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ABSTRACT 
It is increasingly common that companies produce their own editorial content and magazines. 

This while many newspapers has trouble finding a financial funding and the traditional 

newspapers and magazines cut down on employees and shrink the newsrooms. Meanwhile, 

people still study in the field of journalism – and head a future of unemployment and 

insecurity. It’s in any case a pessimistic way of looking at it. Because fact is that more 

companies chooses to start their magazines will probably lead to more journalists working in 

this genre of journalism. An industry that has been early in the field of editorial content is the 

fashion industry as many fashion houses and stores have decided to produce their own 

magazines. But fashion journalism is often criticized for the ideals they represent. So the 

question that the assay explores is what happens to those ideals when fashion companies 

themselves create the editorial content? Is it possible to see any difference with the magazines 

produced by traditional publishers? 

 

Based on the theory of representation, gender and identity a quantitative survey has been 

conducted to measure the ideals of Nelly Magazine, NK STIL and KappAhl Life & Syle in 

the content genre – and Elle, Styleby and Plaza Kvinna in the publishing genre. The analysis 

shows that the differences are not significant, the magazines represent overall the same ideals 

– there is a strong ideal image of the woman as thin, successful, with long hair and in her 

twenties. Although we see that it’s more common for women in the content genre to be 

informally dressed unlike the publishing genre where it’s more common that the women are 

more dressed up. 
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SAMMANFATTNING  

Det blir allt vanligare att företag producerar eget redaktionellt material, bland annat genom 

kundtidningar. Detta samtidigt som många tidningar har problem att hitta en ekonomisk 

finansieringsmodell som fungerar i och med att en stor del av mediekonsumtionen flyttat ut 

till internet. Vilket i sin tur leder till att medieproducenterna tvingas skära ned på antalet 

tjänster och krymper sina redaktioner. Samtidigt fortsätter människor att utbilda sig till 

journalister, trots att det finns väldigt få jobb och de blir för stunden färre. Åtminstone i den 

traditionella form som vi är vana att de ser ut. För ett rimligt antagande är att allt fler 

journalister i framtiden kommer att jobba på uppdrag av företag med kundtidningar och annat 

beställt redaktionellt innehåll. Men när denna typ av journalistik blir allt mer vanlig, vad 

innebär det för innehållet i tidningarna? 

 

En bransch som har varit tidigt med i att skapa redaktionellt innehåll är modebranschen. Ett 

flertal kedjor gör sina egna tidningar som de skickar ut till medlemmar och de finns ofta att 

hämta i butikerna. Vissa säljs till och med i kiosker som helt vanliga magasin. Samtidigt har 

modejournalistiken ofta kritiserats för de ideal som den förmedlar, så frågan som uppsatsen 

undersöker är vad som händer med dessa ideal när modeföretagen själva producerar 

tidningarna. Går det att se någon skillnad mot de magasin som produceras av traditionella 

förlag? 

 

Utifrån teori om representation, genus och identitet har en kvantitativ undersökning 

genomförts för att mäta idealen i Nelly Magazine, NK STIL och KappAhl Life & Style i 

kundtidningsgenren och Elle, Styleby och Plaza Kvinna i förlagsgenren. Analysen visar att 

skillnaderna inte är stora på de flesta punkter, utan de ser ut ungefär på samma sätt. Det finns 

en stark idealbild av att personerna på bild är smala, framgångsrika kvinnor med långt hår i 

åldern 20 till 29 år. Det går att se att det är vanligare att kvinnorna i kundtidningsgenren är 

mer informellt klädda till skillnad från förlagsgenren där det är vanligare att personerna är 

festligt uppklädda. Det går också att se att förlagsmagasinen är mer personcentrerade än 

kundtidningarna, som istället mer skriver om produkterna. 
 
Nyckelord: modemagasin, content marketing, kundtidning, ideal, NK STIL, Nelly Magazine, 

KappAhl Life & Style, Elle, Plaza Kvinna, Styleby, representation 
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1. INLEDNING 
”Varför spendera 40 000 euro för en annonssida i Vogue när du kan producera ett helt 

magasin för samma kostnad?” 

 

Så svarade den franska professorn i modekommunikation Alice Litscher (2012, februari) när 

hon av New York Times fick frågan om varför det är så många modeföretag som satsar på 

eget redaktionellt material i magasin och andra kanaler. Det här citatet visar på en central 

förändring i medielandskapet. Modejournalistiken har haft en stor roll i många av våras liv; 

det är svårt att veta hur vi bör se ut och vi vill passa in. Något som möjligen underlättar detta 

är att vi ständigt får det förklarat för oss. Genom medier får vi återkommande budskap om hur 

våra kroppar ska se ut, vilken kroppshållning vi bör ha och vilket modehus som ska designa 

våra jeans i höst.  

 

Samtidigt har tidningsjournalistik under det senaste decenniet brottats med stora ekonomiska 

problem och att utbilda sig till journalist döms av många ut till en framtid av osäkerhet och 

arbetslöshet. Något som kan väljas att ses som något positivt då, utifrån journalistens 

perspektiv, är att allt fler företag väljer att starta upp sina egna publikationer. Inte kataloger 

eller reklamblad för sina produkter, utan välgjorda magasin med respekterade redaktörer och 

journalister. Till ytan skiljer de sig inte nödvändigtvis från traditionella magasin, men de är 

helt och hållet finansierade av ett företag. Kundtidningen har en lång historia, men content 

marketing är en växande marknad och många av de journalister som tidigare jobbade åt 

traditionella tidningar och magasin kan i framtiden komma att jobba inom denna genre 

istället. Brett definierat innebär Content Marketing kommunikation och marknadsföring där 

avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant 

av målgruppen (swedishcontent.se, 2015). 

 
Marknadsföring och journalistik har alltid varit viktigt för kläd- och skönhetsindustrin och det 

går att se att allt fler inom branschen nu väljer att starta upp sina egna magasin. På så vis 

suddas gränserna ut för vad som är journalistik och vad som är reklam och öppnar upp för 

ifrågasättande av hur det redaktionella innehållet förändras. 
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1.1 PROBLEMATISERING 
 

Att normer och ideal förmedlas till en målgrupp i syfte att få dem att konsumera företagets 

produkter är en av anledningarna till att normer och ideal är något som existerar i media – så 

vad blir resultatet när företagen själva producerar egna tidningar? Det går att argumentera för 

att det är modejournalistikens uppdrag att ifrågasätta dessa ideal, men hur är det med 

kundmagasinen? Dessa ideal gör att människor vill förändra sig själva och en lösning som 

erbjuder det är konsumtion av skönhetsprodukter och kläder. Så modeföretag kanske snarare 

tjänar på att ideal inte försvinner eller ifrågasätts? Och finns det ifrågasättande tänkande i 

förslagsjournalistik, hur de väljer att visa upp modevärlden genom sitt magasin och 

personerna som syns i det? 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syfte 
 
Utifrån teorier om identitet, representation och genus kommer modemagasin i förslags- och 

kundstidningsgenren att undersökas. Syftet med uppsatsen är att studera hur ideal riktade mot 

kvinnor förekommer i svensk modejournalistik och om det går att se någon skillnad mellan 

kundtidningar och förlagsmagasins förmedling av dessa. 

Frågeställningar 
 

• Vilka ideal är representerade i svensk modejournalistik? 

• Hur ser idealpersonen ut på bild ut i svenska modemagasin? 

• Hur beskrivs idealkvinnan i svenska modemagasin? 

• Går det att se skillnad i hur förlagsmagasin och kundtidningar förmedlar ideal? 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
För att få en överblick av det område som uppsatsen rör sig inom är det viktigt att ytterligare 

förklara de journalistiska genrer som berörs, samt att dess historia tas upp. Eftersom 

uppsatsen står på två ben – att undersöka modejournalistik och att undersöka 

kundtidningsgenren – så har tidigare forskning från dessa två ämnesområden använts.  

 

Det finns en hel del tidigare forskning om modejournalistik och närliggande genrer. Särskilt 

när det handlar om normer och ideal som förmedlas till läsare har modejournalistiken tidigare 

undersökts, då det inte finns någon annan media som lika tydligt producerar – och kanske 

framförallt reproducerar – en stereotyp bild av skönhet. Uppsatsens teoridel omfattar därför 

teorier om representation, genus och identitet. Dessa teorier vävs sedan ihop med tidigare 

forskning på området om kvinnans roll i media, kundtidningens historia och funktion samt 

modejournalistikens roll i samhället. 

 

2.1 GENUS OCH REPRESENTATION 
 

När man talar om representation i mediesammanhang betyder det i första hand att det är något 

som står för något, då ordet kommer från ”presentera igen”. En bild på en person som 

publiceras står helt enkelt för personen på bilden. Man tänker sig att bilder, texter och ljud står 

för annat än sig själva, representation är på så sätt en sorts konstruktion av det som framställs 

och inte någon fullständig, objektiv återspegling (Gripsrud, 2011). 

 

I första hand kommer de teorier som Stuart Hall formulerat om representation att användas i 

uppsatsen. Vad Hall (2013) menar, och grundprincipen att ta med sig, är att mening skapas 

genom språket. 

To put it simply, culture is about ’shared meanings’. Now, language is the 
privileged medium in which we ’make sense’ of things, in which meaning is 
produced and exchanged. Meanings can only be shared through our common 
access to language (Hall, 2013, s. 17). 

 

Han menar att vi använder oss av representationssystem som innefattar begrepp och tecken 

för att tolka och på så vis förstå världen. Det är begrepp som betecknar de mentala kartor vi 

människor använder för att till exempel förstå en bild och kunna sätta den i ett sammanhang, 

detta i samband med de mentala föreställningar vi har om objektet. 
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En kultur består således av deltagares delade meningar och representation är den process 

genom vilken mening skapas och kommuniceras. Om vissa teoretiker talar om att vi blir 

påverkade av texter väldigt direkt, som små injektioner av åsikter och tankar som vi får i oss 

och som får oss att agera på ett visst sätt, menar Hall (2013) att det snarare är ett kulturellt 

kretslopp där kultur ska förstås som en process, i vilken deltagare tolkar världen meningsfullt 

på likartade sätt. På så sätt är kulturen inte är något som påverkar människor som ett ”ting”. 

