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Who is the most typical woman in ELLE Sweden (2013)? In this study we investigated 

the typical woman represented in the Swedish fashion magazine ELLE  (2013) for 

women. Does a typical woman exist in the magazine at all and if so – in what words and 

roles is she described in? How is this woman perceived in relation to the male gender?  

Based on the theory of constructionism; that the gender (i.e. What is female versus 

male) is constructed in the society and that media has an affect on our physical and 

psychological well being as well as our behavior and thoughts, the investigation of the 

female gender representation in women magazines, was of great importance to us. As 

our instrument in this study we used a quantitative content analysis in the purpose of 

gathering information from 24 reportages (12 issues of ELLE Sweden 2013) where 27 

female celebrities in total were interviewed. According to our final results there is a 

very clear and typical representation of the woman in ELLE Sweden. Among other 

things she is a successful, white, western, career woman in the entertainment- or fashion 

industry who is ”beautiful” with blonde hair, lives in the city and admirers the opposite 

sex.  

 
Keywords 
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1 Inledning 
 
”Du får bara äta en riskaka per dag”, får vissa modeller höra från sina modellagenturer 

(Björk, Daniel 2012). Ska du lyckas i modebranschen, bära de etablerade 

designerkläderna och därmed synas i de stora modemagasinen måste du svälta dig själv 

och leva en livsstil som innebär ensamhet och mögliga bostäder med låg standard. 

Modeller behandlas som känslolösa dockor vars roll är att skådespela inför kameran och 

vars ansikten och kroppar sedan genomgår häftiga retuscheringar. Detta bidrar till den 

slutgiltiga bilden som lurar och leder betraktaren att tolka verkligheten utifrån falska 

premisser. Detta är en förekommande verklighet i mode-och mediebranschen. Vi lever i 

ett mediesamhälle där medierna har stort inflytande i vår vardag och på vårt levnadssätt.  

Livsstilsmagasin har under en lång tid publicerat material som förvränger verkligheten 

och höjer upp ideal som allmänheten sedan tolkar och värderar sin omgivning och sig 

själva utifrån. Medierna har inverkan på vår identitetsbildning, hur vi deltar i 

samhällsdebatter, hur vi uppfattar verkligheten och därmed hur vi uppfattar oss själva 

(Gripsrud, 2011). Vår kultur innehåller normer och konstruktioner för hur vi ska vara, 

vad som är kvinnligt respektive manligt och hur våra kroppar ska se ut och sättet som 

män och kvinnor framställs på är någonting som formar och påverkar oss ständigt 

(Lundberg, 2012).  

 

När det gäller män och kvinnor så speglas de många gånger på särskiljande sätt i 

medierna och så har det varit under många år. Enligt tidigare studier brukade männen 

ofta framställas som starka och värdiga individer medan kvinnorna framgick som 

lättillgängliga för männen (Hirdman, 1998). Denna framställning av kvinnorna i 

medierna har förändrats till viss del men har ändå fortsatt utvecklas åt samma håll.  

 

Frågan är hur kvinnan framställs i svenska tidskrifter i dag. I vår forskning koncentrerar 

vi vår studie på livsstilsmagasinet ELLE Sverige (2013), som är en del av flera 

internationella ELLE redaktioner som tillsammans utgör världens största modetidning 

(ELLE.se). Utifrån vår studie av ELLE Sverige (2013) vill vi veta om det förekommer 

upprepade beskrivningar för hur kvinnan ska vara, se ut och vilka prioriteringar hon ska 

ha. Framställs kvinnan fortfarande som lättillgänglig och underlägsen mannen eller har 

de svenska mediernas framställning av kvinnor förändrats i takt med ett modernare 

samhälle. När vi använder begreppet medier i denna studie menar vi främst svenska 

livsstilsmagasin med kvinnor som målgrupp.  
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1.1 Problembakgrund  
Problematiken i att kvinnor och män framställs som de gör i medierna är att 

verkligheten avspeglas på ett falskt sätt vilket skapar illusioner som förvirrar vår bild av 

oss själva och andra. De ideal som framställs i medierna blir också de krav som 

samhället kräver av varje individ.  Vi tror att det är de yngre i samhället som påverkas 

som mest av dessa ideal och krav då de fortfarande genomgår stor kroppslig förändring 

och sökande efter identitet. Gripsrud (2011) säger att medierna var med och skapade 

ungdomarnas identitet kring mitten av 1900-talet. Hos de tonåringarna var det inte lika 

självklart vad de skulle jobba med i framtiden eller hur deras liv skulle se ut, så som det 

hade varit för ungdomar några år tillbaka. Enligt Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson 

och Gert Z Nordström (Seendets språk - exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling 

och semiotisk teori, 2006), har gränsen mellan vilka som är barn och vilka som är vuxna 

blivit allt mer svävande på grund av medierna och teknikutvecklingen i samhället. 

Medierna används av alla, oavsett ålder. Det är ungdomarna som hellre tar till sig den 

nya tekniken än vuxna. I det moderna samhället är det därför kulturen som formar 

individerna och ungdomarna är de som vänder sig till medierna för att finna sig själva 

(Hansson, Karlsson och Nordström, 2006). Av dessa anledningar tycker vi att det är 

mycket viktigt att granska och undersöka denna typ av populärjournalistik, då 

livsstilsmagasin som ELLE Sverige (2013) kan påverka svenska ungdomars tankesätt, 

handlingar och attityder.  

 

Många tidningar är medvetna om detta och använder sig av det faktum att ungdomarna 

är osäkra på sig själva och sina kroppar. Det syns bland annat i de ämnen och rubriker 

som magasin för yngre använder sig av för att få uppmärksamhet. I det flesta 

livsstilsmagasin framställs kvinnor på ett visst sätt. Livsstilsmagasinen framhäver att det 

är viktigt att ta hand om sitt utseende och bära trendiga kläder. Det tänket syns 

exempelvis i reportage med rubriker som ”Kan du bli modell?” eller ”Borde du gå på 

diet?” (Gauntlett, 2008). 

 

Många läsare av livsstilsmagasin får intrycket av att dessa tidningar föreslår att de ska 

eftersträva att bli en viss typ av kvinna; denna kvinna är en attraktiv, vältränad, 

självständig karriärkvinna, som är mycket trendkänslig och intelligent (Gauntlett, 2008). 

Enligt kritikerna finns det en baksida av magasinsläsningen. Läsarna kan börja 

ifrågasätta sig själva och inte känna sig nöjda med sina liv när de inte kan uppnå det 
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ideal tidningen förmedlar. Det här kan bidra till depressioner och en sämre självkänsla 

(Gauntlett, 2008), och eftersom det handlar om människors välmående tycker vi det är 

viktigt att undersöka de meddelanden som tidningar, i detta fall Elle Sverige (2013), 

förmedlar till läsarna, då dessa tidningar har stor spridning och många läsare som kan 

tänkas påverkas mestadels psykiskt, men även fysiskt av dem i form av till exempel 

ätstörningar som bulimi och anorexia (Ekman, 1998). 
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2. Litteraturgranskning 

2.1 Tidigare forskning 
Madeleine Kleberg (2008)  undersöker hur medier framställer män och kvinnor i 

Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, den elfte titeln i den serie 

om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella 

Sekretariatet för genusforskning. Enligt Kleberg (2008) bidrar mediernas framställning 

av män och kvinnor till föreställningar av hur man bör vara och se ut för att bli det som 

vår kultur och vårt samhälle sätter stort värde på. Kleberg (2008) ger den leende 

kvinnan som ett exempel på ett vanligt förekommande sätt som kvinnor framträder på i 

medier, något som inte är alls lika vanligt vad gäller män. Män framträder ofta som 

starka och allvarligt lagda i jämförelse, något som Kleberg (2008) ifrågasätter. Kleberg 

(2008) säger att det finns problematik i att medierna är oförmögna till att spegla 

verkligheten på ett mångfasetterat sätt. Det förekommer en hel del konstruktioner av 

stereotyper när det gäller kön, klass, etnicitet, sexualitet, nationalitet och 

religionstillhörighet. Många gånger då stereotypa representationer förekommer kan de 

beskrivas på ett nedvärderande sätt i jämförelse med andra kategorier som värdesätts 

mer. Anja Hirdman förklarar hur flickor och pojkar skildras i tidningar och reklam i 

Ur:s serie Är det sant? (Ur.se, 2012), som riktar sig till grundskoleelever i årskurs 4-6. 

Syftet med programmet är att informera eleverna om medier och hur de själva ska agera 

kritiskt när de använder sociala medier. Hirdman säger att tjejer och killar skildras olika 

i reklam och tidningar för att producenterna av dem vill locka killar och tjejer att köpa 

olika typer av produkter.  Exempelvis ska tjejer vilja leka med dockor och killar med 

bilar. Producenterna väljer att fortsätta med detta koncept eftersom det går fortare att 

fortsätta med samma koncept som de alltid har använt sig av i stället för att lägga ner 

energi på att komma på nya sätt att berätta om någonting för omvärlden. Publiken tar 

också till sig budskapen lättare, vilket producenterna är medvetna om. Hirdman tycker 

detta är dåligt eftersom tonåringar ständigt blir påminda om hur de ska se ut, ha för 

intressen och hur de ska agera i vissa situationer. När någon inte kan känna igen sig i 

dessa stereotypiska roller tror hon de kan må dåligt och känna att de inte duger (Ur.se, 

2012).   

 

Gunilla Jarlbro (2000) skriver i Genusmedveten journalistik om genus i den svenska 

nyhetsrapporteringen. Hon säger att dessa stereotyper, som skiljer män och kvinnor åt, 
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används i nyheterna i Europa för att mediekonsumenterna ska ta till sig innehållet 

lättare. Enigt siffror som Jarlbro (2000) hämtat från en undersökning som genomförts av 

GMMP (Global Media Monotoring Project) är dessa genusstereotyper framträdande i 

över 40 procent inom den svenska nyhetsförmedlingen (Jarlbro, 2000). 

 

I Media Messages diskuterar och studerar Linda Holtzman (2000) hur amerikanska 

medier och ras hör ihop. Hon har bland annat gjort en innehållsanalys för att ta reda på 

och få förståelse för om teman som förekommer när det gäller representationen och 

presentationen av raser i populärkulturen, mer specifikt, inom amerikansk musik, film 

och tv. Holtzman (2000) har studerat hur amerikanska invånare med olika ursprung 

framställts i populärkulturen. Bland annat analyserar hon när och på vilket sätt indianer, 

asiatiska amerikaner, afrikanska amerikaner och latinamerikaner, förekommer i filmer 

och tv-serier. Hon frågade sig bland annat vilka teman om raser som finns i dessa 

medier, hur de förändras över tid och vad de har för inflytande över mottagarna som 

konsumerar medierna. Holtzman (2000)  säger att hon är anti-rasist och att det faktum 

att hon själv är en judisk och vit kvinna påverkar indirekt på hur hon analyserar 

materialet. För att förstå rasismen som råder i USA måste man gå tillbaka i tiden och 

studera hur mörkhyade människor levde och behandlades i jämförelse med de individer 

i samhället som vara vita eller som hade samma rättigheter som de vita människorna. 

Det är utbytandet av minnen och erfarenheter människor emellan som ger oss förståelse 

och medlidande för varandra (Holtzman, 2000). 

 

Utifrån sin innehållsanalys drar Holtzman (2000) slutsatsen att det finns ett synsätt inom 

den amerikanska populärkulturen som glorifierar den vita överheten och drömmen om 

Amerika. Hon menar att medierna är ett sätt att öka medvetandet om rasism, speciellt 

för människor som är bosatta på mer avskilda platser. Bland annat när personer som inte 

har vit hy inte förekommer lika ofta i större filmer. Men när de väl gör det framställs de 

på ett stereotypiskt sätt, där de nedvärderas av de vita karaktärerna. Det är vanligast att 

vita medelklassfamiljer framställs i amerikanska drama-och komediserier, medan 

representationen av mörkhyade karaktärer är mer eller mindre obefintlig i sådana tv-

sammanhang. Därigenom skapar dessa repetitiva mönster dolda budskap, som 

exempelvis förmedlar hur vi ska leva om vi vill anses vara ”normala”.  Till sist vänjer 

sig publiken vid hur populärkulturen väljer att berätta om någonting. Exempelvis 

framställdes ofta indianer som ”vildar” efter litteraturens gammalmodiga ideal inom 
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amerikansk film. De beskrevs som mindre värda än de vita människorna genom att de 

framställdes som mer omoraliska och dumma. Holtzman (2000) tar upp Walt Disneys 

animerade film Pocahontas, från år 1995, för att belysa hur den stereotypa bilden av 

indianer kunde se ut. Holtzman (2000) berättar att Edgerton och Jackson skriver att 

konstnären som fick i uppdrag att rita indianprinsessan Pocahontas avbildade henne 

först efter riktiga kvinnliga förebilder; en indian från Amerika, den verkliga Pocahontas 

från 1600-talet, en vit och en filippinsk modell. I slutversionen av filmen hade Disney 

ändrat sig och karaktären Pocahontas ritades om efter förebilder av vita män, men 

dragen efter den vita supermodellen fanns kvar. Edgerton och Jackson säger att filmen 

fick stora framgångar och erhöll omkring 100 miljoner dollar i vinst. Bland annat såldes 

många kommersiella produkter med anknytning till filmen. Exempelvis en docka av 

Pocahontas som otvivelaktigt påminde om Barbie. Edgerton och Jackson säger också att 

filmberättelsen om Pocahontas berör flera viktiga ämnen, däribland kolonialism och 

rasism, men att de kom i skym undan eftersom Disney valde att lägga fokus på att 

berätta om kärleksförhållandet mellan Pocahontas och engelsmannen John Smith 

(Holtzman, 2000). 

