handlekraftig, succesfuld
Ambitiøs, karrierekvinde, selvstændig, handlekraftig, succesfuld
Partner, travl, stresset
Berejst, eventyrlysten, nysgerrig, kulturel
Berejst, eventyrlysten
Berejst, eventyrlysten
Datter, familiemenneske

Bilag 4: Oversigt over tema- og framekodning af trykte magasiner
1. Eurowoman
Trykte magasiner:
Eurowoman nr. 228:
Tema
Mode
Familie (magasintema)
Kultur/underholdning
Skønhed
Velvære
Krop/sundhed
Rejse
Feminisme/ligestilling
Diverse
I alt

Antal sider
38
28
12
6
6
4
3
3
4
104

Frame: Kvinden som …
Familiemenneske (hustru, mor, datter)
Stilet/moderne/modeinteresseret
Kulturel/opdateret
Sexet
Smuk/forfængelig
Sjov/glad
Sårbar/syg/offer
Politisk (feministisk)
Berejst/eventyrlysten
Kedeligt påklædt
Diverse (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal sider
28
27
12
10
6
6
4
3
3
1
4
104

Eurowoman nr. 231:
Tema
Mode
Kultur/underholdning
Skønhed
Politik
Bolig
Kæledyr
Psykologi/følelsesliv
Mænd/sex/parforhold
Diverse
I alt

Antal sider
69
12
7
7
6
3
2
1
4
111

Side 1 af 13

Frame: Kvinden som ...
Stilet/moderne/modeinteresseret
Kulturel/opdateret
Smuk/forfængelig
Politisk
Kreativ/kunstnerisk
Muse/inspirationskilde
Dyreven (magasintema)
Reflekteret/alvorlig
Diverse (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal sider
69
12
7
7
4
4
3
2
5
111

Sociale medier:
Eurowomans Instagram-profil: Uge 1
Tema
Skønhed
Politik (feminisme, ligestilling)
Familie
Velvære
Mode
Mænd/sex/parforhold
Krop/sundhed
I alt

Antal indlæg
2
2
1
1
1
1
1
9

Frame: Kvinden som …
Smuk/forfængelig
Politisk/feministisk
Mor
Sjov/afslappet
Stilet/moderne/modeinteresseret
Partner
Sårbar/syg/offer
I alt

Antal indlæg
2
2
1
1
1
1
1
9

Eurowomans Instagram-profil: Uge 13
Tema
Mode
Bolig
Kultur/underholdning
Mad/drikke
Skønhed
Byliv
Påske
I alt

Antal indlæg
7
3
2
1
1
1
1
16

Side 2 af 13

Frame: Kvinden som …
Stilet/moderne/modeinteresseret
Kreativ/æstetisk
Kulturel/opdateret
I alt

Antal indlæg
12
2
2
16

Eurowomans Facebook-profil: Uge 1
Tema
Mode
Kultur/underholdning
Krop/sundhed
Skønhed
Familie
Sociale medier
Mænd/sex/parforhold
Byliv
Shopping
Karriere/studie
Mad/drikke
Psykologi/følelsesliv
I alt

Antal indlæg
12
9
7
5
4
3
2
1
1
1
1
1
47

Frame: Kvinden som …
Stilet/moderne/modeinteresseret
Popkulturel/opdateret
Smuk/forfængelig
Mor
Sjov/festlig
Sund/aktiv
Feminist/kropsaktivist
Sårbar/syg/offer
Usikker/følsom
Kreativ/kunstnerisk
Seksuel
Kedeligt påklædt
Romantisk/søgende efter kærlighed
Partner/hustru
Forbruger
Karrierekvinde/ambitiøs
I alt

Antal indlæg
9
9
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
47

Eurowomans Facebook-profil: Uge 13
Tema
Mode
Krop/sundhed
Skønhed

Antal indlæg
12
11
10
Side 3 af 13

Mænd/sex/parforhold
Økonomi
Kultur/underholdning
Karriere/studie
Bolig
Miljø
Velvære
Venskab
Byliv
Psykologi/følelsesliv
Teknologi
I alt

7
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
60

Frame: Kvinden som …
Smuk/forfængelig
Stilet/moderne/modeinteresseret
Sund/aktiv
Partner/hustru
Popkulturel/opdateret
Økonomisk
Miljøbevidst
Sårbar/usikker
Rolig/afslappet
Karrierekvinde/ambitiøs
Selvsikker/kropsbevidst
Ung
Seksuel
Veninde
Ældre
Omsorgsfuld/empatisk
Hjælper/teknologi
- (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal indlæg
13
11
10
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
60

