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Abstract 
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Termin: VT16 
 
Antal ord: 13 229 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt kvinnlighet 
framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i tidningsmagasinet ELLE. Från olika 
håll i samhället finns krav på hur kvinnor ska vara. ELLE är ett magasin för kvinnor och 
därför är det intressant att analysera den bild av kvinnlighet som ELLE presenterar för sina 
läsare. Den här bilden skapar ett kvinnligt ideal för läsarna att leva upp till. 
 
*I vilken utsträckning förekommer konsumtionsidealen body perfect och material good life? 
*Hur stor del av tidningen uppmuntrar till konsumtion? 
*Vilka kopplingar gör ELLE mellan kvinnlighet och konsumtion? 
 
Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av tre nummer av ELLE 2016 
 
Huvudresultat: 80 % av magasinet innehåller direkt eller indirekt (i form av redaktionella 
guider) reklam som uppmuntrar till konsumtion. Konsumtionsideal som förespråkar en 
perfekt kropp och ett rikt materialistiskt liv förekommer i stor utsträckning, totalt 79 % av 
innehållet. 
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1. Introduktion 
 
Jag vill undersöka hur kvinnlig konstruktion och konsumtion uttrycks i den svenska utgåvan 
av tidningsmagasinet ELLE. ELLE har skapat ett kvinnoideal vilket de sedan bygger både 
redaktionellt innehåll och reklamannonser kring. Det här är ett kretslopp där magasinen med 
jämna mellanrum bygger upp och bryter ned kvinnor i och med det ideal som presenteras och 
de lösningar om hur det tillståndet uppnås om man inte redan har det. ELLE ger kvinnor råd, 
tips och vägledning i olika situationer som till exempel om resmål, böcker, relationer, träning, 
skönhetsvård och mode. Konsumtion presenteras ofta som lösningen på många problem. Att 
skapa starka samband mellan kvinnlighet och konsumtion har såklart sina fördelar, framför 
allt för industrierna, men det kan också vara problematiskt ur ett antal samhälleliga och 
psykologiska aspekter. Livsstilsmagasinen överlever tack vare konsumtionssamhället de varit 
med och byggt upp och som de själv hjälper till att upprätthålla. Det är ett kretslopp där 
magasinen överlever med hjälp av intäkter från de reklamannonser som ska tilltala läsarna 
och läsarna som köper tidningen för att få råd om vad som anses rätt att konsumera. Att 
studera genus och konsumtion är på många sätt intressant. Att göra det i förhållande till hur 
det framställs i ett magasin som fungerar som en stor inspirationskälla för kvinnliga 
konsumenter och som därmed ligger till grund för många konsumtionsval bidrar med 
möjligheten att skapa ytterligare en dimension av kvinnor som konsumenter och den 
gemenskap de delar med andra läsare och kvinnor. Tidningsmagasinen fungerar som en 
inspirationskälla för kvinnorna och verkar som en livsstilsguru eller rådgivare. 
Tidningsmagasinet ELLE blir som ett socialt rum som skapar en gemenskap bland de som 
läser tidningen och låter sig inspireras av den. Tidningsmagasin är med och skapar läsarnas 
sätt att förhålla sig till och se på sig själva och är därför av intresse att studera.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt kvinnlighet framställs och upprätthålls i 
förhållande till konsumtion i tidningsmagasinet ELLE. Från olika håll i samhället finns krav 
på hur kvinnor ska vara. ELLE är ett magasin för kvinnor och därför är det intressant att 
analysera den bild av kvinnlighet som ELLE presenterar för sina läsare. Den här bilden skapar 
ett kvinnligt ideal för läsarna att leva upp till. Genom att studera det innehåll som kvinnor tar 
del av, säkert i olika stor grad, och låter sig, medvetet eller omedvetet, påverkas av - nås en 
viss förståelse för den grupp av samhället som ägnar sig åt den här typen av läsning. 
 
*I vilken utsträckning förekommer konsumtionsidealen body perfect och material good life? 
*Hur stor del av tidningen uppmuntrar till konsumtion? 
*Vilka kopplingar gör ELLE mellan kvinnlighet och konsumtion? 
 
Definition: Med konsumtion avses inte enbart ett faktiskt köp av en vara eller tjänst utan även det 
som har med själva köpet att göra. I konsumtion ingår även tankearbetet som kan föregå ett köp (t 
ex att ta reda på mer om produkten), fönstershopping eller magasinläsning, beslutsprocess, 
uppsökandet av en produkt innan man har bestämt sig eller när man tar del av reklam. 



2 Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet redogörs för tidigare utförda undersökningar om konsumentkultur och 
modemagasin som också delvis ligger till grund för analysmodellen som senare presenteras.  

2.1 Konsumentkulturens ideal  
Konsumentkulturen har skapat kroppsliga och materiella ideal som oundvikligen påverkar 
individers identitetsskapande och välbefinnande redan som barn och unga vuxna (Dittmar 
2007:23-31). Dittmar (2007:23-31) undersöker hur människor reagerar på 
konsumentkulturens ideal i syfte att identifiera vem som är mest utsatt för negativa effekter 
som följd av dessa ideal samt vilka psykologiska processer som kommer att påverka individen 
som utsätts för dem. Konsumentkulturen (consumer culture) karaktäriseras enligt Dittmar 
(2007:23-31) av två framstående och relaterade ideal; den perfekta kroppen (body perfect) 
och materialismens goda liv (material good life) som främst upprätthålls av media genom 
marknadsföring och reklam. Idealet om att den perfekta kvinnokroppen är smal har fått ett 
sociokulturellt nationellt genomslag (Dittmar 2007:23-31). Det materialistiskt goda livet 
karaktäriseras av materialistiska värderingar, en dyr livsstil som nås genom att konsumera 
dyra varor och aktiviteter. Dittmar menar att det varken är bra eller dåligt att materiella varor 
spelar en viktig roll för oss. Materiella saker kan påminna oss om händelser i livet som vi vill 
minnas, de kan hjälpa till i identitetsskapandet genom att förstärka våra personligheter. Viss 
utseendeomsorg kan också vara bra om det innebär att vi tar hand om oss och om det bidrar 
till vårt välbefinnande.  
 
Trots att det finns ett antal positiva egenskaper, har konsumtionskulturen också negativ 
inverkan på många individer. Konsumentkulturen vidmakthåller ett antal myter och stödjer 
genom annonsering orealistiska ideal. Konsumentkulturen uppmuntrar oss inte bara till köp 
utan också att söka efter vår identitet och uttrycka vår individualitet genom våra "val" av 
produkter. Ofta tror vi inte själva att vi påverkas av reklam och då är vi också mindre på vår 
vakt och mindre kritiska till den. Även om konsumenter förstår att lycka eller framgång inte 
kommer med köpet av en produkt menar Dittmar (2007:23-31) att det är svårt att inte 
påverkas av de bilder som ständigt exponeras (en person som lever i ett modernt 
konsumtionssamhälle utsätts för omkring 3000 reklamannonser en vanlig dag) och som av 
massmedier porträtteras som det normala, eftersträvansvärda och uppnåeliga. Även om 
konsumenter som mottagare av reklam inser att det är ett extremt tillstånd eller en tillspetsad 
tillvaro som porträtteras så har de ideal som presenteras i media en subtil påverkan på 
konsumentens tankar, känslor och beteende över tid (Dittmar 2007:23-31).  
 
Den symboliska och emotionella laddning varorna får genom att synas i populärkulturella 
sammanhang och ofta med personer som kan kallas förebilder eller ideal (media models) är 
svår att bortse från, menar Dittmar (2007:23-31). Den symboliska laddningen får varan 
genom att bäras eller brukas av en person med stort inflytande och med vissa egenskaper som 
anses särskilt attraktiva. Förebilder och modeller som lever ett idealiskt liv (enligt 
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konsumtionskulturen) visar strategiskt upp det för konsumenter och får det att verka 
uppnåeligt för alla (Dittmar 2007:23-31). Enligt Dittmar (2007:23-31) är det på så vis inte 
endast varan köparen konsumerar utan även den symboliska innebörden som varan bär med 
sig. Ofta marknadsförs produkter i miljöer och situationer som förmedlar lycka, framgång och 
trevliga mänskliga relationer vilket skapar en falsk illusion om att verkligheten ser ut så för de 
här människorna som lever sina liv efter de konsumentkulturella villkoren. Förebilderna som 
syns i media signalerar dels att det borde vara viktigt för alla att eftersträva det liv de lever där 
skönhet och hälsa prioriteras, dels definierar de själva innebörden av att vara vacker, lycklig 
och framgångsrik (Dittmar 2007:23-31). För konsumenter innebär det här två saker, de 
idealiserade och romantiserade idealen bidrar till dåligt självförtroende, identitetskriser och 
negativa känslor hos konsumenten samtidigt som konsumenten får lösningen presenterad för 
sig: genom att köpa produkten som nyss fått konsumenten att tvivla på sig själv uppnår han 
eller hon det den idealiska modellen i reklamen har (och konsumenten saknar) (Dittmar 
2007:23-31). Dittmars konsumtionsideal återfinns i problemformulering och analysmodell.  

2.2 Modemagasin 
Kopnina (2007:363-381) har i tre europeiska utgåvor (Frankrike, UK och Ryssland) av 
modemagasinet Vogue från april 2005 analyserat förekomsten och eventuella skillnader eller 
likheter av global (internationell) och lokal (nationell) reklam, kön- och 
genusrepresentationer, ton och auktoritet samt social identitet. Studiens huvudsakliga 
frågeställning var om kulturella och/eller nationella faktorer spelar en roll för att påverka 
magasinens innehåll. Det framkom till exempel i studien att magasinen inte använde sig av 
modeller som var etniska för utgåvan för respektive land medan att vad som ansågs vara 
manligt eller kvinnligt varierade mellan utgåvorna. Vissa utgåvor var mer benägna att 
presentera kön och sexualitet som konstruktioner snarare än något som är medfött (Kopnina 
2007:379).  
 
Kopnina (2007:366) menar att modemagasinen kan ses som en länk mellan modeindustrin 
och konsumenterna. Modegurus och kändisar som förekommer i magasinen och som 
förespråkar eller marknadsför en produkt är en del av den värdeskapande processen för den 
(Kopnina 2007:364). Förutom att magasinen innehåller varumärkesreklam och 
branschinformation är de enligt Kopnina (2007:369) också kulturföremål som både visuellt 
och textuellt återspeglar den kulturella tidsandan. Modemagasin innehåller mycket material 
och kan till exempel analyseras genom att jämföra en rad olika förekomster i magasinen. 
Mode kan analyseras genom att läsa ledare och artiklar. Reklam genom att studera informativa 
eller säljande annonser eller sexuell kontra ickesexuell reklam. Man kan också diskutera 
layout och innehåll, till exempel hur mycket utrymme som ges till bild och text och vad 
texterna och bilderna handlar om (Kopnina 2007:369). Att analysera reklam är ett sätt att 
upptäcka de underliggande kulturella antaganden, annonser utgör en ständig närvaro och 
oundviklig del av våra liv som både återspeglar och formar vår kultur menar Kopnina 
(2007:370). Den analysmall som används i studien kan med enkelhet appliceras på vilket 
modemagasin eller land som helst, skriver Kopnina (2007:368).  
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Nömm (2007:1-54) har gjort en kvantitativ innehållsanalys, en semiotisk analys och en kritisk 
diskursanalys av januari-, februari-, mars- och aprilnumren av svenska utgåvan av ELLE år 
1992 och år 2007. Nömm (2007:1-54) har studerat mode, smink och de kvinnliga modellernas 
etnicitet och kroppar. Den semiotiska analysen visade bland annat att kvinnorna i numren från 
1992 var mer naturliga än vad kvinnorna var i numren från år 2007. Kvinnorna som 
förekommer i numren från år 2007 verkade också leva ett mer extravagant och exklusivt liv 
än vad kvinnorna från år 1992 gjorde som istället ansågs vara mer alldagliga.  