 

Kleberg (1999) skriver i sin avhandling Skötsam kvinnosyn; Hem och familjereportage i 

svensk TV åren 1956-1969 att hennes undersökning lett till att kvinnosynen studerats, 

även om avsikten var annorlunda, eftersom hon ofta blev upprörd över att kvinnor 

diskriminerades. Hennes frågeställningar berör hur reportage i tv representerade kvinnor 

och hur könsrollsdebatten hanterades under 1950-1960-talen. Kleberg (1999) skriver att 

syftet med hennes avhandling är att bidra till forskningen inom mediehistoria och att få 

en uppfattning om vilken betydelse televisionens intåg hade för könsrollerna, främst för 

kvinnorna som ingått äktenskap (Kleberg, 1999). I teves familjeprogram, som 

behandlade teman som familjen, hushållet och konsumtionen, fanns det ett kvinnoideal 

som Kleberg (1999) inkluderade in i en ”skötsam kvinnosyn”. Hon skulle vara 

ordningsam, och ansvara för att barnen var lydiga och inte hittade på dumheter. När det 

gällde detta så ifrågasattes inte männen eller kvinnornas olika ståndpunkter i 

uppfostringen av barnen. Det ansågs naturligt att kvinnor och män hade skilda 

ansvarsområden inom familjen och det syntes även i de tv-program som sändes. De som 

argumenterade för att männen skulle aktivera sig mer inom familjen använde som skäl 

att de tyckte det skulle gynna barnen och papporna. Inte för kvinnorna eller 

jämställdhetens skull, påpekar Kleberg (1999).  
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Enligt Kleberg (2008) skulle en positivt utvecklad kvinnosyn i medierna kunna leda till 

att denna även avspeglas i vår verklighet. Hon tar som exempel att om det skulle ges 

utrymme för fler framgångsrika yrkeskvinnor i medierna skulle detta även påverka 

andra kvinnors yrkeskarriärer och fler framgångsrika kvinnor skulle öka till antalet. 

Medieutbudet har börjat gå allt mer mot en sexualiserad riktning under senare år, skriver 

Kleberg (2008).  Enligt en studie av kvinnors och mäns utrymme i svensk 

nyhetsjournalistik förekommer kvinnor som huvudaktör i 30 procent av de bilder och 

texter som publiceras. Enligt Kleberg (2008) använder sig många journalister av 

ursäkter när de försöker förklara varför män ges mer utrymme i medierna. Kleberg 

(2008) säger att enligt journalisterna medverkar inte kvinnor i samma utsträckning som 

män. Det finns ofta inte några kvinnliga experter och om det gör det så vill de ändå inte 

medverka. Enligt Kleberg (2008) bidrar detta till en falsk spegling av verkligheten.  
 

Det finns ännu tidigare forskning på området. Adam Arvidsson (1996) har i From 

Housewife to Authentically Human: Articles and Advertisments in Vecko Revyn 1942-94 

(Från Hemmafru till autentisk människa: Kärlek och reklam i Vecko Revyn 1942-94) 

undersökt vad som skrevs för kvinnor och hur man utifrån det kan tolka samtidens 

kvinnosyn. Arvidsson (1996) har ställt sig frågan om hur man framställer kvinnor i 

kvinnomagasin. Han har gått tillbaka i tiden för att undersöka samtidens kvinnosyn. I 

Arvidssons studie (1996) nämns inte hur männen framställs och därför är det svårt att 

kunna dra paralleller och jämföra. Det är också svårt att avgöra om könsskillnaderna 

hade någon betydelse för hur man framställde kvinnor och män.  
 

Arvidsson (1996) läste artiklar om sexualitet, kropp och kärlek samt tittade närmare på 

reklampubliceringarna i tidningen Vecko Revyn. Utifrån detta empiri kunde han tolka 

hur man såg på kvinnor under olika årtionden i just denna skrift. Kortfattat skulle 

tidningen under 1940- och 1950-talen ge unga kvinnor romantik i vardagen genom dess 

artiklar. Även saker som förberedde kvinnorna inför giftermålet var någonting som 

tidningen skulle bidra med. Under 60- och 70-talen var jargongen en helt annan. Nu 

ville man uppmuntra kvinnorna att uttrycka sin unika personlighet. Slutet av 

århundradet, 80- och 90-talen, visar på en förändring. Från att de tidigare ville att 

kvinnorna skulle uttrycka sig individuellt ville skribenterna lägga vikten mer på 

självinsikt. De unga skulle ge sig hän och endast göra sådant som deras hjärtan slog för 
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samtidigt som företagsreklamen lockade dem att skaffa sig en egen, unik stil om de 

köpte just deras produkter. Viljan av den egna individen skulle styra, både vad gäller val 

av framtida partner, förhållanden och bildning av familj. Det vill säga så länge man 

kunde bevara och vårda sin unika stil och personlighet enligt Arvidsson (1996). 
 

Anja Hirdman (1998) skriver i Male Norms and female forms: The visual 

representation of Men and Women in Press Images in 1925, 1955 and 1987 hur kvinnor 

och män framställs i medierna under vissa bestämda tidpunkter under 1900-talet. Denna 

undersökning talar om hur de har använt bilder för att framställa kvinnan. Enligt 

Hirdman (1998) är tidningarna en viktig del i den kultur vi lever i idag och de formar 

det vi kallar för femininitet och maskulinitet (Ekman, 1998). 
 

Hirdman (1998) bestämde sig att undersöka tre specifika årtal under 1900-talet. Hon 

kartlade hur kvinnor har framställts via artiklar, bilder, fotografier, illustrationer och 

dylikt i svenska tidningar. Resultatet har hon kommit fram till genom att granska fem 

veckotidningar från åren 1925, 1955 och 1987 samt studerat de två största svenska 

dagstidningarna vid den tiden. I dem har hon tittat närmre på vilka bilder man valde att 

publicera och hur man genom dem såg på kvinnor och män.  

 

Hirdmans (1998) resultat visade att det fanns tydliga skiljaktigheter för hur man såg på 

mannen och hur man såg på kvinnan. I mitten av 1920-talet var det inte kvinnorna som 

det i majoritet skrevs om, utan det var männen. Kvinnan beskrevs utifrån bilderna mer 

som symboler för det kvinnliga och som skådespelerskor. Männen framställdes både i 

text och bild som starka, värdiga individer. Inte som några amatörer. På mitten av 50-

talet hade normerna förändrats, men fortsatt i samma riktning. Det kvinnliga idealet som 

tidningarna visade upp speglade kvinnans plats i samhällsskiktet. Det var hon som 

skulle ta hand om barn och hushåll och bära fina kläder medan mannen var den i 

familjen som rangordnades högre och var ämnad för societeten. Det syntes i tidningarna 

att det nu var välfärdsstaten Sverige de ville visa upp. Tiden runt år 1987 avbildades 

människan som en enskild individ som var underlägsen samhällets struktur och politiska 

klassificering, skriver Hirdman (1998).  
 

Gullan Sköld (1998) har gjort en doktorsavhandling vid Stockholms universitet som 

heter Från moder till samhällsvarelse: Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal 
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till nittiotal i familjetidningen Året runt. Skölds (1998)  syfte med avhandlingen är 

bland annat att kartlägga hur kvinnan i Sverige under 1950-1990-talen såg ut och genom 

att uppmärksamma populärpressen även belysa dess betydelse. Hon har valt att avgränsa 

sig till att granska några på förhand utvalda artiklar och reportage från fem olika 

årgångar. Hon har valt några frågeställningar som gäller för helheten av materialet, då 

hon bland annat frågar sig ”Vilka kvinnoroller finns gestaltade i tidningen och hur 

förändras dessa över tid, företräder tidningen någon specifik kvinnosyn; finns det något 

könsstereotypt rollmönster” (Sköld, 1998, s 28).  

I hennes avhandling har hon kommit fram till att det har funnits olika ideal för kvinnor 

under 1900-talets olika decennier, men att det samtidigt går att se ett mönster som 

avslöjar att samhällets händelser och utveckling återspeglas i idealen. Exempelvis skulle 

vardagskvinnan, som Sköld (1998) kallar henne, under 50-talet vara hemmafru och inte 

ifrågasätta varför hon inte hade en annan sysselsättning än hemmet och familjen. 

Kvinnan var den som ansågs vara den enda lämpliga att ta hand om barnen och mannen. 

De kvinnor som hade ett arbete att gå till fick liten plats i tidningen Året Runt och 

kvinnorna var främst av kungligt blod, aktriser eller sångerskor. Men det var inte 

yrkesrollen som låg i fokus, utan kändisskapet, förmögenheten och ryktesspridningen 

om deras privatliv som skulle intressera läsarna mest. Under slutet av 60-talet började 

hemmafruidealet att ifrågasättas och en konflikt mellan de arbetande kvinnorna och de 

som frivilligt stannade hemma för att ta hand om barnen uppstod. Kvinnorna började 

ses som en del av samhället och därför måste de ta tag i sin del av ansvaret. Många av 

artiklarna genomsyrades av den positiva anda som rådde. Den hade uppkommit allt 

eftersom kvinnor fått bättre möjligheter till att gå i skolan eller arbeta. Dessa 

tankegångar förstärktes under 70-talet och ett särartsperspektiv växte fram som utgick 

från att kvinnan var bättre än mannen genom att hon var unik, det vill säga inte länge 

sågs som en svag, hjälplös individ i populärpressen. Året Runt-kvinnan var på ett sätt 

också i konflikt med sig själv och samhället. Familjerna hade fått det bättre ställt och 

kvinnan mer frihet genom att bli tillgänglig på arbetsmarknaden, samtidigt som hon 

fortfarande skulle utföra hushållssysslorna under sin lediga tid (Sköld, 1998) 

På 80-talet började man tala om en jämställdhet mellan kvinnor och män, vad gäller 

rättigheter till att få arbeta och utbilda sig. På samma gång prisades hemmafruidealet i 

Året Runt, då kvinnan ensam fick skötta om barnen. Kvinnorna på 80-talet efterfrågade 

att männen skulle ta mer ansvar för familjen, då bördan blev för tung att kombinera 
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vårdnaden av en framgångsrik karriär ute i arbetslivet, uppfostra barnen till värdiga 

vuxna individer och hålla huset rent. I tidningen skrevs det mer om kvinnornas 

ohållbara situation som orsakade stress, hårda ansträngningar och svåra sjukdomar som 

följd. Fokus på barnen och deras situation blev en snackis i Året Runt och det skrevs 

mycket om hur uppfostringen inte skulle försummas som den hade gjorts tidigare när 

daghemmen blev tillgängliga. I slutet av 90-talet skrev Sköld (1998) att hon inte kunde 

ge en komplett beskrivning av det rådande kvinnoidealet i sin avhandling eftersom 

decenniet ännu inte var avslutat. Men det hon kunde se var att männen började stå upp 

för sig själva och begära att de skulle få bli mer involverade i barnens uppväxt. 

Samtidigt fortsatte kvinnorna att kräva lika lön för båda könen. Kvinnorna i Året Runt 

var liksom männen ansvariga för samhällets välfärd och utveckling. Likheten mellan 

könsrollerna fick mycket utrymme i tidningen samtidigt som idealen om att kvinnan var 

bättre än mannen på att uppfostra barnen levde kvar. Kortfattat kan man sammanfatta 

90-talets populärpress som komplex, där flera kvinnoideal från tidigare decennier, som 

50-och 70-talen, uppmärksammades och debatterades på nytt (Sköld, 1998).  