Det är mer av ett utbyte och det är först då som betydelsen skapas. 

 

Denna process delas upp i två steg, enligt Hall. Först sätts alla sorters saker, människor och 

skeenden i samband med mentala koncept av desamma. Detta sker exempelvis genom att vi 

skapar en tankebild av en tröja i vårt minne efter att ha upplevt en fysisk tröja med våra 

sinnen. Vidare etablerar vi relationer mellan koncepten och vi organiserar och klassificerar 

saker, människor och skeenden, bland annat genom tillämpning av principen likhet/åtskillnad. 

På detta sätt utformas en konceptuell karta som i viss utsträckning kan sägas vara delad, då 

förhållandena mellan saker i världen framträder för oss människor på samma sätt (Hall, 

2013). 

 

Steg två i representationsprocessen går ut på att översätta den delade konceptuella kartan till 

ett gemensamt språk. Ett språk kan bestå av skrivna ord, talade ljud eller visuella bilder. 

Gemensamt för alla former av språk är att de bär och uttrycker mening genom tecken 

(Gripsrud, 2011). I representationsprocessen ingår de två stegen ett dialektiskt förhållande: 

mentala koncept och språk konstituerar och konstitueras av varandra (Hall, 2013). Saker och 

ting har på så vis inte en fast mening utan är hela tiden flytande och kan förändras genom 

språket och hur vi representerar dem. Olika ting och saker kan dessutom ha olika betydelse 

för olika kulturella grupper, vad en särskilt tröja representerar i ett modemagasin är med 

största sannolikhet inte detsamma som om den skulle synas i ett magasin för byggarbetare. 

Men betydelsen skiftar även hela tiden inom den kulturella kretsen, samma tröja som i ett 

nummer av ett modemagasin visar trendsäkerhet kan den i ett nummer ett år senare snarare 

vara ett exempel på dålig smak (Hall, 2013). 

 

Vad som därför styr oss i vårt sätt att agera och som gör att vi frivilligt delar in oss själva i 

grupper är något som tas upp när man pratar om social representation. Det handlar om sociala 

föreställningar och om gemensamma uppfattningar som präglar samhällen och grupper 
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(Ekström, 2008). Det är, genom det sättet att se på saken, kulturella scheman, som även 

innefattar religiösa och politiska föreställningar, som styr sättet som vi tänker på och som gör 

att grupper och samhällen håller samman. Med det i bakhuvudet är det naturligt att förstå att 

allting kan förklaras som representation – katter, tröjor och människor. 

 

När man pratar om representation är ett vanligt förekommande begrepp stereotyp. En av de 

mest återkommande punkterna för kritik mot media ur feministiskt perspektiv är att de bilder 

de förmedlas av kvinnan inte stämmer överens med verkligheten, utan att det snarare handlar 

om stereotyper, konstruerade bilder som är falska (Hall, 2013). Men samtidigt är det svårt att 

endast göra en avgränsning inom ramen för representation som kategorin “Kvinna”, det finns 

flera olika faktorer som avgör om en person kan identifiera sig med bilden som förmedlas, 

som klass, ålder, yrke och sexualitet. Men i media är det oftast en specifik typ av kvinna som 

lyfts fram, därav kritiken. Gripsrud (2011) skriver också att representation och det sätt som 

olika samhällsgrupper framställs offentligt har blivit en så viktig samhällsfråga att det införts 

begränsningar i den grundlagsbestämda yttrandefriheten. Det finns förbud mot 

könsdiskriminerande reklam som primärt riktar sig mot framställningar av kvinnor som 

mindre begåvade och som rena lockbeten eller könsobjekt. 

 

2.2 IDENTITET OCH GENUS 
 

Hur genus och identitet är sammankopplat finns det många teorier kring. Men något som för 

denna uppsats är intressant att lyfta in och klargöra är vad som menas med är den sociala 

kroppen, snarare än den biologiska. Vad är det som skapar maskulina och feminina genus? 

Och hur ser konstruktionen av könsidentiteter ut? Som en utgångspunkt kan sägas att de flesta 

feministiska forskare är överens om att det i viss mån inte går att bortse från att genus är en 

kulturellt konstruerad maktordning relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt 

(Johansson, 2011, s.67) även om det förekommer olika åsikter om vilken grad av betydelse 

det biologiska könet har. 

 

När man är inne på detta område kommer man snart att stöta ihop med Judith Butler (1999) 

som menar att det finns inga självklara förbindelser mellan våra kroppar, vårt handlande och 

våra identiteter. Hon menar att det är performativa uttryck, handlingar och tal som konstruerar 
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kön. Att de inte bara beskriver, utan skapar kön. Vilket kan exemplifieras med att en man inte 

bär slips för att han är en man, utan att det är bärandet av slips som skapar manlighet. 

 

Poststrukturalismen diskuterar vidare relationen mellan ”verkligheten” och de begrepp vi 

använder för att beskriva den. Som att när en kvinna beskrivs i en medial text så är det inte 

utifrån en objektiv mening, utan det är genom språket och den texten som vi skapar 

verkligheten (Johansson, 2011). Så utifrån uppsatsens syfte kan vi därför se dessa magasin 

som meningsskapande, snarare än objektivt berättande om kvinnor – vilket också är en stor 

del i den betydelse som de fyller. Butler (1999) menar också att det inte finns fasta regler för 

vad som tillhör vilket kön, som kläder till exempel. Om tillräckligt många män skulle börja 

klä sig i klänning dagligen skulle det till slut anses manligt. Med den utgångspunkten går det 

ytterligare att peka på den makt som mode- och livsstilsmagasin har, för vi är väldigt vana vid 

att tidningarna ser ut ungefär på samma sätt. 

 

I en tydligare vardaglig kontext är en stor anledning till att vi köper kläder och läser om vilket 

mode som är aktuellt för att det är så vi bygger vår identitet. När man pratar om identitet som 

ett kulturellt fenomen är det inte något nytt att vi visar vilka vi är genom våra plagg, genom 

historien har vi människor använt kläder och utsmycknad för att visa vilka vi är (Johansson, 

2011, s. 32). Så är det fortfarande i dag, även om modet har blivit mer komplext och det är 

svårare att urskilja de specifika mönstren för vem som till exempel har pengar eller särskilt 

kulturellt kapital. Det är som Johansson och Hammarén skriver (2011, s. 33): att genom vad 

vi väljer att konsumera så berättas inte bara vilka vi är, utan lika mycket vilka vi vill vara. 

Modevärlden har på så vis en stor påverkan i vårt identitetsskapande. 

 

Modefenomenet och journalisten Ebba von Sydow och andra stildomare har en 
stor uppgift i dag. De ska vägleda ungdomar in i ett komplext och ofta 
svåröverskådligt konsumtionssamhälle, en arena där man skapar identitet, är rätt 
eller fel, utstrålar självförtroende eller är en riktig förlorare. Modeindustrins 
coacher och smakdomare ger inte bara råd, de skapar också identiteter, 
positioner, status och en kulturell ekonomi som lever på människors osäkerhet 
och stävan efter perfektion (Johansson, 2011, s. 37). 

 

 

Ett dominerande ideal i samhället – vilket yttrar sig särskilt inom mode, media och reklam – 

har ungdomlighet därför kommit att bli de (Johansson, 2011, s. 24). Begreppet ungdom kan 

betyda flera saker, en period i livet där man inte längre är barn men samtidigt inte heller 
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vuxen, i sådana fall kan ungdomen sägas vara mellan könsmognaden och myndighetsåldern, 

men det är inte en syn som alltid har funnits (Gripsrud, 2011). Ungdomsidealet är starkt 

förknippat med medierna. Gripsrud (2011) skriver vidare att en central punkt i bildandet av 

den moderna ungdomskulturen i början av 1900-talet var biografen. Det blev en mötesplats 

där de kunde samlas utan föräldrarnas uppsikt, det ledde även till att allt fler unga började 

konsumera filmtidningar med reportage om filmstjärnor och mode-reportage. 

 

Åldern är också en egenskap som länge har varit konstituerande för vår kulturs 

kvinnlighetsideal, då det tillsammans med skönhet har varit själva definitionen av feminitet. 

Kari Andén-Papadopoulos (1996) menar att det hänger ihop med att en ung kvinna förutsätts 

vara fertil, oskuldsfull, naiv, oerfaren och villig underkasta sig en erfaren mans auktoritet. 

Trycket på att vi ska ha vackra vältränade kroppar ökar på så vis också och är något som – 

med största sannolikhet – ligger bakom den ökade marknaden för plastikkirurgi och 

träningskort (Johansson, 2011, s. 25). Tidningar och magasin är historiskt också haft en stor 

betydelse för bildandet av dessa ideal, Gripsrud (2011) skriver att medierna har ständigt varit 

medverkade aktivt vid utformningen av ny ungdomsidentitet. 