3 Teoretisk och begreppslig referensram 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för undersökningen 
och som är relevant för att besvara uppsatsens problemformulering. Den teoretiska ramen för 
denna studie består av teorier kring konsumtion, genus och livsstilsmagasin för att kunna ge 
svar på ställda forskningsfrågor. Teorierna förankras också i en historisk kontext med fokus 
på bland annat konsumtion och genus för att skapa förutsättningar för en vidare förståelse.   

3.1 Konsumtionskultur 
Det systematiska behovsskapandet via reklam och aktiv försäljning måste enligt Östlind 
(1959:4) ses som utmärkande för den västerländska kulturen. Marknadsföring är en stor del av 
skapandet av en konsumtionskultur (Husz & Lagerkvist 2001:13) och den socialt och 
kulturellt konstruerade kvinnlighetens och hennes historiska kopplingar till natur, kropp och 
reproduktion återfinns i den. Konsumtion och livsstil är två 1900-talsbegrepp men 
företeelserna har diskuterats tidigare än så (Aléx 2001:39). Definitionen av konsumtion 
innefattar inte enbart själva köpet, konsumtion är också att ta del av den genom att titta på 
reklam, fönstershoppa eller vandra i varuhus i syfte att enbart “titta”. Inte heller är det bara 
varor som kan konsumeras utan också tjänster, platser och upplevelser (Husz & Lagerkvist 
2001:12).  
 

3.2 Konsumenter i det sociala rummet 
Forskare som Veblen och Bourdieu förklarar bakgrunden till konsumtionsbehov med social 
differentiering. Veblens teori om iögonfallande konsumtion innebar att någon konsumerar för 
att påvisa sin status och makt genom det som konsumeras, ofta klassat som lyxvaror. Det 
innebar också en slags tävlan där de längre klasskikten försökte efterlikna samhällselitens 
konsumtionsvanor. På det här sättet sprids också konsumtionsmönstren mellan 
samhällsklasserna och konsumtionssamhället upprätthålls (Husz & Lagerkvist 2001:17ff). 
Bourdieu har utvecklat teorier om konsumtionsval som en konsekvens av något han kallar 
habitus, en social urskiljning där konsumtionsvanor och distinktioner skapas och upprätthålls 
av ekonomiskt och socialt kapital (Husz & Lagerkvist 2001:17ff; Campbell 1995:104). 
Bourdieu utgår från att konsumtionsbehoven är kulturellt betingade där det är maktaspekten 
som är det väsentliga. Konsumtionen befäster sociala positioner genom ett system av 
distinktioner (Aléx 2001:39f; Campbell 1995:104). Bourdieu (1997:218) menade att vad som 
anses vara mode är socialt betingat, när de lägre klasserna hinner ikapp samhällseliten blir de 
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tvungna att skapa något nytt som skiljer dem åt. En klass konsumerar en viss vara och när 
nästa klass hinner ikapp konsumerar den första klassen en ny (Bourdieu 1997:218). 
Distinktion är principen bakom förändringarna i produktionsfältet vilka blir synbara i 
konsumtionskulturen genom en konkurrenskamp (eller klasskamp). Den här kampen, som 
Bourdieu (1997:218) menar är integrerande, förutsätter att alla som är med och kämpar är 
överens om vad det är de kämpar om.  
 
Bourdieu (1997:214) menar också att vi inte studerar våra egna samhällen med samma 
respekt som vi gör när vi studerar kulturer vi inte känner till, han menar även att det är mer 
legitimt att studera fattigdom och medelklass än överklass och överkonsumtion. Bourdieu 
(1997:213ff) avsåg däremot bidra med en sociologi om de “intellektuella produktionerna” (till 
exempel modeproduktion) samt analyser om “fetischismen och magin”. Magin som Bourdieu 
pratar om är en jämförelse till religion där de som är fascinerade av den är en del av 
gemenskapen kring den. Bourdieu menar nämligen också att kultursociologi är vår tids 
religionssociologi (1997:214). Bourdieu föreslog att magin han ville studera kunde sökas i 
damtidningar som ELLE (Bourdieu 1997:214). I Elle hittade Bourdieu (1997:219) en artikel 
som handlade om hur ett varumärke kan behålla sin identitet efter att en ny efterträdare 
(kreativ chef) tagit över. I den fann han att det finns ett successionsproblem när det kommer 
till att lämna över kreativ makt. Bourdieu menar att det är relationer och relationssystem som 
skapar och upprätthåller produktionens makt och det är energin (det vill säga gruppen av 
anhängare) som driver magin och produktionen i det specifika fältet, i det här fallet 
modeproduktion (Bourdieu 1997:221). De som inte viker sig för det legitima modesystemet 
utför revolution. Det som gör att systemet fungerar är den kollektiva tron. Varornas värde 
skapas i ett omedvetet samförstånd mellan alla inblandade aktörer i produktionssystemet, 
Bourdieu kallar det för troseffekt. För de som deltar i det här spelet är det systemet som 
blockerar synen, skriver Bourdieu (1997:222) och med det menar han att i produktionen av 
konsumtionsvaror är det alltid någon som profiterar och ju svårare det är att utläsa vilka och 
på vilket sätt, desto bättre fungerar systemet som vilseleder alla inblandade.  
 

3.3 Konsumtion 
Det finns många förklaringar till varför människor konsumerar. I stora drag har behovet att 
vilja konsumera förklarats som något som antingen skapas utifrån eller inifrån. Ofta är det 
marxistiskt inspirerade teoretiker som framställer konsumenterna som passiva och menar att 
det kapitalistiska samhället (producenter och distributörer) påverkar konsumenterna med 
marknadsföring och reklam som skapar en falsk medvetenhet och falska behov (Husz & 
Lagerkvist 2001:14; Campbell 1995:97f ). William Leach beskrev den nya konsumtionskultur 
som i början av 1900-talet växte fram i USA där konsumtion framhölls som vägen till lycka 
(Leach 1993:8). En journalist vid namn Samuel Strauss skrev redan på 1920-talet att 
amerikaner hade nått en ny standard som fokuserade på lyx, trygghet och välmående, en 
konsumtionsutveckling Strauss kallade “consumptionism” (Leach 1993:266). 
“Consumptionism” var en livsfilosofi som engagerade och uppmuntrade människor att vilja 
ha mer. Enligt Leach menade Strauss att utvecklingen ledde till att människor inte längre sågs 
som individer utan som potentiella konsumenter och om det skrev Strauss år 1927: “No more 
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damnable philosophy was ever offered mankind” (Leach 1993:269). Veblen skyllde 
konsumtionssamhället på det han kom att kalla för “apparatus of salesmanship” där 
säljkulturen gick mot att skapa ett låtsassamhälle där man marknadsförde varor med 
oberoende och immateriella värden som status och lycka (Veblen 1923:97f; Leach 1993:232). 
Veblen såg ingenting värdefullt i den nya kommersiella kulturen eftersom den inte var 
grundad i verkligt värdeskapande arbete utan såg ut att gå mot en utveckling av att sälja 
påhittade värden (Veblen 1923:309ff; Leach 1993:233).  
 
Jackson Lears beskriver den amerikanska konsumtionskulturen under samma period som 
Leach som en kapitalistisk kulturell hegemoni med utgångspunkt från marxisten Antonio 
Gramscis teori (Lears 1983:4). Enligt Lears (1983:4) tog marknadsföringen en strategiskt 
terapeutisk skepnad. Lears förklarade den växande konsumentkulturen med 
marknadsföringsstrategin “therapeutic ethos”, varor marknadsfördes med “terapeutisk” 
övertygelse och trovärdighet (Lears 1983:6-19). Många i reklambranschen insåg att 
konsumenter inte bara var formbara utan även manipulerbara. Den mest framgångsrika 
manipulativa tekniken var terapeutisk: ett löfte om att produkten skulle bidra till köparens 
fysiska, psykiska eller sociala välmående samt ett indirekt hot om att dennes välmående skulle 
undermineras om han eller hon inte köpte varan. Terapeutisk marknadsföring blev en fråga 
om social kontroll där produkten på ett övertygande och trovärdigt sätt (therapeutic ethos) 
presenteras som lösningen till ett problem (Lears 1983:19). Reklambranschen tog fasta på 
sedan länge kända behov, självförverkligande och identitetsskapande, och skapade illusioner 
kring dem (Lears 1983:8f). Som en del i byggandet av konsumtionskulturen verkade själva 
uppfyllelsen av löftena ständigt vara precis utom räckhåll (Lears 1983:22). Vissa annonsörer 
var cyniska manipulatorer (vissa byråer anlitade psykologer), andra försökte bara hänga med i 
en allt mer rationaliserande kultur. Oftast var deras enda avsikt att sälja en viss produkt men 
deras strategier skyndande också på människornas oändliga strävan efter självförverkligande 
(Lears 1983:17). De terapeutiska idealen var med och skapade den nya kulturella hegemonin 
(Lears 1983:29).  
 

3.4 Konsumtion som kommunikation 
Campbell (1995:102f) menar att även om teoretiker som till exempel Veblen, Marx och 
Bourdieu förklarar olika aspekter av konsumtion missar de en enligt honom viktig variabel: 
nämligen att varor inte är värderade efter deras användbarhet utan deras betydelse för bäraren. 
Bourdieu som menar att konsumtion utgår från och kan förklaras av människors smak närmar 
sig enligt Campbell (1995:104) ändå en sådan tanke när Bourdieu framhåller det symboliska 
eller kulturella värdet varan kan bära med sig. Få studier har enligt Campbell (1995:108) 
gjorts om vad som görs med det som konsumeras, de som utgår från Veblens modell missar 
att ta reda på hur och varför köparna integrerar med sina varor och därför anser Campbell till 
exempel inte Veblen-modellen vara nog för att förklara konsumtion. 
 
Konsumtionsvaror uppfyller en rad olika personliga och sociala funktioner vilka Campbell 
anser vara för många och för komplexa för att enkelt förklara (Campbell 1995:111). Till 
exempel menar han att konsumera för att påvisa eller kommunicera status (som Veblen och 
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Bourdieu menar är fallet) kanske fungerar vid konsumtion av gåvor till någon specifik person 
vid specifika tillfällen där båda förstår innebörden av gåvan och gesten och där dessutom 
gåvans mening gör sig förstådd i relation till andra omständigheter (personernas relation eller 
liknande). Konsumtion kan inte förväntas tolkas och förstås av alla människor på samma sätt 
(Campbell 1995:115). Vid de tillfällen som konsumtionen i sig kan ses som meningsbärande 
är när båda (eller flera) parter innehar samma referenssystem för innebörden av den, vilket 
sker ytterst sällan menar Campbell. Alla är inte överens om alla varors innebörd. Det finns 
ytterligare en aspekt av konsumtion som kommunikation och det är när avsändaren avser att 
skicka ett meddelande med hjälp av konsumtion och när han eller hon inte gör det. Campbell 
menar inte att objekt inte kan ha en särskild innebörd, tvärt om menar han att så kan vara 
fallet, men då i en relation mellan bäraren och objektet (en vigselring till exempel). De här 
innebörderna eller meningarna är personliga och inte synliga för andra (Campbell 1995:116). 
Om Veblen ser konsumtion som en möjlighet att visa upp en särskild livsstil eller skapa en 
identitet så menar Campbell att problemet i det är att alla inte avser att kommunicera något 
genom sin konsumtion (Campbell 1995:117). 
 
