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ABSTRACT 
 
Uppsatsens titel: Identitetsskapande populärpress 
 – en studie av kulturellt differentierade magasin 
Författare: Diana Löfgren & Lina Nilsson 
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Antal poäng: 10p  
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Examinator: Ingegerd Rydin 
 
 
Syfte:  Uppsatsen syftar att genom svenska Elle, amerikanska   
                                          Vouge och mexikanska Marie Claire ge en ökad  
 förståelse och  kunskap om texternas dolda 
 grundvärderingar och grepp och hur dessa kan påverka  
 läsarens identitetsskapande.   
 
 
Metod:  Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt där vi 

genom kritiskt text- och diskursanalys, ideologi kritik 
samt en semiotisk bildanalys har försökt att förstå varför 
och hur texterna i magasinen är producerade som de är.  

 
 
Resultat:    Studien visar att samtliga magasin är stöpta i liknande  
    form där många texter handlar om skönhet, mode och   
                                          konsumtion. Dock kunde vi i de kulturellt differentierade  
 magasinen utläsa att texternas innehåll många gånger  
 speglade kulturella grundvärderingar som till viss del 
 skiljer sig åt. 
 
Nyckelord:  Identitetsskapande, konsumtion, kultur, kropp, mode, 

social klass, genus, grundvärderingar, grepp 
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1. Inledning 
 
 

Magasin riktade till kvinnor finns idag i överflöd, man stöter på dem så gott som 

dagligen, exempelvis i livsmedelsbutiker, hos tandläkare och hemma hos vänner. 

Som läsare vet man mer eller mindre vad magasinet innehåller, bara genom att titta 

på dess framsida. Modereportage och diverse råd om utseende och beteenden 

avlöser varandra i magasinen, känslan man får är att det ena magasinet ofta är det 

andra likt. Nästan oavsett i vilket utvecklat land man befinner sig i finns liknande, 

om inte samma magasin att erhålla. 

   Kvinnomagasin, en typ av populärkultur, är något som säkerligen är knutet till 

många kvinnors vardagliga liv och läsningen av dem är för många troligen en 

inbiten rutin. Läsandet av magasin ses vanligtvis som ett rent nöje och tidsfördriv 

men det behöver inte innebära att det är helt oproblematiskt. Kvinnomagasin 

innehåller direktiv och uppmaningar om både utseende och beteende, kort och gott 

en guide för hur läsaren skall vara.   

   Vi anser att det finns ett intresse av att undersöka och förstå på vilket sätt texterna 

i de utvalda magasinen, amerikanska Vouge, svenska Elle och mexikanska Marie 

Claire, bland annat framställer kvinnan och hur de skildrar kulturella värderingar.  

1.1Disposition 
 

Vår uppsats är disponerad på följande sätt; efter inledningen ovan skriver vi 

kortfattat och allmänt om magasin riktade till kvinnor, vad vi själva har för 

uppfattning om dessa samt vad vi vill uppnå med denna studie. Vi fortsätter sedan 

med syfte och problemformulering. I bakgrunden kan man bland annat läsa om 

veckopressen och magasinens utveckling i Sverige och andra länder, om en tidigare 

studie av kvinnomagasin som Joke Hermes har genomfört samt en kort presentation 

av de magasin som har analyserats i uppsatsen. Våra teoretiska utgångspunkter 

består av teorier kring identitetsskapande, mode, konsumtion, kropp, genus, kultur 

och social klass. Metodologin består bland annat av en beskrivning av det tankesätt 

och de verktyg och tillvägagångssätt vi har använt oss av för att skaffa information. 

Därpå kommer en presentation av analys och resultat. Uppsatsen avslutas med att vi 

med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och resultat sammanfattar och 

diskuterar vad som framkommit i analysen. Tips på vad man kan skriva om vid 

fortsatta studier är även något som går att läsa i vår slutledning. 
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1.2 Syfte & Problemställning 
 

Med denna studie önskar vi utifrån tre olika magasin, ett svenskt, ett amerikanskt 

och ett mexikanskt, undersöka huruvida det genom dessa magasin går att utläsa, 

sociala fenomen, värderingar och kulturella dimensioner samt jämföra huruvida 

magasinen skiljer sig åt och ej. Undersökningen fokuserar på hur magasinen och 

dess texter implicit kan göra avtryck på läsarens identitet. 

Vi koncentrerar oss på följande frågor: 

 

 Vilka grundvärderingar går att utläsa i magasinen? 

 Vilka grepp används för att föra fram värderingar? 

 Hur gestaltas kvinnor i magasinen och hur skulle denna gestaltning   

                  tänkas påverka läsarnas identitetsskapande?  

1.3 Avgränsningar 
 

För att begränsa arbetets omfång har vi valt att inte göra en receptionsanalys, det 

vill säga genomföra intervjuer som förtäljer hur magasinens läsare mottar och tolkar 

texterna.  

   Vi är medvetna om de maktförhållanden och ekonomiska intressen som till viss 

del styr magasinens innehåll, då magasinen är beroende av att sälja annonsutrymme 

för att kunna överleva. Till hur stor grad dessa annonsörer har inverkan på 

magasinens innehåll är inte heller något som kommer att studeras närmre i denna 

undersökning.  

   Det görs heller inga anspråk på att utreda och presentera alla de fenomen och de 

strömningar som finns i samhället och som kan utläsas i magasinens innehåll. 

2. Bakgrund  

2.1 En sammanfattning av populärpressens utveckling 
 

En definition av populärpress är underhållnings- och förströelsetidningar, tidningar 

som idag går att finna i de flesta kiosker och livsmedelsaffärer. Populärpressen är 

indelad i fyra huvudgrupper varav en av dem är av intresse i denna uppsats; 

”tidskrifter för reportage och underhållning” (Hadenius & Weibull, 2003: 138). 

Denna grupp inom populärpressen delas in i olika undergrupper utefter vilka 

läsargrupper och olika smaker man vill nå (ibid.).  
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   Generellt var anledningen till att de första tidningarna uppkom att sprida nyheter 

och propaganda, men inte långt efter pressens födelse uppstod ett behov av en 

lättare och mer underhållande läsning. Inom den nya genren, populärpressen, 

börjades det skriva om både viktig information och nöje (Oscarsson, 2005).  

   Generellt i pressens historia ansågs den allmänna läsaren av tidningar vara män, 

kort sagt den generella gruppen ”människor” (Ballaster, Beetham, Frazer & Hebron, 

1995). Under sena 1600- talets England sågs första skymten av en tidning som även 

riktade sig till kvinnor. Anledningen var att utgivarna av tidningar fann kvinnliga 

läsare som en speciell intressegrupp, och kände sig tvingade att därmed även vända 

sig till dem. På ett diskret sätt förde man kvinnors intressen på tal i texterna 

exempelvis genom en så kallad ”problem page” , en sida där läsarna kan få svar på 

frågor och funderingar (Ibid.: 48). 

   I Sverige växte tidningarna som var inriktade på informativ underhållning fram 

under senare delen av 1700-talet. Dessa underhållningstidningar riktade sig främst 

till kvinnor och barn, vilka kallades för familjetidskrifter. De innehöll allt från mode 

och pyssel till noveller och informativa artiklar och var denna periods signum. 

Innehållet i familjetidningarna var ”insvept i en idylliserande och känslosam 

familjeideologi med kvinnan i centrum” (Oscarsson, 2005: 12).  

   Under 1800-talet i England var kvinnor de främsta konsumenterna av magasin, de 

köpte inte bara magasinen åt sina män utan läste dem även själva. Magasinen 

föreslog läsarna ett sätt att se på sig själva och världen runt om dem (Ballaster et al., 

1991). 

   Runt mitten och i slutet av 1800-talets Sverige grupperades populärskrifterna i 

modejournaler, familjetidningar och mer så kallade eleganta magasin, som riktade 

sig till läsare som ansågs vara av en finare social klass. Bilden av kvinnan i 

magasinen var något tvetydig, dels sågs hon som en yrkeskvinna tillhörande 

kulturen och samhället, dels ansågs hon vara en kvinna tillhörande hemmet.  

   I början av 1960-talet kom en ny våg med damtidningar i både England, Amerika 

och Sverige som ansågs vara något mer moderna. Relationen mellan kvinnan och 

hemmet avsades inte helt och hållet i de nya tidningarna, men synen på kvinnan och 

representationen av henne hade ändrats något. Fokus låg inte längre på kvinnans 

arbete i hemmet utan istället på henne som sexuellt aktiv, hennes synliga smak och 

då implicit även hennes sociala status. Exempelvis började magasinen visa 
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rundturer i ”finare” människors hem, där kvinnan i huset var den som guidade 

läsaren (Oscarsson, 2005, Ballaster et al., 1991).  

      Under de senaste 50 åren har de svenska veckotidningarna i allt större 

omfattning tappat en stor del av sina upplagor, för att lämna plats åt diverse 

specialtidningar och magasin av olika slag (Hafstrand Kolås, 2005). Människors 

fritidsintressen kom i fokus på grund av kortare arbetsdagar och ökad inkomst att 

kunna spendera på sina intressen, i samband med detta utvecklades 

specialtidningarna markant. Kvinnan framställdes fortfarande som samstämd med 

familjen men inte som hushållsarbetare, istället visade man på att hon hade 

viktigare saker för sig än att sköta om hushållet (Hafstrand Kolås, 2005, Larsson, 

2005).  

   Sedan 1980-talet har det skett en internationell förändring i pressens historia, 

många veckotidningar har förvandlats till mer påkostade månadstidningar, mode- 

och livsstilsmagasin som accepterar ett luxuösare och dyrare levnadssätt (Hadenius 

& Weibull, 1999). Sedan senare delen av 1900- talet har en ökad 

internationalisering skett bland världens tidningar. För att få en större läsarkrets 

anpassas inte sällan de utländska koncepten till den kultur och marknad där 

magasinen lanseras. Istället för att spara pengar på att använda samma redaktionella 

material i olika länder, produceras ofta största delen av innehållen i magasinen för 

den marknad den vänder sig till. Varumärkena på de etablerade magasinen är 

viktiga att hålla fast vid när de internationaliseras. Namnen associeras ofta med en 

viss typ av innehåll och konsumenten förväntar sig därmed något visst av 

magasinet, en biljett in, vid nyetablering på nya marknader (Hafstrand Kolås, 2005). 

2.2 Tidigare studier 
 

Universitetslektorn Joke Hermes arbetade under fyra år med att studera 

kvinnomagasin utifrån läsarens synsätt och perspektiv. Hon frågar sig varför man 

läser magasinen, hur de läses och vilken roll de spelar i människors liv. Hermes 

genomförde intervjuer med läsare av magasin, både män och kvinnor. Hennes 

studie visade att tidskrifterna enligt läsarna inte ansågs ha något kulturellt värde, 

däremot ett praktiskt värde i form av skönhetstips, recept och råd inom mode. De 

främsta anledningarna till att kvinnor läser magasin är för att fördriva tid, hämta 

styrka, få tips om hur de ska bli mer fullständiga och framförallt är magasinen lätta 

att lägga ifrån sig. En annan anledning är att magasinen erbjuder material och 
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historier som kan hjälpa, stärka läsaren, och kan ge läsaren en känsla av att ha 

kontroll över sitt liv. De ska med magasinens hjälp känna sig förberedda på 

eventuellt kommande tragedier. Hermes menar vidare att magasinen har 

auktoriteten att ge läsaren möjlighet att fantisera sig till ett perfekt jag (Hermes, 

1995).  

2.3 Magasinsbeskrivning 

2.3.1 Svenska Elle  
 

Modemagasinet Elle Sverige lanserades 1988 av det franska förlaget Hachette 

Filipacchi Médias i samarbete med svenska förlaget Bonniers. Det franska förlaget 

bidrog vid lanseringen med magasinets koncept och dess innehåll, medan Bonniers 

använde sin erfarenhet av den svenska marknaden för att skapa Hachettes koncept 

till en tidskrift. Efter ett framgångsrikt etablissemang på den svenska marknaden 

upplöstes samarbetet mellan förlagen och i dag är Hachette Filipacchi Sverige Ab 

ensam utgivare av tidningen (Carelli & Dahlström, 2005). Elle Sverige säljs i 

85 100 exemplar per månad och varje nummer har cirka 275 000 läsare. Enligt Elle 

Sverige är den typiska läsaren en välutbildad, aktiv och högavlönad storstadskvinna 

i åldern 29. Kostnaden för ett lösnummer är 40 kr och en årsprenumeration kostar 

429 kronor (www.hachette.se, 2006-03-27). 

2.3.2 Amerikanska Vouge 
 

Det amerikanska modemagasinet Vouge grundades 1915 och idag florerar olika 

utgåvor av Vouge världen över. Förlaget bakom Vouge USA är The Condé Nast 

Publications vars högkvarter huserar i New York, USA. Condé Nast ägs av 

konglomeratet S. I. Newhouse Advance Publications. Ursprungligen var Vouge en 

veckotidning men idag är den en flera hundrasidig månadstidning. Månadsupplagan 

för amerikanska Vouge uppgår till cirka 1,25 miljoner och medelåldern för 

tidningens läsare är 36 år. Målgruppen är kvinnor, vilka står för 88 procent av 

läskretsen. En månadsprenumeration för amerikanska Vouge kostar 18$ vilket 

motsvarar 135 SEK 2006-04-06, ett lösnummer kostar 3.99$ motsvarande 29 SEK 

(www.style.com/vogue, 2006-04-06). 
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2.3.3 Mexikanska Marie Claire 
 

Magasinet Marie Claire beskrivs på sin hemsida som kvinnans bästa vän, då den 

kombinerar teman om samhällshändelser, relationer, mode, matlagning, skönhet. 

Saker magasinet menar att man samtalar med sina vänner om. 

   Mannen bakom Marie Claire heter Jean Prouvost och han lanserade magasinet i 

Frankrike 1937. I dag är tidningen världskänd och finns i 26 olika upplagor världen 

över.  

   Sedan 1991 finns Marie Claire tillgänglig i Mexiko där den ges ut av Editorial 

Televisa, världens ledande förlag av tidskrifter på spanska. Magasinet ges ut på 

licens av franska Marie Claire Group, ett av världens mest prestigefyllda 

magasinförlag (www.groupemarieclaire.com, 2006-04-06). 

   Målgruppen för magasinet är dynamiska, medvetna och aktiva kvinnor, ett 

magasin ”for woman of the world” i åldern 19-44 år. Månadsupplagan för Marie 

Claire Mexiko är 70 000 exemplar och når i genomsnitt cirka 448 000 läsare 

(www.editorialtelevisa.com, 2006-04-06). Priset per lösnummer ligger på 27 

mexikanska pesos, vilket motsvarar cirka 20 SEK (www.groupemarieclaire.com, 

2006-04-06). 

2.3.4 Framsida 

Samtliga magasin är utformade på liknande sätt. Framsidan är glansig vilket är 

karakteristiskt för exklusiva månadsmagasin, och visar foton på vackra välkända 

kvinnor. Decembernumren för svenska Elle och amerikanska Vouge har den 

brittiska skådespelerskan Keira Knightley som omslagsflicka och mexikanska 

Marie Claire pryds av den amerikanska skådespelerskan Naomi Watts. Runt om 

kvinnornas foto finns texter som länkar till vad innehållet i magasinet har att 

erbjuda. 

2.3.5 Orientering 

I samtliga tre magasin är dess innehåll indelat i ämneskategorier: mode, skönhet 

hälsa & träning, livsstil, artiklar och ”alltid i”. Kategoriernas namn är 

självbeskrivande, med undantag av ”alltid i” som innefattar ständigt återkommande 

företeelser i varje månadsupplaga, exempelvis horoskop och chefredaktörens 

krönika. För en översikt på de olika magasinens innehåll se bilaga 10. 
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2.3.6 Annonser 

Följande annonser som representerar internationella företag finns med i samtliga 

utvalda magasin december 2005: Estee Lauder, Dior, Lancôme, Chanel, L´oréal, 

Olay, och Mont Blanc. Generellt består nästintill all reklam av bilder på kvinnor. 