Gunilla Jarlbro (2013) skriver om vilka personer som är framträdande i svenska mediers 

nyhetsrapportering. Enligt siffror från SCB framträder kvinnor mest i två olika 

sammanhang; ämnet ”brott och våld” och ”ekonomi”. Det kan delvis förklaras genom 

att ställa siffrorna i relation till ett offer-och förövar-perspektiv. Vem är det som 

beskrivs som offer och vem som förövare? Jarlbro (2013) nämner att det finns flera 

olika exempel på när både kvinnor och män målas upp som offer. När kvinnor målas 

upp som offer beskylls de på ett eller annat sätt för vad som hänt. Jarlbo (2013) nämner 

hur detta kan ta sig i uttryck genom att använda en artikel från Dagens Nyheter. Artikeln 

skriver om två kvinnor som blivit våldtagna efter att ha åkt taxi. I artikeln varnar polisen 

kvinnor för att åka hem med taxi efter att de en kväll förtärt alkoholhaltiga drycker. 

Jarlbro (2013) ifrågasätter artikeln och polisens uttalande. Hon menar att sådana 

uttalanden signalerar att kvinnor ska stanna hemma. Artikeln skuldbelägger kvinnorna 

som offer som borde skämmas för sitt beteende och de bör skylla sig själva. Kvinnor 

blir offer i medierna när det rapporteras om våldtäkter med en gärningsman som är 

obekant för offret. Om kvinnan känner gärningsmannen beskrivs våldtäkten med andra 

termer i medierna som är mildare och inte lika angelägen att tala om och nämns inte 

som en ”riktig” våldtäkt.  Jarlbro (2013) konstaterar att mediernas representationer av 

kvinnor är viktiga eftersom medierna hjälper oss att uppfatta verkligheten och samhället 

(Jarlbro, 2013).  
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Liz Frost (2001) skriver i sin bok Young women and the body: a feminist sociology om 

hur unga kvinnor bland annat förhåller sig till sina kroppar, vilka förväntningar som 

ställs på dem och varför det är så utifrån ett feministiskt perspektiv. Frost (2001) 

nämner flera personer som har studerat hur tonårstjejer konsumerar medier och hur det 

har påverkat dem. Under sin lediga tid ägnar tonårstjejer mycket tid åt att konsumera 

magasin och tv-program. I dag finns det en hel marknad som riktar sig till unga tjejer, 

som säger hur de ska vara och vad de ska gilla. De är medvetna om att ungdomar gärna 

köper produkter som de kan identifiera sig själva med, men också med andra individer i 

samma ålder. Exempelvis genom att läsa magasin som riktar sig specifikt till dem. 

Gilbert och Taylor säger att magasinens förväntningar på hur kvinnokroppen ska se ut 

är att de ska vara slanka och fina tills perfektion är uppnådd. Frost (2001) skriver att 

Grogan säger att denna kroppsuppfattning är mest porträtterad i medierna och därför 

också anses som mest attraktiv i västvärlden ända sedan omkring 1900-talets mitt. 

Utvecklingen följer i samma spår ända sedan dess. Medan vanliga kvinnor och mäns 

kroppsstorlek blir större, blir skådespelerskornas och modellernas kroppsstorlek mindre 

(Frost, 2001).  

 

Frost (2001) refererar till Gilbert och Taylor, som säger att populära tv-program och 

magasin som tjejer konsumerar i högre grad än killar är såpoperor, romantiska 

långfilmer, tjejinriktade magasin och böcker. Alla dessa medier skapar tankesätt hos 

tjejer om vad det innebär att vara kvinna. Påverkan av dessa beror på i vilken 

utsträckning individerna har samma värderingar som beskrivs i medierna i övrigt eller 

inte. Medierna får därför olika stort inflytande över tjejernas uppfattning om vad som 

anses vara feminint (Frost, 2001).  

 

Frost (2001) skriver att magasin som visar bilder av smala modeller med vackra 

ansikten och slanka kroppstyper stärker bilden av att detta är det som är attraktivt hos 

tjejer. Hon menar att det sannolikt finns kopplingar mellan hur unga tjejer uppfattar sina 

kroppar och mediernas skildringar av kvinnokroppen. Efter att ständigt ha konfronterats 

med dessa bilder värderar tjejerna inte längre sina personligheter och begåvningar lika 

högt som sitt utseende. När tjejerna inte kan leva upp till dessa krav får de 

uppfattningen av att deras kroppar inte är tillräckligt smala och att de själva måste ändra 

på sig för att bli accepterade. Exempelvis bantar eller går tjejerna på diet för att minska 

sin vikt. Detta kan i förlängningen leda till att de utvecklar ett kroppshat av någon form 
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som ätstörningar, skadebeteenden eller dysmorfofobi (Frost, 2001).  

 
2.2 Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att bland annat utgå ifrån ett genusperspektiv, forskning i agenda setting och 

framing. I vårt arbete utgår vi även från de tankar som finns inom konstruktionismen. 

Enligt genusforskningen formas vår könsidentitet av kulturen och samhället; det vill 

säga det som anses feminint respektive maskulint (Fagerström och Nilsson, 2008). 

 

2.2.1 Konstruktionism och genus 

Genusperspektivet går hand i hand med vetenskapens konstruktionism, som förespråkar 

att de begrepp och uttryck som vi använder existerar i vårt medvetande och är i ständig 

förändring. De är grundade i samspel med verkligheten och hjälper oss att hantera den. 

Thurén säger i Vetenskaps teori för nybörjares andra upplaga från 2007 att kön är en av 

alla dessa konstruktioner som vi språkligt skapar. Han menar att vi måste skapa 

konstruktioner för att undvika kaos i vår omgivning och i vår föreställningsvärld. Det är 

därför viktigt att ha kännedom om vilka begrepp som tas i bruk, hur de tillämpas, vilka 

konsekvenser det får och för vem (Thurén, 2007).   

 

Theresé Persson (2010) skriver om Judith Butler. Hon lägger tyngdpunkten på de 

föreställningar som finns om vad som är typiskt manligt och vad som är typiskt 

kvinnligt. Butler menar att det finns allmänna uppfattningar om vilka likheter och 

skillnader som finns mellan kvinnor och män. De har blivit så vanliga att de accepteras 

som helt naturliga uppfattningar. Butler anser däremot att dessa objektiva uppfattningar 

har formats av, invanda värderingar, de begrepp som styr vår verklighetsuppfattning, 

det vill säga de ord och uttryck vi använder när vi beskriver de könsroller vi har 

(Persson, 2010).  

 

Ordet kön definierar vårt biologiska tillstånd, medan genus snarare handlar om en social 

konstruktion. Genom dessa konstruktioner som till exempel till stor del formas i 

medierna, imiterar vi och lär oss hur vi ”bör” uppträda utifrån vår könstillhörighet 

(Fagerström och Nilsson, 2008). Linda Holtzman (2000) skriver att det finns tre olika 

bidragande faktorer till att genusidentitetens utveckling beskrivs på olika sätt. Det finns 

biologiska, alltså kroppsliga, skillnader mellan könen. Bland annat när det gäller 

hjärnans aktivitet, kropparnas hormonsammansättning etc. Holtzman (2000) skriver att 

Wood har teorier om att de mellanmänskliga relationerna påverkar genusidentiteten hos 
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individen. Det betyder att förhållanden mellan familjemedlemmar och andra sociala 

umgängen har inflytelse över hur vi ser oss själva och förhåller oss till vårt kön. Vi lär 

oss vad som anses vara maskulint respektive feminint genom att interagera med andra 

människor. Samtidigt är det också den kultur som vi är uppfostrade i som har inflytande 

över vilka uppfattningar vi formar och accepterar om vad som är godtagbart när det 

gäller beteenden, attityder och egenskaper (Holtzman, 2000). Eva Magnusson och 

Jeanne Marecek (2010) skriver i Genus och kultur i psykologi: teorier och 

tillämpningar att forskare inom psykologin studerar processer och miljöer där särskilda 

ideal om vad som anses var maskulint respektive feminint finns. Exempelvis tittar de på 

om dessa ideal införlivas i individernas tankesätt och handlingar som signalerar att de är 

ett med individens personlighet. Förutom att psykologiforskare studerar detta fenomen i 

nutid undersöker de också hur de har förändrats över tid. En individ kan tänka och agera 

på flera olika sätt i de vardagliga situationer hon eller han ställs inför, men det är valen 

hon eller han utför som forskarna studerar. De vill ta reda på varför en individ väljer att 

göra något på ett visst sätt och inte ett annat. De färdigheter vi får lära oss att hantera 

behöver vi inte använda. Om omvärlden lär oss att kvinnor ska ha en talang för 

matlagning betyder inte det att alla kvinnliga individer nödvändigtvis tillskriver sig den 

färdigheten. Även om en kvinna är bra på att laga mat kanske inte hon skulle beskriva 

den färdigheten som en del av hennes personlighet (Magnusson och Marecek, 2010).  

 

Genom historien har samhället lagt olika typer av förväntningar på hur kvinnor och män 

ska hantera olika situationer och problem. Exempelvis får kvinnor mer uppskattning för 

att kunna hantera sysslor som anses vara feminina. Än vet forskarna inte om kvinnor har 

mer fallenhet för vissa saker eller om det är medfött. Dessa förväntningar som ställs på 

båda könen kan därför få olika konsekvenser för individens identitetsbyggande. 

Exempelvis om en kille och en tjej, som är lika bra på relationer, blir ihop kan de få 

olika inflytande över dem som individer. Bland annat vad gäller mängden kritik, 

negativa och positiva bemötanden från omgivningen. Oavsett hur individernas fallenhet 

för relationer tas emot av omgivningen kommer det att påverka hur individerna ser på 

sin femininitet respektive sin maskulinitet. Om individen får beröm utifrån sin färdighet 

kanske han eller hon har lättare att tillskriva sig den färdigheten och låta den bli ett med 

sin personlighet (Magnusson och Marecek, 2010). 

 

Thurén (2007) fastslår att könsdebatten är en av de mest omdiskuterade och håller med 
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Holtzman (2000) om att de skillnader som finns mellan kvinnor och män är de som 

antingen är medfödda, som de biologiska anatomierna, eller de som varje individ har 

lärt sig. Tjejer och kvinnor lär sig bland annat att de ska vara emotionella, vänliga, 

passiva, medan killar och män ska vara bilintresserade och handlingskraftiga (Thurén, 

2007). Genom att förmedla samma budskap om och om igen, enligt 

humanvetenskapliga teorier, reproduceras vissa återkommande uppfattningar och 

tankesätt. Exempelvis den om vad som anses vara maskulint och feminint (Gripsrud, 

2011). Medierna påverkar individerna som tar del av det innehåll som publiceras på så 

sätt att de definierar verkligheten - därigenom syns samhällets krav på individen 

(Ekman, 1998). Det finns inget definitivt facit på hur mycket vi påverkas av 

tidningarnas innehåll, det vill säga både det text-och bildmaterial som den rymmer. 

Gripsrud (2011) säger att det var de modernistiska tankarna, som uppkom efter mitten 

av 1700-talet, som ligger till grund för våra föreställningar om mediernas påverkan. Det 

finns en övertygande uppfattning om att mediernas språkbruk kan ha inflytande över 

individerna. Bland annat applicerades detta tankesätt på film och konst för att sprida 

propaganda. Därigenom fick medierna en makt i samhället och Gripsrud (2011) menar 

att det är en anledning till varför vi bör tänka på både de kulturella normerna, de 

gemensamma begrepp, mediala tillgångar och den mediala användningen som existerar 

(Gripsrud, 2011).  

 

Ekman (1998) säger att magasin som vänder sig till kvinnor inte bara är underhållande, 

utan också påverkar läsarnas synsätt, åsikter och till viss del även deras beteende. Till 

exempel är det vanligt att magasinen för kvinnor fokuserar på skönhet. Kvinnan ska ta 

väl hand om sin kropp på sin lediga tid och försöka uppnå perfektion till varje pris. 