Campbell menar att människor inte konsumerar i förhållande till andra människor, social 
differentiering eller identitetsskapande. Campbell (1995:118) menar att det är människans 
förmåga att drömma och fantisera som driver konsumtionen. De här fantasierna om någonting 
bättre upplevs som, eller i alla fall önskas vara, genomförbara och sanna samtidigt som 
konsumenten sannolikt vet att de inte är det. När fantasin trots konsumtion inte blir verklighet 
uppstår en ny önskan och ett nytt konsumtionsbehov hos konsumenten, och på det här sättet 
upprätthålls konsumtionsbehovet (Campbell 1995:118; Husz & Lagerkvist 2001:24). 
Campbell menar att konsumtion drivs av en imaginär njutning som är kopplade till varorna 
(Campbell 1995:118). Enligt Campbell är det oviktigt vilka meddelande varorna sänder till 
andra, det viktiga är den föreställda bilden av varans egenskaper som konsumenten drömmer 
om. Campbell exemplifierar motivet bakom att köpa och testa nya produkter istället för att 
köpa gamla välbekanta med en jämförelse till turism. När vi reser upplever vi allt för första 
gången och ser på samma saker vi har hemma på ett nytt sätt och så ser vi även på nya 
produkter (Campbell 1995:119). Lury (1996:18f) menar att man skulle kunna säga att saker 
har sociala liv (social lives). Genom att behandla konsumtionsvaror som att de är levande 
varelser kan man förstå det immateriella utbyte som varorna tillskrivs, till exempel när en sak 
har fått ett sentimentalt värde eller en kultstämpel.  
 

3.5 Kvinnlig konstruktion och konsumtion 
Vid sekelskiftet 1900 fanns en bestämd uppfattning om vilka mått en vacker kvinna skulle ha. 
De här fasta kroppsproportionerna gick ju inte (eller var i alla fall svåra) att ändra på, antingen 
hade man dem eller så hade man dem inte (Söderberg 2001:149). Vid tiden för första 
världskriget hade skönhetsidealet lämnat de fixerade måtten och fokuserade på de delar av 
kroppen som kunde ändras. Kroppen sågs som formbar och en demokratisk tanke om att alla 
kvinnors utseende gick att förändra, och förbättra, tog fäste (Söderberg 2001:149). 
Skönhetsvård och smink presenterades och debatterades och mötte visst motstånd. På 
trettiotalet var ett argument för användandet att det gav kvinnor möjlighet att förbättra sitt 
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utseende (Söderberg 2001:151). Bland för-argumenten kunde man också höra att oavsett om 
produkterna fungerade eller inte så gav det i alla fall kvinnor en liten stund för sig själv utan 
krav på att prioritera hushåll eller familj främst. Det vill säga egentid för kvinnor var också ett 
argument. Förutom en uppenbar fokusering på det yttre fanns det även rum för en filosofisk 
tolkning av skönhetsritualer, nämligen ett skapande av det inre (Söderberg 2001:153). 
Modetidningar som Vogue hade kvinnor som kanske inte var självklart vackra på sina 
magasinomslag men kvinnorna hade “personlig stil och var välvårdade”. Det här blev något 
som man ansåg att alla kvinnor kunde efterleva och därmed blev snart skönhetsvård 
“vardagsvara” (Söderberg 2001:152).  
 
Kvinnor som shoppade, använde smink och rökte cigaretter uppfattades under början av 
1900-talet som ett hot mot det patriarkala samhället (Husz & Lagerkvist 2001:29). Inom den 
feministiska forskningen delar vissa uppfattningen om att konsumenter blir manipulerade och 
menar att kvinnor objektifieras och förtrycks genom konsumtion. Feminister med 
marxistteoretisk grund menar dessutom att kvinnor blir dubbelt förtryckta: dels av den 
patriarkala strukturen men också av den kapitalistiska. Radikalfeminister fördömer 
kommersialiseringen av kvinnokroppen och menar att manssamhället profiterar på den vilket 
endast cementerar förtrycket. Radikalfeministerna menar att det också gäller 
skönhetsindustrin som “tjänar pengar på att exploatera kvinnors utsatthet och osäkerhet om 
sitt eget värde” (Husz & Lagerkvist 2001:16). Enligt feminister innebär konsumtionskulturen 
för kvinnor begränsningar i deras liv. Lears (1983:27) menar å andra sidan att även om många 
kvinnor visst blev offer för den nya konsumentkulturen där marknadsföring lovade falsk 
frigörelse genom konsumtion (och många kvinnor accepterade den nya versionen av manlig 
hegemoni) så hjälpte själva betoningen på självförverkligande genom terapeutisk 
marknadsföring till i kampen mot den kvinnliga frigörelsen. 
 
Kvinnokroppar har så gott som alltid varit utsatta för press från olika skönhetsideal. När den 
moderna konsumtionen sexualiserades blev kvinnor objekt för marknadsföring. 
Konsumtionssamhället har både idealiserat kvinnokroppen samt producerat och marknadsfört 
medel för att förbättra den. På det här sättet har kvinnokroppen också utsatts för en 
“varufiering” (commodification) (Husz & Lagerkvist 2001:29). Williamson (1978:65ff) 
exemplifierar hur objektifieringen av kvinnokroppen kan ta sig till uttryck: Reklamannonser 
skapar, i interaktion med betraktaren, en fiktiv bild av ett förbättrat “jag”, ett “ego-ideal”. 
Annonser föreställer en symbolisk bild av betraktaren själv (modellen på bilden utgör 
symboliskt sett betraktarens ego-ideal). Den fiktiva symboliska bilden är ofta ouppnåelig för 
betraktaren men den har väckt en tanke hos denna om att en utseendeförbättring är möjlig. 
Reklamannonser speglar betraktaren och de delar av betraktaren som modellen exponerar (till 
exempel ansikte, bröst, mage eller ben) blir objekt då de skiljs från sin helhet (kroppen). 
Bilden är ett porträtt av någon annan än betraktaren själv som ändå erbjuder (själva 
marknadsföringen) betraktaren en möjlighet att likna densamma. Det kräver av betraktaren en 
förmåga att föreställa sig en bättre version av sig själv (Williamson 1978:65). Avsaknaden av 
något i en reklamannons bidrar också till interaktionen mellan den och betraktaren då det är 
upp till denne att skapa mening genom föreställningen av vad det är som saknas, (kanske 
betraktaren själv i det nya tomma köket i reklamen?) (Williamson 1978:79). Det finns en typ 
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av medveten påtaglig frånvaro som ofta används i marknadsföring riktad till kvinnor, 
nämligen mäns osynliga närvaro. Kvinnor blir ofta betraktade genom mäns ögon och särskilt 
tydligt blir det att kvinnor porträtterade i medier är helt och hållet konstruerade av “the male 
gaze” (Williamson 1978:80; Butler 2007:94; Lury 1996:140). Sättet som män ser på kvinnor 
blir även kvinnors förhållningssätt till sig själv, kvinnor ser på sig själv genom ett manligt 
perspektiv eller med manliga preferenser (Kaiser 2012:128; Lury 1996:140). Kvinnor är 
genom uppfostran och sociala förväntningar vana att se sig själv som konsumenter och som 
något som män konsumerar (Lury 1996:140). Lury (1996:135) menar nämligen att kvinnor 
har två huvudroller i konsumtionssamhället; de är objekt för marknadsföring av produkter 
som både ska, och inte ska, tilltala dem själv som; konsumenter. Det är en form av 
kannibalism där kvinnors självkänsla inför “hur de ser ut” tas ifrån dem genom de ideal som 
presenterats som det normala och som senare erbjuds dem för priset av vad den 
marknadsförda mirakelprodukten kostar (Lury 1996:135).  
 
Alla är vi subjekt under omständigheter vi inte kan kontrollera. Vi föds inte bara till det ena 
eller andra könet utan vi föds in i ett komplext socialt och kulturellt system av diskurser 
(Kaiser 2012:21). Genus är alltid under konstruktion i social och kulturell mening (Kaiser 
2012:123). Butler (2007:134) menar att genus är något kulturellt och socialt konstruerat, det 
är performativt, något vi lär oss att göra. Genus är ett spel efter påhittade regler baserade på 
imaginära konstruktioner om hur de olika könen ska agera och uppträda (Butler 2007:134). 
När vi skapar en identitet är det alltid i relation till rådande kulturella samhälleliga diskurser. 
De många bilder av trådsmala modeller som återfinns i media påvisar ett kulturellt smalideal 
som skapar en omedveten eller medveten bild om hur skönhet ska se ut. Konsumenter läser in 
vad som skulle kunna översättas till livstilssinstruktioner (lifestyle and identity instructions) i 
den populärkultur (reklam, teveprogram, filmer, modemagasin) de tar del av: “se ut så här”, 
“gör så här” (Arnould & Thompson 2005:868-882). Bilder och texter som representerar 
standardiseringen av smalidealet bidrar till synen på skönhetsidealet. Modemagasinen, som 
många vänder sig till för inspiration till identitetsskapande, är i stor utsträckning med och 
reproducerar smalidealet (Kaiser 2012:21; Lehthonen & Mäenpää 1997:160). Modeller säljer 
alltså inte bara mode och kläder, de säljer och upprätthåller också det smala idealet för hur 
kvinnor ska se ut (Mears 2011:172). För feminister är gapet mellan ideal och verklighet ett 
bevis och en påminnelse om att i en patriarkal mening så är kvinnokroppen aldrig tillräcklig 
och i det kapitalistiska samhället har alla kroppar möjlighet till förbättring (Mears 2011:173; 
Lury 1996:136ff).  
 

3.6 Livsstilsmagasin och konsumtion 
Konsumtionskulturen representeras i de flesta modemagasin för kvinnor. Nästan halva 
tidningen består av reklam och nästan alla fotografier, både i annonser och reportage, 
illustrerar konsumtionsvaror av något slag. De kvinnor som blir porträtterade är ofta i full fart 
med att skapa (konsumera) en livsstil eller identitet. De ger uttryck för en personlig stil som 
både är “lätt att skapa” och som är “tilltalande att titta på” (Lury 1996:133f). Tidningen 
uppmuntrar läsaren att fortsätta prova sig fram till hon hittar rätt stil och identitet (ofta 
handlar reportagen om kvinnor som redan har hittat sig själv). Reportagen innehåller 
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stilguider och färdiga koncept för kvinnor att följa (köpa). Konsumtion har blivit en allt 
vanligare del i kvinnligt identitetsskapande (Lury 1996:134). 
 