   I Elle är det huvudsakligen de anrika, stora modemärkena som täcker 

annonssidorna. Allt från kläder till parfymer bär märkenas emblem även 

skönhetsprodukter är välrepresenterade i magasinet, framförallt så kallade 

åldershämmande ”anti-rynk” krämer. Sammanfattningsvis består reklamen främst 

av varor och märken som utstrålar lyx och exklusivitet. 

Amerikanska Vouge innehåller, likt svenska Elle, reklam som visar lyxiga miljöer 

och bilder på glada kvinnor som är omringade av diamanter och glitter värda en 

förmögenhet. 

   I mexikanska Marie Claire är flertalet reklamannonser riktade till familjen och 

hemmet. Det är stor bredd på reklamen, allt från exklusiva modemärken för väskor 

till hushållsartiklar som tvättmaskin, hundmat och mjölkpulver till bebisar. De 

exklusiva och dyra märkena är placerade i början av tidningen och reklam för 

tillexempel hushållsprodukter finns i slutet av tidningen.    

3. Teoretisk ram 
 
 

Uppsatsen betraktas utifrån olika teoretiska perspektiv; ett identitetsskapande där 

konsumtion, kultur, genus, social klass och mode ingår. Vi tar även hjälp av 

kvalitativ text- och diskursanalys, hädanefter kallad för CDA, ur ett ideologikritiskt 

perspektiv. Vi använder oss av semiotisk bildanalys och dess teoretiska grunder för 

att kartlägga grundvärderingar och grepp i magasinens texter och bilder och se hur 

dessa kan vara en del av läsarens identitetsskapande. 

3.1 Identitet 
 

Jaget blir enligt Thompson (2001) allt mer reflexivt och öppet i dagens moderna 

samhälle; dels ska människan lita på sig själv, dels ger media riktlinjer för hur 

individen skall leva. Han menar att jaget inte är något fixerat utan är ett så kallat 

symboliskt projekt som individer ständigt konstruerar i mötet med bland annat andra 

människor, genom medier och nya erfarenheter. Förr hade personliga möten det 

största inflytande på människans jag-skapande, idag har istället det ökade 

medierade materialet fått ett väsentlig inflytande. Människan får genom media allt 
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ökad tillgång till symboliska resurser som kan användas för identitetsskapande och 

som ställer nya krav på människan. Individer får idag lättare att jämföra och ta del 

av hur deras liv kan levas annorlunda antingen symboliskt eller imaginärt. Detta kan 

få konsekvensen att människan ser kritiskt på sig själv och sina egna livsvillkor 

vilket kan påverka jag- eller identitetsskapandet (Thompson, 2001). 

3.1.1 Konsumtion  
 

I 1700-talets England utvecklades något som kan kallas en konsumtionsrevolution, 

där intresset för fenomen som bland annat romanläsning, mode och fritidsaktiviteter 

ökade. Det var främst medelklassen som låg bakom revolutionen, dels efterhärmade 

medelklassen till viss del samhällets överklass, men grundade även själva egna 

smaker och tycken som skiljde sig från elitens. Det som kännetecknar 

konsumtionsbeteende är att leva i nuet, omättlighet, begär och efterfrågan av nya 

ting, vilka aldrig tar slut. Den moderna konsumtionen utmärker sig främst genom 

att vara en lyxkonsumtion där strävan efter njutning står framför strävan efter att 

tillfredsställa behov. Endast reella ting kan ge behovstillfredsställelse, men även 

inbillade ting kan skänka njutning. Den moderna hedonismen kännetecknas av att 

konsumenten inte är beroende av några yttre sinnesintryck, utan framkallar njutning 

i sina dagdrömmar. Dagdrömmen ger dels ett begär efter just njutning men även ett 

begär eller längtan efter dagdrömmens förverkligande (Miegel & Johansson, 2002) 

Det är främst själva längtan efter produkten, framför tillhandahållandet av den som 

utgör själva njutningen. Förverkligandet av dagdrömmen blir ofta till en besvikelse, 

vilket i sin tur leder till ett ”ha begär” och längtan efter en ny produkt. Campbell 

menar att sambandet mellan en människas smak och dess njutning är väl synligt då 

man som människa tycker om att föreställa sig att äga det som faller en i tycke 

(Featherstone, 1991b). 

3.1.2 Mode 
 

Identitet är en process som ständigt förändras och skapas allt efter som människor 

lever, och enligt Hurd & Olsson (2005), iklär människan sig en identitet, något som 

sker både medvetet och omedvetet. Kläderna människor bär kan förtälja vem 

människan bakom dem är, och vilken klass individen har eller vilken klass de 

strävar efter att ha. Genom kläderna som människor bär finns investerade drömmar 

om identitetsskapande, detta är dock inte helt oproblematiskt eftersom individen 
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många gånger har tvingats till kompromiss och anpassning. När människor klär sig 

kan det handla om ett framträdande för människans omgivning. Många människor 

använder sig av just sitt yttre och sina kläder för att vinna respekt och en speciell 

social status, men är dock ständigt hänvisad till de kulturella regler och de språk 

som de känner igen och till redan etablerade samhällshierarkier (Hurd, Olsson & 

Öberg, 2005).  

   Brück (2005) menar att mode är en process som är under ständig förändring och 

måste omvandlas till ting och kläder för att kunna bli synligt (Nilsson, 2005). Modet 

rymmer motsägelser då det kan fungera som ett sätt för människan att konsumera 

eller köpa sig en identitet. Modet innebär även att alla skall bära det som är rätt eller 

inne för tiden och de människor som inte bär de rätta kläderna och accessoarerna är 

då totalt ute (Hurd et al, 2005). 

3.1.3 Kropp 
 

Inom konsumtionskulturen har kroppen, den unga och vackra, en central plats. 

Vardagslivet kännetecknas av att utseendet blivit allt viktigare för människor och 

många gånger handlar det sociala livet om att producera och reproducera kroppar. 

Människan är beroende av att kontrollera och effektivisera kroppen genom träning, 

diet och annan disciplin, något som haft en avgörande betydelse i 

konsumtionssamhället (Featherstone, 1991a). I reklam och populärpress 

konfronteras människan ständigt med bilder på idealiserande unga, vackra och 

attraktiva kroppar. Reklammakarna har skapat och står ansvariga för en idealbild av 

kroppen som för många är ouppnåelig (Record i Mehan & Riordan, 2002, Lövgren, 

2005). Utseendet ses som en spegelbild av individens identitet där dess värde är 

knutet till dess utseende. Hur en människa accepteras i samhället beror många 

gånger på hur man ser ut, och att ha en välsvarvad kropp uppmuntras. Inte sällan 

övertygas människor om att de ser yngre och bättre ut genom att underhålla sina 

kroppar genom olika metoder.  

   De bilder som sprids via massmedia bidrar till att offentliggöra människors 

föreställningar om hur kroppen ska se ut. Genom idealiserade bilder av kroppen blir 

människan mer medveten om sin egen kropp och jämför sig med de bilder som 

finns i media. Bilderna bidrar till att människan iakttar och kontrollerar den egna 

kroppens beteende, hur den ser ut och förhåller sig till andra kroppar i samhället 

(Featherstone, 1991a). 
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   Enligt Turner (1982) manipuleras kroppen estetiskt i dagens västerländska 

konsumtionssamhällen. Kroppens utseende får en allt ökad betydelse där idealet 

idag är att vara slank och att ha en bra figur. Konsumtionskulturen har bidragit till 

vikten av kroppsligt underhåll och därmed skapat en marknad av produkter och 

tjänster som kan hjälpa kroppen till ett förbättrat utseende för att hålla kvar 

ungdomens utseende. Många gånger förekommer reklam som uppmuntrar 

människor att anamma strategier för att förebygga eller skjuta upp det kroppsliga 

åldrandet. Att inte ta vara på sin kropp genom diverse skönhetsmetoder bidrar enligt 

Turner till moralisk slapphet.  

 
 ”Ours is an age obsessed with youth, health and physical beauty.  

Television and motion pictures, the dominant visual media, churn out 

president reminders that the lithe and graceful body, the dimpled smile 

set in an attractive face, are the keys to happiness, perhaps even its 

essence.” (Kern 1975: ix ur Featherstone 1991:177) 

 

Idag är människan skyldig att ta vara på sitt yttre, det kroppsliga förfallet är det bara 

människan själv som kan bekämpa (Miegel & Johansson, 2002). En fast och tränad 

kropp är i dag en symbol för en människa som har den rätta inställningen, som bryr 

sig om sig själv och som har en förmåga och styrka att ta hand om sig själv (Bordo, 

1993). 

3.1.4 Genus 
 

Då det är livsstilsmagasin som studeras i denna uppsats är det omöjligt att undvika 

att prata om genusperspektiv. Alla samhällen består av en manskultur och en 

kvinnokultur, dessa skiljer sig åt och kan förklara varför det är så svårt att förändra 

de traditionella könsrollerna som cirkulerar i våra samhällen (Hofstede, 1991). De 

egenskaper som i dag betraktas som manliga respektive kvinnliga är till stor del 

konstruerade och skapade sedan en lång tid tillbaka. Sedan födseln finns en 

förväntad kvinnlighet respektive manlighet, bestämda livsmönster, beroende på 

vilket kön vi tilldelats (Björk, 1996). Idag är könsrollerna så väl rotade att vi ser 

fördelningen mellan manligt och kvinnligt som något självklart och naturligt 

(Miegel & Johansson, 2002). Kvinnan tilldelas idag egenskaper som ömhet, 

känslighet, skönhet, lyhördhet och sentimentalitet. Hon förväntas vara mjuk, 

omhändertagande och ha lätt för att prata om känslor (Björk, 1996). Mannen har en 
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roll som betraktare medan kvinnan är objektet som blir betraktat. Denna 

föreställning har framkommit bland annat genom det religiösa arvet och 

civilisationsprocessen och har en stor betydelse för kvinnan även idag, då hon 

ständigt är föremål för värdering och bedömning. Ideligen betraktas kvinnan, likaså 

när hon är ensam betraktar och värderar hon sig själv, ständigt med manliga ögon 

(Tseëlon, 1998).  

3.1.5 Kultur 
 

Kultur är ett begrepp som används i flera olika sammanhang, ”I de flesta 

västerländska språk betyder kultur vanligtvis civilisation eller förfining av sinnet, 

och i synnerhet resultaten av sådan förfining som bildning, konst och litteratur”. 

(Hofstede 1991:13). 

   En annan definition av kultur, som Hofstede benämner kultur 2, är betydligt 

bredare och syftar på de tänkesätt, känslor och handlingsmönster som lärs in under 

en livstid. Det är denna definition av kultur som kommer att användas i denna 

studie, eftersom man talar om kultur som ett kollektivt fenomen, en kollektiv 

programmering som skiljer medlemmarna av en grupp från människor i en annan 

(Ibid).  

   I undersökningen söker vi efter kulturella värderingar som förmedlas genom 

magasinen från de tre aktuella länderna och det blir därför aktuellt att prata om 

dimensioner av nationella kulturer.  ”En dimension är en kulturell aspekt som kan 

mätas i förhållande till andra kulturers motsvarande aspekt.” (Hofstede, 1991: 24). 

Enligt Hofstede (1991) finns det fyra grundläggande kulturella dimensioner, tre av 

dem kommer att tas i beaktande för att se huruvida de går att utläsa i de utvalda 

magasinen.  

   Dimensionerna sträcker sig över många samhällsområden och institutioner så som 

stat, arbete, skola och familj. Nedan beskrivs dimensionerna i koncentrerad form, 

hämtade ur Hofstede (1982, 1991) för en mer ingående och övergripande förklaring 

se ibid. 

 Kollektivism gentemot individualism – ser på förhållandet mellan individen 

och gruppen.  

 I individualistiska samhällen är banden mellan individer lösa och man förväntas 

sköta sig själv, engagemanget för familjen är fokuserat på de allra närmaste. 

Människors identitet är baserad på den specifika individen, där det finns ett 
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emotionellt oberoende av organisationer och institutioner. Man tror på individuella 

beslut och generellt har familjer i länder som präglas av ett individualistiskt 

tänkande få barn. 

   Samhällen som utmärks av kollektivism integreras sedan födseln i starka, 

sammanhållna grupper där man skyddar och stöttar varandra och där lojalitet är 

något som värderas mycket högt. Här finns ett kollektivt tänkande där gemensamma 

beslut förespråkas, och ett emotionellt beroende av tillhörighet i organisationer 

finns. I dessa länder är det vanligt med stora familjer.  

 Kvinnlighet gentemot manlighet – Ser huruvida samhället präglas av 

feminint eller maskulint tänkande?  

I samhällen som präglas av maskulinitet är de sociala könsrollerna tydligt åtskilda. 

Kvinnor förväntas vara ömma, mjuka och omhändertagande medan männen 

förutsätts vara bestämda, starka, självsäkra och inriktade på materiell framgång. I 

dessa länder finns ofta ett utpräglat machismo tänkande, ett manlighetsideal, där 

mannen dominerar i samhället. Männen anses vara breadwinners, familjeförsörjare, 

medan kvinnorna är cakewinners, de som blir försörjda. 

   I de länder där femininet präglar samhället överlappar könsrollerna varandra, både 

män och kvinnor antas vara ömma, mjuka och omhändertagande. Här finns en tro 

på jämställdhet där olikheter mellan könen inte betyder att det finns en 

differentiering i maktförhållanden dem emellan. Inte bara män utan även kvinnor 

kan vara breadwinners. 

 Osäkerhetsundvikande (från svagt till starkt) – Beskriver i hur hög grad 

medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända 

situationer.  

   I länder med svagt osäkerhetsundvikande anses osäkerhet som en normal del av 

livet, det finns en tolerans mot innovativa idéer. Man lever i större utsträckning i 

nuet, oron för framtiden är generellt inte speciellt stor. Dessa länder präglas till 

mindre del av deras religion.  

   Är graden av osäkerhetsundvikande hög ser man osäkerhet som något som bör 

bekämpas, det finns ett motstånd mot innovation och behovet av trygghet och 

säkerhet är viktigt. Religion och traditioner har ofta en mycket betydande roll i 

dessa länder, ett sätt att skapa något fast och tryggt i tillvaron. Oron inför framtiden 

är ofta stor och det finns en rädsla för att misslyckas.  
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3.1.6 Social klass 
 

Enligt Mosco (1996) finns det i dag en debatt om hur man bör se på social klass 

vilken rör sig om: ”…categorial, relational, formational dimensions of social 

class” (Miliband i Mosco, 1996: 216), synsätt som trots sin distinktion till stor del 

överlappar varandra. 

   Categorial syftar på den kategorisering av samhällsmedlemmar som har funnits 

sedan länge, där man delar in människor utefter den position de har i samhället, 

deras sociala klass. Kategoriseringen av människor är baserat på deras ekonomiska 

förhållanden; välfärd och inkomst (Mosco, 1996). Enligt Berger (1995) tenderar 

människor som har samma ekonomiska position i samhället ha liknande livsstil, 

utbildning, yrke och värderingar.     

   Social klass kan även ses som en relational dimension, den relation som 

människor har till varandra, vilken är baserad på deras förhållanden till den 

grundläggande sociala processen av social produktion och reproduktion. Enkelt 

beskrivet handlar social klass utifrån detta synsätt om förhållanden som existerar, 

tillexempel mellan arbetarklassen och kapitalet vilket är baserat på ägarskap och 

produktion. Enligt den tredje dimensionen formational, existerar social klass i den 

grad människor är medveten om deras position och agerar utefter den (Mosco, 

1996). 