Side 4 af 13

2. Woman
Trykte magasiner:
Woman nr. 227 (inklusiv tillægget Woman Vintersjov)
Tema
Antal sider
Forandring/make-over (magasintema)
27
Krop/sundhed
12
Mænd/sex/parforhold
12
Mode
10
Skønhed
7
Humor
7
Mad/drikke
5
Voldtægt
4
Familie
3
Venskab
3
Vinter
2
Diverse
17
I alt
109
Frame: Kvinden som …
Forandringsvillig/usikker/søgende
Sund/aktiv
Stilet/moderne/modeinteresseret
Sårbar/syg/offer
Uperfekt/pinlig/kikset/irrationel
Smuk/forfængelig
Karrierekvinde/ambitiøs
Gastronomisk/huslig
Partner
Svigter/illoyal/utro
Seksuel/sexet
Veninde
Magelig
Familiemenneske
Diverse (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal sider
22
11
10
7
7
7
5
5
4
4
4
3
2
1
17
109

Woman nr. 228
Tema
Mode
Skønhed
Mænd/sex/parforhold
Krop/sundhed (magasintema om sygdom)
Mad/drikke
Hverdagsliv

Antal sider
20
13
13
11
6
4
Side 5 af 13

Voldtægt
Humor
Psykologi/følelsesliv
Kultur/underholdning
Forandring/make-over
Bolig
Venskab
Diverse
I alt

4
3
2
2
2
1
1
5
87

Frame: Kvinden som …
Stilet/moderne/modeinteresseret
Smuk/forfængelig
Sårbar/syg/offer
Uperfekt/pinlig/kikset/irrationel
Seksuel/sexet
Gastronomisk/huslig
Sund/aktiv
Partner
God/omsorgsfuld
Kreativ
Miljøbevidst
Diverse (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal sider
19
16
13
10
8
6
4
2
2
1
1
5
87

Sociale medier:
Womans Instagram-profil: Uge 1
Tema
Krop/sundhed
Kultur/underholdning
Mænd/sex/parforhold
Velvære
I alt

Antal indlæg
2
2
1
1
6

Frame: Kvinden som …
Uperfekt/doven/irrationel/usund
Gammel
Popkulturel
Seksuel
I alt

Antal indlæg
3
1
1
1
6

Womans Instagram-profil: Uge 13
Tema
Humor
Skønhed

Antal indlæg
1
1
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Mad/drikke
Kultur/underholdning
I alt

1
1
4

Frame: Kvinden som …
Uperfekt/doven/irrationel
Smuk/forfængelig
Forbruger
Popkulturel
I alt

Antal indlæg
1
1
1
1
4

Womans Facebook-profil: Uge 1
Tema
Mænd/sex/parforhold
Krop/sundhed
Velvære
Humor
Skønhed
Kultur/underholdning
Karriere/studie
Psykologi/følelsesliv
Sociale medier
Økonomi
Mode
Mad/drikke
Bolig
I alt

Antal indlæg
10
6
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
41

Frame: Kvinden som …
Seksuel
Sund/aktiv
Sårbar
Humoristisk
Popkulturel/opdateret
Smuk/forfængelig
Romantisk/søgende efter kærlighed
Uperfekt/doven/pinlig/irrationel
Magelig/afslappet
Karrierekvinde/ambitiøs/studerende
Festlig/sjov
Feministisk/kropsaktivistisk
Partner
Økonomisk usikker
Stilet/moderne/modeinteresseret
Gastronomisk/huslig

Antal indlæg
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
Side 7 af 13

Kreativ
I alt

1
41

Womans Facebook-profil: Uge 13
Tema
Mænd/sex/parforhold
Humor
Kultur/underholdning
Krop/sundhed
Mad/drikke
Mode
Skønhed
Velvære
Karriere
Bolig
Rejse
Psykologi/følelsesliv
Venskab
I alt

Antal indlæg
12
8
6
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1
49

Frame: Kvinden som …
Humoristisk/selvironisk
Seksuel
Partner
Popkulturel/opdateret
Sårbar/syg/usikker/offer
Stilet/moderne/modeinteresseret
Gastronomisk/huslig
Sund/aktiv
Smuk/forfængelig
Uperfekt/usund
Hygiejnisk
Berejst/eventyrlysten
Rastløs/idéforladt
Veninde
I alt