Ursprungligen skapades livsstilsmagasin för att introducera, rapportera och reflektera 
förändringar i tiden. De skulle vägleda och filosofiskt och känslomässigt förbereda läsaren 
mot en förändring (Wolbers 2009:173). En stor kritik mot modejournalistik och de magasin 
som tillhandahåller den är just att de undviker att kritisera. Modemagasin urskiljer sig från 
andra livsstilsmagasin på det sättet att de är oerhört beroende av sina annonsörer. Det finns 
inte utrymme eller redaktionellt stöd för att skriva något negativt om branschen, något som av 
redaktionen inte tagits emot positivt möts därför istället ofta med tystnad. En förklaring till 
varför det blivit så att journalister är rädda för att ge negativ kritik till exempel efter en 
modevisning kan vara att mode är en balansgång mellan att vara konst och kommers (Wolbers 
2009:177). En annan bidragande faktor kan vara att människor som konsumerar modemagasin 
gör i regel inte det för att läsa grävande journalistik. De läser magasinen för att ta del av 
inspirerande artiklar och bilder av vackra föremål och plagg som matchar deras fantasier om 
en viss livsstil (Wolbers 2009:178). Eftersom modemagasinen är så beroende av annonsörer 
och läsare (prenumeranter och lösnummerköpare) för ekonomisk överlevnad försöker de i 
såväl eget innehåll som i annonser möta människors behov enligt en lista (se under 4.6 
Operationalisering nedan) baserad på forskning av behovspsykologen Henry A. Murray 
(Wolbers 2009:178). Andra kända teorier om mediepsykologi är uses and gratification som 
behandlar frågor om hur och varför människor använder viss media och vad som görs med 
den (Katz, Blumler & Gurevitch 1973).  
 

3.7 Analysmodell 
Reklam och redaktionell text kommer att undersökas i förhållande till Dittmars (2007:23-31) 
konsumtionsideal och Wolbers (2009:178) behovspunkter samt en kompletterande sidanalys 
över fördelningen mellan reklam, livsstilsguider och övriga sidor kommer att göras. 
Utförligare beskrivning finns i avsnitt 4.6 Operationalisering och 4.9 Kodschema och 
kodinstruktion. 
 

4 Metod  
 
Metoden anger det tillvägagångssätt som använts för att undersöka den verklighet som har 
studerats. Detta kapitel är en beskrivning och argumentation av min forskningsansats. Här 
redogör jag för hur jag gått tillväga för att besvara mina forskningsfrågor och ger därigenom 
läsaren möjlighet att bedöma uppsatsens trovärdighet.  

4.1 Metod och material 
Det kvinnliga idealet enligt ELLE blir synligt genom en innehållsanalys av magasinet. Jag vill 
undersöka hur kvinnlighet framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i 
tidningsmagasinet ELLE genom att göra en kvantitativ innehållsanalys av tre nummer för att 
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undersöka bestämda förekomster där med stöd av hur Kopnina (2007:368) formade sin 
analysmodell. Enligt Ahrne och Svensson påverkar texter samhället, ”De bidrar till att forma 
människors föreställningar om hur samhället är och borde vara beskaffat” (Ahrne & Svensson 
2011:131). Texterna påverkar alltså människors föreställningar om samhället, mänskliga 
relationer och skapandet och upprätthållandet av vissa identiteter. Därför är det intressant att 
studera det innehåll som formar den föreställning om konsumtion och hur kvinnlig 
konstruktion upprätthålls. Genom att studera det innehåll som kvinnor (i olika stor grad) tar 
del av, och medvetet eller omedvetet låter sig påverkas av, nås en viss förståelse för den grupp 
av samhället som ägnar sig åt den här typen av läsning.  
 

4.2 Metodval 
Nedan redovisas de val och argument som ligger till grund för vald metod.  

4.2.1 Kvantitativ metod 
Enligt Hartman (2004:15) är en kvantitativ metod att föredra för undersökningar där man kan 
observera och mäta olika slags företeelser i världen för att försöka finna och uttrycka samband 
mellan dem. Hartmans (2004:207) definition av kvantitativa undersökningar är att “man 
undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper”. Med 
kvantitativ innehållsanalys avses en “dataregistrering och analysteknik som inriktar sig på en 
systematisk, objektiv och kvantitativt beskrivning av innehåller i ett budskap” (Østbye, 
Knapskog, Helland, & Larsen 2004:213). Att analysen ska vara systematisk innebär att 
materialet ska behandlas efter generella formulerade regler. Med objektiv menas att i så stor 
utsträckning som möjligt ska forskarens subjektiva värderingar inte påverka resultatet. Då det 
är svårt att uppnå full objektivitet betyder begreppet i det här sammanhanget också att det ska 
råda överensstämmelse mellan vad det kodade materialet innebär. Begreppet kvantitativ syftar 
på att det görs en siffermässig beskrivning av materialet. Det innebär inte att alla kvalitativa 
egenskaper måste uteslutas utan det kan förekomma variabler och kategorier som fångar upp 
dem (Østbye et al. 2004:213f). Genom innehållsanalys försöker forskaren uppnå minst fem 
syften;  
 

1. Beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll. 
2. Testa hypoteser om mål, urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna.  
3. Jämföra medieinnehållet med den verkliga världen.  
4. Ta reda på hur medierna framställer olika grupper i samhället.  
5. Dra slutsatser om mediernas effekter. (Østbye et al. 2004:214). 

 
Enligt Østbye et al. (2004:214) uppfyller en kvantitativ innehållsanalys punkt 1 och 4 under 
förutsättning att kodningen är valid och reliabel. För att uppfylla punkt 2 och 3 behöver 
undersökningen kompletteras med andra sorters data och för att kunna dra några slutsatser om 
mediernas effekter (punkt 5) behövs mottagarsidan (publik eller läsare) analyseras. Den här 
uppsatsen kommer att begränsa sig till sändarperspektivet och har för avsikt att uppnå punkt 1 
och 4.  
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4.3 Empiriskt material 
ELLE startade i Frankrike år 1945 och finns idag i 44 länder, i Sverige lanserades ELLE år 
1988. ELLE görs i en upplaga om 59 500 exemplar i månaden, varav 25 600 är 
prenumeranter, och varje nummer har 208 000 läsare (februari, 2015) (ELLE 2016). 
Magasinet och dess innehåll når många svenska kvinnor. 119 tidningar av den svenska 
utgåvan mellan åren 2006 och 2016 har funnits att tillgå inför den här studien. Sedan 2006 har 
tidningen haft tre chefredaktörer, Kristina Adolfsson (april 2003 – januari 2009), Hermine 
Coyet Ohlén (januari 2009 – oktober 2014) och nuvarande Cia Jansson (sedan november 
2014). Då det kan vara svårt att avgöra om eventuella förändringar mer beror på 
chefredaktören än en samhällelig utveckling beslutade jag i ett första urval att välja tidningar 
efter Cia Johanssons tillträde. Då jag vill undersöka hur innehållet ser ut idag och för att 
kvinnoideal kan vara föränderliga över tid har jag valt de allra senaste numren år 2016. Jag 
har valt att studera tre nummer (mars, april och maj) av svenska utgåvan av ELLE 2016 för att 
analysera innehållet och mäta förekomster i tidningarna. Ett antal analysfrågor har formuleras 
för att ställas till innehållet i magasinet. 

4.4 Urval 
Tre nummer av ELLE 2016 (mars, april och maj) har valts ut för den här undersökningen. 
Materialet omfattas av 462 reportage och annonser fördelat över 780 sidor. Då ideal är 
föränderliga har det senast tillgängliga material valts ut för att studera ett aktuellt material 
som möjligt.   

4.5 Tillvägagångssätt  
Materialet är kodat i tre steg efter tre olika analysmallar: 1) De sexton behoven är kodade i 
relation till de fyra innehållstyperna, 2) Konsumtionsidealen är kodade i relation till de fyra 
innehållstyperna, 3) En sidanalys har gjorts av innehållet. Se analysmallarna i bilaga 1.  
 
Förekomsterna är manuellt räknade i antal och nedskrivna för hand på papper och sen införda 
i tabeller i Microsoft Excel. Materialet är kontrollräknat vilket styrker uppsatsens reliabilitet. 
När förekomsten av de sexton behovspunkterna och konsumtionsidealen analyserades 
räknades antalet reportage och reklam totalt 462 stycken. Sidanalysen över fördelningen 
mellan reklam, redaktionellt innehåll och övrigt är räknat i antal sidor, totalt 780 sidor. Det är 
endast text och inte bilder som har varit föremål för analys. Varje magasin har räknats i tre 
omgångar efter vardera analysmall (först analysmall nummer 1, sen analysmall nummer 2 och 
sist analysmall nummer 3).   
 

4.6 Operationalisering 
Analysmetoden är förankrad i teorikapitlet på följande vis:  
 
Kopnina (2007:368) föreslår en analysmall för att jämföra en rad olika förekomster i 
magasinen som går att applicera på vilket modemagasin eller land som helst. Reklam och 
innehåll (hur mycket utrymme som ges till vad) är två av hennes förslag för analys. Att 
analysera reklam är ett sätt att upptäcka de underliggande kulturella antaganden då de både 
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återspeglar och formar vår kultur (Kopnina 2007:370). Analysmodellen omfattar både 
förekomsten av reklam samt en analys över fördelningen av innehållet.  
 
Konsumtion undersöks genom att ställa innehållet i relation till det som är direkt reklam för 
konsumtion och det redaktionella innehåll som direkt eller indirekt uppmuntrar till 
konsumtion. Resultatet tolkas utifrån Campbell (1995), Veblen (1923) och Bourdieu (1997) 
teorier om konsumtion och varför vi konsumerar. 
 
Genom att undersöka huruvida tidningen tillgodoser människors behov enligt Wolbers (2009: 
178) lista i relation till redaktionell text med prisuppgift, redaktionell text utan prisuppgift, 
reklam med tydlig avsändare och reklam i samarbete med ELLE (dold) får vi dels en 
uppfattning av vad tidningarna faktiskt innehåller samt en bild av hur tidningens beroende av 
annonsörer och läsare ser ut.  
 
Dittmar (2007:23-31) har beskrivit två av konsumentkulturens främsta ideal, body perfect och 
material good life, vilkas förekomster undersöks i relation till redaktionell text och reklam i 
tidningarna.  
 
Fenomenet vägledande stilguider är något som både Kopnina (2007:364ff), Lears (19836-19), 
Arnould och Thompson (2005:868-882) och Lury (1996:133f) har diskuterat. Förekomsten av 
dem har därför analyserats dels i relation till om de är redaktionella eller direkt reklam med 
avsändare, dels om de handlar om vägledning inriktat på body perfect, material good life eller 
övrigt.  
 
För att ta reda på hur stor del av tidningen som uppmuntrar till konsumtion och det 
materialistiskt goda livet kommer både antalet reklamsidor och redaktionella 
konsumtionsguider att räknas i procent. Det som kommer att räknas som reklam är de sidor 
som har en tydlig avsändare som inte är ELLE. Med konsumtionsguider eller 
livsstilsmanualer avses det material ELLE själv står för där redaktionen har samlat ihop ett 
antal olika produkter från olika avsändare och presenterar dem för läsaren. Procentsatserna 
kommer att avrundas till heltal. Frekvenstabellen kommer att besvara frågan Hur stor del av 
tidningen uppmuntrar till konsumtion?  
 