4. Metodologi 

4.1 Kvalitativ metod 
 

Avsikten med denna studie är att analysera text och bild, ”skala av” reklambilder 

och artiklar för att se vilka värderingar som finns latent i texterna. Det blir därför 

aktuellt att använda sig av ett kvalitativt angreppssätt, en metod som grundas på 

analyser som går in på djupet, där forskaren försöker få en ökad förståelse och 

kunskap kring det som studeras. Vid detta tillvägagångssätt söker man efter att hitta 

mening och innebörd, vilket kan göras genom att ställa frågor som hur och varför 

(Svenning, 2003). Genom att studera detaljer i magasinen vill vi kunna få förståelse 

för samhället genom de grundvärderingar som ligger bakom magasinens texter, helt 

enkelt se hur detaljer och helheten hänger ihop. Utgångspunkten inom tolkning av 

texter ligger i hermeneutiken, som innebär att förstå och komma fram till en mening 

som också är en kunskap (Gripsrud, 2002). 
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4.1.1 Förförståelse 
 
 

Fördomar är ett ord som många gånger tolkas som något negativt, men som är en 

förutsättning för att kunna tolka och förstå. För att överhuvudtaget ha en möjlighet 

att tolka något krävs förförståelse som bygger på tidigare erfarenheter, värderingar 

och språk. Alla har vi vår egen erfarenhetsbank, vilken vi sedan utgår ifrån för att 

kunna ge mening åt det vi undersöker (Gripsrud, 2002). Denna studie handlar om 

att blottlägga de värderingar och budskap som magasinen förmedlar till sina läsare, 

och det blir här aktuellt att tala om en förförståelse av de tre länder och kulturer som 

tidningarna representerar. För att inte låta våra förutfattade meningar ta övertaget i 

våra tolkningar ska vi sträva efter att ha så öppna sinneslag till materialet som 

möjligt. Dock kommer vi i vår tolkning oundvikligt präglas av att vi är två svenska, 

unga kvinnor som är uppvuxna i det svenska samhället med dess normer och 

värderingar. Så gott som dagligen kommer vi i kontakt med filmindustrins och 

medias skildring av det amerikanska samhället. Det mexikanska samhället har även 

en av oss upplevt på nära håll.  

4.1.2 Urval 
 
 

Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metodundersökning, därför handlar det i vårt 

fall inte om att empiriskt generalisera utan istället att få en förståelse av det vi 

undersöker (Svenning, 1997). Magasinen som valdes för analys är svenska Elle, 

amerikanska Vouge och mexikanska Marie Claire. Valet grundades på magasinens 

tillgänglighet, vårt intresse av att studera magasin från olika kulturer, samt det 

faktum att magasinen är skrivna på språk som vi behärskar, svenska, engelska samt 

spanska.  

   För att undvika att personliga intressen påverkade urvalet av nummer, valdes 

magasin från samma tidsperiod, december år 2005. Genren för magasinen är den 

samma: magasin som vänder sig till kvinnor i ungefär samma ålder, vilket gör det 

intressant att se på vilka sätt magasinens texter och grepp liknar och skiljer sig åt.     

   Det urval av texter som vi analyserat är en blandning av annonser och 

redaktörskrivna artiklar. Många gånger kan det vara svårt att göra en skarp skillnad 

mellan dessa båda eftersom annons och redaktörstext många gånger smälter 

samman i magasinen och ofta kan ha samma syfte, som att marknadsföra och sälja 

produkter. Avsikten med vårt urval är att på ett relevant sätt lyfta fram de texter 

som vi bäst anser spegla de tre magasinens generella innehåll och grundvärderingar. 
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   Begreppsbildning har en central roll i all forskning och speciellt i kvalitativa 

analyser, begreppskategorier skapas och det sätts etiketter på materialet (Svenning, 

1997). För att kunna få nya infallsvinklar läste vi magasinen flera gånger om, och 

en övergripande sammanfattning av tidskrifterna gjordes inledningsvis för att få en 

generell bild av innehållet. I detta stadium försökte vi så långt som möjligt att gå in 

i uppgiften med öppna sinneslag för att söka efter mönster. Efter denna generella 

överblick gick vi in på djupet för att finna sekvenser som tydligt följer på varandra. 

Slutligen när teman och tydliga mönster tagits fram, letade vi selektivt i magasinen 

för att finna exempel som stödjer det som framkommit under den tidigare 

processen.                                                                          

4.2 Kvalitativ text och diskursanalys 
 

För att se hur de olika texterna i magasinen är skapade och används i enskilda 

sociala situationer och i samhället som stort, samt hur användandet av språket i 

magasinen kan bidra till att forma och reflektera samhället använder vi oss av CDA 

i denna uppsats. 

   Det finns olika sätt att se på begreppet diskurs. Ett enkelt sätt att förklara 

begreppet är en språklig handling, människors användande av både muntligt och 

skriftligt språk som går att finna utanför de språkliga systemen, socialt konstruerade 

betydelse system. Diskurs kan också ses som ett sätt att synliggöra utsagor i en 

kontext; grundläggande makt, tanke och handlingsmönster som människor handlar 

efter. Diskursen hjälper till att förstå varför vissa saker kan kännas enklare att tänka, 

tala om och ta till sig än andra ting (Ekström & Larsson, 2000, Miegel & 

Johansson, 2001, Lindgren, 2005, Winther & Jørgensen, 2000). Enligt 

introduktören av diskursbegreppet, Foucault, är en diskurs ”[...] en språklig ordning 

som utgör regler och praktiker som gör meningsfulla yttranden möjliga.” 

(Lindgren, 2005: 125). Utsagan är det centrala i en diskurs, och Foucault menar att 

diskurser är formade eller gjorda av utsagor, vilka etablerar en kontext men som 

också över tid kan bytas ut och ersättas av andra utsagor (Danaher, Shirato & 

Webb, 2000).  

   Genom CDA kan ett samhälles eller en kulturs rådande normer och ideologier, 

både synliga och osynliga, problematiseras och ifrågasättas i medietexter. CDA är 

ett analysverktyg där tre nivåer eller dimensioner, som visas i modellen nedan, 

används för att belysa olika sidor av samma text (Schröder, 2002). 
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Diskursteoretikern Fairclough (1995) menar att språket både är socialt skapat men 

också socialt skapande och språkanvändandet är alltid skapat av sociala identiteter, 

sociala relationer och system av kunskap och värderingar. Alla texter bidrar till att 

forma dessa aspekter av samhället och kulturen. 

 

”Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga 

förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Fokus läggs på de 

diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och 

i social förändring. Detta undersöker man genom att analysera de konkreta 

fallen av språkbruk eller den kommunikativa händelsen som en del av 

diskursordningen. Varje kommunikativ händelse fungerar som en form av 

social praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter 

diskursordningen. Det betyder att en kommunikativ händelse formar och 

formas av den bredare sociala praktiken genom dess förhållande till 

diskursordningen.” (Winther & Jørgensen, 2000:76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I analyserandet av magasinstexterna, modellens kärna, ser vi till ord och meningars 

egenskaper, hur de produceras och används i magasinen. Det går att visa på 

förhållandet mellan språkliga detaljer i medietexter och skapandet av ideologier och 

se hur dessa ideologier bidrar till reproduktion av en ojämn samhällsordning. Hur 

skribenterna i olika medietexter väljer ord och bygger meningar för att förklara 

något förekommande kan vara mer eller mindre medvetet för dem. Ofta kommer 

ordvalen av sig självt och utan någon vidare eftertanke eftersom skribenten är van 

vid att skriva på ett visst sätt. I den andra dimensionen, den diskursiva praktiken ser 
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de används av magasinsproducenterna. Här skulle man även kunna se hur läsare 

diskursivt kan avkoda texten, vid genomförandet av en receptionsanalys.   

   I den tredje och sista dimensionen, den sociala praktiken, ska vi se till hur texten 

som analyseras är en del av en särskild form av det bredare sociokulturella som 

råder under en specifik tidsperiod (Schröder, 2002). Orsaken till att en text är 

konstruerad eller skapad på det vis den är blir inte tydlig av texten i sig (Ekström & 

Larsson, 2000). Inom ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv utgår man ifrån att det 

finns en dold ideologisk innebörd i den text som analyseras (Schröder, 2002).  

4.2.1 Ideologikritik 
 
 

I den kritiska diskursanalysen som redovisades ovan ser man efter hur olika 

medietexter bidrar till skapandet av samhälleliga ideologier. En ideologi kan ges 

många olika betydelser, den inriktning som används i denna uppsats är den kritiska 

ideologin (Ekström & Larsson, 2000). 

   Ideologikritiken intresserar sig för huruvida ideologier skapas och reproduceras 

omedvetet i människors språk och handlingar. Inriktningen kopplas ofta samman 

med en Marxistisk analys av klassamhället där makt och dominansförhållanden i 

samhällen blottas och kritiseras negativt. Vid användandet av ett ideologikritiskt 

synsätt intresserar man sig framförallt av texter som läses oproblematiskt och 

självklart, utan någon större reaktion, eftersom det är just dessa texter som ofta är 

uppbyggda och döljer rådande samhällsideologier. Beteenden eller händelser som 

kan tyckas vara universella eller naturliga kanske egentligen har sitt ursprung i en 

intressegrupps eller socialklass värderingar och åsikter. I viss mån bör man som 

analytiker av texter försöka ställa sig utanför textens kultur för att uppfatta det 

logiska eller självklara som något annat än naturligt (ibid.).    

   I uppsatsen ligger fokus på att genom analys av språkanvändandet i magasinen se 

hur samhällsideologier kan reproduceras. Då vi analyserar magasinen kommer vi att 

se hur de meningar och ord som skribenterna och reklamskaparna har skrivit i 

magasinen kan vara del av något större än skribenterna själva. Det är intressant att 

se hur texterna i magasinen kan vara konstruerade socialt och hur verkligheten kan 

vara konstruerad och strukturerad socialt genom språket. Vi kommer genom CDA 

och ideologikritiken dels försöka att lyfta fram varför en text ser ut som den gör. 

Hur används ord i magasinen, finns det några normer, värderingar eller 

verklighetsuppfattningar som är mer eller mindre synliga i texterna? Vi skall även 
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titta på om texten kan sägas vara en produkt av den kultur som den förekommer i? 

Vi bör även ha i åtanke när vi läser texterna att vi skall vara uppmärksamma på att 

de mest normala och vardagliga texter är de texter som är ideologiska texter.  

4.3 Semiotisk bildanalys 
 
 

Då denna studie innefattar analys av reklambilder och övriga bilder i magasinen, 

har semiotisk bildanalys fått en central roll i undersökningen. Bildanalys har sin 

grund inom semiotiken och därför kommer semiotiken presenteras inledningsvis för 

att därefter gå in mer grundligt på vad bildanalys innefattar och hur den kan 

tillämpas. 

   Ordet semiotik har sina rötter i det grekiska ordet semeion som betyder tecken och 

den kan nämnas vid en teori om betydelse och hur betydelser uppstår 

(Berger,1995).  

”Semiotiken försöker blottlägga det omedvetna och konventionella som finns 

inbyggt i all kommunikation, de underliggande kulturella koder som bestämmer hur 

vi tolkar språkliga och icke-språkliga utsagor” (Heradstveit & Bjorgo, 1992: 21).  

En central del i semiotiken är dess intresse för teckens kollektiva betydelse, dvs. 

gemensamma koder som är en förutsättning för allt socialt liv. Dessa koder används 

dagligen när personer kommunicerar till varandra och förutsätter att den andre 

förstår det som önskas förmedlas (Heradstveit & Bjorgo, 1992).  

   Begrepp som hör teckenanalysen till är denotation och konnotation. Denotation 

ses som det bokstavliga meddelandet, ett teckens grundläggande och konkreta 

mening. Konnotation innebär att man går på djupet och hittar den latenta kulturella 

betydelsen, ser till symboliska, historiska och emotionella betydelser (Barthes ur 

Berger, 1995) Kort uttryckt skulle man kunna säga att konnotation är de 

associationer som ett tecken eller en bild ger.     

Analys och tolkning av bilder hade varit relativt enkelt om budskapet alltid hade 

varit rakt och entydigt. Problematiken ligger i det faktum att en bild kan tolkas på 

flera olika plan, vilket man inte alltid tänker på vid första anblicken. När det rör sig 

om bilder i reklam är det vanligt att använda sig av andra motiv än den produkt som 

önskas sälja för att locka betraktarens ögon till sig. Tillexempel kan en vacker, 

karismatisk kvinna fungera som lockbete för att fånga upp läsaren för att sedan 

förmedla vidare information om den produkt som önskas sälja. 

   Analysera brukar betyda att man delar in i bitar och undersöker delarna var för 
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sig. För att inte få ett felaktigt helhetsintryck av det som studeras är det viktigt att 

hitta en balans och inte ta för lätt på vissa delar eller faktorer och överbetona andra. 

Nedan följer ett generellt frågeschema som vi använder vid en bildanalys. Schemat 

bör användas efter att först ha granskat den aktuella frågeställningen, och frågorna 

ska ses som ett medel inte ett mål. Frågorna är användbara till olika grad, beroende 

på vilken typ av bild som analyseras (Hägg et al, 1973). 

Vad föreställer bilden? Här beskrivs bildens denotation, dess grundbetydelse, samt 

text om sådan finns. 

Hur är bilden uppbyggd? Under denna punkt undersöks färg, form, kontraster med 

mera. Är det ett foto, konstverk, staty osv. 

Vem är bildens avsändare? Här bör man även ha i åtanke hur bilden distribueras. 

Är det exempelvis via tv eller press? 

Vilket syfte verkar bilden? Här förklaras sändarens intentioner med bilden, vill den 

sälja, informera, påverka etc.  

Vilka grundvärderingar har bilden? Denna frågeställning kommer mycket vikt 

läggas vid analysen av magasinen. Med grundvärderingar menas bestämda 

livsmönster, som värderingar gällande könsroller, religion, klasstillhörighet, kropp, 

skönhet m.m. Värderingarna hittas inte alltid i grundbudskapet utan kan finnas i 

bildens miljöbeskrivning eller personframställning, m.a.o. i bildens konnotativa 

område (Hägg et al, 1973). 

4.4 Självkritik 
 
 

Vår målsättning har varit att arbeta med det utvalda materialet med så öppna 

sinneslag som vi kan och försöka bortse så långt det är möjligt från den 

förförståelse som vi bär på. Eftersom det inte finns någon objektiv verklighet, 

oavsett vilka tillvägagångssätt som används går det inte att fånga en verklighet som 

kan uppfattas som den enda sanna, det är omöjligt att analysen inte påverkats av 

våra egna erfarenheter och upplevelser samt det faktum att vi är kvinnor och 

studenter uppväxta i ett svenskt samhälle.  

   Vi är vana läsare av svenska kvinnomagasin vilket kan ha påverkat analysen på så 

sätt att vi kan ha varit mindre kritiska till de svenska texterna jämfört med texterna i 

de andra magasinen. Värderingar, ämnen och den journalistik som finns i svenska 

Elle har vi tagit del av under flera år, vilket medför att vi kanske inte reflekterar 
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speciellt mycket över dem utan ser dem mer eller mindre som naturliga. Det kan 

även finnas en risk att vi ”övertolkat” en del texter och lagt för lite vikt vid andra.  

5. Analys och resultat 
 
 

I vår uppsats ser vi diskursen som det språk eller de grepp som används i magasinen 

för att föra fram värderingar och åsikter genom reportage och reklamannonser. Vi är 

intresserade av hur texten produceras, hur läsaren avkodar texten har för oss i denna 

uppsats en underordnande betydelse. 