 

Men det är inte bara hur vi ser på oss själva och vilka vi vill vara som är central. De 

föreställningar som andra har av oss påverkar också hur vi ser på oss själva (Rosenberg, 2003) 

på så vis att identiteten skapas i olika relationer mellan människor. I olika grupper blir således 

den gemenskapens identitet även den huvudsakliga för individen. Därför spelar den kollektiva 

identiteten en stor roll i en analys av ett modemagasins funktion för sina läsare, då vi kan se 

det som att dessa modemagasin är med och skapar den kollektiva identiteten (Johansson, 

2011). När vi identifierar oss med en grupp eller någon är det för att bli ett med denna eller 

denne (Gripsrud, 2011) vilket tydligast visas i form av idolskap av artister och kändisar. Detta 

är också en del i processen att hitta oss själva och vilka vi är och något som underlättar detta 

är exponeringen dessa personer får i media. Det sätt som personer som vi ser i media och som 

är idoler uppför sig på och hur de ser ut blir därför att tolka som ”det rätta”. Gripsrud (2011) 

skriver som ett exempel att när vi identifierar oss med en idrottshjälte så är det för att för att 

medvetet vilja bli som denne hjälte, antingen i samma idrottsgren eller vad gäller uthållighet 

eller annan egenskap. Och att identifikationen till dessa idrottshjältar, filmstjärnor eller 

popidoler pekar på att identifikationer av den förebildliga typen spelar en viktig roll i vårt 

förhållande till medier och deras framställning av dessa idoler – och att i den mån som 
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omedvetna komponenter ingår i identifikationen är det faktum att vi antas identifiera oss med 

medieförmedlade hjältar ett skäl till oro över mediernas effekter (Gripsrud, 2011). 

 

Modejournalistik är också starkt kopplad mot konsumentvärlden, oavsett om den ingår i 

förlags- eller kundtidningsgenren, då det till stor del är varor som behandlas och skapar 

ekonomi genom annonser. Corrigan (1997) skriver i The Sociology of Consumtion att i 

konsumentkultur dominerar uppfattningen om att kroppen är ett system av symboler, den kan 

betraktas som ett estetiskt objekt av komplex social betydelse. För att kunna sälja varor som 

smink och modekläder måste kroppen betraktas som något som signalerar statusen på ägaren 

av kroppen. Ytterligare tilläggs att reklam för till exempel dieter visar ofta en specifik 

idealistisk kroppstyp och sänder därför signalen att anledning till att köpa denna produkt är 

för att få en kropp som speglar rätt saker i samhället. Eftersom vårt samhälle domineras av 

image och utseende kommer människors kroppar att visas upp vare sig det är önskvärt eller 

inte. På ett ögonblick dömer vi om någon har tagit hand om eller inte tagit hand om sin kropp 

genom till exempel träning, kosmetik och diet (Corrigan, 1997). 

 

I en avsmalning av undersökningsområdet så finns det en hel del tidigare forskning att ta del 

av angående kvinnor i media och den roll som de generellt fått ta. Modemagasin och 

livsstilsmagasin som riktar sig till kvinnor och skildrar kvinnans liv har länge analyserats. 

Inom den populärkulturella genre som modemagasinen är en del av har kritik riktats mot hur 

representationer av kvinnor ofta marginaliserats och kokats ned till simpla stereotyper. 

Lindgren (2012) hänvisar till det Betty Friedan skrev, i Den feminina mystiken (1963), utifrån 

ett nummer av McCall’s, som hon anser vara “ett ordinärt nummer av en ordinär 

damtidning”: 

Den kvinna som stiger fram ur denna stora vackra tidning, är ung och tanklös, 
nästan som ett barn, mjuk och feminin, nöjd och glad i en värld av sovrum, kök, 
sex, spädbarn och passion, den enda strävan som är tillåten för en kvinna är 
jakten efter en man (Lindgren, 2012, s. 171).  

 

Det har också lett till diskussioner om huruvida dessa magasin bör tas på allvar inom 

forskningen. Men Jane Whinship skriver i boken Inside Womens Magazines (1987) att ur 

feministisk ståndpunkt är just dessa tidningar mycket intressanta att analysera. Bland annat då 

hon själv, och även många andra feminister, faktiskt läser dessa tidningar och anser dem vara 

bra ”verklighetsflykt” och ”användbara” (Lindgren, 2012, s. 171). En annan forskare som 

anses betydelsefull i studiet av kvinnor i massmedia som han tar upp är Gaye Tuchmans, hon 
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har flitigt diskuterat stereotyper som är knutna till könsroller och använder definitionen 

“samlade bilder av könsbestämda utseenden, intressen, färdigheter, beteenden och 

självuppfattningar” (Lindgren, 2012, s. 171). Något som är värt att ta upp är också att det har 

historiskt funnits en stor skillnad i hur män och kvinnor framställs i media. I den forskning 

som bedrivits sedan 1960-talet visas att kvinnan ofta har nedvärderats genom att framställas 

som sexualiserad, okunnig och passiv, samtidigt som männen snarare framställts som viktiga, 

aktiva och i maktpositioner och yrkesroll (Jacobson, 2004). 

 

Men även om det finns mycket kritik att rikta mot kvinnorepresentationen i modern 

populärkultur så har saker och ting också förbättrats sedan mitten av förra seklet. I reklam står 

inte hemmafruar vid en spis och breder ut sitt allra gladaste leende samtidigt som hon tittar 

suktande mot en vältränad man. Istället gick det under 1990-talet att se hur fler kvinnor fick 

en ny och större plats i TV, då de fick ta rollen som anställd på ett företag, snarare än som 

hemmafru (Gauntlett, 2008). Detta framkom i en studie gjord under mitten av 1990-talet, och 

tio år senare gjordes en ny. Det visar att även om det finns en medvetenhet kring 

representation i media, så är det inte en jämn utveckling som leder till ständig förbättring och 

mer utsuddade stereotyper. 

 

Även om uppsatsen fokuserar på modemagasin så innehåller de i många fall mycket mer än 

bara mode. Tidningen Elle har tillexempel ett livsstils-segment i varje magasin med artiklar 

om sådant som träning och matlagning. Så det finns flera paralleller att dra till den 

mediegenre som kategoriseras som livsstilsmagasin, och som därför är intressant att ta med i 

redovisning av tidigare forskning. I artikeln How Healthy are Health Magazines? A 

Comparative Content Analysis of Cover Captions and Images of Women’s and Men’s Health 

Magazine (2015)  i publikationen Sex Roles skriver Doris G. Bazzini, Amanda Pepper, 

Rebecca Swofford och Karly Cochran om hur manliga och kvinnliga kroppar gestaltas på 

träningsmagasinens omslag.  

 

It is not surprising that magazine marketers would incorporate and promote 

messages that differ for men and women given prescriptive norms for beauty. 

For women, youth and thinness are valued and define feminine beauty (i.e., the 

thin ideal; Malkin et al. 1999; Roberts and Gettman 2004). Evans (2003) argued 

that women often pair the belief that thinness coincides with other successful 

life outcomes, and ultimately, happiness. The desire to achieve thinness can be 
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evidenced by the fact that in a sample of girls as young as ages 5–8, 

approximately 40 % reported desiring a thinner body and anticipated using some 

form of dietary restriction if they were to gain weight (Dohnt and Tiggemann, 

2006). 

 

Som tidigare nämnts förändras de ideal som förmedlas i media. Kvinnor är också superhjältar 

i actionfilm och hårdkokta makthavare i dramaserier i tv. Men bara för att ideal försvinner 

betyder det inte att mänskligheten står fri från samtliga, det kommer nya. I boken Media, 

Gender and Identity (2008) finns från en studie olika kvinnomagasins-konsumenters syn vid 

de ideal de upplever att magasinen förmedlar samlade. Komprimerat kan sägas att majoriteten 

av konsumenterna upplever att det ideal som förmedlas är en kvinna i dag ska vara 

självständig, attraktiv, smal, framgångsrik, gärna ha tillräckligt med pengar för att kunna köpa 

det mode som visas upp i tidningarna, intelligent, hälsomedveten och noggrann med 

träningen. Det är med andra ord en superkvinna som beskrivs. 

 

 

2.3 SVENSK MODE- OCH FÖRLAGSJOURNALISTIK 
 

Modejournalistik har länge setts som en ytlig form av journalistik som inte alltid tas på största 

allvar, detta trots det har den en lång historia och får stort utrymme och genomslag. Det räcker 

med att kliva in i närmsta kiosk och snabbt låta blicken vandra över tidningshyllorna för att se 

att en stor del av tidningsutbudet är just moderelaterat. 

 

Men samtidigt som intresset är väldigt stort så ifrågasätts ofta moderedaktionerna. Maria Ben 

Saad (2008) skriver i Sexton svenska texter om mode att trots att modeutbudet är så stort i dag 

så har vi snarare gått tillbaka till ett 1950-tal då modejournalistik var lika med “Think pink!” 

och ett antal moderedaktörer som smakdomare. Att det riktas kritik mot att 

modejournalistiken inte går djupare in i de ämnen som diskuteras är därför intressant då ett 

ytligt förhållande till journalistiken talar för att det finns mindre eftertanke i vilka ideal som 

förmedlas, och att det är ett antal personer som har stor makt som bestämmer över dessa. 

 

En av Sveriges främsta modejournalister Susanne Ljung, programledare för radioprogrammet 

Stil i P1 och krönikör i Styleby, gjorde ett avsnitt av podcasten Konversation (nojesguiden.se, 
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2014) tillsammans med kulturjournalisten Andres Lokko, som även varit chefredaktör för 

modetidningen Bibel. Där berättar hon att modejournalistiken i Sverige skiljer sig mycket från 

den som ges ut i England, USA, Frankrike och Italien på det sätt att tidningarna här innehåller 

även sådant som relationer och hälsa, och att mode är den del av det. Att det snarare är 

damtidningar med mode i än renodlade modemagasin som finns internationellt. 

 

Även vad gäller representation så ifrågasätts svenska modemagasin för sin avsaknad av 

färgade personer, och personer överlag som avviker från en idealbild. Som i artikeln ”Så 

homogena är våra svenska modetidningar – en jämförelse av Elle, Damernas värld och 

Styleby”, publicerad i Nöjesguiden (2014). Skribenten Valerie Kyeyune Backström skriver: 

 

Modevärlden är en värld av paradoxer. Trots att det är en bransch präglad av 
nytänkande, av framåtskridande, att ligga i konstant framkant, är den också 
djupt konservativ. Åtminstone när det kommer till vissa aspekter. För finns det 
någonstans annars där en sådan uniform, generisk och konstant bild av skönhet 
reproduceras? I modets värld är skönheten självklart förkroppsligad i en smal, 
lång, ung, vit modell. 