Antal indlæg
8
6
6
6
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
49

Side 8 af 13

3. ChriChri
Trykte magasiner
ChriChri nr. 3
Tema
Mad/drikke
Mode
Rejse
Skønhed (magasintema)
Krop/sundhed
Bolig
Graviditet/børn
Mænd/sex/parforhold
Sociale medier/blogs
Kultur/underholdning
Karriere
Hverdagsliv
Diverse
I alt

Antal sider
34
31
20
19
16
11
10
6
6
4
4
2
14
177

Frame: Kvinden som …
Gastronomisk/huslig
Stilet/moderne/modeinteresseret
Berejst/eventyrlysten
Smuk/forfængelig
Gravid/mor
Kulturel/opdateret
Syg/sårbar
Kreativ/kunstnerisk/æstetisk
Sund/aktiv
Karrierekvinde/ambitiøs
Seksuel/sexet
Tyk
Partner
Gammel
Diverse (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal sider
34
33
20
20
10
10
8
8
6
5
4
2
2
1
14
177

ChriChri nr. 4
Tema
Mode
Dans (magasintema)
Mad/drikke
Rejse
Skønhed

Antal sider
26
25
21
20
14
Side 9 af 13

Graviditet/børn
Sociale medier/blogs
Bolig
Mænd/sex/parforhold
Velvære
Karriere
Hverdagsliv
Kultur/underholdning
Diverse
I alt

14
12
12
8
8
3
2
2
11
178

Frame: Kvinden som …
Stilet/moderne/modeinteresseret
Karrierekvinde/ambitiøs
Smuk/forfængelig
Gastronomisk/huslig
Berejst/eventyrlysten
Gravid/mor
Kulturel/opdateret
Positiv/glad
Sund/aktiv
Partner
Seksuel/sexet
Feminist/frigjort
Kreativ/kunstnerisk
Muse/inspirationskilde
Husmor/huslig
Diverse (ingen frame om kvindelighed)
I alt

Antal sider
34
28
22
22
20
14
7
5
3
3
3
2
2
1
1
11
178

Sociale medier:
ChriChris Instagram-profil: Uge 1
Tema
Krop/sundhed
Skønhed
Bolig
Graviditet
Mænd/sex/parforhold
Venskab
Shopping
Mode
Kultur/underholdning
Sociale medier
Byliv
Mad/drikke

Antal indlæg
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
Side 10 af 13

Rejse
Biler
Velvære
I alt

1
1
1
30

Frame: Kvinden som …
Sund/aktiv
Smuk/forfængelig
Stilet/moderne/modeinteresseret
Gravid/mor
Veninde
Forbruger
Struktureret/tjekket
Partner
Seksuel
Uperfekt/doven/irrationel
Kulturel/opdateret
Gastronomisk/huslig
Berejst/eventyrlysten
Karrierekvinde/ambitiøs
Bilinteresseret
Glad/afslappet
I alt

Antal indlæg
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30

ChriChris Instagram-profil: Uge 13
Tema
Graviditet/børn
Mode
Krop/sundhed
Skønhed
Bryllup (månedens tema)
Humor
Karriere
Mænd/sex/parforhold
Bolig
Psykologi/følelsesliv
Byliv
Mad/drikke
Familie
Rejse
Kultur/underholdning
I alt

Antal indlæg
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
30

Frame: Kvinden som …
Stilet/moderne/modeinteresseret
Uperfekt/irrationel/usund

Antal indlæg
5
5
Side 11 af 13

Mor
Forlovet
Smuk/forfængelig
Karrierekvinde/ambitiøs
Kulturel/opdateret
Omsorgsfuld/empatisk/god
Sårbar/syg
Gastronomisk/huslig
Seksuel
Datter
Berejst/eventyrlysten
I alt

4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
30

ChriChris Facebook-profil: Uge 1
Tema
Krop/sundhed
Skønhed
Bolig
Mad/drikke
Sociale medier
Kultur/underholdning
Velvære
Graviditet/børn
Mænd/sex/parforhold
Shopping
Venskab
Byliv
Rejse
Mode
Biler
I alt

Antal indlæg
6
6
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
36

Frame: Kvinden som …
Sund/aktiv
Smuk/forfængelig
Stilet/moderne/modeinteresseret
Gastronomisk/huslig
Kulturel/opdateret
Gravid/mor
Struktureret/tjekket
Feminist/kropsaktivist
Romantisk/søgende efter kærlighed
Digital/afhængig af sociale medier
Forbruger
Veninde
Berejst/eventyrlysten

Antal indlæg
7
5
4
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
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Glad/lykkelig
Bilinteresseret
I alt