   De texter som analyseras har valts ut på grund av att de ämnen och de grepp som 

används i texterna tydligt representerar övrigt innehåll i magasinen.  

Som forskare har vår målsättning varit att förhålla oss neutrala till texten och inte 

bedöma om texten som skriven är rätt eller fel, utan enbart studerat de grepp och 

värderingar som kan ligga dolda i texten och hur dessa texter kan tänkas påverka 

läsarens identitetsskapande.  

   Nedan redogörs för de analyser av de texter som valts ut och representerar 

magasinens värderingar och grepp. Efter analys av texter från samtliga magasin, 

tematiserar vi och sammanför analyserna från de tre magasinen och förenar dem 

med den teori vi funnit vara relevant för studien. Analys av magasinen följer enligt 

följande ordning: svenska Elle, amerikanska Vouge och mexikanska Marie Claire. 

5.1 Svenska Elle 
 

Texterna i svenska Elle handlar många gånger om vad kända människor gör och 

tycker om något, vad de använder eller vill använda för produkter. Inte sällan är 

dessa varor skapade av välkända och väl etablerade namn och varumärken. 

5.1.1 Julklappsextra 
 

Bilden visar en elegant mörk klänning, ett par spetsiga pumps, ett guldhalsband, 

snittblommor, hudvårdsprodukter från Chanel, en liten burk tryffel samt en flaska 

brännässelextrakt, se bilaga 1. Det handlar om exklusiva produkter för upp till 

39 000 kronor stycket. Färgerna går i svarta, lila och rosa toner, alla i kalla nyanser 

som ger ett elegant och strikt intryck.  

   Texten kan ses som en diskurs för kvinnlig skönhet, där man visar upp en 

komplett klädsel bestående av klänning, högklackade skor, smycke samt 

hudvårdsprodukt i form av antirynk kräm.  
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   Texten kan även indirekt ses som en varureklamsdiskurs där det handlar om att 

sälja, dock bidrar den redaktionella texten till att intrycket inte blir lika säljande 

som en traditionell reklamannons. Man personifierar produkterna genom att säga att 

det är chefredaktörens personliga val, hennes personliga julklappslista som delats in 

i kategorierna ”till sig själv”, ”till alla kvinnor” samt ”till alla människor”. Genom 

att linda in produkterna i denna typ av text kan läsaren få intrycket av att det 

handlar om att informera snarare än att sälja. Chefredaktören som varit med i 

tidningsbranschen under många år kan ses som en svensk kändis och beskrivs i 

magasinets innehållsförteckning som en ”expert”. Skribenterna i magasinet verkar 

anta att läsaren har ett intresse av att få reda på vad chefredaktören önskar sig samt 

önskar ge till andra. När hon presenterar sina drömklappar, indikerar hon vilka ting 

läsaren borde drömma om. Hon som chefredaktör och ”expert” drömmer om dessa 

produkter, hennes intressen kan bli läsarens intressen.    

   Textens inledning lyder: 

 ”- När jag var elva år och min mamma skulle till S:t Petersburg vinkade jag av 

henne med orden: Och glöm inte att köpa ett Fabergéägg till mig”. Ett uttalande 

som förstärker Christinas position som expert genom att avslöja att hon redan som 

elvaåring hade koll på vad ett 39 000 kronors Fabergéägg är. Man kan undra hur 

många som känner igen sig i denna medvetna elvaåring. Man kan också fråga sig 

huruvida Christinas Fabergéäggs historia verkligen är sann eller om det är en 

uppdiktad historia som berättas för att Christina vill upprätthålla en image som 

medveten chefsredaktör. 

   Ord som ”tryffel” och ”Fabergéägg” är sociala koder som symboliserar en 

specifik livsstil i form av lyx och livsnjutning. Bara det faktum att Christinas 

utvalda tryffel kommer från Östermalmshallen ”Tryffel, 400 kronor, 

Östermalmshallen”, som vår förförståelse förtäljer oss ligger i de fina kvarteren i 

centrala Stockholm, och inte från en ICA butik visar att det handlar om något unikt 

som inte går att få tag på var som helst. Vidare förklarar Christina, ”För det är så, 

så viktigt med vackra saker.”, vilket i det här fallet kan tolkas som att dyrt är lika 

med vackert. Ju mer det kostar desto bättre känsla. ”Det finns inget så roligt som en 

dyr crémekur [...]”, visar åter igen att njutningen verkar sitta i produkternas pris 

snarare än dess innehåll.  

   Texten legitimerar ett skönhetsideal där man förespråkar en idealkvinna som 

rynkfri, och som lyxigt klädd, mycket viktiga faktorer enligt ”experten” Christina. 
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Varorna blir en symbol för status och det liv som hög status i samhället innefattar. 

Texten legitimerar även att dyrt är bra, produkterna vänder sig till människor som 

kan handla utan att bry sig om siffran på prislappen. Få läsare skulle troligen känna 

att produkterna är inom grepphåll, för många visar bilden snarare en ouppnåelig 

dröm, vilket i sig kan skänka njutning.  

5.1.2 Tillsammans är vi coola 
 

Den utvalda artikeln ingår i en serie av porträtt, där fem svenska par berättar om 

varandra och sina förhållanden. Se bilaga 2.  

   Parets kläder är nästan identiska, och smälter samman i en enda klädsel. Skulle 

man endast se kläderna skulle det vara svårt att avgöra vem av dem som är kvinna 

respektive man. Färgerna går i militärbruna nyanser och är av sportig karaktär. 

Båda personerna strålar i varsitt brett leende och ger ett mycket kärleksfullt intryck.   

   Texten kan ses som en relationsdiskurs som visar en tvåsamhet mellan man och 

kvinna. Inledningsvis uttrycker Petter sig med följande fraser; ”Jag fick kämpa som 

ett svin” […] och ”Jag jagade henne bokstavligt upp och ner i backarna” […] Här 

kan man utläsa hur mannen spelar på de klassiska manliga egenskaperna genom att 

använda sig av aktiva verb som ”kämpa” och ”jaga”. Vidare berättar han om sitt 

första intryck av Michaela där han beskriver henne som ”blyg” och 

”lättmanövrerad”, passiva adjektiv som anses typiskt kvinnliga.   

   Texten förtäljer vidare att Michaela på ett tidigt stadium gjorde klart för sin man 

att hon inte var beredd att ge upp något av sina intressen, varken sitt jobb eller 

skidåkningen. Hon beskrivs i texten som en kvinna som tycker om att vara ute i 

naturen, tävla och vara fysiskt aktiv, något som nu smittat av sig även på hennes 

man. Samtidigt som hon framställs som en sportig och äventyrlig kvinna som bär 

hängiga byxor, något som generellt anses vara manligt, samtidigt visar hon passiva 

kvinnliga sidor genom att ha långt blont hår och jobba som fotomodell. 

Sammanfattningsvis kan kvinnan beskrivas som en person som balanserar både 

typiskt manliga och kvinnliga egenskaper. Likaså är det för mannen som utöver de 

manliga egenskaper som nämnts ovan även beskrivs med följande meningar: […] ” 

han hade väldigt lätt att prata om känslor” […] och ”Petter ler snett”. Här visar 

mannen på typiskt kvinnliga egenskaper och beteenden.   
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   Paret berättar att deras nya gemensamma intresse är att ta jägarexamen. Jaga 

konnoterar till manlighet och styrka. Här visar återigen kvinnan intresse för något 

som vanligtvis inte uppfattas som kvinnligt.   

   Grundvärderingen i texten ser på par som två individer. Vår förförståelse säger att 

mannen i artikeln, som är en svensk kändis, har barn från ett tidigare förhållande, 

vilket inte alls nämns i artikeln. Istället för att se på paret som en familj med barn, 

väljer man att framställa dem som två olika individer som lever i tvåsamhet och 

kompletterar varandra. Mannens och kvinnans roller är inte tydligt åtskilda utan 

smälter samman. Texten går både emot de traditionella rollerna mellan kvinna och 

man, samtidigt som den vidhåller dem.  

5.1.3 L´ORÉAL-Collagen Wrinkle de-creaser  
 

Elle genomsyras av varumärken och texter som förespråkar produkter som är 

åldershämmande, en av dem är L´ORÉALs Collagen Filler Wrinkle de-crease. Se 

bilaga 3. 

   Reklamannonsen består av ett uppslag, där den första sidan visar modellen 

Claudia Schiffer, en blond kvinna vars blå ögon är riktade mot läsaren. Hon bär en 

vit skjorta och i handen håller hon en hudvårdsprodukt som riktas mot hennes kind. 

Hennes blonda hår sträcker sig till annonsens andra sida där produkten visas i 

fullständig form tillsammans med två demonstrerande bilder som visar hur 

”Collagen Filler Wrinkle de-crease” verkar på huden. 

    Produkten som kvinnan håller i sin hand konnoterar en spruta och kan ses som en 

ersättare till de medel som används, bland annat Botox, som injektion för att släta ut 

rynkor. Hela bilden utstrålar sterilitet och renlighet. Bakgrunden är vit, likaså 

kvinnans vita skjorta som konnoteras till en sjuksköterskas vita rock. Denna 

association kan ge en känsla av förtroende inför produkten, att krämen är 

vetenskapligt testad (på Claudia Schiffer?), innan den når konsumenten.   

    Annonsen är en varumärkesdiskurs, produkten finns publicerad i magasinet för 

att marknadsföras och säljas. Den kan även ses vara relaterad till diskursen av 

kvinnlig skönhet då det är kvinnan som är i bildens fokus. Diskursen föreskriver 

idealbilden av kvinnan som ung, rynkfri och mån om sitt yttre, något som kan ses 

genomgående i magasinet.  

   Enligt texten är produkten en ”Wrinkle de-crease, en ny anti-rynkbehandling som 

bekämpar rynkan direkt! ”och som [...] ”reducerar rynkorna inifrån”. Ordet ”ny 
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antirynkbehandling”  konnoterar till nyskapande, ett positivt ord som även kommer 

att förknippas med L´ORÈAL som företag. Det nya med produkten må vara att den 

”minskar”, ”reducerar” och ”bekämpar direkt”, sin fiende, som i detta 

sammanhang är rynkan. Ordet, ”direkt” förknippas med effektivitet, konsumenten 

behöver ej vänta för synbart positivt resultat 

   Texten innehåller vetenskapliga siffror och procentantal för att visa hur effektiv 

produkten verkar. Sådana uppgifter kan medföra ytterligare känslor av förtroende 

för produkten. Ytterligare anspelningar på förtroende ger texten ”Från forskning till 

skönhet”, krämen sägs reducera rynkor vilket medför att konsumenten blir 

vackrare. 

   Annonsen legitimerar bilden av hur en kvinna skall se ut då den visar en idealbild 

av en troligen retuscherad, vacker supermodell utan ålderslinjer. Hennes utseende är 

en förebild för hur kvinnor bör se ut i dag. Den förespråkar att kvinnan genom 

konsumtion kan köpa produkter för att manipulera sig till (o)naturlig skönhet.  

5.2 Amerikanska Vouge 
 
 

Intrycket man får av texterna i Vouge är att innehållet överlag uppmuntrar läsaren 

till konsumtion av dyra exklusiva kläder, krämer och smycken. De kläder och 

accessoarer som visas i magasinet speglar en känsla av lyx och stilfullhet, och 

kommer mestadels från de exklusiva modehusen. Produkterna som det skrivs om i 

Vouge kräver pengar på bankkontot eller välladdade kreditkort för att kunna köpas.  

5.2.1 A Diamond is forever 
 
 

Annonsens första sida (Bilaga 4) visar en bild på en klassiskt vacker, rynkfri, vit 

kvinna, som sitter lutad mot en fåtölj i blankt beige tyg med medaljongliknande 

mönster och vänder blicken mot läsaren. Kvinnans ansikte och kropp är i fokus på 

bilden. Hon har en tunn skjorta med guldiga prickar. Det är endast kvinnans högra 

hand som är synlig och på den skimrar det. Bakom kvinnan till höger står en tänd 

lampa, vars skärm går ton i ton med de andra textilierna i bilden. Bakgrunden, samt 

kvinnans hår är mörkt, likaså textens bakgrund på andra sidan av uppslaget. Texten 

är skriven i gyllene beige färg, samma färg som prickarna på kvinnans blus och som 

på lampans skärm. Den sista meningen i texten skiljer sig från övrig text då den är 

skriven i isblå färg. Den isblå färgen i textens sista fras kopplas samman med 
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diamanters kalla färg och leder ögat vidare till företagets logotyp längst ned på 

höger sida. 

Annonsens text lyder: 
 

“Your left hand dreams of love. Your right hand makes dreams come true. Your 

left hand whispers sweet nothings. Your right hand tells it like it is. Your left 

hand lives happily ever after. Your right hand lives happily here and now. 

Women of the world, raise your right hand.”  (Vouge, dec 2005:15)  

 
 

Till höger om texten finns fyra diamantringar fria i luften.  

   Annonsens grundvärderingar finns i både text och bild. Färgerna i så väl kvinnans 

kosmetika som textilierna är väldigt sparsmakade och naturliga. De diskreta 

färgerna speglar elegans, kvinnan framställs som tjusig och elegant. 

Medaljongmönstret på fåtöljens tyg kan tänkas passa i större och finare miljöer. Det 

finns inget som sticker ut från den perfekt svala och eleganta bilden utom just 

skimret på kvinnans högra hand. Ett skimmer som förefaller vara en av de 

diamantbeströdda ringarna som visas på annonsens högra sida. Reklamannonsens 

budskap är riktad till de kvinnliga läsarna, och meddelar att det är dags att låta den 

högra handen blir lika välprydd som den vänstra eventuellt är. Om det fattas en 

diamantring på högerhand är det hög tid att låta det bli en ändring på det. 

   Texten som analyseras är en varureklamsdiskurs, den är skapad för att sälja 

produkten, som här är diamantringar. Den är producerad som en monolog där 

läsaren tilltalas direkt och kan tänkas vara kvinnan på bildens tankar eller ord som 

är riktade till läsaren. Eftersom amerikanska Vouge genomsyras av budskap om att 

konsumtion ger lyx och frihet, stämmer reklamtexten väl överens med övriga 

reklamannonser och texter i magasinet. 

   Texten är byggd på föreställningen om att läsaren tillhör bland annat den 

amerikanska kulturen, då tillexempel frasen: ”Your left hand dreams of love”, kan 

tänkas stå för den hand man bär ringen då du har ingått äktenskap, handen för 

vigselringen.  

   Texten använder sig av dikotomier och metaforer, vänster hand och höger hand 

som vardera symboliserar olika saker. Vänster hand är här en symbol för kärlek och 

äktenskap och höger hand är en symbol för läsarens ”egna” hand eller liv, som hon 

bestämmer över. En hand eller egentligen ett liv som beskrivs genom fraser: ”[...] 

makes dreams come true, [...] tells like it is, [...]lives happy here and now”. Den 
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andra, vänstra handen ”[…] dreams of love, whispers sweet nothings, lives happily 

ever after”, med andra ord en hand som är bunden till en annan person. Den sista 

frasen i texten ”Women of the world, raise your right hand”, uppmanar till att välja 

det som den högra handen står för, att konsumera, att leva i nuet och att vara lycklig 

nu.  

