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Abstract
Titel:

”Alla vi andra?” – Konstruktioner av Vi och Dem i ELLE,
en kritisk diskursanalys av personporträtt i ELLE –
världens största modemagasin
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Examinator:
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Nivå:
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Syfte:

Svenska Elles personporträtt har studerats med syfte att
belysa hur ett Vi och Dem förhållande konstrueras, men
även för att klargöra vilka som utgör Vi och Dem i kontexten.
Detta för att ta reda på vilka sociala konstruktioner som Elle
medverkar till.

Metod

Studien är en kritisk diskursanalys vilken är inspirerad av
Norman Fairclough Critical discourse analysis. Texterna har
vidare behandlats utifrån en symtomal innehållsanalys, med
hjälp utav verktyg hämtade ur semiotiken.

Resultat

Studiens resultat visar på att ett specifikt narrativ appliceras
på samtliga av Elles personporträtt. Detta sker likt en
schablon som skapar en fiktiv karaktär av intervjuobjektet
vilket därmed konstrueras till ett Vi. Genom flertalet faktorer
exkluderas läsaren i relation till vi:et och blir därmed de
uttalade Dem.

Nyckelord

Vi, Dem, sociala konstruktioner, narrativ, personporträtt

1. Inledning
Si Elle lit elle lit Elle.
I Frankrike år 1945 publicerades världens första nummer av modemagasinet Elle med citatet
ovan som slogan. Citatet betyder ”Om hon läser så läser hon Elle”. Med 73 procent av läsarna
som prenumeranter1 är citatet inte längre bara en slogan utan även verklighet. Idag finns Elle
tillgänglig i 39 olika utgåvor i över 60 länder världen runt2. Bara i Sverige säljer magasinet
75 500 exemplar och varje nummer har 269 000 läsare (september 2010). Magasinet ägs av
franska företaget Lagardére Group och ges ut i Sverige en gång i månaden av Allers förlag.
Elle har funnits i Sverige sedan år 1987. Idag består den svenska redaktionen uteslutande av
kvinnor med Hermine Coyet Ohlén som chefredaktör och ansvarig utgivare3. Det är också
enbart kvinnor som innehar samtliga chefspositioner (modechef, redaktionschef, art director
samt annonsdirektör). Magasinet ges ut en gång i månaden och är indelad i fem kategorier:
reportage, livsstil, alltid i Elle, mode samt skönhet och hälsa. Tidningen består till stor del av
bilder från modevärldens olika hörn. Även i de olika personporträtten presenteras stora
bilduppslag. Dessa bilder andas ofta mode och individens personliga klädstil.
Modemagasin likt Elle syftar till att inspirera kvinnor i allt från personlig stil till nya
hälsotrender. De har möjligheten att påverka hur modekonsumenten klär sig och vad den ska
intressera sig för. Förutom modereportage kan konsumenten ta del av personporträtt i
magasinen där de får en inblick i kända kvinnors liv.
Denna studie behandlar svenska Elles personporträtt under åren 2009, 2010 och 2011.
Personporträtten som ligger till grund för analyserna är reportage om offentliga kvinnor, ofta
internationellt kända. Reportagen har behandlats i syfte att belysa på vilka sätt ett vi och dem
förhållande konstrueras. Detta för att ta reda på vilka sociala konstruktioner som Elle
medverkar till.

Hachette Filipacchi Media, U.S. Elle – Circulation, 2007. 2011-11-15 kl.11:16.
http://web.archive.org/web/20070608053435/http://www.hfmus.com/HachetteUSA/Page.asp?Site=Elle&Page=Circulation
2 Hachette Filipacchi Media, U.S. Elle – Overview, 2007. 2011-11-15 kl.10:59.
http://web.archive.org/web/20071028130827/http://www.hfmus.com/HachetteUSA/page.asp?site=elle
3 Hermine Coyet, 2011. Kontakt, 2011. 2011-11-15 kl.11:39. http://elle.se/kontakt/
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Elles målgrupp utgörs av kvinnor vilket får en viss betydelse i vår analys av vi och dem i
materialet. Vi är de som inkluderas i kvinnogemenskapen i modemagasinet. Därmed hamnar
vi automatiskt i kvinnodiskursen och kommer därför även att beröra konstruktionen av
kvinnan som sådan i kontexten. Ambitionen är att kunna använda studiens resultat för att
vidare belysa vad de förekommande sociala konstruktionerna i modemagasin har för möjliga
betydelser i den sociokulturella praktiken.

2. Syfte & avgränsning
Den svenska utgåvan av Elle kommer fungera som forskningsobjekt i vår studie. Anledningen
till att vi har avgränsat studien till Elles Sverige är den närhet vi har till magasinet. Vi ingår i
Elles utsedda målgrupp och kan därmed tolka och känna närhet till det som tas upp och
behandlas i tidningen. Vi har även en form av förförståelse för det studerade materialet då vi
själva under flera års tid läst och tagit del av Elle i konsumtionssyfte. Detta innebär att vi har
en grundförståelse för den aktuella tidskriftens koder, symboler och mode som kontext. Denna
förgivettagna kunskap kan resultera i att vi går miste om den mening som kan finnas i
materialet och att viktiga detaljer i datamaterialet förbises. Dock har vi gjort allt för att
eliminera dessa risker. Vi har försökt bortse från vårt konsumentperspektiv och förlita oss i
största möjliga mån till de vetenskapliga och teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår
studie. Vi har framförallt sett vår förförståelse som en fördel i kontextualiseringsprocessen
utav ämnet.
Tidsaspekten är också en faktor som vi tar hänsyn till i denna avgränsning. Om vi hade tagit
ett större forskningsobjekt, exempelvis Elle Europa, hade det krävts mer tid än vad vi har till
vårt förfogande för öka kunskapen om den utvidgade kulturella kontexten och för att nå ett
mättat material i vår datainsamling.

2.1 Problemområde
Elle ingår i den gruppen av tryckta medier som kallas för magasin. Elle har en specifik
målgrupp och även ett speciellt ämnesområde som genomsyrar dess innehåll. Elle Sverige är
ett uttalat magasin som ingår i modeskriftsgenren. Kvinnor som konsumerar Elle har därmed
vissa förväntningar när de tar del av magasinets innehåll. Dessa förväntningar handlar delvis
om att finna inspiration i det som återges.
2

Genren i sig är inte framträdande i just personporträtten, men präglar resten av magasinets
innehåll avsevärt. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är genren viktig att ta hänsyn till
eftersom att denna utgör den vidare kontexten, det vill säga helheten, där reportaget således är
en del. Med detta menar vi att personporträtten kommer att konsumeras på liknande vis som
resten av innehållet i kontexten. Att konstruktionerna präglas av producentens subjektiva
återgivelser blir därför svårare för konsumenten att utläsa. Därför har vi ställt oss frågande
kring hur Elle använder sig av ett narrativ som framställer ett starkt vi, och då även ett uttalat
dem i magasinets texter.

2.2 Forskningsfrågor
Ambitionen är att utifrån olika metoder blottlägga de vi och dem konstruktioner som finns
inom Elles narrativ. Vi har belyst fältet utifrån ett fokus på vilka metaforer och myter som
används i reportagen och hur inkludering och exkludering förekommer i texterna. Detta har
undersökts både på den manifesta och latenta nivån. Med detta angreppssätt har vi lättare
kunnat problematisera materialet och på ett konkret vis ringa in huvudfrågorna. Följande
huvudfrågor ligger till grund för uppsatsens fokus:
● Hur konstrueras ett vi och dem förhållande i valda delar i svenska Elle?
● Vilka utgör vi och dem i kontexten?

3. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Denna uppsats avser att studera hur modemagasinet Elle konstruerar ett vi och dem
förhållande i utvalda delar av sin produkt - en kategorisering som förekommer i media, vilken
kommer att studeras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.
Med hermeneutiken som vetenskapsteoretisk utgångspunkt avser vi att kartlägga den
manifesta nivån för att senare försöka blotta betydelserna som finns på den latenta nivån.
Därför tar vi avstamp inom den hermeneutiska traditionen och vidare in i misstankens
hermeneutik för att kunna skapa oss en djupare förståelse för den analyserade tidskriftens
bakgrund, kontext och budskap.
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3.1 Hermeneutik
Hermeneutiken är sprungen ur viljan att förstå och tolka egentliga meningar i skrifter som
Bibeln och Lagen. Efter vidare utveckling är den idag en metodologisk princip, applicerbar på
fler än de tidigare nämnda skrifterna. Hermeneutik går även under namnet tolkningslära.4
Gripsrud (2002) förklarar hermeneutikens grund som människans ständiga vilja att skapa
förståelse och hitta mening i allt som sker. Det som kan te sig obegripligt gör oss frustrerade
och med det försöker vi tillskriva texten en mening. Enligt denna förklaring handlar
hermeneutiken således om att förstå något, hur denna förståelse uppstår och hur även det kan
ses som en form av kunskap5.
När hermeneutiken behandlar förståelse och tolkningsprocesser gör de det i enlighet med
följande:
”En text är en ‘väv’ av tecken med flera möjliga betydelser, och genom att
foga samman dessa tecken på olika sätt ökar också antalet
betydelsemöjligheter.”6

Att texter kan ha flera möjliga betydelser syftar till att innebörden för de olika orden och
tecknen skiftar beroende på tiden, samhället och kulturen7. Det läggs alltså stor vikt på
tidigare erfarenhet vid texttolkning inom hermeneutiken. Gripsrud (2002) menar att man som
läsare tar sig an materialet, i detta fall en tidning, med vissa förväntningar. De kan exempelvis
vara innehåll och utseende. Dessa förväntningar blir avgörande för hur läsaren uppfattar och
tolkar texten.8
För att kunna tillskriva en text mening krävs det av tolkaren att texten läses. Tolkningen är en
aktivitet och inte ett passivt mottagande av redan existerande betydelser.9 Processen för hur
detta går till beskrivs bäst med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Cirkeln är uppdelad i del
och helhet. Förståelsen för en text utvecklas med hjälp av att växla mellan dessa två.
Hermeneutiken menar på att en dels betydelse endast kan förstås om den sätts i samband med
helheten10.