Bland annat ska hon känna avslappning när hon målar naglarna och rakar benen. De 

yngre kvinnor som köper magasinen som riktar sig till deras målgrupp påverkas också 

troligtvis mer eftersom dessa kvinnor inte har ett kritiskt förhållningssätt till innehållet 

och de attityder som magasinen förmedlar (Ekman, 1998). Gauntlett (2008) skriver om 

Sarah Grogans bok Body Images från 1999. Grogan skriver att de hittat flera 

översiktliga iakttagelser i sambandet mellan hur kvinnor ser sig själva och hur medier 

som modemagasin framställer kvinnor. Bland annat att bilderna och idealet av kvinnan i 

modemagasin troligtvis har någon slags påverkan på läsaren, som till och med kanske 

börjar tvivla på sig själv och sin egen kropp. Läsarna vill se en större mångfald, medan 

modeindustrins företrädare säger motsatsen. De menar att läsarna uppskattar de smala 
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modellerna och det är just de populära idealbilderna som gör att tidningarna säljer så bra 

(Gauntlett, 2008).  

 

2.2.2 Könsidentitet och makt 

Smedler och Drake (2006) skriver om vår könsidentitet och hur vi förhåller oss till den.  

I mötet med andra individer förväntar vi oss att dem, likt oss själva, ska ge uttryck för 

sin könsidentitet på något sätt så vi kan känna igen om personen är flicka eller pojke. 

Dessa specifika förväntningar är både sociala och kulturella, som vi omedvetet lär oss 

att utveckla i det samhälle vi lever i. Samtidigt som vi har en bestämd uppfattning av 

hur en flicka ska bete sig i jämförelse med hur vi anser att en pojke ska handla 

applicerar vi dessa på oss själva. Exempelvis uppför vi oss som vi förväntas göra utifrån 

vår könsidentitet så att vi själva och andra kan tillskriva oss som flicka eller pojke.  

(Smedler och Drake, 2006). Smedler och Drake (2006) refererar till en dialog från 

Lukas Modyssons film Fucking Åmål när de vill visa på hur den normativa 

könsidentiteten ser ut. Dialogen sker mellan tjejen Elin och killen Marcus som 

diskuterar att tjejer och killar är olika. Enligt Markus är killar överlägsna tjejerna 

eftersom de kan förstå andra saker som inte tjejer gör. Exempelvis teknik, bilar och 

mobiltelefoner. Smedler och Drake (2006) skriver om Bengtsson, som säger att 

könsidentiteten styrs av vilka handlingar vi utför. Om en tjej gillar att sminka sig, prata 

om killar och shoppa kläder bekräftar hon sin könsidentitet, vilket i sin tur leder till att 

hon förstärker de normativa könsidentiteterna. Samma sak gäller för killar när de ägnar 

sig åt saker som anses vara typiskt pojkaktiga. De personer som inte agerar som 

förväntat anses som konstiga och de kan få veta att de saker de tycker om är fel av 

omgivningen (Smedler och Drake, 2006).   

 

Fredelius, Klein Frithiof och Ursing (1994) skriver om maktfördelningen när det gäller 

könsidentitet. De säger att idealet för kvinnors syn på makt säger att egenmakt är 

oönskad om den inte kan användas för att hjälpa andra. Exempelvis ska idealkvinnan 

använda sin makt för att uppfostra barnen eller vara tillgiven maken eller arbetsgivaren. 

Att gå emot denna föreställning om makt som kvinna kan ge intrycket av att hon är 

egoistisk och destruktiv. I takt med att äktenskapet mellan kvinnan och mannen byts ut 

mot längre parrelationer och skilsmässor blivit att vanligare har fler kvinnor än män valt 

att avbryta sina äktenskap. Det har medfört att den manliga parten i äktenskapet är 

vinnaren och kvinnan förloraren (Fredelius, Klein Frithiof och Ursing, 1994).   
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Fredelius, Klein Frithiof och Ursing (1994) skriver att Haavind säger att nu gifter vi oss 

av kärlek och att det finns osynliga under- och överordningsmönster i parförhållandena 

mellan kvinnor och män. Kvinnan är underordnad och har ansvaret för hemmet, medan 

mannen är överordnad när det gäller aktiviteter utanför familjen som arbetet. Fredelius, 

Klein Frithiof och Ursing (1994) skrivet att en ömsesidig kärleksrelation mellan en 

kvinna och en man båda gynnas av att de frivilligt väljer att mannen överordnar sig 

kvinnan. Hon ser det som en akt av kärlek och som en bekräftelse på ömsesidighet. På 

så vis sätts deras gemensamma intressen och kärleken före kvinnans underordnade 

ställning (Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 1994).   

 

2.2.3 Agenda setting   
Det är svårt att säga hur mycket medierna påverkar oss, men vi vet att agenda setting; 

när ett ämne, eller sakfråga tas upp vid upprepade tillfällen i medierna, påverkar vad 

människor anser vara viktigare frågor än andra förklarar Coleman, McCombs, Shaw och 

Weaver i The Handbook of Journalism studies av Wahl-Jorgensen och Hanitzsh red. 

(2009). Desto mer det skrivs om ett särskilt ämne eller problem i medierna, desto mer 

tycker publiken också att detta är något som är viktigt för dem att diskutera eller bry sig 

om. Man har länge upptäckt en korrelation mellan massmediernas agenda och 

människornas agenda. Samtidigt är det fortfarande svårt att veta om det är mediernas 

agenda som påverkar människorna eller om det är tvärtom att människorna påverkar det 

som kommer med på mediernas agenda, det vill säga om det verkligen rör sig om en 

kausal korrelation. Enligt många undersökningar har det ändå visat sig att mediernas 

agenda som påverkan på publikens agenda har större kausalitet än tvärtom. Det som 

skrivs eller sägs i massmedierna är inte det enda som påverkar vad människor anser som 

viktigt, utan bilder har också en stor verkan. De nyheter som hade större bilder i 

tidningsartiklar uppfattades som viktigare och innehållet i bilderna kan också få 

människor att tycka att vissa nyheter är viktigare än andra (Coleman, McCombs, Shaw 

och Weaver, 2009). 

I dag tror man att nyheter som uppmärksammas stort i medierna och som vinklas på ett 

särskilt sätt bidrar till att forma människors åsikter om sakfrågor, men även att 

innehållet i medierna kan påverka allmänhetens beteende, dock inte lika extremt som 

forskare trodde förr. Att människor formar sina åsikter genom medierna är inte bara på 

grund av tydlig vinkling av problem utan även att massmedierna är den enda källan som 

människorna får information ifrån när det till exempel rör sig om länder som befinner 
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sig långt bort och har en annan kultur, men även elitpersoner som man förmodligen 

aldrig kommer att träffa i verkligheten. Enligt studier använder publiken informationen 

som de får från nyhetsinnehållet som verktyg när de utvärderar eller bedömer delar av 

verkligheten, som till exempel vissa politiska kandidater eller partier (Coleman, 

McCombs, Shaw och Weaver, 2009). 

2.2.4 Frames och framing 

Entman, Matthes och Pellicano (2009) tar upp vad framing innebär och vad forskare 

kommit fram till när de undersökt effekterna av framing i The Handbook of Journalism 

studies av Wahl-Jorgensen och  Hanitzsh red. (2009). Inom samhällsvetenskapen finns 

ingen egentlig och enad bild av vad framing är, utan det kan beskrivas på flera olika 

sätt. Vanligtvis brukar man dela upp frames i issue frames och generic frames. 

Skillnaden mellan dessa är att issue frames fokuserar på en viss sakfråga eller ett visst 

problemområde, medan generic frames är återkommande och gränsöverskridande 

mellan olika problemområden som fattigdom, konflikter och ekonomiska konsekvenser 

(Entman, Matthes och Pellicano, 2009).  

Entman, Matthes och Pellicano (2009) skriver att James Druckman definierar 

framingseffekter genom att mottagaren blir utsatt av en medietext-frame och efter det 

ändrar sitt perspektiv på innehållet. Med det synsättet som utgångspunkt delade 

Druckman upp framingseffekterna i två olika kategorier; Equivalency framing effect och 

Emphasis framing effect. Equivalency framning innebär att mottagaren utsätts för ett 

medieinnehåll med fler likvärdiga alternativ, exempelvis i form av logiska ordalydelser. 

Emphasis framing är däremot inte likvärdig, utan medvetet låter mottagaren koncentrera 

sig på vissa saker, medan viss information utelämnas. Därigenom kan sådana effekter 

skapa varierande uppfattningar av samma sak (Entman, Matthes och Pellicano, 2009). 

Dessa typer av framing effekter spelar bland annat in när nyheter tolkas och förstås av 

mottagarna.  

Forskningen om framing effekterna på demokratin och den enskilda medborgaren har 

bara börjat, men än kan forskarna inte slå fast om opinionen manipuleras av eliten 

(Entman, Matthes & Pellicano, 2009).  
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2.2.5 Encoding/decoding 
Gauntlett (2008) skriver om Stuart Hall, som var den man som kom på modellen 

"Encoding/decoding". Sedan början av 70-talet har man alltså kunnat förklara med hjälp 

av Halls modell de logiska samband mellan hur texter i medier uppfattas och förstås av 

både de som producerar dem och de som tar emot texterna, mottagarna.  

Modellen förespråkar att producenten, exempelvis journalisten, av en medietext 

konstruerar ett budskap eller meddelande. Det meddelandet innehåller en viss betydelse 

utifrån dess sociala kontext. Halls modell föreslår att dessa meddelanden och budskap 

har en tendens att tolkas olikt producentens av mottagaren, det vill säga den som läser 

den. Därigenom kan man säga likt Hall att mottagarna i publiken tolkar om medietexten 

utifrån sina egna förutsättningar. Dessa tolkningar är alltså inte nödvändigtvis 

jämbördiga med producentens avsiktliga meddelande. Därför vill Hall betona vikten av 

att vi måste undersöka och få en uppfattning om hur de olika aktörerna förmedlar, 

förstår och tolkar medietexternas meddelanden. Publiken har alltså en makt som bland 

annat bestämmer hur populär en medietext är (Gauntlett, 2008).    

 

Gauntlett (2008) skriver att Hall blev inspirerad av Antonio Gramscis arbete. Deras 

gemensamma tankar och slutsatser kunde visa att politiker kunde stiga i popularitet om 

publiken kunde relatera till och känna igen sig i deras politiska ställningstaganden. 

Gramsci förslog att politiker blir mer tilltalande då vanligt folk kan förstå deras budskap 

genom förnuft. Enligt Hall kunde alltså vanliga människor förstå politiska lösningar 

lättare då de verkade vettiga och identifierbara. Samma teori kan appliceras på genus, 

menar Hall. Genom att medierna medvetet eller omedvetet använder vissa uttryck för 

vad som är typiskt manligt och vad som är typiskt kvinnligt kan medierna, med denna 

teori som utgångspunkt, möjligtvis bidra till att skapa uppfattningar om vad som är 

maskulint respektive feminint. De uppfattningarna blir till slut så vanliga att vad som 

anses vara normalt att bland annat kalla sexigt blir accepterat som sexigt i verkligheten. 

2.2.6 Prakkes modell 
Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring (2011) skriver om 

kommunikationsforskarens Henk Prakkes modell, som generellt visar nyhetsvärdets 

storlek via några förutbestämda parametrar. Enligt modellen är det tre faktorer som kan 

uppskatta vad som blir en nyhet och hur mycket intresse den nyheten kan få, utifrån ett 

västerländskt perspektiv. De tre faktorerna är tid, rum och kultur. Exempelvis visar 

modellen att ju närmare dessa parametrar återfinns hos läsarna, desto större är 



  
 

 

19 

sannolikheten att händelsen blir en nyhet och får större uppmärksamhet. Om en 

händelse är pågående, sker nära och är engagerande har den stort nyhetsvärde. Om den 

tvärtemot skulle vara avlägsen i tid och rum samt inte väcka känslor hos publiken skulle 

nyheten troligtvis inte bli en nyhet eller i så fall en liten nyhet som får lite 

uppmärksamhet. Det beror bland annat på graden av identifikation läsaren har med 

nyheten. Om läsaren kan känna igen sig i nyhetshändelsen blir han eller hon mer 

angelägen att ta del av den och på så sätt också ge den mer uppmärksamhet (Hadenius, 

Weibull och Wadbring, 2011). 
 



  
 

20 
 

 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få förståelse för hur kvinnan framställs i den 

svenska livsstilstidskriften ELLE Sverige under tidsperioden år 2013 för att se om det 

finns vissa återkommande framställningar av kvinnan i tidningens text-och bildmaterial. 

Texterna som produceras kan ge oss en uppfattning om varför samhället ser ut som det 

gör. Mottagaren ser på texten med sina förutsättningar och utifrån sina egna erfarenheter 

bildar han eller hon sin egen uppfattning av innehållet. Det spelar därför roll hur 

skribenten väljer att skriva om någon eller någonting (Ekström och Larsson, 2010). 