1
1
36

ChriChris Facebook-profil: Uge 13
Tema
Kultur/underholdning
Bryllup (månedens tema)
Graviditet/børn
Krop/sundhed
Mode
Skønhed
Mad/drikke
Rejse
Karriere
Bolig
Psykologi/følelsesliv
Mænd/sex/parforhold
Familie
I alt

Antal indlæg
7
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
42

Frame: Kvinden som …
Stilet/moderne/modeinteresseret
Mor
Kulturel/opdateret
Forlovet
Smuk/forfængelig
Sund/aktiv
Gastronomisk/huslig
Berejst/eventyrlysten
Karrierekvinde/ambitiøs
Omsorgsfuld/empatisk
Kropsbevidst
Sårbar/syg
Partner
Datter
I alt

Antal indlæg
6
6
6
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
42
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Bilag 5: Kodning af kvindeafbildninger
1. Eurowoman
Trykte magasiner:
Nr. 228:
Parameter
Hudfarve

Kropsform

Alder

Nr. 231:
Parameter
Hudfarve

Kropsform

Alder

Kategori

Antal kvinder

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
Gravid
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Kategori

108
7
115
90
13
1
104
95
20
115

Antal procent inden
for parameter
93,9
6,1
100
86,5
12,5
1,0
100
82,6
17,4
100

Antal kvinder

Antal procent inden
for parameter
150
93,8
10
6,2
160
140
96,6
5
3,4
145
131
91,6
12
8,4
143

Antal kvinder

Antal procent inden
for parameter
19
86,4
3
13,6
22
17
85,0
2
10,0
1
5,0
20

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Sociale medier:
Instagram (uge 1 + uge 13):
Parameter
Kategori
Hudfarve

Kropsform

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
Gravid
I alt
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Alder

Yngre
Ældre
I alt

19
2
21

Facebook (uge 1 + uge 13):
Parameter
Kategori
Hudfarve

Kropsform

Alder

Antal kvinder

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Side 2 af 6

90,5
9,5

Antal procent inden
for parameter
105
89,7
12
10,3
117
85
96,6
3
3,4
88
105
95,5
5
4,5
110

2. Woman
Trykte magasiner:
Nr. 227 inklusiv Woman Vintersjov tillæg:
Parameter
Kategori
Hudfarve

Kropsform

Alder

Nr. 228:
Parameter
Hudfarve

Kropsform

Alder

Kropsform

Alder

Antal procent inden
for parameter
95
94,1
6
5,9
101
57
74,0
20
26,0
77
85
96,6
3
3,4
88

Antal kvinder

Antal procent inden
for parameter
83
96,5
3
3,5
86
65
78,3
18
21,7
83
83
98,8
1
1,2
84

Antal kvinder

Antal procent inden
for parameter
2
100,0
0
0,0
2
1
50,0
1
50,0
2
1
100,0
0
1

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Kategori
Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Instagram (uge 1 + uge 13):
Parameter
Kategori
Hudfarve

Antal kvinder

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Facebook (uge 1 + uge 13):

Side 3 af 6

Parameter

Kategori

Hudfarve

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Kropsform

Alder

Antal kvinder

Side 4 af 6

Antal procent inden
for parameter
93
97,9
2
2,1
95
60
85,7
10
14,3
70
70
100,0
0
0,0
70

2. ChriChri
Trykte magasiner:
Nr. 3:
Parameter
Hudfarve

Kropsform

Alder

Nr. 4:
Parameter
Hudfarve

Kropsform

Alder

Kategori

Kropsform

Alder

Antal procent inden
for parameter
204
93,2
15
6,8
219
153
86,4
13
7,4
11
6,2
177
172
91,0
17
9,0
189

Antal kvinder

Antal procent inden
for parameter
232
89,9
26
10,1
258
198
97,5
5
2,5
203
219
95,6
10
4,4
229

Antal kvinder

Antal procent inden
for parameter
28
90,3
3
9,7
31
21
70,0
4
13,3
5
16,7
30
29
93,5
2
6,5
31

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
Gravid
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Kategori
Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Instagram (uge 1 + uge 13):
Parameter
Kategori
Hudfarve

Antal kvinder

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
Gravid
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Side 5 af 6

Facebook (uge 1 + uge 13):
Parameter
Kategori
Hudfarve

Kropsform

Alder

Antal kvinder

Lys hudfarve
Mørklødet hudfarve
I alt
Slank
Kurvet
Gravid
I alt
Yngre
Ældre
I alt

Side 6 af 6

Antal procent inden
for parameter
65
92,9
5
7,1
70
54
85,7
3
4,8
6
9,5
63
59
95,2
3
4,8
62