   Texten spelar på befintliga antaganden om förhållandet mellan kvinna, man och 

giftermål, dock kan man tänka sig att texten inte riktar sig till mannen och kvinnan 

tillsammans utan till kvinnan själv. Texten antyder att det finns fasta sociala 

positioner i samhället, giftermål och partners, men att dagens kvinna existerar på 

egen hand, inte endast som ett par tillsammans med mannen. Den kan även tänkas 

åberopa att det i dag inte är ovanligt att människor väljer att leva ensamma, att de 

inte har en fast och trogen partner och därmed inte har en vigselring på vänster 

hand. ”A diamond is forever” lyder företagets text bredvid varumärket och kan 

tolkas som att de ifrågasätter om kärleken likt diamanter håller för evigt. 

    Diamantringarna i annonsen är inte menade att vara vigselringar, de är ringar 

enbart för kvinnan och som köps för hennes skull, för hennes egen njutning och 

begär. Ringarna är till ”[…] women of the world”, och man kan då fråga sig vilken 

värld och vilka kvinnor? Förmodligen vänder den sig till kvinnor som har pengarna 

att kunna köpa diamantringar för eller till dem som har en man med kapital att göra 

det. Därmed utesluter texten de kvinnor som inte har tillräckligt med kapital, de får 

nöja sig med att endast drömma om juvelerna och det liv som juvelerna förknippas 

med.  

   Texten motsäger till viss del den traditionella synen på kvinnan och mannen som 

ett par, som ett tillsammans. Den uppmanar kvinnan till att själv vara aktiv och själv 

ta de beslut som hon vill, att välja den högra handen framför den vänstra. Texten 

förespråkar även rikedom och en viss social klass, då den uppmanar läsaren till att 

köpa en diamantring. Med tillräckligt mycket kapital kan läsaren själv ta vilka 

beslut denne vill, pengar skänker frihet. 

 

5.2.2 Winter beauty buys 
 

I amerikanska Vouge finns det här och var tips från tidningens skribenter om olika 

ting som är värda att köpa. Ett exempel är ”Winter beauty buys” där Vouges Janelle 

skriver om olika skönhetsprodukter som enligt henne är värda att köpa (bilaga 5). 
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   Det finns inte något nämnvärt att säga om bilden på produkten, mer än att man 

visar produktens utformning. Läsarna ska veta hur produkten och förpackningen ser 

ut då de eventuellt letar efter den i butiken. 

   Texten som analyseras är, trots redaktionell text, en varureklamdiskurs. Janelle 

har format texten som att det är hennes personliga tips till läsaren, en 

informationstext om skönhetsmedel, som visar sig vara ett grepp för att 

marknadsföra och sälja produkten. 

 

Texten lyder: 
 

Secret in -a-Tube Lumé 

“Awarded best Mask of the Year! This celebrity favourite physician 

formulated Facial Mask and Oil is designed to diminish fine lines, 

puffiness and dark circles while rejuvenating your skin. Available at 

dermatologist and plastic surgeon clinics and high end retail stores or 

secretinatube.com” (VOGUE dec 2005: 213) 
 

 

Textförfattaren använder sig av ord som ”Awarded best Mask of the Year” som 

konnoterar positiva känslor till Lumés mask och för att bevisa maskens effektivitet, 

då den blivit belönad för årets bästa mask. I näst kommande mening nämns ord 

som ”celebrity”, ”favourite”, och ”physician” vilket ökar den redan positiva 

inställningen till masken. Ordet ”celebrity” konnoterar till vackra och 

framgångsrika människor, genom att använda masken kan läsaren få känslan av att 

komma ett steg närmare kändisarna. Ordet doktor konnoterar seriositet och 

trygghet, läsaren får därmed, om tvivel fortfarande finns, ännu en bekräftelse på att 

varumärket och produkten är köpvärd och att maskens effektivitet inte är en bluff. 

   I näst följande mening står det att krämen är framtagen för att minska eller ta bort 

svullnader och mörka ringar medan den även föryngrar konsumentens hud. Orden 

framtagen och minska blir i detta sammanhang positiva medan svullen, mörk och 

ringar blir negativa. Räddningen kommer i slutet av meningen där ordet  

”rejuvenating”, föryngrande, bär hela textens budskap.  

   I dag finns det en uppsjö av ansiktskrämer, några exempel kan ses i det 

analyserade numret av Vouge, som kan vara ett alternativ till nervgiftet Botox. 

Botox sprutas in i människors ansikten och förlamar muskler, vilket förhindrar att 
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rynkor och ålderslinjer syns. De så kallade doktorskrämerna ska verka på liknade 

sätt, få huden att se yngre ut, men konsumenten slipper sprutor och läkarbesök.  

   Ovanstående text legitimerar värderingar om att det är viktigt för kvinnor att se 

bra och framförallt unga ut idag. Texten bidrar till att manipulationer med utseendet 

kan ses som legitimt, den framställer det som högst naturligt och nästan självklart 

att kvinnan bör göra något åt sin åldrande hy. Genom texten anser vi oss utläsa att 

ett ungdomligt utseende ses som en förbättring av utseendet. Den förmedlar att det 

amerikanska samhället inte till fullo uppskattar naturlig skönhet, det måste till 

produkter och metoder för att förbättra och försköna. Texten reproducerar 

värderingar om hur människan bör och inte bör se ut.  

5.2.3 Need it now – twinkle toes 
 
 

Bilden intill texten visar fem liknande par skor som vardera är prydda med juveler. 

Intill varje sko visas varumärke och pris (bilaga 6). Skorna kostar från 395 $ till 770 

$ vilket är ett motsvarande värde på cirka 3000 SEK till 5800 SEK (2006-04-29).  

Skorna konnoterar till den förtrollade glasskon i Askungen där läsarna får 

bestämma vilken av de juvelprydda skorna som passar deras fot och gör dem till 

kvällens förtrollade Askunge. 

   Texten som analyseras nedan är en redaktörstext av Vogues Filipa Fino och hittas 

under rubriken ”Need it now” i magasinet. Texten är utformat på ett något 

annorlunda sätt än de två tidigare analyserade Vouge texterna, den känns vid en 

första läsning inte lika säljformad. Fokus i texten ligger inte på ett visst varumärke, 

snarare en specifik stil och skomodell. Texten vill upplysa magasinets läsare om 

vilken trend som skribenten anser att läsaren ska följa när det är dags att gå på 

diverse tillställningar.  

 
“The invitations say simply ”festive” or ”cocktail” - but with social codes 

becoming more formal this winter, why not play the Regency heroine in a 

romantic Jane Austen dress? Dreamy Elizabeth Bennets and Emma 

Woodhouse let their party shoes peek out flirtatiously from floor-length 

frocks. And the Empire waist that looks so much in fashion right now 

would be perfectly Pride & Prejudice with a pair of these rhinestone lady 

slippers. Capital, Capital! “(Vouge, dec, 2005:228)  
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Skribenten använder sig av ord som ”invitations”, ”festive”, ”cocktail” och 

”social codes”, och verkar förvänta att läsaren brukar få inbjudningar av festligare 

slag och därmed vet vad festligt och cocktail innebär vad gäller klädkoder. 

Skribenten vill uppmärksamma läsaren om, i fall denne undgått att märka, att 

vinterns sociala koder är något mer formella än vad de vanligtvis är. Filipa Fino 

formar texten på så vis att det framstår som om hon för läsarens skull erbjuder 

viktig information, det vore pinsamt för läsaren att komma till en fest och inte 

känna till hur man förväntas klä sig.  

   Orden ”heroine”, ”romantic”, ”Jane Austen” och ”flirtatiously”, kan få läsaren 

att tänka på hjältinnor i romantiska miljöer och flörtigt spel mellan kvinna och man. 

Texten kan tänkas få läsaren att identifiera sig med eller spela en roll som liknar de 

klassiskt romantiska karaktärerna i Jane Austens berättelse Förnuft och känsla. 

Filipa skriver vidare att den markerade moderiktiga midjan är i perfekt stil med 

Förnuft och känsla, om läsaren även bär ett par juvelprydda skor. Skribenten kan 

tänkas vilja frammana en känsla hos läsarna, att de likt experten Filipa någonstans 

är medvetna om vad som krävs för att vara moderiktig och därmed kunna föra sig 

på en fest. Ordvalen visar att Filipa har ett syfte med sin text, bereda vägen för 

konsumtion. De sista orden i texten ”capital, capital” gör detta tydligt, det krävs 

ljuvliga pengar för att kunna konsumera.  

   Texten legitimerar att slösaktighet och konsumtion inte är något som läsaren bör 

känna någon skuld inför, snarare uppmanar texten till det. Det handlar inte om att 

ha möjligheten att lägga (snuskigt) mycket pengar på något tillfälligt som modeting 

här skor, det är något man ska göra. Texten legitimerar även bilden på kvinnan som 

betraktad, ett objekt att studera, som kläs upp. Genom att klä sig i juvelprydda skor 

kan kvinnan för en kväll bli någon annan, en förtrollad Askunge.    

5.3 Mexikanska Marie Claire 
 

Texterna i Marie Claire är överlag skapade för att uppmuntra till konsumtion, man 

använder sig mångt om mycket av texter och produkter som relateras till kvinnan 

och det familjeliv hon lever.  

   Då magasinet är skrivet på spanska har vi valt att översätta de texter som valts ut 

för närmare analys.  
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5.3.1 Vianney  
 

När man ser närmre på heminredningsannonsen för ”Vianney”, föreställer bilden en 

kvinna som sitter på en stor säng med en bebis i famnen, se bilaga 7. Sängen är 

prydligt bäddad med flertalet kuddar placerade mot sänggaveln. Bredvid sängen står 

ett nattduksbord med tre tända ljus, ett fotografi samt en vas med eterneller. Hela 

bilden genomsyras av en gammalrosa färg, där allt går ton i ton, från gardin och 

överkast till kvinnans och bebisens klädsel, vilket ger ett mjukt, varmt och ombonat 

intryck. Kvinnan och barnets centrala placering på den generösa sängen, gör att 

läsarens blick genast dras dit och möts av kvinnans kärleksfulla, glittrande ögon.  

   Den tänkta målgruppen för annonsen är troligen gifta kvinnor, gärna mammor, då 

vår förförståelse säger att samboende utan att vara gift samt singelboende inte är 

vanligt i Mexiko.  

   Annonsen är en varureklamsdiskurs, vars syfte är att sälja Vianneys 

inredningsprodukter och det försöker man göra genom att skildra en vardag som 

många kvinnor kan känna igen sig i. Kvinnan på bilden passar väl in i den 

åldersgrupp som Marie Claire vänder sig till, troligen är det lätt för läsaren att 

identifiera sig med kvinnan och hennes roll eller blivande roll som mamma och 

hustru.  

   Texten kan även ses som en könsrolls- samt familjediskurs som legitimerar 

kvinnans roll som beskyddande moder och familjen som en betydelsefull social 

institution. Texten målar upp en bild av det perfekta familjelivet i det perfekta 

hemmet, och upplyser om att Vianneys produkter kan göra ditt hem, och indirekt 

ditt familjeliv ännu bättre. Modern är vacker, välvårdad och har ögon som utstrålar 

lycka, bebisen vilar lugnt med tummen i munnen, hemmet är städat och prydligt, 

kan det bli bättre?   

Annonstexten lyder: 

”Vianney - un hogar acogedor”, Vianney – ett familjärt hem och ”Diseños y estilos 

que mejoran tu hogar”, Design och stil som förbättrar ditt hem. 

   Annonstexten använder sig av personligt tilltal genom att använda ordet ditt, ett 

knep för att greppa tag i läsaren. Orden design och stil konnoterar i det här 

sammanhanget status och välstånd, något som enligt förförståelsen endast en 

specifik klass i det mexikanska samhället har råd med.  
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   Annonsen förmedlar att man som mamma borde ge sitt barn det allra bästa. 

Indirekt säger texten; för att ge ditt barn det bästa, ge dem ett hem skapat av 

Vianney.      

   Termerna familjär och hem konnoterar trygghet och värme, något som Vianney 

önskar stå för och bli förknippat med. Det finns ett antagande om att familjen är 

betydelsefull för läsaren och den blir därmed ett vinnande koncept att spela på. 

Intressant är att en familj vanligtvis beskrivs som mamma, pappa och barn, men här 

har man valt att utesluta pappan. Man skulle kunna ana att han är familjeförsörjaren 

och troligen är på jobbet.  

   Grundvärderingar som går att utläsa är de tydligt åtskilda könsrollerna, där 

annonsen legitimerar idealbilden av kvinnan som omhändertagande mamma i 

hemmet. Bilden kan även ses som ett tecken, då den går att likna vid bilden av 

Jungfru Maria och Jesusbarnet, som symboliserar det goda och oskuldsfulla.   

5.3.2 Sovrumslekar – juegos de alcoba 
 
 

Artikeln behandlar ämnet sexlekar, steg för steg vill texten guida läsaren i hur 

diverse sexhjälpmedel kan introduceras i dennes liv. Man har valt att visa upp olika 

sexleksaker, massage oljor och en bok om sexlekar, allt i mycket färgglada kulörer 

och som vid första anblicken nästan skulle kunna misstas för en mix av smågodis 

eller barnleksaker.  

   Vibratorerna som presenteras är formade på ett mycket oskyldigt sätt i form av en 

gul anka, en jordgubbe samt ett mintgrönt litet djur, och avslöjar därmed inte dess 

intima funktion. Den gula plastankan har fått en iögonfallande plats intill rubriken, 

och har en betydligt större storlek än övriga sexleksaker som visas i annonsen.  

  Texten är redaktörskriven och kan ses som en informationsdiskurs som önskar 

upplysa läsaren, samtidigt som det är en varureklamsdiskurs vars syfte är att sälja. 

Personligt tilltal används genomgående i artikeln, ett grepp för att läsaren ska känna 

att texten vänder sig mot just denne.    

   Ordet ”juegos”, lekar, konnoterar till barn som i sin tur förknippas med något 

gulligt och oskyldigt. Den gula plastankans placering intill ordet förstärker 

ytterligare det oskyldiga intryck man önskar skapa kring produkterna och texten, 

och förmildrar den erotiska funktion som leksakerna egentligen har. 

Reklamannonsen för ost på sidan intill visar två leende barn som håller om 

varandra, en familjär bild som neutraliserar sexartikeln ytterligare. Hela intrycket av 
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det sexuella innehållet oskyldig görs genom att linda in artikeln i ”barnvänliga” 

färger och former. Hade man istället valt att visa vibratorer i form av manliga 

könsorgan hade annonsens atmosfär blivit en helt annan. Vibratorernas diskreta 

utformning kan även ses som ett sätt att inte riskera att läsarens barn och omgivning 

upptäcker opassande bilder när de kikar i magasinet.  

   Orden ”introducir”, introducera, ”tus primeros pasos”, dina första steg, och 

”principiantes”, nybörjare, visar att skaparen av texten gör antagandet att det som 

presenteras är något nytt för läsarna. Skribenten förutsätter att läsarna inte har 

någon tidigare erfarenhet av liknande produkter, vilket kan kopplas ihop med den 

inledande meningen i texten ”Fuera tabúes!”, bort med tabun, som pekar på 

antagandet om att det finns någon form av hinder som läsaren måste överkomma för 

att kunna använda sig av produkterna. Huruvida dessa hinder syftar på ren blyghet 

och återhållsamhet eller det faktum att det enligt katolska kyrkan inte är tillåtet att 

uppleva sexuell njutning på egen hand, (www.rfsu.se, 2006-05-16) får lämnas 

obesvarad. Dock kan det vara svårt att undgå att prata om religionens betydelse när 

artikeln berör ett så laddat ämne som sexleksaker i ett katolskt land som Mexiko. 

Endast vid ett tillfälle nämner texten att sexleksakerna kan användas individuellt, 

genomgående i texten förklaras istället möjligheten att njuta av dem tillsammans 

med sin partner. I punktform presenteras tips om hur man som kvinna bör ta upp 

ämnet med sin partner och det uppmanas att gå försiktigt fram för att inte partnern 

ska bli skrämd. Grundvärderingen säger med andra ord att en kvinna inte förväntas 

komma med sexuella förslag till sin make och texten menar därför att det är viktigt 

att ha fingertoppskänsla och närma sig samtalsämnet på ett diskret sätt.  