4 Gripsrud, J (2002). Mediekultur mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB:172
Gripsrud 2002:173
ibid.
7 ibid.
8 Gripsrud 2002:174
9 Gripsrud 2002:173
10 Alvesson, M & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur:193
5
6
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Precis som vi kan applicera detta på en enkel mening kan vi i denna studie applicera den
hermeneutiska cirkelns modell på tidskrifter. Efter att ha använt oss av del - helhet i den
utsedda tidskriftens olika nummer kan vi vidare applicera cirkelmodellen i en vidare kontext.
Där tidskriften får utgöra delen och samhället representeras i helheten.
Misstankens hermeneutik är en gren inom hermeneutiken som syftar till olika
tolkningsstrategier. Perspektivets fader, Paul Ricoeur belyser distinktionen mellan en manifest
nivå och en latent betydelse som en text förmedlar. Detta kritiska perspektiv inom
tolkningslära bygger på antagandet att producenten av texten inte är medveten om de
betydelser som texten bär med sig.11 Misstankens hermeneutik har också en cirkel som gör
perspektivet ytterligare greppbart. Cirkeln, som lanserades av Ricoeur, innefattar förklaring
och förståelse. Principen är densamma som den ursprungliga hermeneutiska cirkeln och
innebär pendling mellan scientistiska och humanistiska metoder inom samhällsvetenskaplig
forskning.12
Misstankens hermeneutik väljer att se producenten som ett ovetande språkrör och att det är
rådande samhällstrukturer som kommer till uttryck i den producerade texten13. Denna läsart i
tolkningsprocessen kallas för den symtomala läsarten.14 Även om vi med detta perspektiv ska
fokusera på vilka samhällstrukturer som kan tänkas blottläggas i texterna måste vi analysera
varsamt för att inte hacka sönder textens och genrens karaktär.

4. Teori och tidigare forskning
I vårt angreppssätt av vi och dem utgår vi ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.
Utgångspunkten är att vår kunskap om saker och ting är socialt konstruerad med argumentet
att vår kunskap anskaffas genom språkbruk och att det i allra högsta grad är socialt.15 Med
detta sagt är teorins intresse riktat mot hur dessa konstruktioner har tillkommit. Det är en av
anledningarna till varför vi engagerar oss i hur vi och dem förhållandet konstrueras i Elle, för
att vidare undersöka vilka faktorer som eventuellt kan ligga bakom konstruktionen.

Gripsrud 2002: 179
Alvesson & Sköldberg:194
13 Gripsrud 2002:179
14 Gripsrud 2002:180
15 Barlebo Wennerberg, S. (2010). Socialkonstruktivism. Malmö: Liber AB: 29
11
12
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4.1 Vi och Dem som social konstruktion
Avsnittet behandlar Ylva Brunes resonemang om hur vi och dem konstrueras i medietexter.
Resonemanget berör vår studie eftersom den behandlar hur text förmedlas i olika tryckta
medier och vad det kan få för effekter för textens mening. För att ett “vi” ska existera i texten
krävs också att ett “dem” är konstruerat, oberoende av om det sistnämnda är närvarande eller
frånvarande i texten. Det handlar om att göra några till Andra16. Att använda sig av
andrafiering är lika med att skapa identiteter till de aktörer som återfinns i texten. Det är alltså
relationen mellan parterna som konstruerar vi och dem. Relationen förefaller likt ett
motsatsförhållande eller en konflikt dem emellan.17 Vilka är då vi respektive dem i texterna
som tidskrifter producerar och publicerar? Brune menar att förhållandet konstrueras när det är
ett vi som talar om dem i medietexten:
“De som beskrivs är föremål för gestaltningar och teorier som utgår från
diskurser som textens ‘vi’ är hemma i eller kan solidarisera sig med, medan
‘de’ har marginellt eller inget inflytande över hur texten konstruerar
‘dem’.”18

En vidareutveckling på ett sådant narrativ är när interpellationsprocessen förekommer i en
text. På så sätt stärks subjektet ytterligare. Narrativet innebär alltså att vi både tilltalas och får
komma till tals. Denna typ av narrativt berättande innebär precis som Brune påpekat, en
exkludering eller marginalisering av ett annat potentiellt subjekt.19 Detta subjekt blir då, med
andra ord, ett dem.

4.2 Identitet
Begreppet Andra är utifrån Stuart Halls perspektiv sammankopplat med skapandet av
identitet. Vår identitet synliggörs i relation till något annat - eller i det avsedda fallet - någon
annan. Det är genom skillnaden som identitetsprocessen tar vid.20
Begreppet identitet betyder likhet och med hjälp av sortering av de intryck vi får från vår
omgivning (medierna i det avsedda fallet) som vi uppfattar skillnader och likheter mellan oss

Camauër, L & Norstedt, S. A. (2006). Mediernas Vi och Dom – Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen.
Stockholm: Statens offentliga utredningar. Den dagliga dosen – diskriminering i Nyheterna och Bladet. Brune, Y. 2006:90
17 Brune:91
18 ibid.
19 Weedon 62
20 Hall 1996:4 och Hall 1997:234
16
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själva och Andra. Medierna bidrar till denna identitetsprocess när de tidigt lär oss om
gemensamma nämnare för vissa grupper, städer, kulturer, länder och så vidare.21
Dessa föreställda gemenskaper, som tidigare nämnts, förmedlas med hjälp av ett narrativ där
vi och dem konstrueras.

4.3 Narratologi
Inom det omfattande utbudet av text som media producerar och kommunicerar, så återger de
även berättelser av olika slag. Denna återgivelse bidrar till att media får rollen som skapare av
starka narrativ. Narrativ skall i det här sammanhanget förstås som den typ av berättande som
producenterna använder av för att förmedla en historia22 Inom narrativet uttrycks dessa
sociala konstruktioner och skulle på så vis kunna påverka publiken till en missvisande
verklighetsbild (i det avsedda fallet, om vi och dem).23
Mediernas narrativa konventioner är i stort sett samma narrativ som vi tagit del av genom hela
vår uppväxt. Ett illustrerande exempel på detta är traditionella folksagor. Studier av Vladimir
Propp från 1928 har påvisat att sagor som dessa är narrativt strukturerade efter vissa regler
och konventioner.24
“...även om en och samma handling kunde ha olika funktioner i olika
berättelser och en viss funktion kunde etableras genom olika slags
handlingar, så kunde alla folksagor beskrivas med hänvisning till en och
samma typologi.”25

Narrativets konventioner bidrar inte endast till strukturen i historien utan även våra
förväntningar på en viss typ av text. Förväntningarna rör förekommande karaktärer och
narrativa lösningar.26 Lösningarna kan exempelvis röra kontinuerliga konstruktionerna av ett
vi och dem. Teori om narrativ går att tillämpa på dagens medietexter, även om texterna är
många fler och de narrativa lösningarna är mer komplexa27. Motsatser, polariseringar och
konflikter ingår i medietexters typ av berättande. Dock bör man vara införstådd med att
representationen av ett dem inte nödvändigtvis karaktäriseras av en negativ skildring.
Gripsrud 2002:18–19
Jansson, A. (2002) Mediekultur och samhälle. Lund: Studentlitteratur:67
23 Macdonald, M. (2003). Exploring Media Discourse. London: Hodder & Stoughton Educational : 1
24 Jansson A 2002:67
25 ibid.
26 Weedon 2004:62
27 Jansson, A 2002:68
21
22
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Skillnaden mellan vi och dem kan likväl tala till ”deras” fördel och ”deras” karaktär skulle
exempelvis kunna framställas som exotisk och spännande.28 Det ska dock beaktas att denna
typ av positiva representation kan tänkas främja skapandet av vi och dem konstruktionerna på
den latenta nivån.

4.4 Makten inom Diskursen
”I have defined a discourse as a particular way of contructing a particular
(domain of) social practice”29
Norman Fairlough

Då denna studie är en diskursanalys så är det viktigt att vi redan i detta stadium redogör för
hur vi kommer att definiera diskursbegreppet. I grunden kommer vi utgå från Michael
Foucaults definition men kommer vidare främst fokusera på Faircloughs utveckling av
Foucaults tankar. Vi anser att Faircloughs teorier är mer handfasta och utvecklar även de
semiotiska aspekterna inom begreppet, vilket passar väl för vår studie. Sist i detta avsnitt
beskriver vi modemagasinsdiskursen, vilket är den diskurs som vår studie kommer röra sig
inom.
4.4.1 Diskursens procedurer
Foucault definierar diskurs som en term med två betydelser. I en generell mening kan det
syfta till yttrade eller skrivna fraser, eller så kan det definieras som en praktik vilken alstrar en
viss typ av yttrande.30 Foucault menar att diskursens ordning bestäms utifrån hur olika
procedurer tar form. Dessa procedurer verkar både inifrån och utifrån diskursens ordning och
möjliggör kontroll. De procedurer som påverkar diskursen utifrån är förbud, förkastning och
viljan till sanning. Den sistnämnda proceduren är den som präglas till störst del av begäret
och makten. Procedurer som verkar inifrån är kommentaren och författaren.31 Enligt
Foucault finns det en tredje grupp av procedurer.

ibid.
Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Hodder Arnold, a member of the Hodder headline group: 76
29 Foucault 1971:21
29 Foucault 1971:7‐21
28
29
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Denna grupp handlar däremot inte om att bemästra diskursens krafter eller kuva
slumpmässiga framträdanden utan snarare om att sätta villkor så att inte vem som helst har
möjlighet att påverka diskursens ordning. Det innebär att man inte får tillträde till denna om
man inte uppfyller vissa krav eller är kvalificerad från början.32
4.4.2 Socialt formande och socialt format
När Fairclough definierar diskursbegreppet gör han det genom att direkt referera till det
skrivna och talade språket. I detta avseende adderar han även visuella bilder (foto, film etc)
men även ickeverbala kommunikationsuttryck så som gester till diskursbegreppet. Han kallar
dessa aktiviteter (utanför det traditionellt skrivna och talade språket) för semiotiska
aktiviteter, då det syftar till att producera mening.33
Fairclough väljer även att se språket som en social tillämpning, alltså en handling. Därmed är
det således ett socialt och historiskt grundat handlingssätt i en dialektal relation med andra
sociala aspekter.34 Den dialektala relationen syftar till att språket är socialt format men även
att de är socialt formande det vill säga grundläggande. Den kritiska diskursanalysen vilken vi
kommer att beröra i ett senare avsnitt, behandlar just denna relation.35
4.4.3 Makt
Makt enligt Foucault är något som inte låter sig lokaliseras och fixeras. Det innebär att en
institution i sig inte kan tillskrivas makt. Institutioner blir snarare organ som organiserar
befintliga dominansförhållanden på mikronivån.36 Med andra ord kan makt enligt Foucault
endast existera i relationer och när den uttrycks i handling.37
Foucault menar att maktrelationer enklast förstås utifrån de tekniker och former som de
uttrycks i. Det centrala fokus man bör ha när man studerar makt bör följaktligen riktas mot
själva utövandet av makten. Det kan tillexempel vara de praktiker, tekniker och procedurer
som ger effekt åt makten.38

Foucault 1971:26
Fairclough 1995:54
34 ibid.
35 Fairclough 1995:55
36 Alvesson & Sköldberg 2008:371
37 Alvesson & Sköldberg 2008:370
38 Alvesson & Sköldberg 2008:371
32
33