Även val av ämnen som prioriteras i tidningarna kan ge intrycket av att just de ämnena 

är viktigare än andra och på så sätt påverkar magasinen läsarnas agenda. Exempelvis 

anses sex och skönhet mer betydelsefullt än politik i livsstilsmagasin (Gauntlett, 2008). 

Bilder bidrar också till vår förståelse av verkligheten. Magasinen är en del av den 

omfattande populärpress som har syftet att roa och underhålla (Bergström, 2012). Allt 

detta är enligt oss av stor vikt då ELLE Sverige (2013) har många läsare, varav en stor 

del av dem är unga kvinnor som troligtvis påverkas av tidningens innehåll på ett eller 

annat sätt. En annan del av syftet är att svaren till våra frågeställningar ska kunna hjälpa 

framtida forskare inom detta område att se hur vår samtida framställning av kvinnor i 

magasin ser ut, något som kanske skulle kunna bidra till eller vara följd av ett slags 

ideal i samhället.   

3.2 Frågeställningar 
Vår huvudfrågeställning är följande:  

• Hur framställs kvinnor i journalistiska texter som publiceras i livsstilsmagasinet 

ELLE Sverige (2013), i vår samtid?  

 

Huvudfrågeställningen kompletteras med ytterligare frågeställningar:  

• Vilka tydliga mönster förekommer för hur det kvinnliga genuset framställs i 

medier som ELLE Sverige (2013)?  

• Vem är den typiska kvinnan som representeras i ELLE Sverige (2013)?  

 

Vi kommer även ytligt beröra följande frågeställning: 

• Hur uppfattas kvinnor i relation till männen i texterna i ELLE Sverige (2013)? 
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4. Metod och material 

För att kunna besvara våra frågeställningar kommer vi göra en undersökning i form av 

en kvantitativ innehållsanalys av text och delvis bild. Denna undersökning kommer 

innebära en granskning av hur kvinnan framställs i ELLE Sverige (2013), som är 

världens största modetidning.  

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys – En metoddiskussion  
Varje metod har både fördelar och nackdelar som man bör ta hänsyn till i metodvalet. 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) skriver i Textens mening och makt: 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys om den kvantitativa 

innehållsanalysen som en metod som används för att förklara en texts innehåll och dess 

innebörd. Vi har som sagt valt att granska reportage (24 för att vara exakt) i 

livsstilsmagasinet ELLE Sverige (2013) eftersom vi vill ta reda på hur skribenterna 

framställer kvinnor i sina intervjuer med kvinnliga kändisar (se vilka reportage som 

granskades i källförteckningen).  Att göra en kvantitativ analys är fördelaktigt för oss i 

vårt arbete av flera anledningar. Det är en mycket öppen metod som är lätt att redovisa, 

men även lätt att replikera. Däremot är en av innehållsanalysens svaga sidor att frågor 

som varför inte är lika enkla att besvara (Bryman, 2008). Grundförutsättningarna för 

den kvantitativa innehållsanalysen ger en metod som främjar ett systematiskt arbetssätt 

och ger data som är enkla att jämföra med varandra. Därför är metoden också bra att 

använda vid longitudinella studier, då avsikten är att titta på hur någonting förändras 

över tid (Bryman, 2008). Vi har valt att avstå från en sådan studie eftersom vi bara är 

intresserade av att titta närmare på hur framställningen av kvinnor ser ut i dag. Tidigare 

forskning, som vi nöjt oss med att läsa om, har undersökt hur framställningen av 

kvinnor sett ut under tidigare decennier.  

 

Martyn Dencombe (2009) skriver i Forskningshandboken: för småskaliga projekt inom 

samhällsvetenskaperna om den kvantitativa innehållsanalysen och nämner både för-och 

nackdelar med att använda den metoden. Till exempel möjliggör den att resultatet kan 

objektivt redovisas med hjälp av lättförståeliga tabeller och diagram. Data följer 

matematikens grundförutsättningar och ger forskaren inget utrymme för att subjektivt 

presentera och tolka materialet (Dencombe, 2009). 

 

Vi vill ta reda på hur skribenterna i ELLE Sverige (2013) framställer kvinnor. Det är 
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därför inte intressant att vi löst låter oss spekulera kring hur de har framställt kvinnan, 

utan att förankra vårt resultat i teori och den data vi samlat in. Därför är det även viktigt 

att vi kan få fram ett resultat som vi kan dra konkreta slutsatser ifrån.  

En nackdel med den kvantitativa innehållsanalysen som Dencombe (2009) tar upp är att 

resultat kan låta sig manipuleras, speciellt i resultat där flera frekvensgrupper 

kategoriserats. Om så är fallet kan resultatet spegla verkligheten på ett falskt sätt.  

Vi undvek det problemet genom att inte använda oss av procent när vi skulle redovisa 

de resultat som var baserade på mindre än 100 enheter eftersom procentandelarna inte 

skulle verka vara större än vad de egentligen var. Dessa frekvensgrupper ansåg vi inte 

att vi kunde ta bort, då presentationen av resultatet skulle ha blivit allt för komplex och 

för att vi inte skulle bli överväldigade av alla sifferuppgifter, vilket Dencombe (2009) 

menar annars kan bli risken om forskaren jobbar med ett stort analysmaterial. Forskaren 

ska också akta sig för att låta sin beundran över datorns tekniska assistans gå över styr, 

utan han eller hon måste försöka behålla fokus på vad som är syftet med studien 

(Dencombe, 2009).   

 

Metoden kvantitativ innehållsanalys följer de etiska rekommendationerna som 

Vetenskapsrådet föreslår och därmed uppfyller våra krav för vad som är en bra och 

fungerande metod. 

 

4.2 Urval 
I vår granskning av ELLE väljer vi att avgränsa oss till Sveriges upplaga år 2013 av 

tidningen, då den är mer tillgänglig och tidningen är skriven på vårt modersmål, 

svenska. ELLE Sverige har en hög upplagesiffra – 68 600 upplagor år 2013 (TS 

mediefakta, ts.se) och till störst del kvinnor som läsare (tidningen riktar sig mot 

målgruppen kvinnor 18-45 år), vilket resulterar i en större påverkan på kvinnorna i 

samhället (ts.se). Då tidningen ELLE Sverige även räknas som en periodisk skrift 

(producerar minst fyra upplagor per år) är den för oss en intressant tidning att granska. 

Då tidningen är tillräckligt reguljär och omfattande i sin utgivning så finns det en 

möjlighet till kontinuerlig påverkan på läsaren. I genomförandet av denna granskning 

kommer vi att granska hela 2013 års tidningsutgåvor. Alltså innebär det en granskning 

av 12 nummer totalt som sammanlagt innehåller 24 reportage med kvinnliga 

berömdheter. Exakt vilka reportage vi har analyserat finns listade i källförteckningen.  

Anledningen till att vi väljer året 2013 är att vi vill granska hur kvinnan framställs i en 
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så nära samtid som möjligt och då alla nummer från 2014 inte fanns utgivna ännu vid 

tidpunkten för vår innehållsanalys valde vi den tidigare årsupplagan. En hel årsupplaga 

ger oss bättre förutsättningar för att upptäcka mönster under vår innehållsanalys.   

 

4.3 Avgränsning 
Vi har gjort flera avgränsningar för att empirimaterialet och bearbetningen av materialet 

inte ska bli för omfattande. Bland annat har vi beslutat att välja att granska vissa typer 

av reportage som ingår i vissa bestämda kategorier. Texterna som vi valt är längre 

reportage i form av porträtt och intervjuer med kvinnliga kändisar. Anledningen till 

denna avgränsning är att det enligt våra observationer är i de här texterna som kvinnan 

framställs eller beskrivs som mest då personbeskrivningarna är mer omfattande och 

brödtexten därmed längre. Reportagen har även en viss struktur vilket gör att de går att 

kategorisera som journalistiska texter, det vill säga att de har rubrik, ingress och 

brödtext. Vi väljer att inte granska reportage med manliga kändisar då det finns få 

möjligheter att hitta framställningar av kvinnor i dessa texter. Vi väljer även att inte 

granska uttalanden i form av citat, med vissa undantag, då detta är intervjupersonens val 

av ord och formulering. Även om artikelförfattaren väljer citaten som får vara med i 

tidningen. Det är reportagetexten och bildmaterialets framställningar av genus vi är 

intresserade av i vår undersökning, inte intervjupersonens framställning av sig själv. 

Faktarutor och reportage utformade i fråga-svar konstruktion; det vill säga reportage 

som inte har någon reportertext eller väldigt lite sådan väljer vi också bort att granska då 

detta är irrelevant och informationsfattigt att granska för vårt syfte av studien. Vi väljer 

att koncentrera oss på fylligare reportage med mycket reportertext eftersom det är just 

här beskrivningar av kvinnor förekommer som mest. Vi vill också titta närmare på de 

porträttbilder som tillhör de texterna vi valt ut. Enligt Hirdman är det samspelet mellan 

bilderna och texterna som skapar budskapet (Ekman, 1998).  

 

Vi har valt att välja bort stora delar av tidningen i vår innehållsanalys. Då vi bedömer att 

dessa delar inte berör ämnet eller besvarar vårt syfte eller våra frågeställningar i lika hög 

grad då de saknar lika omfattande personbeskrivningar. Dessa delar innefattar 

textreportage om mat, inredning, skönhet, hälsa, resa, relation och mode samt 

bildreportage. Det förekommer också andra delar som recensioner av böcker, filmer och 

musik, eventtips, läsarbrev, horoskop, stil/trendkollage, tävlingar, annonser och 

chefredaktörens introduktionsbrev, som vi väljer att inte analysera av samma anledning. 
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4.4 Generalisering 

Vi är medvetna om att resultatet inte går att generalisera till flera tidningar eller 

reportage än intervjuer med kvinnliga kändisprofiler i ELLE Sverige (2013), men det 

går ändå till viss del att generalisera till exempelvis ELLE UK (sent 2012 eller 2013), då 

ELLE Sverige ofta använder sig av deras och de andra ELLE redaktionernas reportage 

där det förekommer intervjuer med svårtillgängliga kändisar från andra länder. 

Redaktionsassistenten och koordinatorn för ELLE Sverige, Sara Jerkert (personlig 

kontakt 2014-11-17) säger att det finns samarbeten mellan ELLE-redaktionerna runt om 

i världen. ELLE Sverige köper in vissa jobb från andra redaktioner, speciellt från 

Sveriges grannländer Danmark, Finland och Norge, men också från länder som 

Storbritannien, USA och Frankrike. Ett exempel är en intervju med skådespelerskan 

Cameron Diaz av Craig McLean som först publicerades i ELLE UK december 2012 och 

som ELLE Sverige sedan köpte och publicerade i sitt februarinummer 2013. Layouten i 

reportagen är annorlunda, men det är tydligt att materialet - både text och bilder är från 

samma tillfälle. I ELLE Sverige (2013) är originaltexten redigerad och översatt till 

svenska. Ännu ett exempel är intervjun med skådespelerskan Michelle Williams. Där 

publicerades reportaget med Michelle Williams av Jenny Dickinson i decembernumret 

2011 av ELLE UK och i 2012:s februarinummer av ELLE Sverige.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två begrepp som är vanliga i vetenskapliga sammanhang. 

Bryman (2008) skriver att validitet och reliabilitet har olika innebörd, beroende på om 

det handlar om en kvalitativ eller en kvantitativ metodansats. I kvantitativ forskning 

innebär validitetsbegreppet att forskaren mäter det han eller hon säger sig mäta. 

Forskaren ska alltså i resultat och analys besvara det han eller hon frågat sig i sina 

forskningsfrågor och i sitt syfte (Bryman, 2008). 
 

Vi har valt att avgränsa vårt urval ganska stramt genom att ange exakt vilka typer av 

texter vi ska koda och analysera. Dels av tidsbegränsningsskäl, men också för att vi 

bedömer att dessa typer av texter innehåller den information som vi är ute efter. Till slut 

valde vi att begränsa urvalet till reportage i form av reportage om och med kända 

kvinnliga profiler. När vi enligt steg 1 (se 4.6 Procedur) valde ut dessa texter tänkte inte 

vi från början att de bara skulle handla om kända personer, utan alla kvinnor som var 

omskrivna i ELLE Sverige (2013) i större omfattning. I efterhand kan vi se att vissa 
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variabler, som ”Yrke”, kan ha blivit påverkad av det lilla urvalet av texter genom att alla 

intervjuer gjordes med kända personligheter. Alla kvinnor som intervjuades har blivit 

kända genom sin framgång i sitt yrkesutövande. De flesta av dem jobbar inom 

nöjesbranschen och inte inom sjukvården exempelvis.  