Enligt Butler (2007:134) och Kaiser (2012:123) är genus konstruerat efter sociala och 
kulturella normer. Innehållsanalysen av tidningen försöker studera hur ELLE upprätthåller 
kvinnliga normer. 
 
Wolbers (2009:178) lista är fritt översatt till svenska enligt tabellen nedan. Fortsättningsvis 
kommer den svenska översättningen att användas. En sextonde punkt (övriga behov) har 
adderats för att kunna kategorisera det som inte faller under de andra femton behoven. Listan 
är en av utgångspunkterna för analysen. 
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1 Need for sex (physical affection, sensual appeal) Behov av sex (fysisk ömhet, sensuellt 
tilltalande) 

2 Need for affiliation (sense of belonging) Behov av tillhörighet  

3 Need to nurture (caring for self, others) Behovet av att vårda (ta hand om sig själv, 
andra) 

4 Need for guidance (how to, solution-oriented) Behov för vägledning (hur, 
lösningsorienterad) 

5 Need to aggress (aggressive/competitive drive) Behovet av utveckling 

6 Need to achieve (in work life, personal life) Behov av att uppnå och uppfylla (i arbetslivet, 
privatliv) 

7 Need to dominate (control, “craving to be 
powerful) 

Behovet av att ha kontroll  

8 Need for prominence (prestige, status, “looked 
up to”) 

Behov av framträdande (position och status) 

9 Need for attention (desire to be “looked at”) Behov av uppmärksamhet (viljan om att bli 
sedd) 

10 Need for autonomity (individual style) Behov av individuell stil 

11 Need to escape (adventure, freedom) Behov av att uppleva (äventyr, frihet) 

12 Need to feel safe (durable looks and goods) Behov av att känna sig trygg 

13 Need for aesthetic sensations (pleasing design, 
layout) 

Behov av estetik (tilltalande design) 
 

14 Need to satisfy curiosity (informational, looking 
into another’s world) 

Behov för att tillfredsställa nyfikenhet 

15 Physiological needs (eating, drinking, sleeping, 
etc.)  

Fysiologiska behov (att äta, dricka, sova, etc.) 

16  Övriga behov 

Figur 1 Wolbers lista över behov 
 

4.7 Validitet  
Det är viktigt att säkerställa att undersökningen faktiskt behandlar det man tror eller önskar att 
man vill behandla, det vill säga i vilken grad undersökningens utformning och 
operationaliseringar ger relevanta insikter om den överordnade frågeställningen (Østbye et al. 
2004:120). I avsnitt 4.6 Operationalisering har jag försökt redogöra för kopplingen mellan 
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teori och analysmodell så att läsaren kan bilda sig en uppfattning huruvida uppsatsen 
uppfyller validitetkraven.  
 

4.8 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas bland annat att resultatet ska gå att komma fram till igen, vem 
författaren är ska inte spela någon egentlig roll för resultatet (Hartman 2004:146). 
Bearbetningen och analysen av data ska gå att göra om och ändå komma fram till samma 
resultat. Det finns en risk för tänkbara felkällor i de flesta kvantitativa undersökningar, det 
kan både handla om systematiska fel och tillfälliga fel (Østbye et al. 2004:40f). En sådan 
möjlig felkälla eller mätfel i den här undersökningen skulle kunna vara kategoriseringen av 
innehållet i förhållande till Wolbers (2009:178) lista över behov. En del annonser och 
reportage gick att kategorisera som flera av de listade behoven. Nedan har jag försökt 
klargöra vilka gränsdragningar jag gjort. Om ett reportage har kunnat passa in på fler behov 
än ett har det som varit till störst andel fått avgöra. Ibland har jag tagit ett beslut om en 
kategorisering av viss reklam och konsekvent hållit mig till det. Ett exempel är parfymreklam. 
Då nästan samtliga saknat text (förutom avsändare) har de kategoriserats som “övrig reklam 
med avsändare”. Parfymreklamen har heller inte klassats som reklam eller redaktionellt 
innehåll som uppmuntrar till idealet body perfect utan de har också kategoriserats som 
“övrigt”. Det skulle kunna argumenteras för att parfymreklamerna inte ska klassas som övrigt, 
resultatet skulle då få ett större antal annonser och reportage under behov som till exempel “ta 
hand om” och “body perfect” men resultatet i sin helhet påverkas inte så mycket då 
parfymreklamerna är relativt få. All mode- och klädreklam har konsekvent kategoriserats 
under behovet “tillhörighet” baserat på avsändare (t ex Rolex, Gucci, Lee) då de ofta saknar 
text. Undantag har gjorts om modellen har förekommit med eget namn och i syfte att visa 
individuell stil, då har det kategoriserats som “individuell stil”. Däremot råder det inga tvivel 
om vad som var reklam eller redaktionellt innehåll och därför skulle jag påstå att risken för 
eventuella mätfel där är liten. Nedan har jag försökt att klargöra vad det kodade materialet 
innebär för att försöka nå en överensstämmelse mellan analysmaterialet och läsaren (Østbye 
et al. 2004:214). 
 

4.9 Kodschema med kodinstruktion 
Det här avsnittet avser skapa en överensstämmelse mellan vad det kodade materialet innebär 
och en förståelse för systematiken (Østbye et al. 2004:213f). Analysen är enbart baserad på 
den skrivna texten för att kategorisera reportagen eller annonserna. Det innebär att ingen 
hänsyn har tagits till bilder. Reklam utan text har blivit kategoriserad efter avsändare och 
behov. 

 
4.9.1 Innehållstyper, räknat i antal reportage och reklam (N=462) 
Här skulle jag vilja påpeka att journalister är övervakade av den yrkesetiska nämnden inom 
Svenska Journalistförbundet för att säkerställa att de pressetiska principerna efterföljs. Fram 
till 2006 stod det i reglerna om redaktionell reklam att det redaktionella innehållet i en tidning 
klart och tydligt skulle vara skilt från annonserna (Weibull & Wadbring 2014:113). 



 18 

 
Reklam med tydlig avsändare 
All reklam som har en tydlig avsändare som inte är ELLE.  
 
Reklam i samarbete med ELLE (dold) 
Reklam som efterliknar redaktionellt innehåll och som är svår att först uppfatta som reklam, 
avsändarens logga är inte framstående. Köpt reklamplats men ofta i ”samarbete” med ELLE. 
  
Redaktionell text med prisuppgift 
Innehåll (reportage eller guider) som ELLE står för som innehåller produkter med prisuppgift 
eller varumärke. 
 
Redaktionell text utan prisuppgift  
Innehåll (reportage eller guider) som ELLE står för som inte innehåller produkter med 
prisuppgift eller varumärke. 
 

4.9.2 Behov, räknat i antal reportage och reklam (N=462)  
Behov av sex (fysisk ömhet, sensuellt tilltalande) 
Direkta anspelningar samt träning eller kirurgi som formar och skulpterar kroppen i syfte att 
göra den sensuellt tilltalande. Allt som görs mer än vad som uppfylls under fysiologiska 
behov. Ej glasögon. Glasögonreklam finns under fysiologiska behov.  
 
Behov av tillhörighet  
Mode. Reklam för kläder, klockor och accessoarer baserat på avsändaren (som ofta varit den 
enda närvarande texten i annonsen). Därför har så gott som all klädreklam kategoriserats 
under behov av tillhörighet med motiveringen att annonserna ofta saknat text och då har det 
bara varit avsändaren att gå på och Bourdieu (1997:218) menar att människor handlar för att 
skapa tillhörighet med andra människor. 
 
Behovet av att vårda (ta hand om sig själv, andra)  
Smink, kosmetika, hår- och hudvård. Hit räknas allt som har med utseende att göra i syfte att 
göra kroppen sensuellt tilltalande. Ej parfym då de annonserna har saknat text att analysera 
och användandet av det inte är någon förändring som syns (till skillnad från klädmode som 
därför passar in under tillhörighet). Parfymreklamer finns under övrigt. 
 
Behov för vägledning (hur, lösningsorienterad)  
Behov för vägledning kommer inte att undersökas under den här punkten. Förekomsten av 
vägledning har istället kategoriserats efter vilket annat behov det är som blivit väglett. 
Förekomsten av vägledning mäts i annan tabell. Reklam delas upp mellan behoven och räknas 
alltså inte som vägledande.  
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Behovet av utveckling  
Till exempel “Våga säga ifrån” i mars 2016. 
  
Behov av att uppnå och uppfylla (i arbetslivet, privatliv) 
Kvinnor och män i arbetslivet. Karriär, företag och business. Ej showbusiness.  
Reklam som handlar om att uppnå en viss livsstil som hänger ihop med arbetslivet t ex SAS-
Eurobonus och bankkort.  
 
Behovet av att ha kontroll  
Till exempel ”Så fixar du ditt digitala liv” i maj 2016.   
 
Behov av framträdande (position och status) 
När reportagen har handlat om modeller, artister, skådespelare och kändisar som är vana att 
framträda på scen och som många ser upp till, förebilder.  
 
Behov av uppmärksamhet (viljan om att bli sedd) 
Reklam eller reportage som anspelar på uppmärksamhetsbehovet.  
 
Behov av individuell stil 
Reklam där det framgår att modellen är med i egenskap av sig själv och inte varumärkets 
namn. T ex Åhlénsreklamen med äldre dam s 59 april 2016.  
 
Behov av att uppleva (äventyr, frihet) 
Resereportage. Hotell- och spareklam. 
 
Behov av att känna sig trygg 
Reklam eller reportage som anspelar på trygghetsbehovet.  
 
Behov av estetik (tilltalande design) 
Hela tidningen handlar om det här och därför har det varit svårt att mäta då reportagen och 
annonserna har kunnat kategoriseras som någonting annat också. 
 
Behov för att tillfredsställa nyfikenhet  
Resereportage.  
 
Fysiologiska behov (att äta, dricka, sova, etc.) 
Allt som handlar om att äta och dricka. Champagnereklam, sportdryck, chokladreklam. Hit 
räknas glasögonreklam. 
 
Övriga 
Parfymreklam har sällan haft text och eftersom bilder inte ingår i innehållsanalysen har 
parfymreklamerna blivit redovisade i kategorin övriga behov då texten inte har kunnat 
kategorisera dem. 
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4.9.3 Konsumtionsideal, räknat i antal reportage och reklam (N=462) 
Body perfect 
Allt som handlar om eller uppmuntrar till att förbättra utseendet med träning eller kosmetika.  
Smink, kosmetika, hår- och hudvård. Hit räknas allt som har med utseende att göra i syfte att 
göra kroppen sensuellt tilltalande. Ej parfym. 
 
Material good life 
Allt som handlar om eller uppmuntrar till konsumtion och det materialistiskt goda livet. 
Kläder, skor, accessoarer, mat, dryck, heminredning, resor och hotell. Ej smink, kosmetika, 
parfym, hår- och hudvård.  
 
Övrigt  
Parfymreklam. Glasögonreklam. Reklamannonser för andra tidningar. Body perfect och 
material good life-neutrala reportage.  
 

4.9.4 Sidanalys, räknat i antal sidor (N=780) 
Reklam 
All reklam som har en tydlig avsändare som inte är ELLE. Även dold reklam som efterliknar 
redaktionellt innehåll och som är svår att först uppfatta som reklam. 
 
Guider 
Alla guider som ELLE står för som innehåller konsumtionstips med prisuppgift eller 
varumärke. 
 