9

Summan av detta blir att media som instans inte fundamentalt innehar makt i sig självt.
Medierna förkroppsligar bara det organ vilket fältets aktörer, däribland journalister får
förutsättningar att utöva sina handlingar igenom. Dessa handlingar ger effekt åt makten som
då implicit kan verka över, i det avsedda fallet konsumenterna av magasinet.39
Vi kommer i denna studie se producenterna, Elle, som makthavare över det material som de
producerar. Vi ser innehavandet av makt hos producenterna som en bidragande orsak till att
de kan förmedla och därmed även få utrymme att konstruera föreställda gemenskaper såsom
vi och dem.40
4.4.4 Magasinsdiskursen
Magasin gestaltar en händelse och förmedlar denna tolkning till läsaren med hjälp av ordval.
Händelsen bestäms alltså utifrån orden bilderna och symbolerna eftersom den inte kan
återberättas utan språket. Innanför dessa språkramar som en tidning sätter finns ett gemensamt
utrymme för berättelsen och läsaren. Detta utrymme är kort och gott mediediskursen eller
närmre bestämt – magasinsdiskursen.41 Det innebär att det är människorna som skriver i
magasinet, och som har tolkat händelsen som formar samtliga procedurer för ordningen i
magasinsdiskursen. Makten i magasinsdiskursen består på så vis av den ojämna balansen
mellan de som författar och de som konsumerar. Det finns olika nivåer av makt som
konstituerar detta förhållande. Därmed är det i denna studie högst relevant för oss att lägga
fokus på medias (i det avsedda fallet Elles redaktions) praktiska utövare i
magasinsdiskursen.42

4.5 Tidigare forskning
Då vår uppsats behandlar konstruktioner såsom vi och dem har vi lagt vikt vid att ta del av
tidigare forskning som berör dessa likt vårt angreppssätt.
Vårt mål med sökandet efter tidigare relevant forskning har också handlat om att hitta studier
gällande kritisk diskursanalys av tidningar eller magasin.

Alvesson & Sköldberg 2008:371–372
Gripsrud 2002:19
41 Matheson, D. (2005). Media Discourse. England, Berkshire: Open University Press: 56
42 Mathisen, T (2002) Makt og medier:18
39
40
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4.5.1 “De inhemska andra”
Vi har tagit del av en masteruppsatsen ”De inhemska andra: representationer av samer i fyra
svenska dagstidningar år 1970 och 2010” som är författad av Adam Öhman (2011) vid
Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Uppsatsen
utreder hur samer figurerar och framställs i medier. Materialet som ligger till grund för
analysen är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten samt
Östersundsposten. Materialet täcker åren 1970 och 2010.
Anledningar till att just denna studie är intressant för oss är att han delar vår teoretiska
utgångspunkt gällande att kategorisering av människor är något som sker via social
konstruktion (Öhman 2011). Dock är det inte samma typ av gruppering vi fokuserar på som
hans studie behandlar.
Öhman kommer i sin studie fram till att samer konstrueras som Andra i de olika
nyhetstexterna. De är underordnade svenskar i aspekter som textaktörer, huvudpersoner och
antal röster (Öhman 2011). Resultaten av Öhmans analyser visar på att samerna skildras på
villkor som skiljer sig från hur svenskar skildras. De pekar även mot att samerna definieras
inom den svenska majoritetens referensramar. Öhman hävdar utifrån studiens resultat att
denna representation reproducerar maktförhållandet mellan konstruktionerna samer och
svenskar.

4.5.1 “Not easily put-downable: Magazines representations ans muslim
women´s identities n southern Punjab, Pakistan”
Vi har tagit del av en vetenskaplig artikel med ovanstående titel, skriven av Shirin Zubair och
publicerad av The John Hopkins University press 2010. Artikeln fokuserar på muslimska
kvinnors identiteter genom att sätta dem i relation till deras konsumtion av populära
“kvinnomagasin”. Studien presenterar analyser som påvisar magasinens egentliga makt över
de muslimska kvinnornas processer att skapa sin identitet. Analyser menar att
representationerna i magasinen påverkar denna process avsevärt då kvinnorna inte enbart
konsumerar magasinen för nöje utan även som i den del i skapandet av sin identitet.
I studien belyses den ambivalenta sammansättningen av bilder och religiösa koder och djupt
rotade ideologier i magasinen.
11

Författaren menar på att dessa ideologier är diskursivt konstruerade i de berörda magasinens
genre. Studien framhåller dessa ideologier som en del i skapandet av pakistanska kvinnornas
socioreligiösa identiteter, vilka ämnar att tjäna patriarkatet.
Även om denna studie framförallt lägger fokus vid receptionsförhållandena och relationen till
publiken så finner vi den relevant för vår studie. Författaren dessutom har utfört en
(feministiskt) kritisk diskursanalys på ett studieobjekt som liknar vårt. Då vi delvis utgått från
Brunes teorier43 om att vi och dem konstruktioner är socialt konstruerade och reproduceras
vidare genom narrativt berättande inom magasinsdiskursen, så passar den valda artikeln väl
som underlag. Detta eftersom de precis som vi vill betona magasinens makt som en betydande
faktor vid skapandet av generella föreställningar hos läsaren. Identitet såväl som hur denne
upplever vi och dem.

5. Metod
Kritisk diskursanalys problematiserar relationen mellan diskursiv praktik och sociokulturell
utveckling44. Det är CDA’s uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i
upprätthållandet av den sociala världen och sociala relationer. Detta innebär att en kritisk
diskursanalys belyser förekommandet av ojämlika maktförhållanden45. Eftersom en diskurs är
både konstituerad och konstituerande förefaller sig CDA väl när vi undersöker hur vi och dem
konstrueras i Elle. Det ojämlika maktförhållandet rör i detta fall hur Elle med hjälp av sitt
narrativa berättande, konstruerar vi och dem och hur detta i sin tur präglar strukturen i
modemagasinsdiskursen. I sista ledet handlar det närmare om studier om hur och om dessa
konstruktioner reproduceras i den sociokulturella praktiken. Med hjälp av en kritisk
diskursanalys vill vi alltså belysa hur dessa konstruktioner ser ut och hur de uppkommer.
5.1 Faircloughs CDA
Vi har valt att inspireras av Faircloughs angreppssätt då hans modell har satt diskursens
manifestation, det vill säga texten, i fokus46. Detta lämpar sig väl i vårt fall då vi kommer
basera vår studie på text och bild.
I utförandet av en CDA behandlar man den kommunikativa händelsen och diskursordningen.

Se teoriavsnitt: Vi och dem som social konstruktion.
Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur: 66
45 Winther Jørgensen, M & Philips, L (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur : 69
46 Winther Jørgensen, M & Philips, L (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur : 66
43
44
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Den kommunikativa händelsen definieras som någon form av text, hur den blir till och vad
effekten av den avsedda textens existens blir. Diskursordningen definieras som summan av
olika diskurstyper inom den institution som den kommunikativa händelsen rör sig inom.47
5.1.1 Den kommunikativa händelsen
Den kommunikativa händelsen delas in i tre dimensioner: text, diskursiv praktik samt en
sociokulturell praktik.

Figuren representerar relationerna mellan de tre dimensionerna i en kommunikativ
händelse48
5.1.2 Redogörelse för Fairclough dimensioner
En av hermeneutikens utgångspunkter är att en texts mening nödvändigtvis inte är tydlig,
vilket innebär att den således måste tolkas för att tolkaren ska uppnå någon form av djupare
förståelse och mening. Textens dimension avser att behandla diskursens manifestation. Som vi
tidigare nämnt utgör manifestationerna i vår studie de valda reportagen dess bilduppslag.
47
48

Winther Jørgensen, M & Philips, L (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur : 73
Fairclough 1995:59
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Det andra fältet i Faircloghs modell är den diskursiva praktiken. Denna utgörs av text
production, text consumption och text distribution. Det vill säga redaktionen på Elle och
tidskriftens läsare och produktens distribution49. Då vi inte avser att göra en receptionsstudie
av publiken kommer vi i detta fält utesluta text consumption och distribution. Gällande
produktion behandlar vi producenterna i enlighet med den symtomala läsaten, det vill säga
som omedvetna språkrör av bredare samhälleliga konventioner.
Fairclough ser den diskursiva praktiken som medlaren mellan textfältet och det tredje fältet,
den sociokulturella praktiken. Det är inom den diskursiva praktiken som textens manifestation
förmedlas.50 I vårt fall utgörs fältet av Elle och dess producenter, det vill säga redaktionen.
Eftersom vårt angreppssätt i denna studie utgår från den symtomala innehållsanalysen, läggs
inget koncentrerat fokus på producenterna utan snarare på vad som produceras.
Den tredje dimensionen kallar Fairclough för den sociokulturella praktiken vilken utgörs av
de aspekter som möjliggör och sätter villkor för masskommunikationen. Aspekterna rör
samhälleliga instanser såsom politik, ekonomi och kultur. Närmare bestämt handlar det om
förekommande maktstrukturer och ideologier i samhället men även värderingar och
identiteter.51 Studien behandlar den sociokulturella praktiken i viss mån. Resultatet kommer
dels påvisa vad texten kommunicerar för normer och värderingar men även vilka normer och
värderingar som har format texten.

5.2 Urval
I en kritisk diskursanalys gör man ett urval av diskursens manifestationer. Dessa
manifestationer består av rörlig bild, stillbild, ljud och skrift.52 I vårt fall, magasinsdiskursen,
är manifestationerna de reportage som förekommer i tidskriften Elle Sverige. Reportagen som
fått representera fältet har varit personporträtt av en offentlig kvinna där texten tydligt
använder sig av myter och metaforer i sina beskrivningar av berättelsen.

Fairclough 1995:58‐59
Fairclough 1995:60
51 Fairclough 1995:62
52 Ahrne & Svensson 2011:154
49
50
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Anledningen till att fokus kommer riktas mot reportage som manifestation är förekomsten av
bild och text tillsammans. På så vis har vi ett underlag som möjliggör belysning av vilka
sammanlänkningar (ex. mellan ord och bilder) som konstrueras.
Vi valde nummer från åren 2009, 2010 och 2011. Fyra nummer valdes ut från varje år som
fick representera olika kvartal av året. Vilka dessa är grundar vi i vår förförståelse för
tidskriften utifrån den kunskap vi har som konsumenter. Summan av detta är att tolv stycken
olika reportage får representera vårt datamaterial. Med hänsyn till tidsaspekten genomförde vi
inte mättade kvalitativa analyser på alla dessa reportage. Istället testades analysverktygen på
samtliga. På så vis möjliggjordes en identifikation av mönster och teman som ledde till
ytterligare ett urval. De manifestationer som framträdde som mest typiska exempel på det vi
fann spår av var material till en mer noggrann och ingående analys.