 

När det forskas på och skrivs om modejournalistik är det, som i exemplet ovan, främst 

magasin som i denna uppsats benämns som förlagsmagasin som behandlas.  

 

Benämningen förlagsjournalistik används då produktionsförhållandet är viktigt för uppsatsens 

syfte. För att nämna två exempel som förekommer i uppsatsen är Elle ett magasin som ägs av 

det danska förlaget Aller och Styleby ägs av Bonnier. Dessa är de två största förslagen som 

ger ut magasin i Sverige (Hadenius & Weibull, 2011). 

 

Allers förlag är dansktägt och är marknadsledande inom den traditionella veckopressen i 

Sverige. 1879 startade förlaget sin utgivning i Sverige och är idag verksamt inom vecko-, 

special- och serietidningsutgivning (Hadenius & Weibull, 2011). I dag utger Allers förlag 

över 32 tidningar, bland dem Cafe, Elle Mat & Vin och Elle Interiör.  

 

Den främsta skillnaden mot kundtidningarna är alltså att dessa förlagsmagasin inte har ett 

varumärke som beställare med lika tydligt uppdrag och marknadsföringssyfte. Magasinen är 

dock kommersiella, men finansieras genom annonser och försäljning av lösnummer 

(Hadenius & Weibull, 2011). Vilka det är som har inflytande över innehållet är därför mer 

komplext och inte lika tydligt. Genom att bläddra igenom ett nummer av Elle går det till 
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exempel att se att flera av de redaktionella sidorna, som alltså inte är rena annonser, är 

skapade i samarbete med ett företag som exempelvis Åhlens. Det är detta som kallas för 

branded content. 

 

2.4 KUNDTIDNINGAR OCH KOMMERSIELL 
JOURNALISTIK 
 

Även om det talas om framfarten för content marketing och branded conten i dagens 

medielandskap är det långt i från någon nyhet. Det har faktiskt funnits sedan 1800-talet, långt 

innan begreppet content marketing introducerades. Ett exempel är kundtidningen The Furrow 

som traktortillverkaren John Deere publicerade med bönder som målgrupp och med innehåll 

producerat för att göra arbetet mer lönsamt för läsaren (Contently, 2013). 

 

Swedish Content Agencies är branschorganisationen för byråer som arbetar med content 

marketing och redaktionell kommunikation, så för att definiera vad genren innebär kommer 

deras egen förklaring att användas. På deras hemsida swedishcontent.se (2015) svarar de på 

frågan vad content marketing är för något: 

 

Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren 
skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och 
relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren 
värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka 
relationer. 

 

Inom den definitionen ryms podcasts, webb-tv, sociala medier och, som denna uppsats 

fokuserar på, kundtidningar. 

 

I magisteruppsatsen Kundtidningar och dess läsare – en kartläggning (2006) undersöks den 

svenska kundtidningsmarknaden i mitten av 2000-talet och hur läsarna förhåller sig till dessa 

publikationer. Där framkommer att dessa kundtidningar inte ses som ett 

högengagemangsobjekt, men att ungefär hälften av läsarna har en positiv inställning till dem, 

samtidigt som andra halvan är negativt inställda. 

 

Bland de positiva åsikterna lyfts det fram att tidningarna är en bra gratistjänst och att 

innehållet anses pålitligt, samtidigt som att läsarna förstår att utgivaren har kommersiella 



 

18 

avsikter (2006). Viktigt att reflektera kring är dock den utveckling som kundtidningen 

genomgått sedan dess, kvalitén har ökat och tidningarna har blivit mer påkostade och svårare 

att skilja från förlagstidningar. Vissa, som Net a Porters magasin Porter, säljs även i butik 

(swedishcontent.se, 2014). 

 

För att få en bild av vad kundtidningar har för betydelse för företagen kan vi lyssna till Ross 

Sleigh (2006) som menar att branded content kan leda till en djupare relation mellan 

varumärke och konsument än traditionell marknadsföring. Detta därför att branded content ses 

som en kommunikationsform där varumärket direkt integrerar med konsumenten. Branded 

content erbjuder fritt “innehåll” till konsumenterna, ett innehåll som företaget har betalat för. 

Denna typ av kommunikationsform kan därför ses som en förlängning av vanlig reklam. 

Branded content kommer däremot endast att bli framgångsrik om det skapar ett mervärde till 

konsumenterna, menar Sleigh. Innehållet måste vara intressant och av hög kvalitet för att 

uppskattas av konsumenten, om detta uppfylls skapas ”goodwill” till företaget som betalar för 

innehållet.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det alltså betydande skillnader mellan de olika genrerna, 

men det finns också likheter. I Medierna och demokratin (2012) skriver Sigurd Allen ett 

kapitel om hur även medieföretag är ytterst ekonomiskt beroende och styrda av marknaden 

som alla andra företag. Allern skriver att den tryckta pressen i flera hundra år har varit 

ekonomiska verksamheter, som också levererat journalistik med hög kvalité. Men det är inte 

gratis med välarbetad journalistik, utan för att hålla den levande krävs det pengar. Dessa 

pengar har då främst kommit från annonsörer, och även från försäljning av lösnummer och 

prenumerationer. 

 

För att sälja annonser måste därför den traditionella pressen locka till sig rätt läsare, genom att 

skriva om saker som intresserar den gruppen och låta “rätt” människor synas i tidningarna. 

Detta gör att de förlagsutgivna tidningarna har en press på sig att erbjuda material som 

efterfrågas av just deras målgrupp, så att de kan få annonsörer som vill nå dessa (Allern, 

2013). Som en kontrast mot detta annonsberoende har kundtidningarna oftast redan sin 

finansiering säkrad, och behöver inte anpassa sig för flera olika annonsörer i valet av innehåll 

och journalistik vinkling. 
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Det blir även allt mer vanligt att det finns sponsrat innehåll i magasin, så kallat branded 

content. Det kan handla om att ett företag betalar för ett reportage som gynnar dem – och kan 

ses som reklam i journalistisk form och materialet är i bästa fall tydligt markerat att det 

handlar om sponsrat material. Dessa artiklar ligger väldigt nära kundtidningarnas syfte och 

tillhör snarare content marketing än förlagsgenren. Men det kan alltså påpekas att det inte är 

vattentäta skott mellan de olika genrerna. 

 

3. Metod 

3.1 VAL AV METOD 
 

För att undersöka vilka det är som syns i svensk modejournalistik och kunna jämföra mellan 

de magasin som produceras på uppdrag av en kund och de som produceras av traditionella 

magasinsförlag kommer en kvantitativ undersökning att användas. 

 

3.2 JÄMFÖRANDE STUDIE 
 

Studiens främsta syfte är att se vilka skillnader det går att se i hur stor utsträckning som 

kundtidningar och förlagsmagasin förmedlar ideal, därför kommer det behövas göra en 

jämförelse dem emellan. Och eftersom det på området kan sägas att den förlagsutgivna 

modejournalistiken är det normala och att den som produceras som kundmagasin är något 

nytt, och därför intressant att undersöka, hade en kvantitativ undersökning av endast 

kundtidningarna kunnat göras. Men vad som händer då är att det blir svårt att säga något om 

vad resultaten faktiskt betyder. Att av den anledningen ställa de olika typerna mot varandra 

ger oss något att förhålla oss till. 

 

Det går samtidigt inte att dra direkta slutsatser om vad skillnaderna orsakas av, utan snarare 

utifrån resultatet spekulera i det utifrån de olika produktionsförhållandena. Det är vad som i 

den jämförande studien kallas förklaringsfaktorn (Esiasson, 2013). Det som skiljer dem åt är 

nämligen i första hand att det är ett företag som har beställt eller själva producerat det ena 

magasinet. Det är den skillnaden som gör att en jämförande studie lämpar sig väl. 
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I övrigt bör man eftersträva homogenitet bland analysenheterna, och magasinen är, om vi på 

ytan ser till bland annat form och artiklarnas layout, väldigt lika varandra. Dessa 

förutsättningar lämpar sig väl som metod för att svara till uppsatsens syfte. 

 

3.3 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 
 

Anledningen till att en kvantitativ analys tillämpas är för att få en större överblick om hur det 

ser ut, eftersom det går att analysera ett mycket större material än vid en kvalitativ analys. 

Analysen lutar sig därför mot tidigare forskning på området för att identifiera vilka variabler 

som är intressanta att undersöka. Samt att det ger ett konkret resultat att förhålla sig till. 

 

Ett argument mot att använda en kvantitativ analysmetod, snarare än en kvalitativ, är att dess 

huvudsyfte är att räkna snarare än att tolka innehållet. Det stämmer inte riktigt, allt material 

behöver först tolkas för att sedan kunna definiera de variabler som ska undersökas (Esiasson, 

2013). Men genom att använda en teoretisk grund som analyserat ämnet och bygga 

undersökningens variabler mot den tidigare forskningen så vore det onödigt att återupprepa 

den delen i uppsatsen. Särskilt då uppsatsens syfte är att se i hur stor utsträckning som ideal 

finns representerade i materialet. 

 

3.4 AVGRÄNSNING 
 

I undersökningen har artiklar som endast fokuserar på produkter, med ingen person med på 

bild eller i text, valts bort då dessa anses vara irrelevanta för frågeställningarna. I 

förlagsmagasinen har även det sponsrade redaktionella materialet inte inkluderats då det 

snarare är en form av kundtidningsjournalistik som flyttats in i magasinet. Avgränsningen till 

att endast undersöka ett nummer per publikation beror på att ett större material inte skulle 

göra någon större skillnad. Dessa publikationer ser lika ut i upplägg från nummer till nummer, 

det finns ett bestämt antal sidor som ska behandla de olika ämnena som trender, skönhet, 

hälsa och nyheter. I de fall där tidningarna varierar i antalsidor beror det oftast på hur många 

annonser som sålts, och undersökningen innefattar inte annonser. 
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3.5 PRECISERING AV VARIABLER 
 
I undersökningen har 17 variabler använts (se bilaga 1). Fem stycken formvariabler för att 

kategorisera innehållet och mäta utrymme, där råder väldigt tydliga riktlinjer och 

bedömningarna är enkla att göra. Bland innehållsvariablerna, som också är viktigast för 

uppsatsens syfte, finns det många bedömningar att göra för samtliga analysenheter. Därför 

behövs det riktlinjer att förhålla sig till. Nedan beskrivs de definitioner som används för 

bedömningen av de variabler som kan vara tveksamma. 