Övrigt 
Innehållsförteckning, ledare, medarbetare, reportage som inte är guider, astro, “i nästa 
nummer”. 
  



 21 

5 Resultat och empirisk analys 
 
I det här kapitlet redovisas undersökningens resultat.  

5.1 Konsumtionsideal 
 
Nedan redovisas resultat för att besvara frågeställningen ”I vilken utsträckning förekommer 
konsumtionsidealen body perfect och material good life?”. 
 
Konsumtionsidealet body perfect handlar om att media framhåller ett kroppsideal som 
förespråkas av modebranschen som det enda accepterade och det som anses vara attraktivt. 
Det handlar om att förbättra och förändra kroppen i strävan efter att nå idealet om den 
perfekta kroppen. Smink och kosmetika kan förbättra utseendet och träning och kirurgi kan 
förändra det. Genom att tillåta reklam som marknadsför produkter eller tjänster i syfte att 
förändra eller förbättra kvinnors utseende uppmuntrar ELLE också till det här idealet. Bilden 
av det materialistiskt goda livet som något värdefullt och eftersträvansvärt är också ett ideal 
som förespråkas av ELLE om man räknar reklam och redaktionellt innehåll som handlar om 
det. Diagram 1, Diagram 2 och Diagram 3 påvisar förekomsten av idealen. 
 
I diagrammet ges en tydlig bild av fördelningen av innehållet (både reklam och redaktionellt) 
i tidningarna. 27 % (123 st annonser och reportage) är innehåll som handlar om kropp- och 
utseendeideal. 52 % (242 st annonser och reportage) av innehållet består av uppmuntran till 
konsumtion. I de övriga 21 % (97 st annonser och reportage) ryms de reportage och reklam 
som handlar om någonting annat än utseende eller konsumtion.  
 
 

 
Diagram 1 Total fördelning av konsumtionsidealen (%) (N=462) 
 
I Diagram 2 framgår det att 79 reklamannonser med tydlig avsändare marknadsför produkter 
eller tjänster i syfte att nå det perfekta kroppsidealet. De reklamsamarbeten som är utformade 
att likna redaktionellt innehåll är medvetet skapade så och läsaren kan lätt missa att det 
handlar om en reklamannons och tro att det handlar om material som ELLE står bakom. 
ELLE har byggt upp en relation till sina läsare och det är det som den dolda reklamen 
försöker dra nytta av. 6 reklamsamarbeten uppmuntrar också till det här kroppsidealet. Det 
förekommer 23 redaktionella guider som handlar om förändring eller förbättring av utseendet 
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som smink- eller hudvårdsguider som innehåller prisuppgift samt 15 redaktionella body 
perfect-guider utan prisuppgift.  
 
Material good life utgör en stor del av tidningsinnehållet. Direkt reklam med avsändare står 
för 167 annonser samt 4 dolda reklamannonser för mode, kläder, väskor, skor, klockor och 
liknande. Det redaktionella materialet utgör 56 reportage med prisuppgift och 15 utan.   
 
46 reklamannonser och 7 dolda annonser handlade inte om de två konsumtionsidealen. De 
handlade till exempel om reklam från avsändare som marknadsför produkter som ska ätas 
eller drickas vilka jag valde att utesluta från konsumtionsidealen med motivering att vi måste 
äta för att överleva och att det inte är överdriven eller onödig konsumtion. 14 redaktionella 
reportage med prisuppgift och 30 utan handlade om andra saker än konsumtionsidealen.   

 

 
Diagram 2 Fördelning konsumtionsideal och innehåll (antal) (N=462) 

 
För att skapa en tydlig bild av hur förekommande konsumtionsidealen är har Diagram 1 och 2 
kompletterats med ett överskådligt diagram (Diagram 3) för reklam och redaktionell text var 
för sig.  
 
I Diagram 3 syns tydligt att reklam och redaktionellt innehåll har en någorlunda jämn 
fördelning mellan konsumtionsidealen. Det ena innehållet är följsamt det andra, vilket som är 
det bestämmande framgår inte i analysen men ett samband verkar finnas. 
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(N=309)   (N=153) 

 
Diagram 3 Fördelning konsumtionsideal i relation till reklam och redaktionell text (%) (N=462) 
 

5.2 Konsumtion  
Nedan redovisas resultat för att besvara frågeställningen ”Hur stor del av tidningen 
uppmuntrar till konsumtion?”. 
 
Genom att ta reda på exakt hur stor del av tidningarna som tillägnas reklam och redaktionella 
stilguider (som handlar om konsumtion) ges en överblick av ELLEs prioritering att ge 
konsumtion tidningsutrymme.  
 
Av totalt 780 sidor bestod 376,5 sidor av reklam, 245,5 sidor var redaktionella guider och 158 
sidor var bland annat innehållsförteckningar, ledare, astro och konsumtionsidealsneutrala 
reportage. Reklam och redaktionella stilguider handlar båda om konsumtion och ofta är de 
redaktionella guiderna en samling produkter från olika varumärken med pris och tips på hur 
man använder dem. Därför kan de båda räknas som direkt eller indirekt reklam som 
tillsammans utgör 80 % av tidningarna. Kvar är 20 % som inte uppmuntrar läsaren att 
konsumera eller förbättra sitt utseende i något avseende. Här är alla andra sidor i tidningen 
som innehållsförteckning, presentation av redaktionens medarbetare, ledare, astro, förhandstitt 
på nästa nummer samt de reportage och intervjuer som handlar om någonting annat än 
utseende eller konsumtion.  

 
(Total sidfördelning 780 sidor). 

Diagram 4 Sidanalys total sidfördelning (%) (N=780) 
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Tabell 1 och Diagram 5 ger en översikt av sidfördelningen nummer för nummer vilka påvisar 
ett återkommande mönster av fördelningen. 
 
Tabell 1 Sidfördelning nummer för nummer (antal) (N=780) 
Sidanalys Reklam Guider Övrigt Totalt antal sidor 
Mars 2016 118,5 74,5 51 244 
April 2016 142 88 62 292 
Maj 2016 116 83 45 244 
Totalt  376,5  245,5  158 780 
 
För att illustrera det återkommande mönstret av innehållsfördelningen och på ett 
lättöverskådligt sätt påvisa hur lik fördelningen är redovisas den nummer för nummer i 
procent i Diagram 5 nedan.  
 
(N=244)         (N=292)                 (N=244) 

 
Diagram 5 Sidanalys nummer för nummer (%) (N=780) 
 

5.3 Kvinnlig konstruktion och konsumtion 
Nedan redovisas resultat för att besvara frågeställningen ”Vilka kopplingar gör ELLE mellan 
kvinnlighet och konsumtion?”. 
 
Wolbers (2009:177) menade att modejournalistik har kritiserats för att inte våga kritisera 
branschen. En förklaring till en okritisk inställning kan vara att modemagasin är oerhört 
beroende av sina annonsörer för överlevnad, en annan att läsarna inte efterfrågar kritik utan 
uppskattar inspirationen i tidningarna och att få fantasisera om de vackra plaggen. Istället för 
att kritisera och reta upp någon i branschen som tidningen är beroende av och för att möta 
läsarens önskemål och behov menar Wolbers (2009:177) att redaktionerna försöker 
tillfredsställa läsarnas nedan listade behov i sina tidningar. Förekomsten av behoven 
undersöktes i tre nummer av svenska utgåvan av ELLE och samtliga är presenterade i 
Diagram 6 nedan. Förutom att möta läsarnas behov i ett försök att ge kunderna det man tror 
att kunderna vill ha försöker man att säkerställa tidningens överlevnad genom försäljning av 
annonser. I Diagram 4 framkommer det att 48 % av innehållet är reklam och 32 % är 
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redaktionella konsumtionsguider (se mer i Diagram 9) som båda tyder på att konsumtion och 
identitetsskapande går hand i hand enligt ELLE. ELLE presenterar kvinnliga ideal som enligt 
resultatet av innehållsanalysen bäst nås genom konsumtion.  
 

 
Diagram 6 Fördelning av behov i relation till innehåll (antal) (N=462) 
 
De behov som förekommit mest frekvent totalt sett är behovet av tillhörighet, behovet av att 
ta hand om sig själv, fysiologiska behov, behov av att uppnå och övriga behov vilka 
tydliggörs i Diagram 7 och 8 nedan.  
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Diagram 7 visar förekomsten av behov i relation till direkt och dold reklam. Diagram 7 är en 
förstoring av Diagram 6 med enbart fokusering på reklaminnehållet. Här synliggörs att 
behovet av tillhörighet (149 st), behovet att ta hand om (78 st), fysiologiska behov (30 st) och 
övriga behov (27 st) är de mest vanligt förekommande i reklam och reklamsamarbeten. Det 
blir också tydligt att behov av estetik, - framträdande, - kontroll, -uppmärksamhet och - 
utveckling inte alls förekommer i reklam eller reklamsamarbeten.  

 

 
Diagram 7 Fördelning av behov i direkt och dold reklam (antal) (N=309) 
 
Diagram 8 visar förekomsten av behov i redaktionell text med och utan prisuppgift. Diagram 
8 är en förstoring av Diagram 6 med enbart fokusering på det redaktionella innehållet. Här 
synliggörs att behovet av tillhörighet (65 st), behovet att ta hand om (32 st), fysiologiska 
behov (11 st) och behov av att uppnå (9 st) är de mest vanligt förekommande i det 
redaktionella innehållet. Det blir också tydligt att behov av estetik, - trygghet och 
uppmärksamhet inte alls förekommer i det redaktionella innehållet.  
 

 
Diagram 8 Fördelning av behov i redaktionellt innehåll (antal) (N=153) 
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Behov av tillhörighet har blivit det mest förekomna behovet då all reklam som marknadsför 
modeprodukter (kläder, skor, väskor och klockor) har hamnat här (148 reklam med avsändare, 
1 dold reklam, 52 redaktionella med pris- och 13 utan prisuppgift).  
 
Kategorin behovet om att ta hand om sig själv (74 reklam med avsändare, 4 dold reklam, 22 
redaktionella med pris- och 10 utan prisuppgift) behandlar inte innehåll angående träning eller 
kirurgiska operationer. Räknade till behovet att ta hand om sig själv är alla smink eller 
utseendeguider samt reklam för de produkter som också ingår här. Innehåll som beror träning 
och kirurgi är kategoriserade under sexuella behov (5 reklam med avsändare, 2 dold reklam, 1 
redaktionella med pris- och 3 utan prisuppgift) med anledning av fokus på utseende. 
Parfymreklam är kategoriserade under övriga behov. Tillsammans utgör behoven att ta hand 
om sig och sexuella behov den näst största gruppen.  
 
Fysiologiska behov är den tredje största funna kategorin. Hit räknas heminredning, mat och 
dryck. En del av annonserna och reportagen som har räknats hit skulle också kunna ha räknats 
till behovet av trygghet. Här har ännu ett konsekvent val gjorts och allt innehåll som kan 
räknas som tak över huvudet, inredning till hemmet, mat på bordet och grundläggande behov 
som till exempel glasögon för att kunna se. Champagnereklam har förekommit och den har 
också räknats hit även om det också skulle kunna ha klassats som behov av att uppnå, behovet 
av framträdande eller behov av uppmärksamhet. Även reklam för sportdryck har räknats 
tillhöra fysiologiska behov. Eftersom kategorin rymmer mycket har kategorin blivit så stor.  
 