5.3 Analysmetod för den kommunikativa händelsen
Vi kommer i denna studie utgå från både symtomal innehållsanalys och bildanalys för att
försöka uppnå en djupare förståelse i Elles texter.
Den symtomala innehållsanalysen ser texter som manifesta uttryck för underliggande eller
dolda betydelser53. Denna analysmetod bygger på ansatsen att texten är förmedlare av en
implikation som producenten inte är medveten om. Det kan till exempel vara vissa typer av
föreställningar och normer som kan tänkas finnas inom en viss grupp och inom denna ses som
allmängiltiga. Med andra ord mentalitet. Den symtomala innehållsanalysen kan även sträva
efter att lyfta fram en texts sociala motsättningar och konflikter som nödvändigtvis inte är
synliga på den manifesta nivån. Vid en sådan textanalys är det analysmodellens uppgift att
kasta ljus över dessa motsättningar och sätta dem i en vidare kontext. Det vill säga diskutera
dess samhälleliga grundval.
Vi berör till viss mån även bildanalys i vårt material då visuella uttryck anses vara bärare av
många olika betydelser. Exempel på sådana betydelser skulle kunna vara sociala, politiska
och kulturella betydelser.54 Vi utgår ifrån att vi och dem är socialt konstruerade och målet
med studien är att kartlägga vilka dessa är. Detta gör vi genom att tolka och förklara bilder

53
54

Østbye, H. et al. (2004). Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber: 65
Eriksson Y & Göthlund A (2004) Möten med bilder. Studentlitteratur: Lund:20
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som förekommer i vårt material men framförallt med hjälp av att analysera interaktionen
mellan bilderna och den skrivna texten som förekommer.

5.4 Semiotiken som verktyg
Med våra metodologiska utgångspunkter konstruerar vi en semiotisk verktygslåda för att på
ett mer konkret och systematiskt sätt kunna behandla den insamlade datan.
Vi har valt att anamma delar av semiotikens perspektiv och begreppsapparat i utförandet av
våra analyser. Semiotiken intresserar sig för meningsskapande och har som avsikt att belysa
hur människor kommunicerar med varandra via tecken. Teorin avser inte att bara fokusera på
användandet av dessa tecken utan även hur produktionen av dessa ser ut och hur vi väljer att
se och tyda dessa.55 Vi har valt att presentera och huvudsakligen utgå ifrån Roland Barthes
fyra semiotiska element.

5.5 Begreppsapparat
Denotation och konnotation
Denotation och konnotation är betydelsens två nivåer i en text. Denna uppdelning bygger på
antagandet att tecken kan inneha andra innebörder än det omedelbara. Denotationen är den
omedelbara betydelsen. Det som vi först tolkar när vi ser texten. Konnotation däremot är den
så kallade medbetydelsen. Enligt Barthes är den konnotativa betydelsen kulturell, vilket i sin
tur innebär att den är föränderlig, beroende av tid och plats. Den kan alltså betyda flera saker
beroende på den kulturella situationen.56
Myter
Mytbegreppet är enligt Barthes de aktuella händelser och fenomen som kan förmedla
föreställningar om hur verkligheten är beskaffad. Han skulle säga att myter är som ett språk
laddat med betydelser som man annars tar för givna. Det är dessa betydelser som Barthes vill
synliggöra.57

Eriksson & Göthlund 2004:34
Østbye, et al. 2004:67‐68
57 Østbye, et al. 2004:66
55
56
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Metaforer
Metaforer i skriven text fungerar som en bild, fast i en verbal återgivning58. Metaforer
avslöjar hur människor uppfattar omvärlden. Detta gör de genom att de definieras som något
man förstår genom att ha erfarenhet av något annat.
Därför krävs det viss förkunskap om kulturen som dessa eventuella metaforer fötts ur och
förekommer i för att kunna förstå metaforen som används.59
I bildsammanhang definieras metaforen något annorlunda med utifrån samma grundtes.
”Metafor i bildsammanhang är en symbol som representerar ett objekt genom att överföra objektets
egenskaper till sig själv. Den kan väljas godtyckligt så länge innebörden är möjlig att tolka av den
tilltänkta mottagaren. För att det ska fungera krävs det att sändare och mottagare använder sig av
samma kodsystem. Om inte, eller om det är långsökt, krävs en förklarande text till bilden”60

Elles användande av metaforer har vi belyst i mest övergripande analyserna. Det har varit
viktiga för att förstå uppbyggnaden av Elles reportage. Dock är inte metaforerna som används
framträdande i analysresultatet eftersom sökandet av metaforer bara fungerat som ett
angreppssätt av materialet och är inte något vi problematiserat och utrett på enskild nivå.

5.6 Analysverktyg för bild och text
Frågorna som vi använder oss av i vår analys är utformade efter vår begreppsapparat och är
inspirerade av de frågor som Malin Nilsson använt i sin avhandling “Att förklara människan diskurser i populärvetenskapliga TV-program”.61
- Vad händer på den denotativa nivån?
- Redogörelse för den denotativa nivån.
- Vilka röster kommer till tals?
- Vad händer på den konnotativa nivån?
- Vilka diskurser är framträdande?

Eriksson Y Göthlund A 2004:106
Eriksson, Y. (2009). Bildens tysta budskap. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag: 32
60 ibid.
61 Nilsson, M. (2009). Att förklara människan – diskurser i populärvetenskapliga TV‐program. Lund: Lund University
58
59
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- Vilka sammanlänkningar (ex. mellan ord och bilder) konstrueras och på vilka
sätt fungerar dessa inkluderande/exkluderande för olika betydelser? (Vilka
”tankekedjor” konstrueras och på vilket sätt framställs de som logiska, sammanhängande och
naturligt självklara framför alternativa tolkningar?)
- Vilka metaforiska beskrivningar används och på vilka sätt bidrar de till att
skapa mening i texterna?
- Vilka myter beskrivs och används och på vilka sätt bidrar de till att skapa mening i texterna?

6. Begreppsdefinitioner inför analys
Följande begreppsdefinitioner ämnar att underlätta för läsaren att förstå de resonemang som
förs i avsnittet Resultat.
Madonna-hora-komplexet är ett begrepp som förekommer i genusvetenskapen och myntades
av Sigmund Freud. Madonnan och Horan är namn på olika typer av kvinnor, och komplexet
syftar till att män inte kan se den han älskar och sin älskarinna i samma kvinna62. Madonnan
är kvinnan som är till för man och barn63 och har en sexuell renhet (fem. uppslagsverk). Med
andra ord ser man en sådan kvinna som en änglalik oskuld. Motbilden till Madonnan är
Horan. Horan är kvinnan som är självständig och som bedriver otukt - i modern mening är
hon sexuellt ohämmad64. I feministisk mening representerar Horan “patriarkets förtryck av
kvinnors sexualitet” och Madonnan “bilden av det exploaterade moderskapet”65.
Duktig flicka-syndromet innebär att man som kvinna söker bekräftelse i sin omvärld genom
åstadkommanden och prestationer. Lider en kvinna av syndromet har hon ofta svårt för att
säga nej till sin omgivning, är konflikträdd och har stort behov av att alla människor runt
omkring henne ska tycka om henne.
Detta ska vara något som rotas i kvinnors barndom där de vuxna lär flickorna snabbt att dem
inte ska vara till besvär och att detta då innebär att vara en duktig flicka. Barndomen slår
tillbaka när flickorna blir vuxna då dem strävar efter perfektionism både i privatlivet och på
jobbet. Syndromet ligger till grund för när man beskriver någon som en duktig flicka.66
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hora‐madonna‐komplexet, 2011‐12‐14
Gemzöe, Lena (2002) Feminism. Stockholm: Bilda Förlag: 101
64 Clayhills, H. (1991). Kvinnohiistorisk uppslagsbok. Stockholm: Rabén & Sjögren
65 Gemzöe, Lena (2002) Feminism. Stockholm: Bilda Förlag:101
66 Renstig, M. & Sandmark, H. (2005). Duktighetssyndromet – därför går allt fler kvinnor in i väggen. Stockholm: Wombri Förlag: 32‐3
62
63
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Text behandlar vi i enlighet med semiotikens sätt att se på begreppet.
“(...) text dvs något som kan läsas, tolkas, avkodas. Begreppet text syftar då till något mer än
vad vi kanske vanligen tänker på i vardagsspråket.
Det är inte bara skrivna texter som är text, utan allt som är betydelsebärande, allt som går att
avläsa: ett TV-program, en bild, ett vardagsrum, en människas kroppsspråk”67.

7. Analys & resultat
Utifrån den gedigna analys som utförts på de valda manifestationerna har vi identifierat ett
antal övergripande “teman”. Följande resultatdiskussion kommer struktureras och behandlas
utifrån dessa teman med ambitionen att de skall ge en klar bild av studiens resultat. De teman
som identifierats är: narrativ, inkludering och exkludering samt kvinnogemenskapen.
7.1 Elles narrativ
Precis som att de finns en tydlig berättarstruktur i gamla folksagor68 till vilka läsaren sedan
kopplar vissa konventioner och narrativa lösningar, så finns det ett speciellt narrativ i de valda
reportagen i Elle. Narrativet i det avsedda fallet skapar förväntningar hos oss läsare.
Upprepningen av det konstruerade förhållandet vi och dem blir nämligen högst användbar för
att föra läsaren i rätt riktning av tolkningsprocessen. Enligt Gripsrud går läsaren in med vissa
förväntningar när den läser texten. Detta gör att antalet tolkningsmöjligheterna av texten
minska. Förhållandet mellan vi och dem som narrativet konstruerar är inte genom ett direkt
refererande till vi och dem i berättandet utan skapas med hjälp av motsättningar och
motsägelser. Vi vet med hjälp av narrativet vad som komma skall, exempelvis att berättelsen
skall sluta lyckligt. Vi har de konventionerna med oss sedan tidigare. Elles skribenter arbetar
frekvent med ett antal centrala myter för att upprätthålla reportagens narrativ.
Varje reportage byggs upp likt en saga. Medierna använder sig av samma typ av narrativ som
vi i västvärlden tagit del av genom vår uppväxt69. Referensen känns väl igen från våra
västerländska sagor där karaktären, i det avsedda fallet intervjuobjektet, genomgår en slags
utvecklingsprocess liknad vid en personlig resa.