 

Av samma anledning kan resultaten av variablerna ”Världsdelar” och ”Platser” ha blivit 

påverkade av urvalet. Flera av kvinnorna har flyttat från någon mindre ort eller småstad 

till någon storstad eller huvudstad i Europa. Antingen för att kunna få jobb eller när de 

har blivit kända för att kunna fortsätta med sina yrkesliv. Med dessa aspekter i åtanke 

kan resultatet ha blivit något missvisande och ska därför tolkas med försiktighet. Vi kan 

inte säga med säkerhet att dessa resultat är gällande för hela ELLE Sverige (2013), utan 

endast att det finns en möjlighet att dessa texter, i form av reportage om kända kvinnliga 

profiler i ELLE Sverige (2013), i alla fall säger någonting om dessa reportage och de 

kvinnor som blir representerade i dem.  

 
Thurén (2007) skriver också i Vetenskapsteori för nybörjare också om reliabilitet som 

är ett annat viktigt begrepp att förhålla sig till vid vetenskapliga studier. Reliabilitet är 

ett mått som berättar om de mätningar som genomförts i studien ger ett tillförlitligt och 

korrekt resultat. I kvantitativa undersökningar när variabler i materialet kodas om till 

data är det viktigt för reliabiliteten att alla personer kodar efter samma regler (Thurén, 

2007).  

Vi har kodat olika delar av materialet och tog hänsyn till reliabilitetsbegreppet genom 

att vi konstruerade kodschemat tillsammans och satte upp regler för hur vi skulle koda 

variablerna. För att testa kodschemat test-och dubbelkodade vi reportage om kända 

kvinnliga profiler från tidigare utgivningar av ELLE Sverige. Det materialet hade vi inte 

för avsikt att undersöka närmare, utan vi ville bara pröva och se om vår kodning 

genererade samma resultat. Vi kan inte säga med säkerhet vilken reliabilitet denna 

studie har, men vi har försökt göra vårt bästa för att ge studien så hög reliabilitet som 

möjligt, utan att kompromissa validiteten. Exempelvis hade vi för, under och efter 

kodningen ett ständigt, pågående samtal mellan oss och diskuterade kodningen när det 

kom upp tveksamheter för att vara säkra på att vi kodade materialet på samma sätt.  
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4.6 Kodschema  
Vi har som sagt valt att utföra denna undersökning med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys. Till vår hjälp har vi konstruerat ett kodschema för att kunna samla in 

den data som vi tror kan besvara våra frågeställningar. Vi ville ta reda på vilken kvinna 

som ELLE Sverige (2013) representerar. Vi frågades oss därför hur vi kan få fram detta 

genom att försöka operationalisera de utmärkande karaktärsdrag och egenskaper som 

kvinnan har, både vad gäller hennes personlighet och hennes utseende. Vi ville få en 

överblick över hur kvinnan i ELLE Sverige (2013) i sin helhet är.   

 

Vi valde denna metod av flera olika anledningar som vi nämnt i metoddiskussionen, 

men längs vägen har vi stött på problem. Det kodschema som vi konstruerat visade sig 

inte vara uttömmande. En del av resultaten visade att några variabler hamnade på 

variabelvärdet ”Annat”. Exempelvis inträffade det när vi kodade variabeln ”Verb”. Det 

var flera handlingar i texterna som intervjupersonen utförde som vi inte hade med i vårt 

kodschema. När vi skulle analysera resultatet kom vi fram till att denna metod inte sa så 

mycket som vi först hade trott att den skulle göra. Bryman (2008) skriver att denna 

metod inte är bra till att bevara frågeställningar som ställer frågan varför någonting 

förhåller sig på ett visst sätt (Bryman, 2008). Därför kan vi inte heller dra slutsatser 

kring detta, utan att använda oss av teori och tidigare forskning eftersom metodansatsen 

inte ger utrymme till sådana tolkningar.  

 

Vissa variabler i kodschemat har en mer flytande karaktär i sin utformning än andra och 

går ifrån den kvantitativa mätningen och svävar mot en mer kvalitativ metodansats. De 

kräver också en subjektiv tolkning från vår sida och kan därför bli olika när olika kodare 

tar sig an materialet. Två variabler, ”Vinkel och fokus och ”Kvinnan i relation till 

mannen” har denna glidande karaktär. Exempelvis gick inte variabeln ”Vinkel och 

fokus” att koda rakt av, som exempel månad för tidningsnumret utan vi måste själva 

tolka vilket tema som texten i huvudsak handlar om. Den tolkningen gör vi genom att 

läsa brödtexten och sedan uppskatta vilket ämne eller tema som texten berör mest. Vi är 

medvetna om att dessa variabler kan påverka studiens reliabilitet. Vi har valt att ha med 

dem i undersökningen ändå eftersom vi ansåg att de hjälpte oss att besvara våra 

frågeställningar och uppfylla vårt syfte, vilket ökade studiens validitet.  

 

 



  
 

 

27 

4.7 Procedur  
Vi utförde vår kvantitativa innehållsanalys i ett antal delmoment. Här nedan följer en 

beskrivning på hur det gick till: 

 

1. Först samlade vi in materialet och avgränsade det genom att välja tidningen 

ELLE Sverige och tog ut vissa kategorier som var av intresse. Kategorierna 

valde vi ut genom att titta på texternas karaktär för att se vilka som kunde och 

inte kunde ge oss relevant information. Därefter valde vi att granska ELLE 

Sveriges upplaga för 2013, som vi i arbetet refererar till som ELLE Sverige 

(2013). 

 

2. Sedan konstruerade vi ett analysinstrument i form av ett detaljerat kodschema 

för texter och ett mindre kodschema för bilder, som hjälpte oss att sovra i 

materialet och hitta tyngdpunkten i det vi ville undersöka.  

 

3. När vi hade konstruerat ett kodschema med tillhörande instruktioner som vi 

sedan skulle testkoda efter (steg 4) förberedde vi ytterligare inför vår 

innehållsanalys genom att först välja ut de texter och reportage efter de 

kategorier som vi valt att ha med och läste igenom dessa texter för kännedom. 

Vi valde att till slut granska längre journalistiska reportage, som innehöll någon 

form av intervju med en känd, kvinnlig personlighet, eftersom vi bedömde att 

dessa texter skulle hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. ��� 
 

4. Därefter utfördes en test- och dubbelkodning. Testkodningen gick relativt bra. 

Vi testkodade två olika texter från en äldre årgång av ELLE Sverige (2013) för 

att sedan byta texter med varandra och utföra en dubbelkodning. Med hjälp av 

kodschemat räknade vi förekomsten av vissa nyckelord, som kunde återge en 

viss syn på kvinnan och i vilken egenskap av person hon framställdes som i 

analysmaterialet.  

 

5. Vid testkodningen upptäckte vi vissa småbrister i kodschemat, vad gäller 

kodinstruktioner på vissa variabler och att vissa tänkbara variabelvärden 

saknades. Efter den upptäckten korrigerade vi dessa brister i kodschemat för att 

göra det så tydligt som möjligt och komma så nära ett korrekt resultat som det 
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gick. Dubbelkodningen gav nästan exakt samma resultat vid båda tillfällena med 

undantag från ungefär tre mindre avvikelser. Till exempel hittade en av oss 

ibland fler variabelvärden i texten än den andra och en av oss såg flera 

huvudsakliga vinklar i texten än den andra. Trots detta stämde ändå våra 

kodningar av vinklar överens till stor del med varandras.  

 

6. När vi tyckte att kodschemat var tillräckligt utvecklat började vi med att koda 

materialet genom att söka efter analysenheternas variabelvärden som vi fört in i 

vårt kodschema. (Se kodschemat som en separat bilaga längst bak).	    

 

7. När vi väl kodat en del data upptäckte vi att de siffror vi hade fått fram gav ett 

spritt och till synes innehållslöst underlag. Därför tänkte vi om och ändrade i 

kodschemat ännu en gång. Textkodschemat blev då mer omfattande och med 

hjälp av det försökte vi ringa in personligheten på kvinnan som representerades i 

ELLE Sverige (2013). Bland annat genom att granska vilket yrke, vilka kläder 

och personliga attribut som nämndes i texterna. Vi delade även in många av 

variabelvärdena i olika kategorier för att undvika ett onödigt spritt resultat. Med 

bildkodschemat ville vi bara ytligt beröra hur kvinnan ”ska” se ut genom att 

endast koda ett par elementära egenskaper som hudfärg, hårfärg och kroppstyp. I 

stället för att få en uppfattning av intervjupersonernas utseende genom texterna, 

då vi innan märkte att det inte förekom några omfattande beskrivningar av deras 

utseende. Observera att kodningen angående bilder är mer subjektiv, då vi kodat 

bilderna efter vad vi tyckte oss se. Därför ska resultatet tolkas med försiktighet.  

 

8. Efter det att vi kodat all data analyserade vi och drog slutsatser utifrån resultatet. 

För att göra resultatet mer begripligt gjorde vi diagram med tillhörande 

beskrivningar. När vi analyserade resultatet drog vi slutsatser som kunde besvara 

våra forskningsfrågor och ge oss information om hur kvinnan representeras i 

dagens ELLE Sverige (2013).  

 

9. Efter att resultatet hade tagits fram och analyserats diskuterade vi i mer 

spekulativa termer vilka frågor som kan vara intressanta att uppmärksamma och 

studera för framtida forskare, utifrån vad vi kommit fram till.  
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4.8 Vetenskapsrådets rekommendationer gällande etik 

I vår forskningsstudie förhöll vi oss till de etiska riktlinjer och rekommendationer som 

Vetenskapsrådet föreslår vid forskningsarbeten. Vetenskapsrådet publicerade 2011 God 

forskningssed som är en uppdaterad rapport från 2005 för de etiska regler man bör följa 

vid forskningsarbeten. Här nedan följer en sammanfattande lista för de etiska punkter 

som behandlas i rapporten och ses vara av stor vikt enligt Vetenskapsrådet: 

1. Du ska tala sanning om din forskning.  
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering. 
7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö. 
8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

(Gustafsson, Hermerén och Petterson, God forskningssed, 2011, sid 12)  

 

Den första punkten i listan lyder att man alltid ska tala sanning om sin forskning. För 

oss var denna punkt en grundläggande och självklar regel och för att uppfylla denna 

punkt var vi sanningsenliga och stödde oss på pålitliga källor, vars ursprung vi öppet 

redovisade i uppsatsen. Vi redogjorde även tydligt och öppet för hur vi har gått tillväga, 

vilka punkter vi utgått ifrån och för vilka resultat vi fått fram, som Vetenskapsrådet 

rekommenderar i punkt 2 och 3. Vi hade inga kommersiella intressen eller förbindelser i 

vårt arbete som behövde redovisas och vi ämnade vara fullt ärliga vad gäller detta. 

Under arbetets gång använde vi oss av referenser, som tydligt redovisades enligt 

Harvardsystemet. Vi tog avstånd från plagiering som punkt 5 berör. I vår 

innehållsanalys redovisade vi de slutsatser som vi själva kunnat ta fram. Under arbetets 

gång använde vi oss av systematisk dokumentation i form av kodning med hjälp av 

kodscheman för att få en struktur i arbetet och ett pålitligt resultat, som punkt 6 föreslår. 

Som punkt 7 rekommenderar har vår forskning inte som syfte eller mål att skada andra 

individer eller djur. Därför visade vi respekt gentemot vår omgivning och våra källor 

vid framskaffande av material och resultat. När vi hänvisade till annan forskning hade 

vi ett kritiskt, men ändå ett rättvist förhållningssätt till den, likt punkt 8.  
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5. Resultat och analys 

I vår innehållsanalys har vi valt att koda och analysera texter i ELLE Sverige ur 2013 

års upplaga och avgränsat oss till texter i form av reportage om kända kvinnliga 

profiler. Genom vår kodning av vad som blev 24 stycken reportage där 27 stycken 

kvinnor intervjuades totalt, har vi kommit fram till flertalet resultat.  