Övriga behov var en kategori som varit vanligt förekommande för reklam. Här har 
parfymreklamer hamnat då de ofta saknar text att analysera.  
 
Behovet av att uppnå och uppfylla (i arbetsliv och i privatliv) har varit den fjärde mest vanligt 
förekommande bland det redaktionella innehållet. Det har handlat om relationer, karriär och 
familj.  
 
De behov som inte förekommit ofta eller över huvud taget är behov av uppmärksamhet (totalt 
0), behov av estetik (totalt 0), behov av kontroll (totalt 1), behov av trygghet (totalt 1), behov 
av utveckling (totalt 2) och behov av vägledning (totalt 2).  
 
Behov av kontroll förekom 1 gång och behovet uttrycktes och tillgodosågs då ordagrant i en 
redaktionell artikel med tips på hur man kan organisera sitt digitala liv i majnumret och 
annonserades redan på omslaget. Behov av trygghet var inte något som förekom ofta i 
analysen.  
 
Behov av utveckling förekom 2 gånger varav den ena gången uttrycktes behovet bokstavligt i 
en artikel som annonserades på omslaget av aprilnumret och handlade om att våga säga ifrån. 
Att behovet av vägledning inte förekommer oftare än 2 gånger är missvisande. Det är 
dessutom medvetet missvisande då en separat undersökning genomförts för att studera just 
förekomsten av guider i materialet. Stilguiderna är något som i teorikapitlet beskrevs som 
vanligt förekommande och därför förväntades dem förekomma. Istället för att analysera 
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guider i förhållandet mellan materialet och Wolbers (2009) punkter analyserades materialet in 
under vad det var som vägleddes (se Diagram 4 och Diagram 9). 
 
Guider utgör 32 % av tidningen (se Diagram 4) varav 38 st (35 %) handlar om body 
perfectidealet samt 71 st (65 %) handlar om material good lifeidealet (se Diagram 9).  
 

 
Diagram 9 Fördelning av innehåll redaktionella guider (%) (N=109) 
 
En stor del av magasinens innehåll är tillägnat stil- eller livsstilsguider där läsarna kan få hjälp 
att skapa sin identitet med råd från redaktionen. Konsumtionen är en stor del i skapandet av 
sig själv då de flesta guider är shoppingguider som utlovar en förbättring om man köper det 
redaktionen valt ut. Det utlovas ofta någonting extra utöver det man annars skulle få ändå, till 
exempel en bättre sommar med ELLEs utvalda sommarmode eller en trevligare fest med rätt 
kläder till. De redaktionella guiderna handlar antingen om material good life eller body 
perfect. 
 
Av analysen framgår det att konsumtionsidealen material good life och body perfekt 
förekommer ofta både i reklam och i redaktionellt innehåll (se Diagram 9). Fördelningen 
mellan reklam, stilguider och övrigt är procentuellt sett lika stor i alla tre tidningar. Analysen 
har också visat att av alla 16 behov förkommer i varierande utsträckning 14 av dem i 
tidningen. Behov av kontroll och behov av trygghet förekommer endast en gång var vilket 
inte är mycket i relation till 462 st räknade reportage och annonser. Trots att hela tidningen 
kan argumenteras vara ett uttryck för behovet av estetik och behov av uppmärksamhet 
uttrycks inte det direkt i innehållet varken i reklam eller redaktionell text och därför framstår 
det som inte förekommande överhuvudtaget.  
 
I avsnitt 6 Sammanfattande diskussion redovisas de slutsatser som grundar sig i kapitlen 
tidigare forskning, teoretisk referensram och empiriska resultat (analys). 
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6 Sammanfattande diskussion 
 
Här redovisas de slutsatser som grundar sig i kapitlen tidigare forskning, teoretisk referensram 
och empiriska resultat.  

6.1 Konsumtionsideal 
Kommersiella inspirationskällor som reklam och livsstilsguider erbjuder färdiga modeller att 
imitera och konsumtionsvaror (ofta med tillhörande redaktionell guide) utlovar färdiga 
livsstilar. Dittmars (2007:23-31) konsumtionsideal body perfekt och material good life utgör 
totalt 83 % av reklamen och totalt 71 % av redaktionell text (se Diagram 3). De här idealen 
förekommer i hög grad i ELLE och både redaktionella texter och reklam bygger på dem. 
Idealen är framstående och i viss mån relaterade till varandra. Avsnitt 6.2 kommer också att 
redovisa slutsatser om konsumentidealen och sätta dem i relation till kvinnlig konstruktion 
och konsumtion. Nästa avsnitt avser också besvara frågeställningarna ”Hur stor del av 
tidningen uppmuntrar till konsumtion?” och ”Vilka kopplingar kan göras mellan kvinnlighet 
och konsumtion?”. 
 

6.2 Kvinnlig konstruktion och konsumtion 
Genus är ett spel efter påhittade regler baserade på imaginära konstruktioner om hur de olika 
könen ska agera och uppträda (Butler 2007:134). Upprätthållandet och reproduktionen av 
kvinnlighet enligt vissa ideal är både omdiskuterat och omodernt men om genus är 
performativt, något vi lär oss att göra, så är ELLE en läromästare och kunskapskälla till hur 
kvinnor ska vara. ELLE sänder ut kvinnliga förhållningsregler för läsarna att lära sig och rätta 
sig efter. ELLE lär kvinnor hur de ska vara kvinnor. Det blir tydligt i sidanalysen där det 
framgår att 48 % av innehållet är reklam och 32 % är livsstilsmanualer. De 20 % som blir 
över inkluderar sidor som innehållsförteckning, presentation av redaktionens medarbetare, 
ledare, astro och förhandstitt på nästa nummer. De reportage och intervjuer som handlar om 
någonting annat än utseende eller konsumtion återfinns givetvis också här men det blir inte 
mycket utrymme över för dem. De här 80 % som ELLE sänder ut skapar ett kvinnligt ideal 
för läsarna att leva upp till och ofta krävs hjälp av konsumtion. När ELLE i egenskap av att 
utge sig för att vara ett livsstilsmagasin för kvinnor ger utrymme för så stor procentandel 
direkt och indirekt reklam har de skapat starka samband mellan kvinnlighet och konsumtion. 
När ELLEs läsare blir utsatta för så stor andel reklam och tips på hur deras utseende kan 
förbättras med hjälp av diverse produkter spelar ELLE som trovärdig inspirationskälla på den 
terapeutiska övertygelsen som Lears (1983:6-19) menade att många reklambyråer använde 
som marknadsföringsstrategi. På så vis blir reklamen via ELLE något kamouflerad som 
vägledande och ärliga råd. Huruvida det ligger ekonomiska incitament bakom kan inte den 
här studien svara på men det är en tanke som väcks.  
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Wolbers (2009:177) menar att modejournalister inte vågar kritisera branschen och att läsarna 
inte heller efterfrågar det. Men visst finns det mängder med fenomen att kritisera eller lyfta i 
modebranschen. För att nämna några; Smalidealet size-zero (som i och för sig är kritiserat och 
debatterat men inte med så mycket resultat än); Klimatpåverkan som klädindustrin påfrestar; 
De dåliga löner och arbetsförhållanden som textilarbetare för de stora klädkedjorna lever med. 
80 % av ELLEs innehåll i numren mars, april och maj 2016 uppmuntrar ensidigt till att 
fortsätta konsumera och inte så mycket innehåll handlar om konsekvenserna av det.  
 
Om ELLE med jämna mellanrum bygger upp och bryter ned kvinnor i och med det ideal som 
presenteras och med de tillhörande lösningar om hur det tillståndet uppnås om man inte redan 
har det, innebär det också att ELLE i egenskap av rådgivare och inspiratör besitter en makt 
över det här idealet och därmed kvinnors syn på kvinnor och på sig själva. ELLE är i lika stor 
utsträckning som de patriarkala samhällsstrukturerna med och cementerar kvinnoidealet. Husz 
och Lagerkvist (2001:29) beskrev det som att skönhetsindustrin tjänar pengar på att utnyttja 
kvinnors utsatthet och osäkerhet över sitt eget värde. I Diagram 3 framgår förhållandet mellan 
konsumtionsidealen body perfekt och material good life och fördelningen i reklam och 
redaktionell text. Det blir där tydligt att idealen ofta är förekommande och att fördelningen ser 
snarlik ut för båda innehållstyperna. Fördelningen är jämn och det framstår som att det ena 
innehållet är följsamt det andra. Om det är reklamen eller det redaktionella innehållet som är 
det bestämmande framgår inte i analysen men ett samband det verkar enligt resultatet finnas 
ett samband. Kanske är redaktionens, i förhållande till reklamens, proportionerliga insats en 
komplettering till reklamen för att tipsa och råda läsarna om hur de kan använda de 
marknadsförda produkterna. Kanske hjälper ELLE branschen genom att psykologiskt bryta 
ner och bygga upp läsarna tillika konsumenterna för att i sin tur säkerställa reklamintäkter? 
Kanske hjälper ELLE konsumenterna och läsarna att välja i djungeln av produkter? Kanske är 
det medvetet, kanske är det omedvetet. Kopnina (2007:366) menade att modemagasinen kan 
ses som en länk mellan modeindustrin och konsumenterna och det verkar i hög grad stämma. 
Huruvida de pressetiska reglerna (Weibull & Wadbring 2014:113) efterföljs i förhållande till 
sitt syfte är ännu en fråga att ställa sig och väl värd att diskutera.  
 
En smula omodernt och uppriktigt sagt lite tråkigt var det att finna att redaktionen inte 
erbjuder sina läsare mer utmaning. För visst måste det finnas mer av journalistisk tyngd att 
erbjuda även inom ramen för intressegruppen kvinnor som konsumerar. Och visst måste det 
finnas kvinnor som efterfrågar mer? En kritisk granskning och rapportering av 
modebranschen och textilindustrin behöver inte vara fel eller tråkig. Och med all respekt för 
att mode tenderar att falla inom ramen för konst och att subjektivt tycke och smak både kan 
vara svårt att kritisera och ointressant att läsa, tror jag att granskningen behöver rikta sig mot 
större frågor än tillfälliga vår- och höstkollektioner. Exakt hur ett fräschare innehåll skulle se 
ut är utifrån den här undersökningen svårt att säga något om. Men med utgångspunkt i de 
resultat jag funnit skulle det dels vara önskvärt med en omfördelning av innehållet för att inte 
mata kvinnor med mer reklam då Dittmar (2007:23-31) menar att det är svårt att inte påverkas 
av de reklamannonser vi utsätts för. Om det omvänt skulle vara så att reklamen skulle utgöra 
20 % och övrigt innehåll 48 % skulle det åtminstone finnas möjlighet för utrymme till annat 
än konsumtion om man vill. Och det är kanske den stora frågan, vill ELLE skriva om 
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någonting annat? Är det som Wolbers (2009:178) skriver att modemagasin världen över är så 
beroende av reklamintäkter att man underhåller konsumenterna med konsumtionsvänliga 
reportage och undanhåller dem tankar om sådant som läsarna egentligen skulle må bättre av 
att läsa? Bourdieu (1997:222) menar att det är den kollektiva tron som upprätthåller systemet 
som blockerar synen för vad det är som försiggås. ELLE reproducerar den kollektiva tron på 
ett konsumtionssamhälle och genom att exponera kvinnor för bilder på idealkroppen och 
idealgarderoben begränsas och styrs kvinnor att tro att det är det enda rätta. En vanlig kropp 
eller en vanlig garderob räcker inte hela vägen. En annan fråga är om läsarna verkligen vill ha 
mer än ensidiga konsumtionsråd? Det har inte den här studien kunnat ge svar på men det hade 
varit intressant att studera. Min bedömning är att ELLE upprätthåller ett ideal som ger 
kvinnor ett komplext förhållande till sig själv. Om det är medvetet eller inte går inom ramen 
för den här undersökningen inte att svara på. Långt ifrån alla av Wolbers (2009:178) 
behovspunkter förekom i tidningar i den utsträckning som genom teorin var att förvänta och 
det kan tyda på att redaktionerna trots allt inte är så tillmötesgående sina annonsörer och 
läsare. Det ska dock sägas att den största gruppen, behovet av tillhörighet, rymde många av de 
andra också listade behoven och att de 48 % reklam talar för att intäkterna därifrån är viktiga. 
Förekomsten av behov av tillhörighet och behov av att ta hand om sig själv stämmer väl 
överens med förekomsten av konsumtionsidealen body perfect och material good life. 
Variablerna material good life och behov av tillhörighet liknar varandra vilket även 
variablerna body perfect och behovet av att ta hand om samt sexuella behov gör. Det liknande 
resultatet av de två olika analyserna har styrkt varandra i hypotesen att en stor del av 
tidningen ensidigt handlar om konsumtion. 
 