Ekström, M. (2008). Mediernas språk. Malmö: Liber: 18
Se teoriavsnitt: Narratologi
69 Se Teoriavsnitt: Narratologi
67
68
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Någonting avgörande sker under resans gång, exempelvis mötet med kärleken, framgång i
karriären, föräldraskap eller att sluta fred med sitt utseende. Narrativet blir påtagligt eftersom
huvudfunktionen är densamma, oavsett handling eller händelse. Händelsen eller handlingen
som leder till en vändning för intervjuobjektet innebär alltid lycka och framgång.
Vad Elles narrativ i samverkan med myten om till exempel framgång gör är att skapa ett
förmänskligande70 av “den kända” personen. Det ska visa på att denne gått igenom en process
för att komma dit den är idag. Att intervjuobjektet har varit någon annan från början. Det vill
säga någon som inte definierats utifrån sin roll som ”känd person”.
I reportaget om den unga skådespelaren Emma Stone läggs tyngd vid hennes till en början
svårstartade karriär. Längre in i reportaget läggs dessutom ett tydligt fokus på hennes “fysiska
tillkortakommanden som barn”. Det finns även en underton av att dessa två skulle ha någon
sammankoppling. Utvecklingsprocessen i denna berättelse handlar just om den intervjuades
utblommning från ett (av reportaget att döma) inte så vackert barn med en ordinär barndom,
till en vacker och framgångsrik 22-åring.
I reportaget om Noomi Rapace använder sig skribenten av likande utvecklingsprocess för att
driva fram berättelsen i reportaget. Reportaget handlar om en svensk skådespelerska som
numera även tagit steget ut på Hollywoodscenen. Fokus i berättelsen riktas mot hennes
personliga utveckling från en relativt obalanserad barndom till de numera stora ekonomiska
vinningarna och hur hon under resans gång självförverkligade sig när hon mötte sin blivande
äkta make.
7.2 Förekommandet av myter
Varje manifestation inleds med ett kontaktskapande mellan läsaren och intervjuobjektet.
Kontaktskapandet utgörs genom att framhålla olika komponenter som syftar till att föra
parterna nära varandra. Dessa komponenter skapas genom ett frekvent refererade till myter
för att beskriva intervjuobjektet eller dess livssituation. Det för att sedan måla upp bilden av
att intervjuobjektet skulle vara ett undantag för myten och därmed förmänskliga henne.
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Tillskriva någon typiska karaktärsdrag för ”vanliga människor” för att spräcka myten om kändiskap som något upphöjt
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En påtaglig myt i denna bemärkelse är myten om kändisskapet. Denna formar skribentens
frågeformuleringar och verkar likt ett ett genomgående tema i reportagen.
“Hon är typen som inte har en hel stab med sig utan bara en chaufför som får göra
entré på puben i förväg ‘bara för att dubbelkolla att du inte hade planer på att döda
mig’.”
“Hon är typen som säger ‘hej det är jag som är Annie’ och pussar mig på kinden
innan hon hoppar in i soffan bredvid mig istället för att låta bordet komma i mellan
oss”

Elle om Anne Hathaway

På liknande sätt bygger skribenten tydligt sin berättelse kring myten om kändiskapet. Att
denna typ av beskrivningar upprepas i ett helt stycke indikerar på en viss förvåning från
journalistens sida gällande personens karaktär. I relation till att intervjupersonen inledningsvis
beskrivits med ordet “Hollywoodstjärna”, spräcker snabbt myten om hur en person med det
epitetet “bör” vara. Meningen som skapas genom denna narrativa lösning är att Anne
Hathaway framställs som en ödmjuk och kärvänlig person trots sin stjärnstatus. Denna typ av
narrativa lösning, att bygga upp en myt för att sedan spräcka den och på så sätt komma till
konklusionen, förekommer i stort sett i samtliga manifestationer.
I reportaget om skådespelaren Emma Watson identifierar vi snabbt samma mönster. Genom
flertalet exempel på hur den intervjuade bryter mot denna mytens traditionella bild av en
skådespelare skapas en bild av hur den intervjuade är lite ut av en frisk fläkt i branschen. Hon
är inte fåfäng, hon saknar “smak för det fina”, det vill säga dyra, och hon beter sig inte
överlägset på inspelningsplatser bara för att hon är skådespelare. Skribenten ställer frågor
kring den intervjuades stora förmögenhet och uttrycker förvåning kring faktumet att denne inte
lever ett liv i lyx och flärd. Myten kring av hur denna bransch ser ut och hur en skådespelare
förväntas uppträda generellt, blir väldigt påtaglig genom skribentens frekventa användning av
den, i såväl val av frågor som målande reaktioner på de svar som intervjuobjektet ger.
”Om jag ska vara helt ärlig så trivs jag med att låtsas att pengarna inte finns”
“Istället för att fira med en shoppingrunda så gick Emma en kurs....(....)”
“Spenderar du mycket pengar?”, “Inga storslagna slöserier? (....) - Ibland ringer de från min bank
och undrar om mitt kreditkort är stulet eftersom att de plötsligt är använt”
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“Om detta låter för vanligt, inte tillräckligt mycket som det liv vi förväntar oss att en
stjärnskådespelerska ska leva, är det ganska typiskt för fröken Watsons oglamourösa liv.”

Genom att bygga berättelsen kring denna myt och kontinuerligt slå hål på den så skapas en
form av närhet till publiken. På vissa plan vill Elle troligtvis att vi ska känna igen oss i den
kända personens liv. Myten spricker när skribenten beskriver något som denna tror att läsaren
kan identifiera sig med, exempelvis kroppskomplex och självkänsla. Detta eftersom att myten
som tidigare målats upp bygger på att skådespelaren är så annorlunda och bekymmersfria, till
skillnad från oss ”vanliga” individer
I reportaget om skådespelaren Naomi Watts är myten om den kända personen tydlig. Den
förekommer på liknande sätt som de tidigare nämnda, det vill säga som en bild som man
genom en narrativ lösning spräcker och då når en annan mening. Detta exempel var extra
tydligt eftersom frågorna rörde hur intervjuobjektet kände inför sin skådespelarkarriär och
sociala tillställningar. Svaren på frågorna framhävde intervjuobjektets brist på självkänsla och
hennes vilja att försvinna i sociala sammanhang. Genom att framhålla detta som något
ovanligt i förhållande till intervjuobjektets roll som “känd person” blir skribentens syn på hur
en “känd person” bör vara, det vill säga myten om den, väldigt tydlig.
”Jag är orolig för att spela en så mytomspunnen person som Marilyn. Det är en enorm
press.”
”När jag kommer in i ett rum med mycket folk, försöker jag genast försvinna i mängden
för att undvika att någon ser mig.”

Detta speglar osäkerhet. Orden orolig och press i sammanhanget skapar en känsla av att inte
riktigt våga tro på att det ska gå. Citatet gällande att hon vill försvinna i ett rum levererar
definitivt en bild av någon som inte alls trivs bland människor.
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7.3 Inkludering och exkludering
Vi har analyserat hur ordval i språkbruket påverkar en exkludering och inkludering inom de
givna texternas ramar. I och med genrer finns ett givet, övergripande vi i Elles till en början i
reportagen. Problemet är att en viss klumpighet i val av ord gällande beskrivningar och
kommentarer konstruerar grupper inom det avsedda ”vi:et”. Utifrån Ylva Brunes resonemang
kan vi påstå att skribenternas sätt att formulera sig syftar till att läsaren ska kunna solidarisera
sig med vad som sägs av och runt studieobjektet. Att lyckas med en sådan solidarisering
bidrar nämligen till ett stärkande av en vi-känsla. Men eftersom majoriteten av det alternativa
subjektet (skribenten tillsammans med alla läsaren) inte har något större inflytande över hur
det konstrueras stärks relationen bestående av vi och dem. De ordval vi tycker är mest
grundläggande är man och vi. När vi har analyserat texten för att ta reda på hur språket bidrar
till en exkludering lyfte vi även ett förekommande av expertis i texten vilket har bidragit till
hur ett förstärkt vi bland kända kvinnor stärks jämfört med läsaren där kända kvinnor blir dem
med makt.
7.3.1 Ordet man
I användandet av man i manifestationerna talas det aldrig om bara individen utan här refererar
Elle till en större grupp människor. Användandet rör exempelvis uttalanden som “man bör
göra si och så”. Det finns två huvudgrupper som ingår i användandet av ordet man i samtalen.
Antingen är det intervjupersonens man eller också är det skribentens man. Oberoende av vem
som talar i den specifika meningen eller stycket, så är det alltid någon som exkluderas i
användandet eftersom ordet man bygger på en distinktion.
“Dagarna är så otroligt intensiva och schemalagda att det inte skulle funka om man inte fick
hjälp...”

Citatet är taget ur reportaget om Noomi Rapace. I användandet av man refererar hon till sin
egen karriär och livsstil. Men eftersom att hon inte använder sig utav jag refererar hon till en
större grupp. Den tillskrivna meningen blir alltså ett samtal som inkluderar alla som också är
lika upptagna på liknande vis som henne. Hon pratar om att hon har en manager och en
assistent. Med det kan det vara så att hon använder sig av ordet man av ren blygsamhet.
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Ytterligare exempel förekommer i reportaget om Emma Stone.
“Både på duken och i verkligen livet känns hon som någon man verkligen kan relatera till och
identifiera sig med - en tjej man skulle kunna känna på riktigt.”

Skribenten blir ett språkrör för läsaren som tar del av reportaget. Hade skribenten menat sig
själv gällande budskapet i meningen hade det varit korrekt att byta ut man mot jag. Men
istället blir man i detta fall, alla vi andra. Citatet syftar till att alla som inte känner kändisen
personligen ”skulle kunna” göra det, trots att man inte gör det.
Dock använder sig skribenten av ”man” på två sätt. Ett uttalat direkt ”man” som skrivs i
texten och ett latent, tyst användande där ”man” inte skrivs ut. Istället skapas latent ett man
utifrån vilka verktyg skribenten ger till läsaren. Detta bidrar till att läsaren närmar sig
intervjuobjektet på samma sätt som skribenten. Verktygen är de beskrivningar som skribenten
målar upp för läsaren gällande den intervjuades karaktär. Utifrån de referensramarna vet
läsaren hur den ska tolka intervjupersonens uttalanden och personlighetsdrag. Då uppstår en
exkludering av läsarens egna eventuella uppfattning av intervjuobjektet.
En sådan referensram sätts när skribenten karakteriserar intervjupersonen kategoriskt. Denna
typ av beskrivning använder sig Elle av i samtliga reportage när en beskrivning av
huvudpersonen krävs.
”Emma är charmigt neurotisk och skrattar liksom med hela kroppen, antingen av
genuin glädje eller självironisk nervositet.”
Elle om Emma Stone, september 2011.
“Hon är typen som skrattar för mycket, är rolig att hänga med och gillar fåniga saker.”
Elle om Anne Hathaway, mars 2011.