   Det kan antas att sexleksaker används, i den utsträckning de nu gör det, i redan 

befintliga relationer, inte vid engångstillfällen, som ett sätt att krydda sexlivet. 

Artikeln legitimerar det traditionella som äktenskap men samtidigt uppmuntrar den 

till innovation och förändring, genom att föreslå något som kan anses vara lite 

opassande i Mexiko. Eventuellt kan man indirekt vilja tipsa om hur man kan bevara 

och rädda läsarens äktenskap. 

5.3.3 I detalj – a detalle 
 

Sidan visar bilder på en rad exklusiva bijouterier samt bilder på fyra kända kvinnor 

som alla bär liknade smycken. Två av de fyra kvinnorna har koppling till Latin 

Amerika, Jennifer Lopez och Salma Hayek. Catherine Zeta- Jones den tredje 
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kvinnan, har trots sin europeiska bakgrund, ett utseende som påminner mycket om 

en Latin Amerikansk kvinna. Valet av kvinnor grundar sig troligen på att få läsarna 

att känna så mycket närhet till personerna som möjligt genom att ha ett mer eller 

mindre gemensamt ursprung. Kändisarna fungerar som idealbilder och indirekt som 

reklampelare. De bestämmer vad som är trendigt och genom att köpa liknade 

produkter kan läsaren iklä sig en identitet och bli lite som dem.  

   Texten förklarar att det är lyxiga bijouterier som gäller nuförtiden och bilderna 

förtydligar mer exakt om vilken typ av smycken de egentligen menar. Smyckena 

som visas kostar upp till 3500 mexikanska pesos vilket motsvarar ca 2300 SEK, 

(2006-04-29).  

Artikeln är en varureklamsdiskurs, vars syfte naturligtvis är att sälja. För att det inte 

ska vara alltför uppenbart att det handlar om ren reklam har man lindat in annonsen 

i redaktörstext vilket ger intrycket av att ge fakta snarare än att vilja sälja.  

Texten lyder; 

”Cristalízate: lo de hoy es llevar bisutería de lujo... y brillar por todo lo alto estas 

fiestas.” Fyll dig med kristaller, nu ska man bära lyxiga bijouterier… och glittra 

glamoröst på festerna. 

   Orden lyxiga, kristaller och glamouröst konnoterar kapital och rikedom, en hög 

klass i samhället. Ordet glittra konnoterar stjärna, en metafor för högt uppsatta i en 

bransch som de kvinnliga kändisarna i texten förtydligar. Indirekt säger man: vill du 

bli en stjärna bär smycken som kändisarna. Genom att säga att lyxiga smycken är 

rätt behöver läsaren inte tänka själv, någon annan väljer åt henne.  

   Texten legitimerar kvinnans roll som betraktad, detta genom att uppmuntra att 

glänsa till max på helgens alla fester, glänsa för sin omgivning och iklä sig rollen 

som betraktad. Produkterna som visas är till kvinnan själv, till livet utanför 

moderskapet, varken till sina barn eller sin partner som i de tidigare analyserade 

mexikanska texterna. Dock går det inte bortse från det faktum att kvinnan bland 

annat köper smyckena för att vara fin för sin man, och resten av den omvärld som 

betraktar henne.  

5.4 Tematisering 
 
 

Efter analys av de olika magasinens innehåll ska vi nu sammanföra dessa 

magasinsanalyser med de teorier som uppsatsen är baserad på. Vi är medvetna om 
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att det är möjligt att klassificera kategorierna på annat vis än vad vi gjort eftersom 

flera av dem hänger samman och delvis går in i varandra.  

5.4.1 Kulturjämförelse 
 
 
 

I svenska Elle går det generellt att se vad Hofstede (1982, 1991) nämner för 

individualistiskt tänkande, ”Mikaela gjorde […] klart för mig att hon inte var 

beredd att ge upp något av sina liv, varken jobbet på golfbanan eller 

skidåkningen.” Citatet visar att individens egen tillvaro är viktigt och får stort 

utrymme i förhållandet och i familjen. Det är överlag ytterst lite text som handlar 

om familj och barn i svenska Elle liksom i amerikanska Vouge. Tillexempel visar 

man i annonsen ”Diamonds are for ever” att kvinnan bör tänka på sig själv och vara 

självständig. Texten uppmuntrar till att skapa det liv som läsaren själv vill utan att 

vara bunden till någon annan, och köpa de saker hon själv prioriterar ”The right 

hand makes dreams come true. […] lives happy here and now.”.        

    Amerikanska Vouges texter handlar främst om framgångsrika människor som är 

på uppgång eller redan är etablerade inom modevärlden, vilket skiljer sig mot 

reklamannonser och artiklar i det mexikanska magasinet. Där går det att utläsa att 

flertalet knyter an till familjeförhållanden, starka familjeband är karakteristiskt för 

kollektivistiska kulturer som Mexiko (Hofstede, 1982, 1991). Generellt ligger fokus 

i mexikanska Marie Claire på kvinnan som en del av familjen, hennes roll som 

mamma och hustru. Texterna verkar mer eller mindre ta för givet att dess läsare har 

barn och är gifta, eller åtminstone att detta är ett mål för dem att eftersträva. Ett 

exempel som visar detta är texten i samband med bilden i den analyserade annonsen 

från Vianney som lyder: ”Un hogar acogedor. Diseños y estilos que mejoran tu 

hogar”, Ett familjärt hem. Design och stil som förbättrar ditt hem.”  Flera 

reklamannonser i mexikanska Marie Claire vänder sig direkt med produkter till 

familjens medlemmar inklusive deras husdjur, exempel är mjölkpulver till bebisar, 

vitaminer till familjen, livsmedel, hushållsartiklar och hundmat. 

  Efter analys av mexikanska Marie Claire går det att finna flertalet texter som 

tydligt speglar att Mexiko domineras av ett maskulint tänkande. Karakteristiskt för 

länder som domineras av maskulinitet är uppfattningen att män ska vara bestämda 

och att kvinnor ska visa omtanke och vara omhändertagande. Könsrollerna i dessa 

länder är starkt åtskilda och män betraktas generellt som ”bread winners” och 

kvinnor som ”cake winners” (Hofstede, 1982, 1991). I Reklamannonsen för 
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”Vianney” ser man kvinnan i sin roll som omhändertagande moder i hemmets lugna 

vrå, vilket speglar den karakteristiska synen i maskulint dominerande länder. Man 

kan ana att fadern troligen inte är med på bilden då han bör vara på jobbet i sin roll 

som ”bread winner” eller familjeförsörjare.  

   I svenska Elle är texterna färgade av ett enligt Hofstede (1982, 1991) feminint 

synsätt där mannen kan visa på traditionellt kvinnliga drag och kvinnan på 

traditionellt manliga. Kvinnan i den analyserade texten säger ”Vi ska ta 

jägarexamen […] fick var sitt hagelgevär av min pappa [...]” och ”[…]han hade 

väldigt lätt att prata om känslor[...]”,  citaten uttrycker att mannen tillskrivs 

kvinnliga attribut då han har lätt att tala om känslor och kvinnan tillskrivs manliga 

då hon är intresserad av jakt.  

   I länder med starkt osäkerhetsundvikande spelar religionen ofta en betydande roll 

(Hofstede, 1982, 1991). I Mexiko är över 90 procent av befolkningen romerska 

katoliker (www.ui.se) och sex är enligt katolska kyrkan något tabubelagt som inte 

bör utföras innan äktenskapet. Artikeln om sexleksaker kan visa på att det sker en 

förändring av de grundvärderingar som idag finns i det mexikanska samhället. 

Texten kan säkert av många mexikaner, enligt vår förförståelse framför allt äldre 

generationer, ses som kontroversiell. För att minska risken för att stöta sig med det 

traditionella har man lindat in reportaget i färgglada bilder och den är skriven på ett 

diskret och försiktigt sätt. ”Idag är vibratorerna så diskreta […] att ingen 

misstänker att de är leksaker, skapade för att ge njutning…” och ”[...] gå inte 

direkt på det stora eller avancerade för vem vet du kanske inte gillar det du erfar, 

eller så kan din partner bli skrämd.1” Något annat som är karakteristiskt för länder 

med starkt osäkerhetsundvikande är det starka behovet av trygghet (Hofstede 1982, 

1991). Familjen kan ses som en viktig faktor för att skapa trygghet. Annonsen för 

Vianney i mexikanska Marie Claire spelar på ord som familjär och hem, och vill på 

så sätt frammana en känsla och en bild av en trygghet som för läsaren kan uppnås 

genom inredning. I texterna i mexikanska Marie Claire går det att se att det 

mexikanska samhället verkar vara i ett förändringsskede. Ett land som Mexiko där 

många är starkt präglade av den katolska religionen är det svårt att ändra på väl 

                                                 
1 Spanska: ”Hoy en dia los vibradores son tan discretos […] sin que nadie sospeche que son juguetes 
para dar placer…” och  […] ”no te vayas directamente a lo grande, pues entonces quizá no te guste 
el resultado o tu pareja se podría espantar. “ 
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rotade värderingar. Sakta och försiktigt injiceras budskap via magasinet om att det 

är okej att vidga gränserna för de värderingar som idag råder i samhället. 

5.4.2 Konsumtion 
 
 

Generellt ger samtliga magasin intrycket av att vara konsumtionsguider som leder 

läsaren på, enligt dem, rätt väg i konsumtionsdjungeln. Magasinen överöser läsaren 

med budskap om vad denne bör inhandla och medvetandegör dem om vilka 

produkter och vilket mode som gäller under den aktuella tiden. Enligt Miegel & 

Johansson, (2002) kännetecknas konsumtionsbeteenden av ett så kallat ”ha begär” 

efter nya saker, något som uppmuntras av samtliga magasin. I amerikanska Vouge 

uttrycker man sig bland annat med frasen ”Need it now”, i Elle är ett av många 

exempel ”experterna önskar och ger” där kända svenskar tipsar om kostsamma 

julklappar, Marie Claire skriver ”Lo de hoy es llevar bisutería de lujo”, Nu är det 

lyxiga bijouterier som gäller. Samtliga är grepp som skribenterna kan influera 

läsaren att köpa eller att känna ett behov av de varor som visas.  

   En tendens uppmärksammats i Elle är att man använder sig av just kända 

människor som berättar om sina favoritprodukter och på den vägen marknadsför 

man också varorna. De kända människorna fungerar som attraktions höjare och 

varorna som man marknadsför personifieras genom personerna, man vill inspirera 

läsaren inte bara att konsumera, utan att konsumera ”rätt” produkter. 

  Amerikanska Vouge genomsyras från första till sista blad av exklusiva och dyra 

produkter och för flera läsare är dessa varor troligen ting som de endast kan 

drömma om, då de kräver stort kapital. Texterna i magasinen framställer 

konsumtion som något läsaren inte bör känna någon skuld inför, snarare uppmanar 

texterna till det. De höga priserna på sakerna som marknadsförs i magasinen är 

inget som diskuteras, eller som magasinen lägger någon vikt vid, det är bara en 

detalj och inget att reflektera över.  

   Konsumtionsbeteendet kännetecknas på så vis att individen drömmer om ting som 

de exempelvis sett i magasinen. Individen behöver inte förverkliga inköpet av 

varan, utan drömmandet i sig skänker njutning. Infrias sedan köpet återskapas en 

längtan och dröm efter en ny produkt (Miegel & Johansson, 2002). Amerikanska 

Vouge och svenska Elle är en enda stor inspirations fabrik för att tanka på sina 

drömmar.  
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   I mexikanska Marie Claire inleds magasinet med flertalet annonser från exklusiva 

modemärken som Chanel, Christian Dior och Armani för att nämna några. Läsaren 

bjuds likt i de andra magasinen inledningsvis in i en glittrig drömvärld och 

översköljs av annonser på vackra smycken, parfymer och märkesväskor. Ju längre 

läsaren sedan bläddrar i magasinet desto mer vardagliga blir produkterna och i 

texter om bland annat heminredning och hundmat blir läsaren åter igen påmind om 

verkligheten denne lever i. I Marie Claire blandas två världar, dels den festliga men 

även den vardagliga med allt vad det innebär till exempel städning, matlagning och 

barnomsorg. 

   Alla tre magasinen använder sig av vad man skulle kunna kalla smygreklam, 

exempelvis stoppar man in diverse reklamprodukter i redaktörskrivna texter. Man 

ger helt enkelt sken av att det är en informationstext men i själva verket handlar det 

om att sälja. Artikeln om sovrumslekar är ett utmärkt exempel på detta. Den ger 

intrycket av att vilja informera men det kan det konstateras att alla produkter är från 

en och samma butik i Mexiko City. En klassisk reklamannons känns lätt igen och 

det är lätt att bläddra förbi om man inte har intresse för produkten. Lindar man 

istället in produkterna i en text skriven av en redaktör är chansen större att läsaren 

stannar upp och läser.  

5.4.3 Kropp & Genus 

I dagens samhälle är kroppen i fokus på många vis, det yttre har blivit allt viktigare 

och genom bland annat media konfronteras individer ständigt av bilder på vackra 

kroppar, så även i de analyserade magasinen (Featherstone, 1991, Record, 2002, 

Lövgren, 2005). En likhet mellan magasinen är värderingar om att vacker är lika 

med ett ungdomligt utseende, däremot skiljer sig graden av hur mycket man 

fokuserar vid det. Enligt Turner (1982) har konsumtionskulturen påverkat 

skapandet av dagens skönhetsideal och de produkter som tagits fram, vars funktion 

är att uppnå dagens ideal för skönhet (Featherstone, 1991). Detta är något som 

magasinen, då främst amerikanska Vouge och svenska Elle, tar fasta på och 

legitimerar.  

   Som nämnts tidigare används grepp som redaktörstexter för att sprida värderingar 

och marknadsföra produkter, så även när det gäller skönhetsprodukter som 

föryngrande krämer. Till exempel ses i texten för ”Seceret-in-a-tube Luméne” hur 

en av amerikanska Vouges skribenter tipsar om en anti-rynk kräm. I den 
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analyserade texten ”Julklapps extra -experterna önskar och ger” berättar Elles 

chefredaktör att ”det finns nästan inget så roligt som en dyr kräm kur som lovar 

underverk […] och visar en bild på en rynkreducerande produkt. Det är alltså inte 

enbart annonsörer och reklammakare som säger att människor ska föryngra 

utseendet, även skribenterna i magasinen gör det. Magasinen förespråkar inte 

naturlig skönhet, åldrandet ses som något fult, en fiende som läsaren bör bekämpa 

för att bli mer attraktiv. Samtliga foton som inte är tagna ur ”verkligheten” är på 

(retuscherade) släta, linjefria, kvinnor, det blir därför onaturligt att se en rynkig 

kvinna i magasinen. Featherstone (1991) menar att de idealiserade bilderna av 

kroppen i massmedia bidrar till att människan jämför sin egen kropp med dem i 

media.  

   Många gånger är det modeller som gör reklam för skönhetsprodukter, modeller 

vars jobb helt enkelt är att vara vackra. Läsarna kan drömma sig bort av att se de 

idealiserade bilderna och identifiera sig med samt föreställa sig att de någon dag 

kan bli som kvinnorna i magasinen, vackra och ungdomliga. Genom att använda 

samma produkter som modellerna på bilderna kan läsaren komma ett steg närmare 

modellernas utseende. Skönhet är kvinnligt.  