 
Variabel 7: I vilken ålder är personen? 
 
En bedömning har gjorts utifrån vilken ålder personen ser ut att vara i. Detta då det relevanta 

är vilken ålder personen ser ut att vara, då det är det ideal som uppfattas av läsaren. 

 

Variabel 9: Vilken roll har personen på bilden? 
 
Bedömningen har gjorts utifrån vad personen gör på bilden, vilken miljö bilden är tagen i och 

vilken klädsel personen har. Det är oftast tydligt om personen är i en yrkesroll, bilder där 

personen är i hemmet eller t.ex. tränar bedöms som privat. Bilder som är uppställda och 

stylade eller fotade i studio bedöms som att personen har rollen som modell. Om en modell är 

intervjuad i texten och poserar som modell även på bilden bedöms det som modell, även om 

det tekniskt sätt även är i yrkesroll. 

 
Variabel 10: Vilken roll har personen i texten? 
 
Här görs bedömningen utifrån hur personen presenteras och en huvudandelsprincip, alltså vad 

största delen handlar om och om frågorna är riktade till personens expertis eller 

yrkesområden. 

 

Variabel 11: Förekommer ämnet hälsa i texten? 

Denna variabel är inkluderat i undersökningen då den tätt hänger samman med tips om 

personlig förbättring och vilken kroppsform personerna har. Respondenter i Media, gender 

and identity upplever att ett ämne som hälsa är så vanligt förekommande bidrar till att öka 

kraven på kvinnor (Gauntlett, 2008). Många av modemagasinen har även sidor vigda åt hälsa 

och livsstil, så det är intressant i vilken utsträckning ämnet hälsa förekommer. 
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Variabel 12: Förekommer tips om personlig förbättring i texten? 
 
Bedömningen görs utifrån den formulering som används i artikeln. Uppmanande meningar 

som ”Så blir du stilsäkrast i sommar”, ”Börja träna löpning och må bättre” är typiska exempel 

på sådana som bedöms som tips om personligförbättring. Däremot inte en rubrik som är 

formulerad som ”Stilsäkert mode i sommar”. Denna variabel är inkluderad i undersökningen 

då tips om personlig förbättring uppmanar till konsumtion och enligt respondenter i Gauntletts 

Media, gender & identity (2008) är det något som är vanligt förekommande och som de 

reagerar på. 

 
Variabel 13: Beskrivs personen i texten som självständig? 
 
Hur personer beskrivs bidrar till att skapa en idealbild, det är även tydligt att det är magasinen 

själva som står för förmedlingen av dessa ideal. Bedömning görs här utifrån hur personen 

beskrivs i texten. ”Hon bryr sig inte om branschen utan går sin egen väg” och ”På egen hand 

tog hon sig till toppen” är exempel på vanligt förekommande teman i artiklar som bedöms 

som att personen beskrivs som självständig. 

 
Variabel 15: Vilken kroppsbyggnad har personen i artikeln? 
 
Det går snabbt att göra en bedömning av vilken kroppsform en person har baserat på att de 

flesta sedan tidigare har en förförståelse för kroppar och dess utseende och dessa begrepp 

förekommer i vardagligt tal. Om en person är mager baseras på om personen ser underviktig 

ut och benknotor exempelvis framhävs tydligt. Här kan också sägas att ”smal” är vad som är 

normen i sammanhanget och som definitionen också utgår ifrån, någon som bedöms vara 

smalare än det bedöms således vara mager. Och personer som är större än det, exempelvis 

kurviga, anses mulliga. Dessa begrepp används för att det är svårt, för att inte säga omöjligt, 

att beräkna en persons vikt eller BMI endast genom att se en bild. Inte heller mått går att 

avgöra så precist som det skulle kräva. 

 
Variabel 17: Är personen i artikeln känd? 
 
Här krävs en viss förkunskap om modevärlden för att göra en rimlig bedömning. De som 

bedöms som kända är de som är profilerade som artister, skådespelare, idrottsutövare, etc. 

Men även modeller, modeskapare och andra personer som jobbar i branschen som kanske inte 

är välkända för den stora massan. I dessa fall har jag, om personen inte är uppenbart känd, 

gjort bedömningen utifrån hur personen presenteras av tidningen i artikeln. 
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3.6 OPERATIONALISERING 
 

Den stora vinsten som den kvantitativa undersökningen ger är att det är möjligt att undersöka 

ett mycket större material. Men det kräver att forskningsfrågorna översätts till variabler med 

vilka man kan kvantifiera relevanta egenskaper i innehållet, det är denna procedur som kallas 

operationalisering (Ekström, 2013). För att välja ut vilka variabler som är intressanta för 

uppsatsens syfte har materialet gått igenom för att se vad som kan vara intressant, samt lutar 

sig mot tidigare forskning och teorier på denna punkt. Annars hade först en kvalitativ 

innehållsanalys behövt göras. Materialet har därför först gåtts igenom för att få en överblick 

av innehållet, sedan, utifrån det, har tidigare forskning och teori gåtts igenom för att sedan 

återigen testa ett antal variabelfrågor mot materialet. Det som har visat sig vara av intresse 

och bidrar till att svara på frågeställningen har sedan används i undersökningen. 

 

3.7 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 

Det är viktigt att uppsatsen faktiskt undersöker det som syftet är att den ska undersöka, annars 

faller det hela ganska platt. Det är också en av de stora utmaningarna att se till att så faktiskt 

blir fallet. Svårigheterna kan uppstå då frågorna och problemen formuleras på den teoretiska 

nivån medan undersökningarna genomförs på den operationella nivån (Esaiasson, 2013). 

 

Undersökningen syftar till att undersöka och jämföra de ideal som finns representerade i 

svensk modejournalistik producerade av förlag och kundtidningsproducenter, i analysen 

behöver vi därför ha identifierat dessa ideal för att sedan kunna undersöka dem utifrån 

tidigare forskning. Men det är sällan tydligt vad exakt de innebär för varje person som 

undersöker dem, trots definitioner. 

 

Det är också lätt att vad man definierar som exempelvis ”smal” kroppsbyggnad förskjuts 

under undersökningens gång. För att säkerställa reliabiliteten har därför har ett antal artiklar 

testats vid flera tillfällen så att säkerställa att samtliga analysenheter bedöms på samma sätt. 

Det har visat sig att så varit fallet, och hela materialet har enligt samma definitioner 

analyserats. För att se hur någon annan skulle bedöma materialet utifrån variabelvärdena och 

dess definitioner kan det vara klokt att låta en utomstående person göra testet för att sedan 

jämföra resultaten, det har dock inte gjorts i detta fall. 
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3.8 MATERIAL 
 

Det finns en uppsjö av olika magasin i de genrer som uppsatsen undersöker, så för att få en så 

rättvis översikt om möjligt har magasin som skiljer sig från varandra inom varje genre valts 

ut. Sex olika publikationer kommer att användas i undersökningen, tre från respektive genre. 

 

NK STIL 
 

Det är contentbyrån Make Your Mark i Stockholm som producerar NK STIL och Carina 

Förne är chefredaktör. De beskriver själva magasinet på sin hemsida som ett genomarbetat, 

initierat och lyxigt magasin med hög modegrad, kvalitetsshopping, inspiration och en stark 

internationell känsla samt stark koppling till NKs varuhus i Stockholm och Göteborg. NK 

STIL distribueras till alla nyckelkunder (makeyourmark.se, 2015). 

 

Analyserat magasin: NK STIL: Nummer 28 utgiven våren 2015 

Nelly Magazine 
 
Nelly.com är en av Sveriges största nätbutiker för mode. Tidningen Nelly Magazine började 

produceras 2011 och finns även tillgängligt att läsa på deras hemsida, det första numret av 

magasinet producerades i 40 000 exemplar. Byrån som producerade tidningen i samarbete 

med Nelly var Redaktörerna, som numera heter Baluba Branded Content. Målet med 

tidningen var att den helt skulle vara inriktad på mode med aktuella trender, modeinspiration, 

intervjuer och kändisporträtt och innehållet baseras mycket på hur Nelly-kunden ser ut, alltså 

tjejer i åldrarna 20-25 (resume.se, 2011). 

 

Analyserat magasin: Nelly Magazine: Nummer 2 utgiven våren 2014 

 

Life & Style 
 

KappAhls Life & Style skiljer sig från de andra magasinen i undersökningen då den har färre 

sidor, ca 40 stycken, och mer fokus på bilder och mindre personporträtt. Det är contentbyrån 

Make Your Mark som producerar tidningen. Tidningen startades för att komma närmare sina 
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medlemskunder och delas ut till dem via post. Medlemsmagasinet Life & Style är i dag ett av 

Sveriges största kundmagasin som når trogna medlemmar i KappAhls kundklubb i Sverige, 

Finland och Polen. Magasinets syfte är, förutom att öka medvetenheten om varumärket, att 

vara en inspirationskälla och ett mervärde för KappAhls medlemmar. Make Your Mark 

producerar även inspirationsfilmer för webben som en fördjupning av magasinets innehåll 

(makeyourmark.se, 2015). 