Skribenten lägger egna värderingar i beskrivningen av vem intervjupersonen är. Den svenska
användningen av ordet typ blir i detta fall nedvärderande då ordet upprepas i meningar
liknande ovanstående, flera gånger. Att “skratta för mycket” eller “gilla fåniga saker”
förstärker ordets negativa klang. Skribenten försöker bestämma varför Emma Stone skrattar
med hela kroppen. Och även om inte en anledning bestäms så blir ”genuin glädje” och
”självironisk nervositet” det läsaren får förhålla sig till.
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Genom intervjupersonens svar på skribentens frågor, och skribentens kommentarer till svaret
sker en slags förankring i texterna emellan. När skribenten uttalar sig om hur intervjupersoner
svar leder det till att eventuella egna tolkningar av läsaren gällande vad intervjupersonen
menar med vad den säger exkluderas. Skribenten bestämmer därför hur vi ska uppfatta och
tolka reportagets huvudperson och miljön runt omkring. Detta blir tydligt i reportaget om
Emma Stone:
”’Jag kände mig aldrig töntig. Det var bara: ’Jaha, det här är min tandställning och jag
har haft den i evigheter.’ Glatt obrydd om sina fysiska tillkortakommanden gick hon med
i dans- och teatergrupper...”.

7.3.2 Vi
Genomgående för reportagen är att texten försöker skapa ett möte mellan läsaren och
studieobjektet. Detta genom upprepade försök till förmänskligande av intervjuobjektet. Mötet
sker därmed inte på studieobjektets nivå utan läsarens.
Texten försöker inkludera läsaren med studieobjekten genom att likna de båda med varandra.
Att studieobjekten lever “som alla vi andra”. Sådana försök fyller inte sin funktion eftersom
ordvalen leder till en gruppering. Grupperna blir kändisar och resterande som inte faller in
under kändis. Skribenten inkluderar på så vis inte läsaren i samma grupp som studieobjektet
utan belyser bara gemensamma nämnare. Eftersom ett vi och dem konstrueras genom en
relation dem emellan har skribenten genom det ovan nämnda skapat ett avstånd.
Reportaget om Anne Hathaway är ett exempel på försök till förmänskligande. Ideal och
kroppsuppfattning är något som genomsyrar hela reportaget. Intervjuobjektets utseende är ett
ständigt återkommande ämne oavsett om det handlar om att beskriva hennes personlighet eller
yrkesmässiga prestationer.
Flertal gånger beskrivs hennes komplex för sin kropp eller grubblande om vem hon är som
något “normalt” då det omdiskuteras i samband med “vi andra”. Komplexen och
funderingarna pratas om som något hon delar med alla andra kvinnor. I och med det är det
uttalat att “alla andra” eller “vi andra” också tänker på dessa frågor på samma vis.
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Samma gäller Emma Watson. Journalisten tar utöver den intervjuade, relativt stor plats i
reportaget. Hon förstärker den intervjuades uttalanden genom ett försök att visualisera dem
för oss. Dock präglas visualiseringen mycket av skribentens personliga värderingar. Hon vill
gärna få oss att närma oss den intervjuades livssituation genom att visa på hur dennes vardag
är lik “vår”. Redan här har hon skapat en distans mellan läsaren och intervjuobjektet. En
distans som senare följer hela reportaget igenom.
Reportaget om Naomi Watts speglar en känd kvinnlig skådespelerska som trots att hon nått
Hollywood är osäker, saknar självförtroende och vill gärna försvinna när hon är bland
människor.
“Ju mer jag läste om hennes arbete, desto mer obildad kände jag mig, som om jag inte nådde upp
till hennes nivå.”

Det hela handlar om hur hon läste på om en karaktär, baserad på en verklig person, hon skulle
spela. Varför detta ingår i ett svar på frågan om det var jobbigt att ha med sig en bebis på en
inspelning är högst oklart. Det kan vara ett försök till att förmänskliga en skådespelerska med
stjärnstatus. Att på något sätt göra henne mer lik läsaren genom att känna sig obildad
emellanåt. Om så är fallet känns det som skribenten nedvärderar läsaren. Det kan vara en
metafor för “jag ser också upp till någon, därför är jag precis som ni”.
7.3.3 Expertis
Majoriteten av intervjuobjekten får agera experter på sina områden. Detta trots att de inte är
några experter i akademisk mening, utan expertisen grundar sig enbart på intervjuobjektets
personliga åsikt. Expertisen är påtaglig då intervjuobjekten beskrivs av skribenten på sätt som
ger dem legitimitet för vad som sägs. Exempel på sådant sätt kan vara att återge hur någon har
briljerat på filmduken eller tagit sin karriär eller föräldraskap till en ny nivå. Dessa
beskrivningar följer sedan av uttalanden som intervjuobjekten har kring karriär eller vad det
nu kan tänkas vara. Till skillnad från övriga uttalanden där skribenten ofta kommenterar eller
visualiserar intervjuobjektens svar, så står dessa expertuttalanden okommenterade. Därmed
kan uttalandet tolkas som en ren sanning.
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Ett sådant expertutlåtande förekommer i reportaget med Noomi Rapace. Hon får agera expert
på flera områden. Expert gällande politik, vad Sverige bör satsa sina resurser på i samhället,
barnuppfostran och i någon slags filosofisk, själslig mening när hon talar om hur man måste
våga famla i mörker för att hitta - något slags själsligt vägledande.
Ett annat intressant utdrag som påvisar Elles vikt vid intervjuobjektens utlåtanden återfinns i
reportaget om Alexa Chung.
“Allt bra vintage är redan uppköpt i London. Jag går till välgörenhetsbutiker i stället.”

Chung får legitimt uttrycka sig om vintage- och modevärlden. Att hon citeras där hon
uttrycker sig som om hon kan avgöra bra eller dålig vintage gör att hon framställs som en
expert. Hon får legitimitet i sina åsikter genom att beskrivas som en it-tjej (en tjej som har
“det” utifrån en modeaspekt).

7.4 Ideal
De två centrala idealen som diskuteras genomgående i reportagen är fysiska och
karriärsmässiga ideal. Dessa två ideal tillsammans resulterar i en form av vad vi låtit kalla för
ett Superwoman-ideal. Ouppnåeligt och nästintill fiktivt. Problemet är att denna
sammansättning, att en kvinna ska kunna leva upp till dessa ideal, skapar en missvisande och
orealistisk bild av vad som faktiskt är genomförbart för en ”vanlig” person. I slutändan är vår
tes att detta bidrar till ett avståndskapande mellan läsaren och den intervjuade .
Andrafieringen sker i samband med identitetsprocessen utifrån Stuart Halls resonemang. I
skapandet av sin identitet sorterar individen (i detta fall läsaren) intryck som denne tar del av.
Sorteringen leder till en kategorisering av vi och dem eftersom den delar upp likheter och
skillnader mellan sig själv och personerna som förekommer i intrycken (I kontexten Elles
reportage). Vårt analysresultat indikerar på ett ouppnåligt superwoman-ideal och eftersom
läsaren inte får komma till tals och kan ha svårt att identifiera sig fullt ut med superwomangestalten vilket resulterar i avståndet mellan läsaren och intervjuobjektet (dem och vi)
påtagligt.
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7.4.1 Fysiska ideal
Utifrån generella fysiska aspekter, så finns ett tydligt ideal hos Elle. Denna schablon
upprepats och ser tämligen lika ut oberoende av intervjuobjekt. Först och främst så framställer
de medvetenheten kring sin kropp som något fundamentalt. Samtidigt som man ska vara
medveten om sin kropp så får man inte vara fulländad. Att besitta någon form av komplex
gällande sin kropp tas därmed upp som något självklart. Här visar dock framställningen
frekvent på en motsättning då man samtidigt som man har ett komplex så ska man även ha
förlikat sig med det.
Exempel på detta ser vi tydligt i reportaget om skådespelerskan Anne Hathaway. Skribenten
väljer att rikta stort fokus mot kroppsideal och även fysiska komplex.
De är även några av dessa uttalanden som senare citeras och förstoras och därmed får tala för
hela reportagets innehåll.
“Jag har kommit till en punkt i mitt liv där jag inser att det inte är möjligt att förbli supersmal, att det
inte är särskilt vettigt, och att det inte är ett dugg kul heller”,“Jag blev erbjuden botox första gången
när jag var 23”.

Framställningen av just kroppsideal byggs i detta reportage på flera motsägelser.
Intervjupersonen säger att hon var “lite obekväm under fotograferingen inför denna intervju
då hon är lite extra kurvig just nu”. Motsättningen ligger i att bilderna i reportaget visar en
smal och slank kvinna. Detta förstärks några rader ner när skribenten dessutom pratar om
intervjuobjektet som “slank och vacker, utan några som helst extra kurvor”. Skribenten håller
här fram detta som något positivt och i sammanhanget föredömligt. Problemet som vi ser det
är den komplexa bild som målades upp för läsaren. Det är helt rätt att vara smal, men du ska
inte vara det på initiativ.
Intervjupersonens utseende är ett ständigt återkommande ämne oavsett om det handlar om att
beskriva hennes personlighet eller karriärsrelaterade prestationer. Denna frekventa referering
till fysiska aspekter ger sammantaget en bild av hur viktigt dessa aspekter är för en kvinna,
men även för hennes prestationer. Flertal gånger beskrivs hennes komplex för sin kropp eller
grubblande kring vem hon är som något “normalt” då de gärna kopplas samman med
referenser till “vi andra”, “alla andra” eller “vi andra” tänker också på samma saker. Summan
av detta är att som kvinna 25+ ska man ha kroppskomplex. Men samtidigt ska man vara
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kroppsmedveten och bekväm. Som läsare blir chansen till identifikation svårare. Detta
eftersom det uppstår en form av förvirring när man försöker ta till sig materialet. Det hela
uppfattas som ouppnåeligt.
Det finns en underton av att den ytliga skönheten och intervjupersonens känsla för stil
(kläder) uppnås på initiativ. Beskrivningarna målas upp som om talangen kring detta var
medfödd (Nästintill som en estetisk konstform).
I reportaget om den unga skådespelerskan Emma Watson diskuteras dennes roll som “musa”
för några av modevärldens största designers. Detta svarar den intervjuade på genom en
axelryckning och med kommentaren:
“Jag vill undvika att bli för stylad, fixad och lik alla andra”.