   Kvinnan är ständigt i fokus i magasinen, vare sig det är en annons för en kräm 

eller för smycken. Enligt Tseëlon (1998) har kvinnan en ständig roll som betraktad, 

hon blir betraktad vare sig det är av män eller andra kvinnor.  

   I de idealiserade bilderna på kvinnorna i magasinen fås en känsla av att det finns 

en underförstådd närvaro av en manlig blick, då bilderna generellt består av vackra, 

leende kvinnor. Då det allt för jämnan är just kvinnan som representeras på fotona i 

magasinen kan läsaren värdera sitt eget utseende i jämförelse med den betraktade 

modellens. Särskilt tydligt är detta i annonsen för L´oreál där supermodellen 

Claudia Schiffer är i fokus i reklamen. Den kan också ses i inredningsannonsen för 

Vianney i Marie Claire. Här betraktas kvinnlighet inte bara som vacker utan även 

som öm och omhändertagande moder, likt en madonna.  

   De traditionella synsätten av kvinnan som lugn och passiv kan ses på flertalet 

ställen i mexikanska Marie Claire, i redan nämnda inredningsannonsen samt i 

texten om sexleksaker, där det nämns att kvinnan bör vara diskret och försiktig. 

Samtidigt som texten legitimerar passivitet råder man dock kvinnan att försiktigt 

bryta denna passivitet genom att aktivt ta sexuella initiativ som mannen inte 

förväntar sig ”Fuera tabúes”! […], Bort med tabun! och ”Nada se pierde con 
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probar…”, Man förlorar inget på att prova…” I svenska Elle ses exempel på 

framställning av den icke traditionella synen av kvinnan där Michaela, som tidigare 

nämnts, har ett intresse för sport och jakt. Samtidigt visar texten på det traditionella 

spelet mellan kvinna och man där texten även säger att Petter är aktiv och ”jagade 

henne […] upp och ner i backarna” för att fånga sin kvinna och där kvinnan låter 

sig fångas. Amerikanska Vouge har samma motsägelsefulla framställning av 

kvinnan som de övriga två magasinen. Dels ska kvinnan vara en fri individ som är 

villig att ta egna beslut och vars egna intressen prioriteras främst, se analysen av 

”Diamonds are forever”. Samtidigt framställs kvinnan som ett passivt objekt som 

ska glittras och beskådas, se analys av ”Twinkle toes” och ”Diamonds are forever”. 

5.4.4 Mode & Social Klass 

Som nämnts under kategorin konsumtion överöser magasinen läsaren med budskap 

om att denne skall inhandla vissa ting för att kunna vara på ett visst sätt. Enligt 

Hurd & Olsson (2005) bär människor kläder och ting som kan visa klasstillhörighet 

som denne har eller strävar efter att ha, de iklär sig en identitet. 

   Kläderna har en betydande roll för hur man uppfattas av omgivningen, 

människors yttre har en påverkan av det intryck som ges. Samtliga magasin ger 

riktlinjer för hur man ska se ut och leva för att passa in en viss samhällsklass.   

   I amerikanska Vouge handlar texterna främst om exklusiva ting som läsaren bör 

inhandla, med accessoarer som en diamantring på handen kan konsumenten iklä sig 

en roll som förmögen. Som Hurd & Olsson (2005) skriver kan kläderna handla om 

ett framträdande för människans omgivning, ett sätt att vinna respekt och social 

status, och enligt Mosco (1996) delas samhällets medborgare delas in i grupper, 

categorials, utefter deras sociala klass.  

   Amerikanska Vouge och produkterna i magasinet tycks onekligen vända sig till 

en kategori människor i samhället som har mer kapital än den genomsnittliga 

Svensson. Tillexempel ger man i ”Need it now – Twinkel toes” på förslag att läsaren 

skall köpa juvelprydda skor. Vouge bevarar sin status som ärat modemagasin 

genom att enbart skriva om designers vars produkter kostar mycket, likaså gör 

företagen vars varor finns i magasinet samt den konsument som har kapitalet att 

inhandla de ting som är publicerade. Alla läsare har inte råd att köpa de produkter 

som magasinet skriver om, vilket kanske inte heller är meningen, Vouge skall vara 
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något man eftersträvar, eventuellt en social klass, en bibel man bör följa för att vara 

rätt i tiden. 

   Även svenska Elle vänder sig till välavlönade kvinnor, till människor som har god 

ekonomi. Dock går det att finna några mindre kostsamma varor i magasinet, om 

läsaren inte kan köpa hela konceptet som Elle ger, kan den köpa en del av det och 

drömma om resten. För att illustrera detta skriver man i ”Julklappsextra – 

experterna tipsar och ger” om att redaktionschefen vill ha ett exklusivt Fabergé 

ägg och ge bort en 18000 kronors klänning och ett 40 kronors brännässelextrakt.  

   I mexikanska Marie Claire finns det likt i svenska Elle varor av både exklusivare 

och mer vardagliga sorter, förförståelsen säger dock att magasinet riktar sig till en 

kategori människor i samhället, människor av högre social klass. Mexikos tillgångar 

är mycket ojämnt fördelade, cirka 40 procent lever i fattigdom och 12 procent lever 

i extrem fattigdom (www.galdu. org, 2006-02-24). Månadsupplagan för 

mexikanska Marie Claire ligger på 70 000 i Mexiko, ett land med över hundra 

miljoner människor, (www.wikipedia.org, 2006-05-05) dessa siffror kan jämföras 

med svenska Elle där månadsupplagan ligger på 15 100 mer med en befolkning på 

endast nio miljoner invånare. Utan vidare information att bygga några fakta på går 

det ändå anta att en betydligt mindre del av mexikanska befolkningen har råd att 

köpa Marie Claire Mexiko än delen svenskar som har råd att köpa svenska Elle.  

6. Slutsatser 
 

Den kritiska analys som ligger till grund för denna uppsats har bidragit till att vi 

erhållit en ökad insikt av en del av de grundvärderingar som kan utläsas i 

magasinen samt de grepp som används i texterna för att förmedla olika värderingar. 

Nedan följer en diskussion och en presentation av de konklusioner vi nått fram till i 

denna studie. 

   De tre magasinen främjar överlag konsumtion i de flesta texter där man genom att 

skriva vad läsarna är i behov av eller utseendemässigt bör ändra också föreslår 

vilken produkt som hjälper dem att uppnå idealet. Magasinen framför värderingar 

och marknadsför produkter bland annat genom att använda sig av bilder på kända 

människor i samband med den produkt eller det mode som man visar. I 

redaktörskrivna texter, som ofta liknar informationstexter, finns det många gånger 

läckor eller smygreklam för produkter vilket kan främja konsumtion. Innehållet i 

magasinen är ofta personifierat, vilket kan vara ett sätt att vinna läsarens förtroende. 
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   Inte helt oväntat framställs kvinnan i samtliga analyserade magasin som attraktiv 

och sexig, en skyltdocka eller ett objekt för den betraktande blicken hos såväl 

kvinnor som män. Kvinnan ska kläs upp och bära de produkter som marknadsförs i 

magasinen.    

   Analyserna visar att det finns motsättningar i alla tre magasinen, där kvinnan 

erbjuds en rad olika identiteter. I mexikanska Marie Claire är kvinnan starkt präglad 

av bilden som passiv, som familjeomhändertagare, som mamma och madonna, ett 

så kallat maskulint tänkande, men man ser även kvinnan som aktiv, sexig som en 

syndig Eva. Kvinnan uppmanas inte bara att ta hand om sig själv, utan även om sina 

nära och kära. I amerikanska Vouge och svenska Elle anser vi att kvinnan till viss 

del framställs som självständig och fri från omhändertagande plikter och uppmanas 

att fokusera på sig själv, vilket visar på ett individualistiskt förhållningssätt. Dock 

förespråkas frihet så länge hon följer den mall som magasinen skapar. 

Motsägelsefullt? Ja någorlunda, men ett av magasinens främsta mål är att sälja och 

nå så många läsare som möjligt. Kvinnan framställs följaktligen som både aktiv och 

passiv, men den känsla som erhålls är att det finns en dominerande traditionell 

föreställning av kvinnan som starkt präglar samtliga magasins grundvärderingar.  

   Magasinen erbjuder läsaren en bild av något som kan anses vara den normala 

kvinnliga normen, där hon kan studera sig till hur hon skall vara och se ut. Hon kan 

skapa en ökad medvetenhet genom magasinen, vilket i sin tur sedan kan leda till att 

kvinnan konsumerar de produkter som gjort henne medveten. Risken finns att hon 

formar sin identitet efter de ideal som visas upp i magasinen. 

   Samtidigt som magasinen fungerar som spridare av drömmar, fantasier och 

idealbilder så representerar de också kvinnornas verkliga liv genom att ta fasta på 

vardagliga problem och funderingar. Dock ser vi att fördelningen mellan dröm och 

verklighet är olikt fördelad i magasinen. Amerikanska Vouges innehåll domineras 

främst av fantasier och drömideal, mindre vikt har lagts på inslag om vad vi anser 

vara verkliga livet och vardagligheter. Mexikanska Marie Claire innehåller flera 

texter som kan kopplas direkt till det vardagliga livet, där ibland familjelivet, dock 

finns det även här en stor dos idealbilder och drömmar i form av lyxkonsumtion. 

Även svenska Elles texter innehåller en blandning av både drömliv och vardagsliv, 

dock framställer man kvinnan som individ eller en del av tvåsamhet, inte som 

förälder.  
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   Alla tre analyserade magasinen ger ett intryck av att de inte anser det vara 

tillräckligt med naturlig skönhet, naturlig utveckling av kvinnans utseende som att 

åldras anses vara något fult som bör bekämpas. Detta kan bidra till att läsaren blir 

osäker, man uttrycker indirekt att kvinnan eller läsaren inte duger som hon är och 

uppmuntrar på alla möjliga vis till förändring. Då magasinen konstant legitimerar 

manipulering av det yttre och visar ouppnåeliga skönhetsideal kan detta bidra till att 

kvinnans syn på sig själv vacklar och att hon därmed anammar de direktiv som 

magasinen ger. Med andra ord väljer magasinen inte enbart ut de ämnen som 

kvinnan ska intressera sig för utan indikerar också vilka problem hon har och 

förklarar sedan hur dessa ska övervinnas.  

   Då kvinnomagasin idag i stort sätt finns överallt och många kvinnor läser dem, 

erhåller kvinnan medvetet och omedvetet olika direktiv om hur hon skall vara. 

Enligt de utvalda magasin vi analyserat ges bilden att kvinnan skall vara: passiv, 

aktiv, vacker, individuell, en del av tvåsamhet, omhändertagande, medveten 

etcetera. Direktiven i magasinen anser vi många gånger vara motsägelsefulla vilket 

kan leda till oreda och osäkerhet i läsarens identitetsskapande. Hur skall man som 

kvinna kunna uppnå alla de ideal som skapas och förespråkas och hur skall man 

kunna bete sig rätt med så många olika direktiv?  

   De tre magasinen känns många gånger som stöpta i samma form, men är ändå 

färgade av den kultur de är producerade i. Trots att magasinens form känns 

homogen är deras innehåll, som nämnts tidigare, fullt av paradoxer och 

motsägelser.  
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6.1 Vidare forskning 
 
 

Under tiden vi arbetat med uppsatsen uppkom tankar om hur vår studie skulle 

kunna fortsätta att utvecklas. Det vore intressant att utföra en liknade studie av 

magasin från kulturer och länder vars värderingar och leverne tämligen skiljer sig 

från den västerländska kulturen, som tillexempel magasin i asiatiska eller afrikanska 

kulturer. Vad vi har sett under vår studie är att samtliga magasin är stöpta i liknade 

form och så är troligen även magasin i asiatiska och afrikanska länder, dock hade 

det varit av intresse att se huruvida värderingar och grepp skiljer sig från de vi 

funnit i vår studie.  

   Säkerligen finns det vissa problem som bör tas i beaktande vid en sådan fortsatt 

studie då språket kan bli en svårighet. Vi hade med största sannolikhet behövt ta 

hjälp av en översättare för att förstå texterna i afrikanska och asiatiska magasin, 

vilket kan innebära att bland annat ords betydelser och värderingar som ligger dolda 

i texterna gå förlorade för forskaren.  
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Bilaga 5, Winter beauty buys 
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Bilaga 6, Need it now 
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Bilaga 7, Vianney 
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Bilaga 8, Sovrumslekar 
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Bilaga 9, i detalj 
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Bilaga 10, Annonser och artiklar  
 

Annonser 
Kategori 

ELLE  
DEC 2006 

VOGUE 
DEC 
2006 

Marie 
Claire 
DEC 
2006 

Skönhet 41  12  
 

14 

Parfym 14 14       
 

7 

Varumärke/
Mode 

18 33 6 

Smycken  15 24 1 
Utbildning 2 0 0 
Klockor 9 15 0 
Mat 7 2 1 
Resa 1 1 5 
Teknik 4 4 

 
0 

Familj 1 0 2 
Hem/hushåll 5 0 6 
Hälsa 5 2 1 

Syn 3 0 0 

Blommor 1 0 0 

Alkohol 3 4 3 

Bank/kredit 0 2 0 

Underkläder 0 2 2 

Transport 0 5 1 

Tv/bio 0 1 1 

Tobak 0 1 0 

Bröllop 0 0 1 

Välgörenhet 0 1 1 
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Redogörelse av Kategorier 
 

Skönhet: Hår, kläder, ansiktskrämer, hudvård 

Varumärke mode: Annonser för kläder eller accessoarer  

Utbildning: Skolor inom hud, hår och smink 

Teknik, Kamera, stereo, telefoni 

Hem/hushåll: Hushållsartiklar och -maskin, lampa, inredning, hundmat 

Familj: Dockhus, barnartiklar  

Hälsa: Vitaminer, tandkräm, tandborste, värktabletter, plåster 

Syn: Glasögon, linser 

Transport: Bil 

 
Elle december 2005 
 
    Artiklar i svenska Elle 
Elle delas in i olika rubriker: Reportage, Mode, Skönhet & Hälsa. Livsstil 
och Alltid Elle. Nedanför sammanfattas det som tas upp under de olika 
rubrikerna mycket kort. 
 

 Dubbelt så coola  
Handlar om kända svenska par som gör/kompletterar varandra. 
 

 Le chic! 
Reportaget handlar om hur man skall klä sig under våren, inne är Greta 
Garbos sofistikerade elegans. 
 

 Designernas Garbo 
Vi får läsa om hur Greta Garbo spelade en roll i modet. Kända designers 
uttalar sig om Gretas moderiktiga stil. 
 

 Keira Knightley – Tjejen som alltid får nej 
Handlar bland annat om den just nu heta skådespelerskan Keira, hennes 
framgångssaga till liv. Hur hon får kämpa för sina roller bland annat pga. 
sitt vackra utseende. 
 

 Julklappsextra! 
Återigen framgångsrika, välbekanta människor som berättar om vad de 
önskar sig i julklapp och vad de skulle vilja ge bort till andra.  
 

 André Benjamin – en man med svans 
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Reportaget handlar om den kända sångaren André som inte bara är 
snyggast klädd inom hiphop-världen utan även håller på att skapa en egen 
klädkollektion samtidigt som han förvandlas till stjärna i storfilm. 
 

 Är du tjejförälskad? – Världens bästa kompis 
Handlar om att det finns (kvinnliga) vänner som man tycker om så mycket 
att man kan känna sig kär. 
 

 Faith Evans – Mord, droger och otrohet – sanningen om Faith 
Reportaget återberättar delar av hiphopartisten Faith evans liv. ” hon fick 
barn när hon var 19, skrev kontrakt med Puff Daddy när hon var 21 och 
blev änka vid 23...” 
 