 

Enligt bildkodschemat och textkodschemat vi konstruerat har vi fått fram att vissa 

egenskaper hos intervjupersonerna är oftare förekommande än andra när det gäller hur 

skribenten väljer att beskriva intervjupersonerna. Bland annat är majoriteten av 

kvinnorna mellan 20-40 år, vilket förmodligen beror på att det är just den här 

målgruppen tidningen riktar sig till. Kvinnan som representeras i ELLE Sverige (2013) 

jobbar inom nöjesbranschen i en yrkesroll som skådespelare eller artist. Hälften av alla 

kvinnor som intervjuas medverkar i antingen filmer eller tv-serier eller är artister. Det är 

inte bara vissa yrkesroller som förekommer mer än andra (skådespelare och popstjärnor) 

utan det finns även vissa typer av ord som förekommer upprepat i flera reportage vid 

beskrivningen av de kvinnliga intervjupersonerna. Kvinnorna beskrivs mycket ofta som 

framgångsrika eller lyckade, öppna, uppriktiga och som vackra till utseendet. Den 

typiska kvinnan framstår som en beundrare i relation till mannen, men även som en 

karriärkvinna då de flesta av reportagen har ett stort fokus på intervjupersonernas 

karriär; vad gör dem så framgångsrika och hur har de tagit sig dit de är idag? I 

porträttbilderna är en smal figur, vissa fall till gränsen på underviktig av stor majoritet 

hos intervjupersonerna, hårfärgen blond och hudfärgen ljus. Denna redundans som 

förekommer i ELLE Sverige (2013) vid val av intervjupersoner som har flertalet 

gemensamma egenskaper (utseende, yrke, personlighet osv.) eller beskrivningar av 

intervjupersoner med samma eller liknande ord som upprepat används (kvinnan är 

begåvad t.ex.), förstärker en specifik bild av kvinnan som kvinnliga läsare av tidningen 

tar del av och tolkar vara som viktigt för tidningen och kanske även samhället hon lever 

i.      
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5.1 Kläder 
I textanalysen studerade vi vilka typer av klädstilar och kläder som beskrevs. Det visade 

sig att designerkläder nämns till en mycket stor del i reportagen. Av de plagg eller skor 

som intervjupersonerna (ej andra accessoarer) beskrevs ha på sig vid intervjutillfället 

eller vid andra tillfällen i texten nämndes nästan hälften vara (26 av 54 plagg) fina 

designerkläder, istället för mindre prestigefyllda märken eller kläder från budgetkedjor 

som till exempel Lindex. Av alla 27 kvinnor som intervjuades i reportagen hade 12 av 

dem designerkläder eller dyra märkeskläder på sig, medan tio av kvinnornas klädsel 

beskrevs utan att någon designer eller märke nämndes (Se figur 5.1.1). Fem kvinnors 

klädsel nämndes aldrig i reportertexten   

 

Figur 5.1.2 visar att kvinnorna klädde sig feminint i antingen klänning eller kjol och 

förekom till allra störst del i de granskade reportagen (9 tillfällen), medan en något 

mindre, men ändå ett stort antal kvinnor (8 tillfällen) klädde sig i vardagskläder som 

jeans och t-shirt. Den tredje största andelen kvinnor (5 tillfällen) beskrevs klä sig i 

avslöjande kläder som till exempel var mycket urringade, hade slits eller var väldigt 

kort skurna och därmed visade hud, den fjärde största andelen kvinnor (4 tillfällen) 

klädde sig i en något stram klädsel som passar i kontorsmiljö eller till finare tillfällen, 

det vill säga: kavaj, pennkjol, blus eller finbyxor (byxor som inte är jeans eller 

mjukis/träningsbyxor). En aning större del av kvinnornas klädsel (5 kvinnor) nämndes 

som sagt inte alls i texten. Det förekom även att kvinnorna hade ytterkläder på sig i 

texten i form av jacka, kappa eller mössa, men det var inte särskilt ofta förekommande i 

jämförelse (3 tillfällen), underkläder, egendesignade kläder eller andra kläder förekom 

alla vid 2 tillfällen vardera. Ytterligare variabler som maskulin klädsel eller ingen 

klädsel, det vill säga att intervjupersonen vid något tillfälle eller på en bild skulle 

beskrivas sakna kläder helt förekom inte i någon av de reportage som granskades.  

n:2	  
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5.1.1 Analys av variabeln kläder 
Designerkläder är av stor vikt i ELLE Sverige (2013), förmodligen då det är en 

modetidning inriktad på haute couture mode och det syns som sagt tydligt i reportagen. 

Det är ingen tvekan om att den typiska kvinnan i ELLE Sverige (2013), helst klär sig i 

designerkläder.  

 

Många reportage inleds med att inte bara beskriva vad intervjupersonen har på sig vid 
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Figur 5.1.1 : Diagram över hur stor del av kvinnorna i reportagen som bar designerkläder eller 
inte.  
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Figur 5.1.2 : Diagram över vilka typer av kläder och till hur stor del kvinnorna beskrevs bära 
dem under intervjutillfället eller annat tillfälle som beskrevs i reportaget. Variabelvärdena (6) 
Maskulin, (11) Inga kläder och (2) Bekväma kläder som gav 0 i resultat visas inte i diagrammet.  
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ett visst tillfälle utan vilken designer det är. Ett exempel är en intervju med prinsessan 

Madeleine (Prinsessan Madeleine – jag har så mycket att vara tacksam för av Hermine 

Coyet Ohlén) i novembernumret 2013. Här inleds reportaget med meningen:  

 

”För bara några månader sedan glittrade hon utanför storkyrkan i 

Stockholm i sin brudklänningsdröm i spets från Valentino.”  

(Coyet Ohlén 2013, s.55) 

 

Redan första meningen är alltså oerhört fokuserad på vad prinsessan hade på sig och av 

vem, ja hennes klänning ges till och med mer fokus än prinsessan själv. Den typiska 

kvinnan i ELLE Sverige (2013) kan inte bara sina designerkläder utan hon klär sig som 

den klassiska kvinnan; feminint i klänning eller kjol och på röda mattan är det långa 

glamourösa skrudar som gäller. En intervju med Jennifer Lawrence i novembernumret 

(Ingen vanlig Hollywood stjärna av Emma Brown) är ett exempel på detta. Här beskrivs 

Jennifer Lawrence se mycket mogen ut speciellt då hon är stylad inför röda mattan, är 

välsminkad och bär designerklänningar:  

 

”Hennes stylist Rachel Zoe hjälpte till att välja klänningar ur Christian 

Diors couturekollektioner och hon överöstes med beröm för den 

dramatiska klänningen med voluminös kjol och lång böljande slöja.” 

(Brown 2013, s.97) 

 

Enligt Gripsrud (2011) kan budskap som förmedlas om och om igen resultera i att vissa 

återkommande uppfattningar och tankesätt reproduceras. Det som medierna publicerar 

påverkar individerna som tar del av innehållet och deras sätt att definiera verkligheten. I 

medierna definieras inte bara vår verklighet utan även de krav som samhället ställer på 

oss som individer (Gripsrud, 2011). Hur du bör vara och bete dig för att bli accepterad 

och passa in i samhället. I vår undersökning av reportagen om kvinnliga kändisar i 

ELLE Sverige (2013) kan man se att det finns ett tydligt budskap om att designerkläder 

och märkeskläder är viktigt. Frågan är om vikten av dyra kläder är en avspegling av 

samhällets krav eller en slags konstruktion som medier (men även reklam och företag) 

byggt upp och definierat som viktigt för att man som individ ska få acceptans i vårt 

samhälle, vilket bland annat lett till ett ökat beteende vad gäller shopping och påverkat 

individers uppfattningar om vad som är viktigt, vad som är dåligt och vad som är att 
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föredra (designerkläder).  

 

Att kvinnliga kändisar hyllas eller syns mycket i medierna kan bidra till att individer 

uppfattar dem som ett krav från samhället för hur de själva bör agera eller se ut för att 

bli accepterade (Ekman, 1998). Individerna kan alltså uppfatta det som ett slags ideal 

som de bör eftersträva. När ELLE Sverige (2013) beskriver kvinnliga kändisars klädsel 

(som kanske bland annat består av designerplagg) och dessa kvinnor uppfattas som 

ideal av individerna kan detta ha en ännu större påverkan hos dem. De här budskapen 

om vad som anses viktigt påverkar inte bara individers beteenden (shopping av 

designerkläder eller bantning för att se ut på ett visst sätt osv.) utan även deras självbild 

negativt. Det kan till och med gå så långt som till att tjejerna skapar känslor av 

kroppshat (Frost, 2001).  

 

Man kan även gå steget längre och fundera över hur kvinnliga kändisar som kanske från 

början inte engagerat sig i mode plötsligt ”lärt sig” att shoppa. Shoppar man inte eller 

bryr man sig inte om kläder så är detta ett beteende man måste lära sig, enligt de 

budskap ELLE Sverige (2013) ger i sina reportage om kvinnliga kändisar.  

Ett exempel finns i reportaget med skådespelerskan Jennifer Lawrence, Ingen vanlig 

Hollywoodstjärna, skrivet av Emma Brown, som publicerades i ELLE:s 

novembernummer 2013. Här säger Jennifer Lawrence att hon avskytt att shoppa under 

hela sitt liv, men att hon nu ändå börjat gilla kläder. Hon har alltså just lärt sig att shoppa 

skriver Brown (2013) i ingressen.  

Ett annat exempel är ett reportage med den svenska skådespelerskan Alicia Vikander, 

En prinsessdröm, skrivet av Anna Björkman (2013), där det redan i ingressen 

understryks att skådespelerskan nu äntligen har råd att shoppa designerkläder som kan 

ses som synonymt för hennes framgång i karriären.  

 

Att kändisar trots tidigare avsaknad av intresse för shopping tycker att det är något de 

måste lära sig, kan kanske vara ett resultat av vad de uppfattar att medier och samhället 

förväntar sig av dem då även de är individer som även de påverkas av medier i sin tur, 

om inte mer i vissa fall då de själva exponeras i dem. Vid medverkan i främst 

modetidningar kan det vara så att kvinnliga kändisar känner press eller extra krav att klä 

sig i just designerkläder eftersom de vill bli accepterade av redaktionen, modetidningens 

läsare och därmed samhället.         
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Figur 5.2.1 : Diagram över i vilken mängd olika nyanser av hudfärger som förekommer i 
reportagen. Variabelvärdena (5) Annan och (6) Oklar visas inte då de gav 0 i resultat 

5.2 Kroppstyp, hår-och hudfärg 
 

Kodningen av bilder gjordes mer subjektivt då vi själva fick titta på bilderna och avgöra 

hur och vad som skulle kodas med hjälp av det bildkodschema vi konstruerat. Enligt 

våra bedömningar så visar resultatet att majoriteten av kvinnorna i reportagen hade ljus 

och vit hudfärg (22 kvinnor), medan minoriteten hade solbränd/brun hudfärg (3 

kvinnor) eller var ljust mörkhyade (2 kvinnor). Kvinnor med mörkare hy intervjuades 

inte i någon av de 24 stycken granskade reportagen (Se figur 5.2.1). 

 

Som figur 5.2.2 visar var blont hår den mest förekommande hårfärgen hos 

intervjupersonerna (12 kvinnor), medan brunt hår kom på andra plats (8 kvinnor), 

rödlätt hår som tog tredje plats med 4 kvinnor och svart hår fick en fjärdeplats med 2 

kvinnor, medan endast en kvinna bar peruk. Grå-eller vithåriga kvinnor intervjuades 

inte i reportagen och heller inte kvinnor med en färgglad/konstgjord hårfärg eller 

kvinnor som inte hade något hår alls.  

 

Den kroppstyp vi uppskattade att de flesta kvinnorna på de tillhörande porträttbilderna i 

reportagen hade var normalvikt (20 kvinnor), i vissa fall på gränsen mellan normalvikt 

och undervikt, ett fåtal kodades som underviktiga (2 kvinnor), ett fåtal som kurviga (5 

kvinnor). Det förekom inga kvinnor som var överviktiga, det vill säga: mulliga, 

höggravida (gravid så det syns på bilden) eller överviktig/bastant, vilket visas i figur 

5.2.3.  
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5.2.1 Analys av variablerna kroppstyp, hår-och hudfärg 
Varför ser det ut som det gör? Hur kommer det sig att smala kroppstyper är så vanligt 

förekommande medan kurviga eller överviktiga kvinnor är mindre förekommande i 

ELLE Sverige (2013)? Till att börja med vet vi att figuren förmodligen manipuleras till 

stor del i de flesta porträtt eller bilder av intervjupersonen då ELLE Sverige (2013), som 

så många andra stora magasin och tidningar ägnar sig åt retuschering som de får utförd 

med hjälp av retuschbyråer (och bildverkstäder) som till exempel Retuscheriet AB 
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 Figur 5.2.2 : Diagram över i vilken mängd olika hårfärger förekommer hos kvinnorna i 
reportagen. Variabelvärdena (5)Grå/vithårig, (6)Hårlös, (7)Onaturlig/konstgjord färg, 
(9)Annan och (10)Oklart visas inte i diagrammet då de gav 0 i resultat.  