Med detta kan vi utläsa att intervjupersonen uppenbarligen inte gör så speciellt mycket på
initiativ för att upprätthålla sin status hos de stora modehusen. Det är mer eller mindre en
medfödd känsla för stil. När intervjupersonens utseende beskrivs (frekvent genom hela
reportaget) så görs detta genom naturliga och ungdomliga referenser såsom ett “ansikte fullt
av lyster”. Helt enkelt perfekt dager. Det framställs även som om detta är något som den
intervjuade inte direkt strävar efter att upprätthålla.
Liknande beskrivningar och uttalanden görs i reportaget om Alexa Chung som presenteras
som en modeikon. Att vara vacker och stilsäker fast utan några större ansträngningar är
karakteristiskt för intervjuobjektet.
“Jag tycker inte om att se för fixad ut”.

Hon beskrivs som en person som klär sig snyggt och när hon själv får komma till tals säger
hon att hon inte vill se för fixad ut. Ändå har hon varit besatt av att se ut som Jane Birkin71,
har enligt rubriken en känsla för stil, har gjort en karriär på att klä sig snyggt och bilderna
förmedlar en kvinna som bär välkomponerade kläder på ett säreget speciellt vis. Detta målar
upp ett ideal av att sådana egenskaper som är inget du kan lära dig till utan beskrivs nästan
som om det bara kan vara medfött.
71

Född år 1946, känd brittisk‐fransk skådespelerska och sångerska
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7.4.2 Karriärsideal
Elle lägger stort fokus på att samtala om karriär i reportagen. Samtalsklimatet genomsyras i
alla fall av karriärens roll i intervjuobjektets liv. Man samtalar om karriär som något
fundamentalt för självförverkligande och lycka.
Att Elle presenterar samtalet på detta vis identifieras i detta fall som ett ideal. Det finns en
slags antagelse från skribentens sida att läsaren därmed delar detta ideal då inga andra
alternativ presenteras.
I reportaget om skådespelerskan Emma Stone är karriären i fokus. Hela reportagets tematiska
upplägg är koncentrerat kring olika delar i intervjuobjektets karriär. Från att ha haft
”småroller” till att idag spela mot erkänt stora skådespelare.
Att hon ska ha nått “toppen” förmedlas genom att belysa olika delar av hennes liv som är
möjliga genom hennes skådespelarkarriär. Exempelvis hennes rika sociala liv i kändiskretsar.
Det beskrivs även som att hon är verkligt lycklig nu vid denna punkt i sitt liv.
I reportaget om skådespelerskan Emma Watson som började sin karriär i mycket unga år är
karriären central. I detta fall lyfts hennes hårda arbete ”mot toppen” och hennes upptagna liv
fram genom att poängtera att hon fortfarande “inte har tid att ta ledigt”, och att intervjun tar
plats “mitt i inspelningar av de sista 2 filmerna”. Detta visar på hur hon klarar av att bolla
privatliv och ett fullt schema. Därmed även hur imponerande denna prestation är.
Intervjuobjektet beskrivs som bekväm, lycklig och trygg i sin livssituation och att detta är en
symbios av karriär och familj.

7.5 Madonnan och Horan
Madonnan och Horan ställs i relation till varandra. När man uttalar sig om den ena
konstrueras även den andra. Det är inte speciellt nyanserat att kategorisera kvinnor utifrån två
fack då samhället idag inte är så svartvit. Men för att visa på hur Elle framställer kvinnan är
Madonnan kontra Horan ett bra förtydligande i vårt resonemang. Intressant är att Elle spelar
på en gestaltning av intervjuobjekten där Madonnan och Horan möts. Egenskaperna för
Madonnan är påtagliga i reportagets text medan Horan framställs i majoriteten av bilderna.
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Likt den heremeneutiska cirkeln får inte delen Madonnan någon större innebörd förrän den
sätts i relation till hur gestaltningen av Horan sker, och tvärtom. I detta fall har växlingen av
dessa två lett till att betydelsen på den latenta nivån blir en helt annan än på den manifesta
nivån. På den manifesta nivån är bilderna och texten bara två gestaltningar av intervjuobjektet
men vad det innebär på den latenta nivån är alltså en indikation på att kvinnor kan
personifiera både med Madonnan och Horan.
Detta blir alltså textens tillskrivna mening utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt. Textens
mening blir en bidragande faktor till att avståndet mellan vi och dem växer.
Utifrån begreppen Madonnan och Horan är vi de som är lättklädda, plutar med munnen och
uppför sig sexuellt frigörande (Horan) men talar och har värderingar likt Madonnan. Dem
utifrån begreppen är de som faller utanför denna ram och som blir omtalade och tillskrivna en
identitet. Det som sker är alltså en andrafiering.
Identiteten som tillskrivs de andra är kvinnor som inte uppför sig likt Madonnans principer.
Madonnan och Horan är båda bidragande faktorer till att konstruktionerna utav vi och dem i
Elles reportage, sker via Elles språkbruk. Utifrån ett socialkonstruktivistisk perspektiv är
dessa konstruktioner således (genom identiteterna Madonnan och Horan) socialt
konstruerade.
7.5.1 Madonna
Elle använder beskrivningar och jämförelser i sina reportage som bidrar till att
intervjuobjekten formas till Madonnan. Madonnans karaktär består av att finnas till likaväl för
mannen som för barnen. Mycket av hennes gestaltning bygger på oskuld och sexuell renhet.
Elles framställning av Madonnan uttrycks genom moderskap och att vara en ”duktig flicka”.
Dessa komponenter tillsammans med att intervjuobjekten många gånger uttrycker sina
känslor gällande olika saker gör att bilden av Madonnan förstärks. Känslorna som uttrycks är
oftast press och osäkerhet.
Moderskap
I Elle framställs ses moderskapet som något glädjeinfriande och som om det vore ett natuligt
livsval som alltid leder till lycka. Detta är en konservativ syn på moderskap som syftar till att
kvinnan skulle vara bunden till sina biologiska processer (Simone de Beauvoir 1949).
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Moderskap behandlas när intervjuobjekten kategoriseras till vuxna, mogna kvinnor. Ett
exempel på denna framställning förekommer i reportaget om Naomi Watts.
När skribenten ställer frågor till Watts som rör hennes karriär är majoriteten av frågorna
baserade på känslor i relation till hennes moderskap. Exempel på sådana frågor är: “Känns det
jobbigt att spela in nakenscener när du har barn?” och “Filmen spelades in i USA, Jordanien,
Egypten och Malaysia. Var det inte jobbigt när du hade en liten bebis med dig?”
Reportagets fokus är att diskutera hur Naomi klättrat i karriären som skådespelerska i
Hollywood. Ändå väljer Elle att väva in hennes roll som mamma i diskussionen under flera
tillfällen i reportaget. Elle indikerar med det att moderskap är något som har hög prioritet för
en kvinnas lycka, detta trots att framgångsrik karriär är central för samtalet.
Det är viktigt, utifrån Elles återgivelser, att diskutera hur intervjuobjektet känner i olika
situationer som mor. Att visa på om intervjuobjektet faller in under ramen “en god mor”.
Liknande sker i reportagen med Anne Hathaway och Noomi Rapace där Hathaway nämner att
hon gärna vill ha barn i framtiden och Rapace får tala om hur hon går tillväga som mamma i
vardagen. I alla tre fall är det den personliga resan man genomgått i sin karriär som är det
centrala ämnet. Därför uppfattas diskussion kring moderskap övergripande som lite inkastad
eller rent av planerad emellanåt.
Duktig flicka-syndromet
Genom sin framställning av intervjuobjekten reproduceras en bild av den duktiga flickan.
Duktig flicka-syndromet omnämns i olika bemärkelser i reportagen. Elle konstruerar en
verklighet där kvinnor (intervjuobjekten) tampas med syndromet och försöker avsäga sig
rollen. Dock blir den ofta en fundamental egenskap för intervjuobjekten i samtliga reportage
trots upprepade försök att spräcka idén om den duktiga flickan.
I summeringen av reportagen beskrivs medelpersonen av de valda intervjuobjekten som en
kvinna som uttalat inte vill vara den duktiga/söta flickan, ändå bevisas det vid flera olika
tillfällen att hon är det med hjälp av olika narrativa händelser. Medelpersonen är en kvinna
som håller på sig, och rättar sig i ledet gällande att inte vara någon till besvär. Detta blir
tydligt i reportaget om Noomi Rapace. “Jag vill inte vara den söta flickan” är Rapace svar på
varför hon inte vill åka till Los Angeles och producera film. Ämnet som diskuteras då är
filmkaraktärer. Hon refererar med stor sannolikhet till en sådan när hon talar om hur hon inte
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vill vara ”den söta flickan”. Det uppfattas som att hon anser att valen av filmkaraktärer
återspeglar vem hon är som person. Vidare i reportaget framgår det att hon ändå åker till
Los Angeles efter övertalning. Reportaget återspeglar valet som ett avgörande för att nå större
framgång i karriären. Med det sagt tar hon avstånd från den duktiga flickan samtidigt som hon
faller in under myten.
Dock gör inte skribenten någon poäng av att intervjuobjekten faller in under myten om den
duktiga flickan utan det är något som blir tydligt när man når den latenta nivån.
Myten om den duktiga flickan blir uppenbar även i texten om Emma Watson. Där presenterar
skribenten hur intervjuobjektet framställs i medierna. Hon beskrivs som en smart, reserverad
skolflicka.
Här får Emma Watson komma till tals och svara att hennes person inte är så svartvit. Beviset
på det, menar hon, är att hon arbetat med olika människor med olika bakgrunder. Även om
Watson får komma till tals reproducerar ändå skribenten mediebilden än en gång. I relation
till övriga texten i reportaget får detta en annan innebörd än vad den får om meningen är tagen
ur sitt sammanhang. I kontexten konstruerar detta en tillrättalagd duktig flicka. Detta för att
berättelsen om intervjuobjektet präglas av drömmen om universitetsstudier, att hon inte går ut
och dricker och dansar nätterna långa samt att alla verkar tycka bra om henne. Typiska
karaktärsdrag för duktig flicka-syndromet.
Sexuell renhet
Att en kvinna gestaltas genom beskrivningar som går att koppla till Madonnabegreppet kan
också innebära att vara pryd. Det behöver nödvändigt inte vara så hårddraget, men analyserna
har identifierat flera exempel där intervjuobjektens fasta förhållande eller dess återhållsamma
singelliv lyfts fram som något föredömligt.
Ett stycke i reportaget om Noomi Rapace är ett exempel hur det återhållsamma singellivet
lyfts fram. Intervjuobjektet uttalar sig om att hon inte dejtar trots att hon är singel. Hon
uttrycker att kroppen är helig och att hon aldrig haft ett one night stand72. Man “ska vara
jävligt glad” om man får röra hennes kropp. Hennes svar på frågan om dejtning tolkas som
vassa och något som intervjuobjektet verkligen tagit ståndpunkt i.