 Viskningar och rop- vad kändisar begär 
Ett inslag om vilka accessoarer kändisar (amerikanska) inte kan låta bli att 
köpa till sig själva. 
 

 Diana Dandoe – från Rumänien till modelltoppen 
Rubriken förtäljer innehållet, ett litet reportage om Dianas tankar och 
känslor för Rumänien och modellvärlden. 
 

 Porr i vardagslag – kunskaper att kokettera med? 
Skribenten skriver om hur porr har förvandlats från att ha varit något 
gömt/dolt till att bli ett allmänt intresse och att det är okej att tala högt om 
porren i dag. 
 

 Lisa Moorish – coolare än Kate? (Elle syftar på Kate Moss) 
Handlar om Kate som varit gift med rockstjärnorna Liam och Pete. Kate 
tillhör Londons innekrets och är enligt Elle ”söt som socker”. 
 

 Kvinna i Estland – landet med identitetskris 
Handlar om det unga baltlandet Estland som blev medlem i EU för ett år 
sedan. Elle skriver om ett antal yngre kvinnor som är bosatta och antingen 
studerar Eller arbetar i Estland. 
 

 ELLE testar Hitchcockstilen – på besök i damernas värld 
Tre av Elle:s arbetare har tagit på sig sekreterarlooken med svinrygg, 
pennkjol och pumps för att se om stilen i modemagasinen fungerar på 
riktigt. 
 
 
Mode 
 

 I tiden – guldläge 
I år är det äkta guld som gäller 

 Modeklick – Posh stilstudier 
En bild på Victoria Beckham alias Posh som läser Svenska Elle 

 Modeakuten – Din egen lyckas smed 
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Elles moderedaktion tipsar om hur man själv kan fixa till sina kläder till 
moderiktiga plagg. 

 Modeintro – stilguide 
Elles modechef förklarar på sju rader vilket mode som gäller. 

 Svart guld – finast på festen 
ModEller visar att den lilla svarta tillsammans med gyllene accessoarer 
förgyller vinters fester 

 Rysk ros – Blommor och romantik 
Modell visar rosenmönstrade klänningar och avancerade håruppsättningar 

 Modernt retrospektiv – skrädderi och geometri 
Ännu ett modereportage som visar vinterns mode. Det ska satsas på 
perfekt skrädderi, geometrisk silhuett och grafiska detaljer. 

 Julänglar - Stämning bakom scenen 
Kända modeller visar att julens mode är vitt. 

 Maxat – generösa tider 
Visar att man skall bära 70-tals romantiska klänningar till hösten. 

 ELLE stil – styla med nattlinnen 
Stort reportage om hur underklänningen är höstens modeklassiker, att den 
passar såväl till partyt som i sängen. Elle tipsar om olika set, en modell 
visar olika kombinationer. 

 Bazaar – Goldigger 
Elle visar vad och vart man kan inhandla guldiga moderiktiga kläder och 
ting, samt vad de kostar 

 Bazaar – I afton dans 
Elle visar vad och vart man kan inhandla festens kläder. 
 
 
Skönhet & Hälsa 
 

 I tiden – mörka blickar 
Beskriver hur man likt Cleopatra ska klä in ögonen i svart och blått 

 Månadens måste – orienten 
Säger att det blåser östanvindar i skönhetsvärlden, dofter och smink är 
inspirerade av dessa vindar 

 Åh, doktorn – läkarnas bästa crémer 
En artikel om hur plastkirurger och läkare blivit kändisar och fått egna 
märken, likt stjärnorna. Artikeln beskriver hur botox på burk är den nya 
trenden. 

 Imans nya karriär – modellens egen make up 
En text om den kända supermodellen Iman som har skapat en make up 
serie för färgade kvinnor 

 Skönt och nytt – Rätt underlag 
Elles skönhetsredaktör tipsar om smink 

 I fokus – Produkter för män! 
Förslag på väldoftande och välgörande julklappar till män 

 Träning & hälsa – nutidsorientering 
Elle ger tips och visar tillbehör till träningen 

 Årets astro – så blir det, 2006 
Ett stort horoskop för 2006 
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Livsstil 
 

 Månadens måste – badrumsbordet 
Elle menar att man skall satsa på att göra om badrummet i december 
månad 

 Husesyn hos Anette Qviberg – svenskans spanska villa 
Tittaren får gå husesyn hos Dolf Lundgren och Anette Qviberg i deras 
terrasshus i Spanien. 

 Partyproffsets hemligheter – så fixar du festen 
Artikel om svenska Lineea Johansson som är framgångsrik festfixare i 
New York. Hon delar med sig av sina tips för en lyckad fest. 

 Mat & dryck - iskall glögg 
Elle ger njutbara nyheter och smakfulla tips för matälskare, tips om 
månadens drink, ny öppnad mousserande vinbar etc. 

 Tid för te – moderiktigt drickande i London 
Artikel som berättar att det i London är trendigt att gå på tesalonger och 
äta designade bakverk och att det i samband med att använda pennkjol är 
det mest riktiga du kan göra just nu. 

 Tokiga Tokyo – himmelriket för tonåringar 
Reportage om Tokyo som beskrivs som de extrema trendernas stad 

 St Barth – Ö-veteranen tipsar 
En artikel om Elles Angelina Jolin som ger tips om den före detta 
svenskägda ön Saint Barthélemys pärlor. 

 Jorden runt – surfa fram 
Tips om olika platser i världen som enligt ELLE är värda att besöka. 
 
 

Alltid ELLE 
 
Dessa rubriker finns med i varje månadsutgåva av Elle:  

 Intro – Redaktörens ord 
 Redaktionen – vilka som arbetar på Elle och deras 

kontaktuppgifter 
 Medarbetare - små presentationer av utvalda medarbetare 
 Brev till ELLE – läsare skriver in med åsikter och kan vinna en 

ELLE t-shirt 
 AktuElle – ger tips och nyheter om allt och alla 
 Astro – månadens horoskop 
 Club Elle – prenumeranter kan handla utvalt modeplagg/accessoar 

till reducerat pris 
 Köpställen – förteckning och kontaktuppgifter till inköpsställen 
 Psst - ger ännu ett sista ord om det senaste i mode och 

kändisvärlden 
 Nästa nummer – visar när nästa nummer kommer ut samt lockar 

med vad den innehåller. 
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Amerikanska VOGUE december 2005 
Den aktuella skådespelerskan pryder decembernumret. Omslaget är i 
varma färger och texten är röd och vit. (392 sidor) 
 
Artiklar i VOGUE 
 
Mode 

 Life with André – by André Leon Talley 
André tipsar om vinterns mode, hämtat från Cat Walken i Paris.  
Talking Fashion – with Norwich Notes 
Vogues Alexandra Kotur visar månadens måsten i klädväg, korta shorts, 
kvinnliga dressar och blommiga plagg. 
William Norwich har snappat upp den trenden, privata bioföreställningar.  

 The New Gucci  
En artikel om Guccis nya designer, den nyskapande Frida Gianni 

 Go to: Fashion 
Berättar om hur konststudenten Christian Madrigal startade en webbsida 
för antika - och vintage kläder 

 Rise the occasion 
Ett reportage om vinterns nya mode sko, kilklacken och platåskon. 

 Ring me up 
En kort artikel om Christine J. Brandts designade träringar, som passar 
utmärkt till 2006 års naturinspirerade mode. 

 The Young Americans 
Ett reportage om dagens uppstickare på modehimmeln, fyra kvinnor från 
södra Kalifornien.  

 Closet case 
Artikel om två kvinnliga modeskapare, som använder gamla 
designerkläder för att göra om till sina egna. 

 Ask Mrs. Exeter 
Ett reportage om hur unika souvenirer som är personliga men inte 
nödvändigtvis kostsamma kan vara en åtråvärd gåva i juletider. 

 Whose jeans? 
En artikel om jeans, ett måste inom modevärlden.  

 Stone fox 
Ett kort inslag om väskdesignern Bea Valdes nya juvelkollektion 

 The simple life 
Terrow & Chase designar ärtiga baskläder till “working women”. Till 
kvinnor som inte vill köpa de billigaste kläderna men inte heller vill 
spendera massvis av pengar på kläder. 

 Adventures in shopping 
Tips på mode från världens hörn, jakten på sensationella och originella 
julgåvor. 

 Need it now  
Tipsar om vinterns mode som ska vara romantiskt i förnuft och fördoms 
stil. 

 The Wizard of Oz 
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Keira Knightley visar kläder genom att spela Dorothy i ett modereportage 
som är inspirerat av Trollkarlen från Oz. 

 Some enchanted Knightley 
Ett reportage om den 20 åriga skådespelerskan Keira Knightley ”how a 
Brit capturing the hearts of the world” 

 Glamorama 
Ett modereportage som visar glamorösa klänningar 

 The art of seduction & The ice queen cometh 
Vogue tar med läsaren bakom scenen till två av julens magiska filmer: En 
geishas memoarer och Narnia – Filmer som enligt Vogue har otroligt 
vackra kostymer med skådespelerskor som Ziyi Zhang, Gong Li (En 
geishas memoarer) och Tilda Swinton (Narnia) 

 Night flight 
Ett modereportage om kvälls accessoarer som enligt Vogue skall vara i 
ljusa pastellfärger. 

 Index 
En presentation på 75 stycken lyxiga julklappstips, pris på varorna samt 
var man kan finna dem finns med. 

 Last look 
Virgina Smith ger ett sista lyxigt modetips 
  
Skönhet, Hälsa & Träning 

 Aroma Therapy 
Ung kvinna berättar om exklusiva parfymerier i Europa. 

 Carol, uncovered 
 Reportage om ett nytt märke som säljer högklassiga hudprodukter 

till kända artister och Hollywood stjärnor. 
 Go East 

Reportage om vilken typ av smink en Geisha använder, fokus på geishan i 
filmen ”En Geishas memoarer” 

 Unhappy meals 
En mamma beskriver sin dotters nöt allergi och om hur den påverkat 
familjens liv. Spår av nötter kan finnas på de mest otänkbara ställen. 

 Brilliant disguise 
En man berättar om hans arbete som skapare av masker. (ansiktsmasker) 
 
Artiklar 
 

 Nostalgia 
Reportage om Lee Miller, fotograf som på 1900-talet tog många gripande 
foton på världshändelser. Här skildras hennes liv. 

 Contributors – presentation av några av Vogues medarbetare, följ 
med bakom kulisserna till modereportagen. 

 Up front 
Reportage om en kvinna som lämnade sitt liv i Kalifornien för ett liv i 
Kabul. Med hjälp av donationer och amerikanska hårfrisörer kunde hon 
starta en hårsalong för att utbilda Afganistanier till hårfrisörer. 

 Up next after 
Intervju med skådespelaren Cillian Murphy. 
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 Movies 
Reportage om Woody Allens senaste film. 

 Theatre 
Presentation av teaterföreställningarna som visas i New York under 
Decembermånad 

 Travel 
Reportage om ö-luffning i Karibien. 

 Art 
Reportage om konstutbudet i Miami. 

 Tv 
Reportage om en tv-serie som bygger på mysterier kring Bermuda 
triangeln. 

 The entertainer 
Reportage om blommor och blomsterdekorationer. 

 Body Language 
6 konstnärer presenterar sin uppfattning och bild på vad nakenhet betyder. 

 Lonsome Cowboys 
Intervju med de två skådespelarna som har huvudrollen i filmen 
Brokeback mountain. En kontroversiell film där två cowboys blir 
förälskade i varandra och inleder ett omöjligt förhållande. 

 Choice cuts 
Artikel skriven på ett ironiskt och annorlunda sätt, rörande kött i olika 
former. Uppseendeväckande bild på kycklinglår visas upp och förstärker 
artikelns innehåll. 
 

Alltid i Amerikanska VOGUE 
 

 Editors letter -  Krönika av chefredaktören 
 Talking back – Brev från Vogues läsare presenteras 
 Books – Bokrecensioner presenteras 

 
 
Mexikanska Marie Claire december 2005 
 
Artiklar (författares översättning) 

 
 Lektion om livet 

Reportage från de orkandrabbade områdena i Tapachula, Chiapas. 
Gripande historier skildras tillsammans med hemska bilder på förödelsen. 
Endast bilder på mörkhyade och mörkhåriga mexikaner visas. Livsmedel 
och andra nödvändigheter levereras till folket genom helikoptrar.  

 10 sanningar om Naomi Watts 
Intervju med Hollywood skådespelerskan Naomi Watts som spelade i 
filmen King Kong. Information om hennes förflutna, sorger i hennes liv, 
gamla pojkvänner etc presenteras. 

 Från fånge till president 
Reportage om Michelle Bachelet, en av huvudkandidaterna till att bli 
Chiles nya president. En ensamstående mamma som har lyckats med en 
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politisk karriär i ett av Latinamerikas mest ”machistiska” länder. Hon 
berättar om hur hon blev satt i fängelse under Pinochets regim, hur hennes 
far dödades och om hur hon misshandlades av militären m.m Som 
hälsominister i Chile förespråkade hon för sexuell undervisning och 
preventivmedel. 

 Maris Bustamentes hemliga värld 
Intervju med en lite ”annorlunda” kvinna, som är hyperaktiv, tatuerad, 
Internet-dejtar flera olika män, klär sig uppseendeväckande etc. 

 Kvinnohänder klipper 
Reportage om en kvinna som klipper ihop filmer. Alla mexikanska filmer 
passerar henne innan de ges ut. 

 Hemma hos dig eller mig? 
Artikel om hur man kommer överens i en omstrukturerad familj. 
Skilsmässor och andra familjer än kärnfamiljer blir allt vanligare. Kvinnor 
berättar om sina erfarenheter av skilsmässa och skapandet av en ny familj 
och allt vad det innebär. 

 Så här ser jag mig själv  
5 kvinnor i karriären berättar om sina kroppar, hur de ser på sig själva, vad 
vi skyddar, vad skönhet är osv.  

 Paparazzi 
Vi får följa med en paparazzifotograf på en vanlig arbetsdag. 

 Sexleksaker 
Bort med tabun, nu är sexleksaker trendigt! 4 steg för att våga introducera 
sexleksaker i ditt liv. Bilder på diverse sexprylar visas upp och 
presenteras. 

 ”Jag kände att min kropp botade sig själv” 
En kvinna berättar om hur hon mirakulöst blev botad från sin obotliga 
sjukdom. Vatikanen förklarade officiellt hennes historia som ett mirakel. 
 
Mode 
 

 Modereportage inspirerat av England med en touch av   
 Beatles. 
 Modereportage inriktat på den viktorianska stilen 
 Presentation av de elva mest eftertraktade designerna 2006 
 1 look-5 alternativ 
 Topp 10 i grönt 
 Topp 10 i blått 
 Nu har halsdukarna kommit 
 Smycken som gör dig vacker 

 
Skönhet och hälsa 
 

 Hur du sover bättre 
Pga av hormonförändringar, graviditet, klimakteriet m.m. har många 
kvinnor svårt att sova. Diverse kvinnor berättar om sina sömnproblem och 
tips presenteras. Dessutom ett test om hur stora sömnsvårigheter man har.  

 Fukta din hud 
Vikten av att använda fuktkrämer betonas 
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 Ta hand om ditt vinterhår 

Tips om hur man bevarar fukt o glans i håret under de kalla månaderna. 
 
 
Livsstil 
 
Arkitektur 
Diverse arkitekter visar upp senaste inredningsmodet. 
Annorlunda jul dekorationer 
Några icke traditionella jul dekorationer visas upp 
Los Angeles 
Guide om LA, restaurang, café och nattliv. 
 
Alltid i Mexikanska Marie Claire 
 

 Horoskop 
 Hälsonytt 
 Modenytt 
 Brev från chefsredaktören 