Inte heller riktas kritik mot utseende- och materialismhetsen och vad det psykiskt gör med 
anhängarna av tron på att ett vackert och perfekt yttre löser många problem. Det finns 
teoretiker som menar att konsumtion visst gör något värdefullt för vår inre person, men det 
finns också dem som menar det motsatta. Om Veblen menar att människor handlar för att visa 
upp sig menar Campbell det motsatta. Williamson (1978:65) skriver att marknadsföring 
kräver av betraktaren att kunna föreställa sig en bättre version av sig själv med den 
marknadsförda produkten. Campbell (1995:118) skriver att konsumtionens tjusning är just 
den föreställda njutningen. Kanske kan den imaginära njutningen också liknas vid nyhetens 
behag? Campbells teori går väl ihop med marknadsföringens strategi som också vill att vi ska 
föreställa oss dels hur mycket bättre vårt liv blir med deras produkt, och dels att våga testa 
nya produkter. Enligt Arnould och Thompson (2005:868-882) läser konsumenter in 
livstilssinstruktioner i den populärkultur de tar del av. ELLEs användning av behoven i text 
och reklam spelar på så vis en omvänd uses and gratification-teori där redaktionen känner till 
läsarnas behov och användning och bygger innehållet kring den vetskapen.  
 
Även produktens värde är något vi föreställer oss (Veblen 1923:309ff; Leach 1993:233). 
Bourdieu (2007:221) menade att modeindustrin är som en religion och de som är intresserade 
och engagerade är ”religionens” anhängare. Varorna har egentligen två värden, ett värde som 
bygger på att vi känner till produktens kollektivt accepterade värde och ett egentligt 
bruksvärde. Media är med och hjälper till att driva anhängare till den här tron. ELLE spelar en 
stor roll för att läsarna (och konsumenterna) förstår det immateriella värdet en produkt har 
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(genom trender och modesvängar). När människor skapar sin identitet görs det alltid i 
förhållande till de rådande samhälleliga normerna. Konsumentkulturen uppmuntrar inte bara 
att köpa utan också att söka efter vår identitet med hjälp av vad den erbjuder. Det är den höga 
förekomsten av livsstilsguider i ELLE exempel på. Vi är på ett sätt bundna att forma vår 
identitet efter vad som erbjuds och att rätta oss efter utbudet. Vilket inte är så fritt och 
individuellt när man tänker på det. Det är många som uppmanas skapa sig en individuell stil 
från samma utbud. Det skulle kanske kunna sägas att vi imiterar vissa för att särskilja oss från 
andra, men med insikten om att vi är begränsade till vad våra modeinspiratörer guidar oss till 
är kanske hela tanken om individuell stil ytterligare än illusion?  
 

6.3 Självkritisk diskussion, eget bidrag och förslag till vidare forskning 
Uppsatsen har haft för avsikt att beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas 
innehåll och ta reda på hur medierna framställer olika grupper i samhället enligt vad Østbye et 
al. (2004:213f) beskriver att kvantitativa innehållsanalyser kan under förutsättning att 
kodningen är valid och reliabel. Med grupper i samhället avses i detta fall den grupp som 
utgörs av kvinnor som läser ELLE. De mönster (till exempel hur redaktionen använder sig av 
olika behov i reklam och text) och utvecklingstendenser (mycket innehåll kretsar kring body 
perfect och material good life) som har framkommit i empirin har i slutsatsen diskuterats i 
relation till gruppen kvinnliga konsumenter. Studien hade med fördel kunnat kompletteras 
med att undersöka förekomsten av människors behov enligt uses and gratification-teori (det 
vill säga behov att skaffa information, förströ sig, delaktighet i samhället, identitetsskapande, 
socialisering och social interaktion samt att strukturera tillvaron) (Weibull & Wadbring 
2014:125f). 
 
Behov av tillhörighet har blivit det mest förekommande behovet då det ryms stort 
tolkningsutrymme i definitionen av tillhörighet. Det skulle kunna argumenteras för att de 
istället skulle kunna höra hemma under behovet av individuell stil för att det kanske är det 
man vill uppnå genom att köpa de här produkterna. Eller under behovet av estetik då många 
av de här varorna är vackra produkter med genomtänkt design som också tillfredsställer det 
behovet. Eller under behovet av trygghet då någonting som är populärt kan konsumenten 
känna sig trygg med att handla samma vara eftersom många andra har varit nöjda med den. 
Jag valde ändå att kategorisera all modereklam under tillhörighet med stöd av Bourdieus 
(1997) teori om att vi konsumerar för att skapa en tillhörighet med vissa människor och en 
distansering till andra. Den här behovskategorin passar ganska väl ihop med Dittmars 
(2007:23-31) konsumtionsideal material good life. Material good life kan också sägas höra 
ihop med Bourdieus konsumtionsteori. Då undersökningens innehållsanalys exkluderade 
bilder var det också ett nödvändigt val att endast kategorisera reklamen efter avsändare och 
inte lägga någon värdering i hur den marknadsförda produkten skulle kunna komma att få för 
användning eller vilket annat behov produkten skulle komma att fylla. 
 
Det var också svårt att kategorisera innehållet efter behovet av uppmärksamhet dels då 
mycket i modebranschen skapas för att påkalla just det och dels för att analysen exkluderar 
bilder som ofta ger uttryck för det uppmärksamhetsframkallande. Behov av estetik var av 
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samma anledning också svårt att kategorisera eftersom när det förekom också passade in i 
något annat behov som var mer överhängande.  
 
Den symboliska och emotionella laddning som Dittmar (2007:23-31) och Lury (1996:18f) 
menar att produkter subtilt paketeras med genom att presenteras och porträtteras i diverse 
populärkulturella former och med framträdande personer är inte ett framträdande fynd i den 
här analysen. Det kan vara så att det visst finns att hitta exempel på detta i tidningarna men att 
mätmetoden inte är den rätta för det. Analysen exkluderar till exempel bilder och det kan vara 
en orsak till varför det inte har varit framträdande. De produkter som i sin tur når en förhöjd 
status genom att synas i ELLE är det också svårt att säga något om med hjälp av vald 
analysmetod och det kanske förr utgör underlag för en annan typ av undersökning.  
 
Både Lury (1996:134ff) och Kopnina (2007:366ff) hade tidigare funnit att en stor del av 
magasinen innehåller reklam. Det var också det jag bland annat fann i svenska utgåvan av 
ELLE. Lury (1996) och Kopnina (2007) har inte studerat svenska magasin så även om det 
kunde förväntas förekomma liknande mängd reklam i svenska ELLE kunde det inte sägas 
säkert förrän det var undersökt. I efterhand skulle det inledningsvis kunnat ha konstaterats för 
att ligga som utgångspunkt för frågeställning och syfte. Undersökningen skulle då istället med 
fördel kunna ha kompletterats med en kvalitativ textanalys för reportagen eller en 
kompletterande bildanalys för reklamen.  
 
För att komplettera de innehållsanalyser av livsstilsmagasin som visar på 50 % reklam (eller 
om man som i den här uppsatsen väljer att räkna redaktionella guider som indirekt reklam och 
får 80 % av innehållet) hade det varit intressant att genomföra intervjuer med representanter 
från tidningsredaktionerna för att höra hur reportagen och reklamen planeras och om det finns 
en medveten samstämmighet dem emellan. Det vore också intressant att sätta modemagasinen 
i en framtids- och miljömedveten kontext dels för den konsumtionskultur de uppmuntrar och 
dels för den miljöpåverkan de med sin trycka pappersform skapar, och knyta ihop det med det 
kvinnoideal som förmedlas och undersöka sambanden dem emellan. 
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Bilaga 1 
Analysmall 1) 

Behov	  av	  
Reklam	  med	  
avsändare	  

Reklamsamarbete	  
(dold)	  

Redaktionel
l	  med	  pris	  

Redaktionell	  
utan	  pris	   Summa	  

sexuella	   5	   2	   1	   3	   11	  
tillhörighet	   148	   1	   52	   13	   214	  
ta	  hand	  om	   74	   4	   22	   10	   110	  
vägledning	   2	   0	  

	   	  
2	  

utveckling	   0	   0	   0	   2	   2	  
uppnå	  	   3	   1	   0	   9	   13	  
kontroll	   0	   0	   0	   1	   1	  
framträdande	   0	   0	   1	   7	   8	  
uppmärksamhet	   0	   0	   0	   0	   0	  
individuell	  stil	   2	   1	   1	   3	   7	  
uppleva	   7	   0	   4	   3	   14	  
trygghet	   1	   0	   0	   0	   1	  
estetik	   0	   0	   0	   0	   0	  
nyfikenhet	   1	   0	   1	   6	   8	  
fysiologiska	   27	   3	   8	   3	   41	  
övriga	   22	   5	   3	   0	   30	  

Summa	   292	   17	   93	   60	   	  	  
 
Analysmall 2) 

Förekomst	  
Reklam	  med	  
avsändare	  

Reklam-‐
samarbete	  

Redaktionell	  
med	  pris	  

Redaktionell	  
utan	  pris	   Summa	  

Body	  perfect	   79	   6	   23	   15	   123	  
Material	  good	  life	   167	   4	   56	   15	   242	  
Övrigt	   46	   7	   14	   30	   97	  

Summa	   292	   17	   93	   60	   	  	  
 
 
Analysmall 3) 

	  
Antal	  sidor	   Procentuellt	  antal	  sidor	  

	  
Reklam	   Guider	   Övrigt	   Totalt	   Reklam	   Guider	   Övrigt	  

Mars	   118,5	   74,5	   51	   244	   49%	   31%	   21%	  
April	   142	   88	   62	   292	   49%	   30%	   21%	  
Maj	   116	   83	   45	   244	   48%	   34%	   18%	  
Summa	   376,5	   245,5	   158	   780	   48%	   31%	   20%	  
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