72

Tillfällig sexuell förbindelse
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Det hela förmedlar en känsla av att hon menar på att de kvinnor som har haft ett one night
stand skulle ha mindre respekt för sin kropp och att deras motiv till det hela skulle vara för att
de är på jakt efter “snabba kickar”.
7.5.2 Horan
Ibland, för att påvisa att intervjuobjektet kan kategoriseras som Madonnan, ställs hon i
relation till andra kvinnor med kända namn. I det fallet blir de andra kvinnorna dem och
beskrivs många gånger även som Horan.
Reportaget om Anne Hathaway har ett genomgående fokus på duktig flicka-syndromet som
går inom ramen för Madonnan. Vid första anblick är dessa saker inte alls illa klingande.
Det är först när journalisten väljer att benämna dessa kvalitéer tillsammans med myten om
den “duktiga flickan” som myten får uttryck i sammanhanget. Beskrivningen av
intervjupersonen som tidigare varit relativt neutral blir då istället kategoriserad in i ett fack.
Facket som representerar de städade och tillrättalagda skådespelerskorna. Detta sker i en
motsats till “de andra” vilka texten exemplifierar som “alla världens Lindsay Lohans73” blir
en metafor som får stå för de kvinnliga skådespelerskorna som förekommer i skvallerpressen
och då kategoriseras in som de andra, de vilda. Liknande beskrivning går att finna i
reportaget om Emma Watson.
“För att vara en kvinna som tog steget in i det kollektiva medvetandet när hon vara yngre än
Britney Spears Lilly Allen och Miley Cyrus så är hon häpnadsväckande klarsynt.”

Med detta sagt kategoriserar skribenten in de tre andra kvinnorna i ett annat fack än den
intervjuade, vilket än en gång förstärker hennes framtoning som duktig och tillrättalagd. Ur
ett genusperspektiv uppfattas detta som väldigt konservativt då de hänger ihop med den
uppmålade bilden av den intervjuade som en stereotypisk duktig flicka och att detta
sedermera skulle vara något upphöjt och föredömligt.

73

Lindsay Lohan är en skandalomsusad Hollywoodaktris som ofta förekommer i skvallerpress.
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Intervjuobjekten har alltid en eller flera tendenser som förvånansvärt, utifrån skribenten, faller
utanför bilden om Madonnan. Utmärkt exempel är reportaget om Anne Hathaway.
I början av reportaget beskrivs hon som en tjej som ”skrattar för mycket”. Och vidare, för att
förstärka beskrivningen av hennes möte skriver skribenten: ”Det är tur att vi sitter på en pub,
för HERREGUD vad högljudd hon.”
Det som uppenbara sig i den raden är vilka normer skribenten verkar stå för. I den avsedda
meningen sägs det att en kvinna inte bör göra för mycket ljud ifrån sig utifrån skribentens
normer. I texten skriver skribenten att Hathaway ingår i den duktiga flickan kategorin och
antagligen därför uttrycker hon sin förvåning om hur högljudd hon är. Som om skribenten
funderar över hur det hänger ihop. Att hon inte ingår i kategorin Horan men ändå är högljudd.
Förvåningen framställs som normal med normala normer och värderingar om hur man en
sådan kvinna, likt Hathaway, bör uppföra sig. i och med att denna bild stärks med hjälp av
reportaget förvånas även läsaren av hur hon uppför sig.
En annan framställning av Horan
Horan förkommer på ett ytterligare vis. Om vi ska kategorisera bilderna utifrån Madonnan
och Horan hamnar bilderna som förekommer i reportagen i kategorin Horan. Det kan vara så
att avsikten är att bilderna ska fungera som ett “klister” mellan reportaget och övrig text i
tidskriften. Att den på ett smidigt vis ska kunna ingå i modegenren genom att bilderna präglas
av mode. Bilderna är huvudexemplet på förekommandet av Horan. Dessa är alltid präglade av
mode men med olika teman. Kvinnorna är många gånger hårt sminkade, mycket bart,
urringat, tillbakalutande poser så bysten blir mer framträdande, öppen eller plutande mun.
Alla är de konventioner som vi i västvärlden använder oss av för att visualisera utmanande,
sexiga, kvinnliga attribut.
Att Madonnan och Horan existerar genom ett motsatsförhållande bekräftar Elle genom sin
framställning i ett av reportagen. Det blir väldigt påtagligt när helheten (reportaget) blir större
än delarna (bild, brödtext och rubrik). Det rör reportaget om Anne Hathaway. Reportaget har
rubriken ”Två sidor av Anne”. Som tidigare nämnts gestaltar texten Madonnan. Bilderna
gestaltar Horan. Motsatsförhållandet presenterar Elle som logiskt vilket vi grundar i Elles val
av rubrik.

35

8. Sammanfattning
I denna studie har vi undersökt vad som konstruerar ett vi och dem förhållande i Elles
reportage. Avsikten har även varit att belysa vilka som utgör vi och dem i denna kontext.
Resultatet visar på att samma narrativ appliceras för att beskriva samtliga intervjuobjekt.
Detta sker likt en schablon vilken på så vis skapar en fiktiv karaktär. Eftersom denna karaktär
får komma till tals blir den således det framträdande Vi:et. Intervjuobjektet förkroppsligar
därmed en underliggande konstruktion av en superwoman.
Superwoman är en kvinna som har allt. Hon är slående vacker, har en lyckad karriär, bollar
familjeliv med socialt umgänge utan några problem. Hon har komplex och känner sig osäker
men tar sig an sin verklighet rakryggad och stolt. Hon har alltid varit unik men
självförverkligades genom någon slags händelse (läs moderskap, mötet med kärlek etcetera).
Hon gestaltar perfektionen utan att egentligen eftersträva den. Hon är duktig och tillrättalagd
och vet hur man för sig. Samtidigt bejakar hon sin kvinnliga sexualitet, hon är unik i
förhållande till alla andra kvinnor och många gånger inte rädd för att ta plats. Superwoman
består alltså av Madonnan och Horan, utan att egentligen klassificeras som något utav det.
Madonnan gestaltas i texten medan Horan tar plats i bilderna och bitvis även i texten. Det är
här den tydliga motsättningen i karaktären uppstår vilket gör denne omänsklig och för läsaren
därmed ouppnåelig. Samhället är nyanserat, idag kategoriserar man inte en kvinna som
Madonnan eller Horan. Det alltså möjligt att balansera de båda i skapandet och omskapandet
av sin identitet. Dock kan vi inte spåra en sådan nyanserad bild av kvinnan i Elle eftersom
narrativet hela tiden beskriver personerna med ytterligheter. Det blir alltså svårt för läsaren att
identifiera sig med denna Superwoman.
Vår avsikt har aldrig varit att belysa reportagen utifrån ett genusperspektiv, dock visade
analysen på flera resultat som hamnar inom genusdiskursens ramar. De största upptäckterna
är de som redogörs för i ovanstående stycke. Eftersom vi inte utgått från någon feministisk
teori så visar detta på att dessa resultat uppkom under analysarbetet. Med detta sagt kan vi
konstatera att vi var något naiva inför vårt material. Vi var medvetna om att vi i någon form
skulle stöta på spår under analysen som pekade mot feministiska diskussioner, men inte i den
utsträckning som resultaten sedermera visade på. Intressant är att trots att vi inte gick in i
denna studie med ett feministiskt perspektiv så är de begrepp som vi identifierat
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hemmahörande inom denna teori visat sig vara betydande i våra resonemang kring skapandet
av vi och dem, inkludering och exkludering i reportagen.
Medier bidrar till att bekräfta ens identitet. Läsarens identitetsprocess blir påtaglig först när
den ställs i relation till någon annan, i detta fall Superwoman. Identitetsprocessen leder till att
skillnaden mellan vi och läsaren tar form. Därmed menar vi att läsaren exkluderas i relation
till Superwoman och blir därmed de uttalade - dem.
Denna relation förstärks ytterligare när skribenten inkluderar läsaren i alla de värderingar som
skribenten använder sig utav i reportagets narrativ. Samtidigt som läsaren tilltalas får den
alltså komma till tals genom skribenten. Läsaren lämnas alltså till att dela samma mening som
skribenten utan en chans till egen tolkningsfrihet. Med andra ord, när skribenten refererar till
vi och “alla vi andra ” i ett syfte att inkludera läsaren, får detta istället motsatt effekt. Vi blir
istället dem, de exkluderade i kontexten. Det som sker är i enlighet med Brunes resonemang
kring interpellationsprocessen.
Studiens resultat är alla bidragande faktorer till att ett vi och dem förhållande skapas.
Resultaten visar på vilka vi och dem är i svenska Elles reportage. Sammanfattningsvis har vår
studie visat på hur Elle genom ytterligheter i narrativet kan konstruera och därmed även
förmedla, en ouppnåelig bild av kvinnan som sådan.

9. Slutord
Elle är en av de aktörer inom modediskursen som har makt att prägla modekonsumenters
livsstil och val. Då modemagasinsdiskursen och dess aktörer (i det avsedda fallet producenter)
är en instans i samhället så har denne även i viss mån präglats och formats av samhällets
generella referensramar.
Det innebär att de konstruktioner som förekommer i Elle, och förutsättningarna för dessa
konstruktioner, även går att spåra i samhället. Därför har denna studie inte enbart lyft de
konstruktioner som verkar inom modemagasinskontexten till ytan, utan även till viss mån
belyst de vedertagna konstruktioner som finns i samhället i stort, i ett annat ljus.
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På så vis bidrar studien till att medvetengöra läsaren eller forskaren hur texter som Elles
personporträtt kan påverka dem i det tysta, samt att dessa tysta konstruktioner kommer låta
relationen mellan vi och dem vara statisk så länge de existerar.

10. Förslag till vidare forskning
För att ta denna kritiska diskursanalys ett steg längre lämpar det sig att vidare forskning rör
publikstudier och närmare studier av den sociokulturella praktiken. Det hade utifrån
Faircloughs modell över den kommunikativa händelsen varit intressant att studera hur denna
typ av texter formar diskursens ordning i den sociokulturella praktiken och vice versa.
Här hade en studie kring hur diskursens ordning förefaller sig i de olika fälten och hur dessa
påverkar normer och värderingar inom vartdera fält.
En sådan studie hade med fördel kunnat koncentreras kring genusdiskursen och tidskrifters
roll i den svenska kvinnogemenskapen. Studien hade kunnat inspireras utav resonemanget
som drivs i artikeln “Not easily put-downable – Magazine Representations and Muslim
Women´s Identities in Southern Punjab, Pakistan”74. En studie om vad manifestationer i
modemagsin gör med patriarkatet i ett västerländsk samhällskontext.
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Zubair, S (Fall 2010, volume 22, number 3, pp. 176‐195) article, Feminist formations, John Hopkins University Press
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