 

Analyserat magasin: KappAhl Life & Style: Nummer 2 utgiven våren 2015 

Elle 

Elle är en av världens största modetidningar och finns på ett flertal olika språk och 

landsversioner. Ursprungligen kommer tidningen från Frankrike, där den grundades 1945. I 

juli 2010 fanns tidningen i 44 olika landsversioner. 1988 lanserades den svenska versionen 

och chefredaktör i dag är Cia Jansson. Siffror från februari 2015 visar att svenska Elle säljer 

59 500 tidningar i månaden och varje nummer har 208 000 läsare. 2007 köptes Hachette 

Filipacchi Sverige AB av förlaget Aller media och i mars 2008 uppgick Hachette Filipacchi 

Sverige AB i Aller mediaAB (Elle.se, 2014). 
 
Analyserat magasin: Elle: Nummer 5 utgiven våren 2015 

 

Styleby 
 

Styleby grundades våren 2011 av Bonnier Tidskrifter och kommer sedan dess ut med åtta 

nummer per år. Modechef och creative director är Elin Kling och chefredaktör är Jonna Bergh 

(styleby.nu). Upplagan mätt av TS är 28 900 (sverigestidskrifter.se, 2015). Magasinet 

beskriver de själva som en bibel för Sveriges mest modeintresserade kvinnor och i innehållet 

återfinns världens mest stilfulla inspiratörer och de allra mest utvalda köptipsen såväl som 

välskrivna, initierade texter och snyggaste modereportagen (bonniertidskrifter.se, 2014). 

 

Analyserat magasin: Styleby: Nummer 33 utgiven våren 2015 
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Plaza Kvinna 
 
Är ett magasin, grundat 1994, som fokuserar på modejournalistik, men även innehåller inslag 

av hälsa och livsstil. Huvudmålgruppen som de riktar sig till är kvinnor 25-45 år och den ges 

ut av förlaget Plaza Publishing Group AB. 2014 var TS-upplagan 27 000 exemplar per 

nummer. Magasinet har två chefredaktörer, Creative Jennie Birgmark och Editorial Malin 

Lundberg (sverigestidskrifter.se, 2015). 

 

Analyserat magasin: Plaza Kvinna: Nummer 5 utgiven våren 2015 

 
 

3.9 URVAL 
 

Det finns olika vägar att gå när det kommer till att välja vilket material som ska ingå i 

undersökningen. Hade syftet varit att undersöka om det finns en generell skillnad mellan 

kundtidningsjournalistik och förlagsjournalistik så hade ett slumpmässigt urval eventuellt 

kunnat användas, då materialet varit väldigt mycket större. Men när en avgränsning nu är 

gjort till att endast innefatta modejournalistik är ett strategiskt urval att föredra.  

 

Det är också det första steget som gjorts, att välja att lägga fokus på modejournalistiken. Det 

ses som gynnsamt då det finns tidigare forskning gjorts inom genus på området och som 

syftar till att analysera de ideal som förmedlas. Så att kunna mäta dessa ideal borde rimligtvis 

dessa publikationer passa för. 

 

3.10 ANALYSENHETER 
 

De analysenheter som undersöks är de redaktionella artiklarna i magasinen. För att där göra 

ett urval utgår jag från innehållssidan i respektive magasin och undersöker de artiklar som är 

listade av redaktionen själva – vilket också visar vad de tycker är viktigt innehåll i magasinet 

att lyfta fram. Genom att också titta på hela artiklar, och inte bara bilderna som hade varit ett 

alternativ, så får vi en bättre överblick om vad magasinet innehåller. En stor del av 

magasinens innehåll är också så kallade ”plock-sidor”, nämligen artiklar som i första hand 

består av bildmontage av olika produkter. En annan avvägning som gjorts i samband med att 
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välja analysenheter är om annonser ska vara en del av undersökningen. Förlagsmagasinen får 

en stor del av sina intäkter från just annonser och många av sidorna är vigda åt dessa. Så är 

inte fallet i kundtidningsgenren, som redan har sin finansiering säkrad och inte i samma 

utsträckning är beroende av att sälja externa annonser. Samtidigt ligger fokus på att undersöka 

det journalistiska innehållet, vilket ytterligare bidrar till att annonserna i magasinen inte är en 

del av innehållsanalysen. 

 

För att en kvantitativ analys ska fylla sin funktion krävs det också ett större antal 

analysenheter och genom att välja ut dessa artiklar i innehållsförteckningen så är det både 

tydligt avgränsat vilka det gäller samt att det blir en kvantitativ mängd. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen i stapeldiagram för 

bästa tydlighet. Samtliga resultat som presenteras är i procent av materialet i respektive genre. 

Resultatet presenteras dessutom i två kategorier: förlag och kundtidning. Detta för att det 

knyter an till uppsatsens frågeställning om det går att se någon skillnad mellan de olika 

genrerna. 

 

4.1 VILKET KÖN HAR PERSONEN I FOKUS?  

 
Kommentar: Det är en översvallande majoritet av kvinnor i båda magasinen, vilket i första 

hand beror på att samtliga magasin i undersökningen har kvinnor som huvudmålgrupp. I 

undersökningens syfte, som är inriktat på genus, har därför denna varibel använts för att 

kunna applicera de teorier som uppsatsen bygger på i själva resultatdelen. Vad vi kan dra för 

slutsatser efter detta resultat är därför att även i övriga variabelresultat kan vi utgå från att det 

handlar om kvinnor. Särskilt viktigt blir det för den teori kring genus och identitet som 

uppsatsen bygger på, att som Johansson och Hammarén (2011) skriver utifrån 

poststrukturalistiskt perspektiv att det är språket som skapar verkligheten, och således bilden 

av en kvinna eller man. 
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4.2 VILKEN ÅLDER HAR PERSONEN I FOKUS?  
 

 
Kommentar: Stor majoritet av personerna i magasinen är i åldern 20-29, på så vis skiljer det 

sig inte särskilt mycket i de två genrerna. Det som går att konstatera är att förlagsmagasinen 

innehåller fler representationer av personer i åldern 30-39. Majoriteten av de i ålderskategorin 

19 eller yngre är modeller som fotats under modevisningar, där modellerna oftast är väldigt 

unga, främst för att unga modeller är billigare och det behövs fler. I övrigt visar det att det 

rådande ungdomsidealet, att ungdomlighet är något att eftersträva definitivt syns tydligt i 

svensk modejournalistik. Och att särskilt kvinnor på bild i media är unga då det, tillsammans 

med skönhet, utgjort själva sinnebilden av feminitet och att det hänger ihop med att en kvinna 

i media ska vara fertil, oskuldsfull, naiv, oerfaren och villig att underkasta sig en man (Andén-

Papadopoulos, 1996).  
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4.3 VILKEN HÅRLÄNGD HAR PERSONEN I FOKUS? 
 

 
Kommentar: Den största skillnaden är att det i förlagsgenren är vanligare att personerna har 

medellångt hår, annars är det i första hand långt hår som personerna i båda magasinsgenrer 

har. Resultatet pekar även på att det långa håret används för att förmedla en bild av 

kvinnlighet, ett exempel på något som inte är biologiskt betingat mellan könen, utan socialt, 

men väldigt tydligt förmedlar en bild och betydelse. Vad som gör att vi förknippar det långa 

håret med kvinnor är också för att resultatet ser ut som det gör i denna typ av magasin – vi är 

helt enkelt vana att se kvinnor i långt hår och magasinen är med och skapar den betydelsen då 

de är att se som meningsskapande snarare än endast objektivt återberättande av ”verkligheten” 

(Johansson, 2011). Det går samtidigt att se resultatet utifrån vad Butler (1999) skrivit om 

performativa uttryck: Det är handlingar och tal som skapar kön. Så om alla kvinnor plötsligt 

bestämde sig för att endast klippa sig kort, och män sparade ut sitt hår så skulle snart långt hår 

snarare förknippas med manlighet. 
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4.5 VILKEN ROLL HAR PERSONEN PÅ BILDEN? 
 

  
Kommentar: Det är vanligare i förlagsmagasinen att de som är i artikelns fokus är modeller, i 

kundtidningsgenren ser vi oftare personer i en privat roll i bild. Det är ovanligt att personen i 

artikelns fokus är i sin yrkesroll i båda genrerna. Det talar för en liknande bild av kvinnor i 

media som beskrivits väldigt länge. Som Friedan skrev 1963 i sin undersökning av en ordinär 

damtidning: Den kvinna som stiger fram ur denna stora vackra tidning, är ung och tanklös, 

nästan som ett barn, mjuk och feminin, nöjd och glad i en värld av sovrum, kök, sex, spädbarn 

och passion, den enda strävan som är tillåten för en kvinna är jakten efter en man. (Lindgren, 

2012, s. 171) 

 

4.6 VILKEN ROLL HAR PERSONEN I TEXTEN? 
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Kommentar: I förlagsmagasinens texter är det vanligare att personen i fokus är porträtterad 

utifrån sin yrkesroll. I kundtidningsgenren däremot är det oftast ingen person som är i fokus i 

texten, det kan snarare handla om rena tipsartiklar eller att journalisten snarare skrivit om ett 

ämne utan att intervju en expert. Det är också ovanligt att personer är intervjuade som 

privatpersoner, om än mer förekommande i förlagsgenren. Resultatet visar på att det har skett 

en förändring sedan medieforskningen på 1960-talet kunde konstatera att kvinnan beskrevs 

som passiv och männen aktiva och i yrkesroller (Jacobson, 2004), åtminstone i magasinens 

texter. I bildvalen så är det övervägande modeller på bilderna – vars uppgift är att visa upp 

kläder och produkter. Något som också kan konstateras är att det finns en skillnad i hur 

personerna i magasinen framställs i text och i bild. I bild är personerna i regel mer passiva. 

 

4.7 FÖREKOMMER ÄMNET HÄLSA I TEXTEN? 

 
Kommentar: Det är mer vanligt förekommande i förlagsgenren att hälsa nämns. En 

bidragande faktor till att det är vanligare i förlagsmagasinen är att Elle och Plaza Kvinna har 

sidor vigda åt hälsa och träning i varje nummer. Hälsa är också något som hör samman med 

ungdomlighetsidealet, som vi konstaterat är dominerande i undersökningens magasin, vi ska 

vara friska och vid god form. Ett ideal som är med och bidrar till en ökad försäljning av 

träningskort och plastikkirurgi (Johansson, 2011). Det kan även i förlängningen ses, som 

Evans (2003) argumenterar för, vara en del av ett större perspektiv: god hälsa är också ett 

tecken på annan framgång i livet och i förlängningen lycka. Samt, som Kari Andén-

Papadopoulos framhöll 1996, att det ungdomliga idealet medför att en kvinna även ska vara 

fertil. Att ett ämne som hälsa ändå är frekvent förekommande i modemagasinen talar för det 
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som journalisten Susanne Ljung uttryckt (nojesguiden.se, 2013), om att dessa tidningar i 

mångt och mycket går att likna vid livsstilsmagasin som innehåller fokus på mode. Resultatet 

hänger även ihop med det smalhetsideal som finns och som, tillsammans med ungdom, är 

grunden i bilden av feminin skönhet (Bazzini, 2015).  

 

4.8 FÖREKOMMER TIPS OM PERSONLIG FÖRBÄTTRING I 
TEXTEN? 

 
Kommentar: Det är mer förekommande med formulerade tips för förbättring i 

kundtidningsgenren. Kundtidningsgenren har även som uppgift att sälja saker vilket är en av 

orsakerna till att det förekommer mer uppmanande formuleringar. Ofta formuleras lösningen 

till dessa tips om personlig vara genom konsumtion av olika produkter. Att magasinen 

erbjuder lösningar på ”problem” som läsaren hänger ihop med identitetsskapandet hos 

läsaren. Och om en känd person ger tips om, för att ta ett exempel, hur hen tar hand om sin hy 

– då kommer även läsare att ta till sig av den informationen och applicera på sitt eget liv. De 

tips som förmedlas på det viset blir att se som ”det rätta” och läsaren vill efterlikna kändisen, 

eller magasinets råd, som en del i processen att hitta sig själv. 
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4.9 BESKRIVS PERSONEN I TEXTEN SOM SJÄLVSTÄNDIG? 

 
Kommentar: I förlagsgenren är det vanligare att personerna som intervjuas beskrivs av 

journalisten som självständig, vilket kan bero på att de har också fler personfokuserade 

artiklar. I kundtidningsgenren är det oftast ingen person i fokus och om en person är 

intervjuas är frågorna mer riktade kring produkterna. Att respondenterna i Gauntletts Media, 

Identity and Gender (2008) påkar på att det har blivit ett ideal för kvinnor att vara 

självständiga går att se som en motreaktion på den bild av kvinnan som förmedlades på 1950- 

och 1960-talet. Då var den vanligaste bilden av kvinnan i media väldigt passiv, och 

underordnad mannen. Det går att utläsa av resultatet att det är en beskrivning som 

förekommer, men att den inte finns representerad i de flesta av artiklarna. Samtidigt styrker 

den de åsikter som menar att bilden som ges av kvinnor i livsstilsmagasin är att de ska vara 

superkvinnor (Gauntlett, 2008). 
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4.10 BESKRIVS PERSONEN I TEXTEN SOM 
FRAMGÅNGSRIK? 

 
Kommentar: Det är vanligare i förlagsmagasinen att personen som är i fokus beskrivs som 

framgångsrik då det i förlagsgenren är mindre förekommande att det är någon person i fokus. 

När en person är i fokus i artikeln beskrivs personen oftast som framgångsrik, vilket stämmer 

överens med de intryck som respondenterna i Gauntletts Media, identity och Gender vittnar 

om att de uppfattar när de läser magasinen. Precis som på föregående fråga (4.9) är det 

möjligt att det bygger på en motreaktion på den bild av kvinnan som förmedlades i media i 

mitten av 1900-talet. Men det visar även att det ställs hårda krav i dessa ideal mer än vad 

gäller utseende, och är ytterligare ett vittne om bilden av kvinnor i livsstilsmagasin som 

”superkvinnor” (Gauntlett, 2008). 
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4.11 VILKEN KROPPSBYGGNAD HAR PERSONEN I 

ARTIKELN? 

  
Kommentar: Det är vanligare att personer vars kroppsbyggnad är mager representeras i 

förlagsgenren, men i övrigt stor majoritet för smala personer generellt. Att fler personer har 

kroppsformen mager i förlagsgenren beror delvis på att de har fler bilder från modevisningar 

och catwalks, där modellerna oftare är magra då dessa kläder endast sys upp i en storlek och 

oftast väldigt liten. I dessa fall har modemagasinen inte så stor makt att påverka vilken 

kroppsform modellen har om de verkligen vill visa plaggen. Annars kan de välja att inte 

publicera dessa bilder. Särskilt när det handlar om reklam och mode så är det dessutom viktigt 

vilken kroppsform som modellen som ska sälja produkten har. Ofta används en idealistisk 

kroppstyp för att sända ut signalen att en anledning till att köpa produkten är att få den kropp 

som speglar rätt sak i samhället. Vilket även går att applicera på modejournalistiken, som inte 

bara säljer klädesplagg, utan en livsstil. Samtidigt visar det som Evans (2003) skriver om att 

smalhet ofta är förknippat med andra framgångsrika delar i livet och slutligen lycka. Ett 

resonemang som Mika Kjellberg, grundare av en av Sveriges största modellagenturer 

MIKAS, har fört (Pojkdrömmar, 2015) är att det är modeskaparna som sätter kroppsidealen. 

Det hela går att se som en kedja: När modeskaparna kommer ut med en ny kollektion 

tillverkas endast ett exemplar av varje plagg, det är dessa provplagg som sedan skickas runt 

till olika publikationer som fotar modeller i dem. Att det bara finns ett plagg gör att modellen 

behöver vara i just den storleken för att kunna ha plagget. Men varför görs plaggen endast i 

storlekar som ska passa smala personer då? Förklaringen till det, enligt Mika Kjellberg, är att 

designerna vill se dessa kläder på kända personer, som filmstjärnor, på röda mattan. Och 
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dessa filmstjärnor är väldigt smala. Ser vi sedan en intervju med någon av dessa stjärnor där 

de pratar om kroppsideal är det inte helt ovanligt att de sedan för över idealets stafettpinne till 

media och filmindustrin – och så har vi helt plötsligt fått en kedja. Så om vi ser på 

kroppsidealen ur detta perspektiv så är det svårt att peka ut en enskild aktör som ”skyldig”, 

utan det blir snarare ett bevis för att de existerar i hela samhället och är inte unika för en 

enskild mediagenre. 

 

4.12 VILKEN KLÄDSEL BÄR PERSONEN? 

 
Kommentar: Stora skillnader går att se i hur personerna är klädda i de olika magasinen. I 

förlagsmagasinen är det vanligt att personen är uppklädd, vilket är betydligt mindre 

förekommande i kundtidningsgenren, där är det istället den informella klädseln som är 

dominerande. En bidragande orsak är att de kläder som visas på bild i kundmagasinen också 

går att köpa i butik för en bred målgrupp, samtidigt som många av kläderna i 

förlagsmagasinen är provkläder som används vid visningar och inte säljs i butik, utan används 

för att visa vad designern vill visa med sin kollektion. Att idealkvinnan som visas upp i dessa 

magasin antingen är festligt uppklädd eller informellt klädd har också en lång historia i media. 

Män, som oftare porträtteras i maktpositioner, är oftare formellt klädda samtidigt som detta 

resultat är ett tecken på att kvinnan fortfarande i dessa magasin framställs mer som 

sexualiserad och passiv (Jacobson, 2004). 

När det handlar om klädsel är skillnaderna störst. I förslagsmagasinen är det mycket vanligare 

att personerna är uppklädda i festliga utstyrslar och i kundtidningsgenren så är det vanligare 

att personerna är informellt och vardagligt klädda. Det går att resonera kring vad det beror på, 

men ett rimligt antagande är att tidningarna i den senare kategorin har ett tydligare mål att 
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sälja kläderna och det är den typen av kläder som finns i butikerna. Förlagsmagasinen har 

också fler bilder från modevisningar och catwalks och det är inte nödvändigtvis att dessa 

kläder sedan säljs i butik, utan har ett syfte att visa tankar och visioner kring modet. Att 

förlagstidningarna behöver sälja annonser och därför vill låta rätt människor synas i 

tidningarna (Allern, 2013) gör att de utformar även det redaktionella materialet efter det. 

Genom att skriva om vissa varumärken kan de även locka till sig dem som annonsörer. Så 

båda dessa journalistiska genrer är beroende av kapitalistiska krafter, men i 

kundtidningsgenren är det väldigt tydligt vem eller vilka det är som står bakom budskapen 

som förmedlas – något som i förlängningen kanske snarare borde öka trovärdigheten än att 

sänka den. 

 

4.13 ÄR PERSONEN I ARTIKELN KÄND? 
 

 
Kommentar: Det är vanligare att kända personer är med i förlagsmagasinen än i 

kundtidningsgenren, men väldigt jämnt i fördelningen i en jämförelse av de två kategorierna. 

En av anledningarna till detta kan vara att kundtidningarna oftare har intervjuer med personer 

inom företaget som de vill profilera. Även det är vanligare att personerna på bild i magasinen 

inte är kända så är det ändå en betydande del av tidningens sidor som är vigda åt just kända 

personer, något som är viktigt för identitetsskapande och som gör att läsaren kan använda 

både kändisen och magasinet för att ”hitta sig själv” och sin identitet då de blir som förebilder 

(Gripsrud, 2011). Magasinen kan på så vis även använda kända personer för att få sina läsares 

uppmärksamhet – då tips genom dessa kändisar hjälper till att skapa en bild av ”det rätta” om 

exempelvis en produkt eller ett sätt att leva. 

33%

67%

29%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Känd Okänd

Förlag
Kundtidning



 

39 

5. DISKUSSION 

I en jämförelse mellan de olika mediegenrerna som uppsatsen undersöker går det att 

konstatera flera skillnader. Till och börja med har de förlagsproducerade magasinen mer 

personfokus, det är vanligare att kundtidningarna har artiklar som inte fokuserar på någon 

person utan snarare en produkt. Därför är det också intressant att det finns fler tips om 

personlig förbättring i kundmagasinen – då de ofta uppmanar till köp. En möjlig orsak till att 

det är vanligare att kvinnorna i kundmagasinen är informellt klädda är att dessa kläder ska gå 

att köpa i butik, till skillnad från de som visas vid modevisningar som snarare syftar till att 

visa upp tankar och trender från designerns sida. 

 

Undersökningen av analysenheterna ger vidare en klar bild av hur en person som porträtteras i 

ett modemagasin ser ut och är. Personen är kvinna, har långt hår, är smal, är framgångsrik och 

har avslappnad klädsel eller möjligen lite festligare utstyrsel. De flesta av variablerna som gås 

igenom i den kvantitativa undersökningen har helt enkelt en, eller möjligen två, väldigt 

dominerande alternativ som finns representerade i tidningarna.  

 

Bilden av idealkvinnan som denna undersökning visar styrker därför den bild som 

respondenter beskriver i Media, gender and identity på frågan hur de uppfattar idealen i 

magasin riktade mot kvinnor, och som även använts som underlag för valet av 

variablfrågorna. Hall beskriver vidare att det finns olika kulturella grupper som har sina egna 

meningar för ting, så kan det därför konstateras att en smal kropp och långt hår är något som 

anses vara värdefullt och värt att leva upp till inom modevärlden. Det styrker att det finns en 

väldigt stereotyp bild av en kvinna i modejournalistiken som inte nödvändigtvis är förankrad i 

verkligheten. 

 

De bilder som finns av modevärlden och modejournalistiken delas av respektive genre – och 

förs över till kundtidningsjournalistiken när de magasinen utvecklas. Något som också skulle 

kunna ha betydelse är att redaktörerna för dessa kundtidningar ofta kommer från traditionella 

förlagsmagasin.  

 

För som konstaterats är det processer som gör att innehållet ser ut som det gör, vilket betyder 

att ingen medial produkt egentligen står helt fristående från sin omvärld. Den mentala bild 

som vi har av modemagasin, har vi tillskansat oss genom att läsa just modemagasin. När 
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modeföretag sedan gör sina egna magasin så vill de genom både innehåll och utformning 

likna de övriga magasinen inom genren modejournalistik – för att läsaren ska se på innehållet 

som ett mer högkvalitativt magasin och öka engagemanget som oftast är lägre i vanliga fall i 

läsningen av kundtidningar. För vad som efterfrågas av modeföretagen som gör dessa 

tidningar är en djupare relation till sina läsare, som inte nås genom traditionell 

marknadsföring, och på så vis är det ett sätt att öka engagemanget i konsumtionen av 

tidningarna. 

 

I undersökningens syfte finns en tanke om att kundtidningarna snarare tjänar på att det finns 

ideal i samhället för läsaren att försöka leva upp till, och att de därför för dessa ideal vidare 

snarare än att ifrågasätta dem – och att förlagsmagasinen har till uppgift att i någon mån 

ifrågasätta dessa ideal med hjälp av sina journalistiska verktyg. Denna tanke utgår ifrån det 

som Allern skriver om marknadsföring. Han menar att reklam ofta visar en idealistisk 

kroppstyp som sänder ut signalen att en anledning till att köpa en viss produkt är för att få den 

kropp som speglar ”rätt” saker i samhället. Så om kundtidningar ligger i gränslandet mellan 

reklam och journalistik skulle det eventuellt gå att se en sådan tendens. Men någon sådan 

trend går inte att se utifrån resultaten i undersökning. Snarare är det tvärtom. 

 

För att ytterligare koppla till Halls teori om stereotyp representation av kvinnor i media så kan 

vi fråga oss om det är så att alla kvinnor som är en del av, eller ens bara intresserad av, 

modevärlden passar in i den mall som magasinen så skarpt ritar? Är alla smala, har långt hår, 

och så vidare? Nej, det vore orimligt att anta, och därför finns det en stor grupp som inte kan 

spegla sig i den bild som förmedlas. 

 

Att det är en sådan snäv bild som målas upp i magasinen öppnar också upp för ett 

ifrågasättande av hur det påverkar det som vi kan kalla för ”verkligheten” och det 

identitetsskapande som media är en viktig del av. Till att börja med så kan de performativa 

uttrycken som skapar kön konstateras på en enkel och grundläggande nivå. Något som kan 

antas användas för att förmedla kvinnlighet är att nästan samtliga kvinnor på bild i magasinen 

har långt hår. Det är ett exempel på sådant som inte är biologiskt utan socialt betingat, men 

som ger en tydlig bild av kvinnlighet. Vad som får anses intressant är därför inte att kvinnor 

har långt hår, utan att det är representerat i sådan stor utsträckning. Att vi sedan ser att det är 

så vanligt i magasinen är sedan det som skapar meningen av dess sociala betydelse. 
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5.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Att content marketing och kundtidningsgenren kommer att växa under de kommande åren är 

ingen galen gissning, utan mycket talar för det. Även den genre med branded content i 

förlagsmagasinen, som går att bland annat se i tidningen Elle i denna undersökning, som har 

flera sidor som är sponsrade av H&M och MaxFactor, för att nämna två företag. Trots detta 

finns det inte ett överflöd av forskning på området och vilka effekter detta kommer att få för 

mediemarknaden och på vilket sätt det påverkar medieinnehållet i stort. 

 

Fortsatt forskning i samma linje som denna undersökning skulle med fördel göras med ett 

större undersökningsmaterial. Fler publikationer och antal nummer av dessa till att börja med. 

Men även utifrån termer av representation finns det fler variabler som är intressanta att 

undersöka, som etnicitet, som helt utlämnats ur denna undersökning. 

 

Djupare kvalitativ analys i genren tror jag också skulle vara intressant, nu ser vi konkreta 

siffror på vad som förekommer i magasinen, men på vilket sätt det förmedlas skulle med en 

djupare diskursanalys bli mer djupgående. Något som jag tycker saknas på forskningsområdet 

är också undersökningar kring läsarnas förhållningssätt till kundtidningarna – det finns viss 

forskning att tillgå, men inte särskilt uppdaterad sådan. Att utföra en receptionsstudie med ett 

antal personer som ingår i magasinens målgrupp hade därför varit intressant – för att diskutera 

både skillnader publikationerna emellan och hur de uppfattar de ideal som förmedlas. 
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Bilaga 1 
 
Kodmanual 
 
Formvariabler 
 
V1 I vilken publikation är artikeln publicerad? 
1. Styleby 
2. Elle 
3. Plaza Kvinna 
4. NK STIL 
5. Nelly 
6. KappAhl Life & Style 
 
V2 Vilken genre tillhör publikationen? 
1. Förlagsmagasin 
2. Kundtidning 
 
V3 Hur många sidor innehåller artikeln? 
1. 1 
2. 2-4 
3. 5-8 
4. 9 eller fler 
 
V4 Hur många ord innehåller artikeln? 
1. 0-500 
2. 500-1200 
3. 1200-1600 
4. Mer än 1600 
 
V5 Hur många bilder innehåller artikeln? 
1. 0-1 
2. 2-3 
3. 4-7 
4. 8 eller fler 
 
Innehållsvariabler 
 
V6 Vilket kön har personen i fokus? 
1. Man 
2. Kvinna 
3. Övrigt alternativ/Går ej att avgöra 
 
V7 I vilken ålder är personen? 
1. 19 år eller yngre 
2. 20-29 år 
3. 30-39 år 
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4. 40 år eller äldre 
 
V8 Vilken hårlängd har personen? 
1. Kort (ovanför örat) 
2. Medel (mellan örat och axeln) 
3. Långt (Längre än axeln) 
4. Går inte att avgöra 
 
V9 Vilken roll har personen på bilden? 
1. Modell 
2. Yrkesroll 
3. Privat 
4. Går inte att avgöra 
 
V10 Vilken roll har personen i texten? 
1. Yrkesroll 
2. Privat 
3. Går inte att avgöra/ingen roll i fokus 
 
V11 Förekommer ämnet hälsa i texten? 
1. Ja 
2. Nej 
 
V12 Förekommer tips om personlig förbättring i texten? 
1. Ja 
2. Nej 
 
V13 Beskrivs personen i texten som självständig? 
1. Ja 
2. Nej 
3. Ingen person i fokus i artikeln 
 
V14 Beskrivs personen i texten som framgångsrik? 
1. Ja 
2. Nej 
3. Ingen person i fokus i artikeln 
 
V15 Vilken  kroppsbyggnad har personen i artikeln? 
1. Mager (det vill säga smalare än vad som anses vanligt) 
2. Smal. 
3. Mullig  
4. Tjock (det vill säga större än mullig) 
5. Odefinierad (Modellens kropp syns inte på bilden, exempelvis om kroppen är dold) (För 
ytterligare information om kroppsbyggnad, se kapitel 5.9) 
 
V16 Vilken klädsel bär personen? 
1. Uppklädd Modellens klädsel festlig. 
2. Formell Modellens klädsel är strikt, exempelvis kostym eller dräkt 
3. Informell Modellens klädsel är vardaglig. Här inkluderas även träningskläder. 
4. Uniform Modellens klädsel är relaterad till ett yrke, exempelvis vit rock för vårdpersonal. 
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5. Avklätt Modellen har en mindre täckande klädsel som exempelvis under- och badkläder. 
6. Naken Modellen har inga kläder på sig. 
7. Övrigt Modellens har en annan klädsel än ovanstående alternativ. 
8. Odefinierad Modellens klädsel syns inte på bilden eller går inte att definiera 
 
V17 Är personen i artikeln känd? 
1. Känd (personen är exempelvis känd modell, skådespelerska, sångerska eller liknande) 
2. Okänd Modellen är okänd 