 Figur 5.2.3 : Diagram över i vilka kroppstyper som kvinnorna tillhör i reportagen och i 
vilken mängd de förekommer i. Variabelvärdena (7)Annan och (8)Oklart är inte med i 
diagrammet då de gav 0 i resultat.  
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(http://www.retuscheriet.se) som på beställning till exempel utförde retuschering på 

bilderna av Tuva Novotny i reportaget Tuva - Lyckan, kärleken och meningen med livet 

av Marie Louise Marc (http://retuscheriet.se/167173/1697662/portfolio-/retusch-elle-

tuva-nuvotny). Skådespelerskan Penelope Cruz beskrivs i reportaget 14 Minuter i 

Penelopes värld av Mari Janson vara så pass gravid och rund att kläderna hon provar 

under en fotografering för Lindex smiter åt som ett ”korvskinn”.  

 

”Den hippa Londonbyråns projektledare lugnar uppdragsgivarna med att 

magen kommer att fixas i retuschen” 

(Janson, 2013, s63) 

 

Det är oklart om bilderna i reportaget är tagna för Lindex eller ELLE, men någon 

gravidmage syns definitivt inte vilket tyder på en kraftig retuschering. Anledningen till 

att kvinnor retuscheras till att bland annat få en smalare figur eller att smala 

intervjupersoner väljs ut beror förmodligen på ett modernt ideal som innebär att man 

ska vara smal eller kurvig ”på de rätta ställena”. Detta smala ideal kan vi se i 

modevärlden där modeller anses vara ”tjocka” om de är av normalvikt och de får inga 

jobb om de inte har den rätta vikten (Gauntlett 2008). Det är just denna värld som ELLE 

Sverige riktar in sig på.  

 

Det har genom alla tider funnits ett särskilt kroppsideal som medierna och samhället 

konstruerat genom att visa ett och samma budskap, en särskild sorts kroppstyp, 

repetitivt för sin publik som sedan tolkar detta som något de bör eftersträva för att vara 

tilldragande utseendemässigt eller anses ”normala”. I artikeln av Maria Hart (2015, See 

How Much the "Perfect" Female Body Has Changed in 100 Years) på webbsidan 

Greatist diskuteras de olika kroppsidealen som representerats och synts i medierna 

genom åren. Hart (2015) påpekar att kroppsidealet är i ständig förändring, det finns 

aldrig någon fast definition för vilken kroppstyp/figur som anses vara den perfekta 

kroppen. Det går oftast att dra paralleller mellan vad som uppmärksammas i 

popkulturen (främst amerikansk sådan som slagit rot allt mer i svensk media och kultur) 

och vad som uppmärksammas i magasin och tidningar (Hart 2015). Om till exempel en 

kvinnlig artist med kurvig kroppstyp blir stor är det förmodligen hennes kropp som blir 

det ideal som representeras i medierna i form av artiklar som ”hjälper dig uppnå din 

drömkropp”.  
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Att ELLE Sverige (2013) intresserar sig för amerikansk popkultur syns tydligt i många 

av de granskade reportagen, detta kan vi se med hjälp av variablerna ”Platser” och 

”Världsdelar”. En stor del av de intervjupersoner som intervjuas är amerikanska eller 

bosatta i Amerika. Det finns alltså förmodligen influenser från den amerikanska 

popkulturen vad gäller kroppsidealet eller i alla fall representationen av en viss typ av 

kvinna i ELLE Sverige (2013), som skulle kunna föreslå ett visst kroppsideal. Men som 

det argumenterades tidigare i analysen är ELLE Sverige (2013) inriktad och influerad av 

inte bara popkulturen som främst är amerikansk utan även modevärlden. Detta kan 

innebära att ELLE Sverige (2013) representerar ett kroppsideal som kommer ifrån två 

håll – modevärlden, främst europeiskt förankrat och som under senare år föreslagit ett 

allt smalare kroppsideal och den amerikanska popkulturen i form av film, tv-serier och 

annan underhållning som föreslår ett kroppsideal som kan ses som mer föränderligt i 

jämförelse då till exempel artister och skådespelare förekommer i mer varierande 

kroppstyper än modeller eftersom modeller med avvikande längd eller vikt har stora 

svårigheter att få jobb. Att krav vad gäller vikt och längd även förekommer i 

underhållningsvärlden ska inte förnekas, då det är relativt vedertaget att till exempel 

många skådespelerskor instrueras gå ner i vikt för att bli anlitad till att spela en viss roll.   

 

Att ELLE Sverige (2013) framställer en viss typ av kvinna (den smala) kan ha att göra 

med att kändisprofiler i allmänhet kanske är underviktiga eller smala då det kanske är 

mer accepterat i mode-och nöjesbranschen (just nu) som är utseendefixerade branscher. 

Många gånger kan läsare uppge att de vill ha mångfald vad gäller kroppstyper och 

ursprung i livsstilsmagasin, men enligt modevärldens aktörer säljer det mer när de 

använder sig av smala västerländska kvinnor, vilket alltså betyder att läsarna faktiskt 

vill se denna typ av kvinnor (Gauntlett 2008).  

 

Liz Frost (2001) har utifrån ett feministiskt perspektiv skrivit om unga kvinnors 

förhållningssätt till sina egna kroppar och vilka förväntningar som ställs på dem. 

Tonårstjejer ägnar mycket av sin fritid åt att bland annat läsa tidningar och se tv-

program och de dolda budskap som framförs via dessa medier som riktar sig till unga 

tjejer påverkar deras syn av sig själva och deras syn på hur någon eller något bör vara. 

Kvinnokroppen förväntas vara slank och ”perfekt” och enligt Frost (2001) säger Grogan 

att just den här kroppstypen är den som förekommer mest i medierna och just därför 

anses vara mest attraktiv i västvärlden ända sedan 1900-talets mitt. Att ELLE Sverige 
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(2013) representerar smala felfria kvinnor vad gäller kroppen till så stor del i tidningen 

är alltså inget de är ensamma om utan något som pågått under en längre tid. I en intervju 

med Hirdman i kanalen UR (2012) förklarar hon hur olika kvinnor och män skildras i 

tidningar och reklam. Hirdman säger att producenter av produkter som reklam, tidningar 

och andra medier väljer att använda sig av samma sorts koncept eller budskap som 

använts under en lång tid. Det sparar dem från att lägga energi på nya sätt att berätta om 

någonting för omvärlden, publiken tar åt sig budskapen lättare om konceptet är 

detsamma som det alltid har varit. Detta bidrar till att både kvinnor och män framställs 

på ett mycket stereotypiskt sätt i medier som inte ger mycket utrymme till skillnader 

(Ur.se, 2012). Upprepade budskap eller koncept leder till att läsaren eller publiken som 

tar del av innehållet tolkar den information de får som verklighet och som de krav som 

samhället ställer på dem (Gripsrud, 2011). Enligt Frost (2001) finns det kopplingar 

mellan hur unga kvinnor ser på sina kroppar och det som representeras i medierna. 

Kvinnorna tolkar det som syns upprepat i medierna som krav från samhället och mår 

dåligt om de inte kan nå upp till dem vilket kan ge upphov till bantning, ätstörningar 

och självhat (Frost, 2001).  

 

Att den smala kvinnan representeras i ELLE Sverige (2013) kan alltså bero på flera 

anledningar: den intågande amerikanska popkulturen, modevärldens krav på 

modellerna, bekvämlighet på så sätt att man inte vill ändra på ett gammalt koncept som 

levt kvar så länge och är så utbrett, men även på att konceptet argumenteras sälja bättre. 

Kanske för att samhället accepterat ett gammalt koncept som sanning för vad som är 

vackert eller önskvärt.  

 

Om vi istället övergår till att analysera resultatet för hudfärg kan man även här 

spekulera mycket kring varför intervjupersonerna i ELLE Sveriges (2013) reportage så 

ofta har vit hy och så väldigt sällan har mörkare hy. Beror detta på ett starkt 

skönhetsideal från ELLE Sveriges (2013) sida där ljus hy anses vackrare än mörk hy 

eller beror även detta på urvalet, alltså på att kändis-och modevärlden i Europa (eller 

Amerika som också nämns mycket i ELLE Sverige (2013)) i majoritet består av vita 

eller ljushyade kvinnor, eller handlar det om en mix av dem båda? Den frågan är svår att 

besvara med endast denna metod och skulle kräva ytterligare forskning, men det vi vet 

är i alla fall att modevärlden främst använder sig av just vithyade kvinnor för att det 

säljer bättre (Gauntlett, 2008). Varför det säljer bättre är också en intressant fråga att 
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diskutera. Kan det vara fråga om skönhetsideal i samhället som innebär att det är mer 

attraktivt att vara ljushyad och att tidningar med en vithyad kvinna på framsidan därför 

säljer mer eller är det en fråga om att medierna under en lång tid upprepat visat denna 

typ av kvinna, om man bortser från att kroppsidealet förändrats från att vara kurvigt till 

ett att vara smalt i takt med modeindustrins allt mer extrema mått och krav på 

modellerna. Att en speciell typ av kvinna, en kvinna med vit hy, förekommer upprepat i 

medier kan sända budskap till individer om vad samhället kräver och vad verkligheten 

är (Gripsrud, 2011). Detta kan bidra till att individer till exempel tolkar att vit hy är mer 

önskvärt och attraktivt då denna typ av människa kanske förekommit upprepat under 

flera decennier i flera medier, vilket i slutändan kan leda till att även de som producerar 

medierna tillsammans med resten av samhället uppfattar den egenskapen som bättre än 

andra eftersom den förekommit så upprepat under en längre tid. 

 

Ännu en anledning till varför just vithyade kvinnor är så vanligt förekommande i ELLE 

Sverige (2013) och mörkhyade kvinnor är så sällan förekommande kan delvis eller 

väldigt mycket ha att göra med att den amerikanska popkulturen träder in allt mer i 

Sveriges och resten av Europas medier. Enligt Holtzman (2000) glorifierar den 

amerikanska popkulturen den vita överheten och drömmen om Amerika (The American 

Dream). Personer med mörkare hy förekommer inte lika ofta i till exempel amerikanska 

filmer som ljushyade och när personer med mörkare hy väl förekommer i filmer kan de 

ibland framställas på ett stereotypiskt sätt där de nedvärderas av de vita karaktärerna 

(Holtzman, 2000). Holtzman (2000) menar att den vita medelklassfamiljen är mycket 

vanligt förekommande i amerikanska drama-och komediserier, medan mörkhyade 

karaktärer knappt förekommer över huvudtaget. Detta utgör ett sorts mönster för dolda 

budskap som repeteras kontinuerligt och visar på vad som anses vara ”normalt” och då 

människor utsätts för dessa ständigt repeterade budskap vänjer de sig vid dessa för att 

snart lära in dem som en ”sanning” om hur samhället är eller bör se ut (Holtzman, 

2000).    

 

Hårfärgen som den typiska kvinnan i ELLE Sverige (2013) har är blond, något som vi 

anser är intressant då blont hår endast representerar ungefär två procent av 

världsbefolkningen, då de har en ovanligt liten dos av melanin (Dr. C. Geroge Boeree, 

2007). Rött hår är den allra ovanligaste hårfärgen i världen, ungefär en procent av 

världsbefolkningen har rött hår (Hannah Barnes, BBC News, 2013) och trots detta är det 
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ändå just den röda hårfärgen som kommer på stark tredje plats (efter brunett som 

kommer på andra plats) när det gäller den mest förekommande hårfärgen i ELLE 

Sverige (2013). Blont hår är dock som vanligast förekommande i just Skandinavien om 

man jämför med resten av världen, vilket skulle kunna vara en förklaring till den rikliga 

representationen i ELLE Sverige (2013), men sedan får man inte glömma att det är högst 

vanligt (om inte mer) att ELLE Sverige (2013) intervjuar kvinnor utanför Skandinavien.  

 

Gauntlett (2008) skriver om hur kroppsidealen ser ut och förklarar varför de ser ut så i 

kvinnomagasin som ELLE och Cosmopolitan. I den sistnämnda tidningen fanns det en 

artikel som förklarade deras teori om varför det är på det här viset. Under slutet av 

1900-talet började allt fler smala modeller och skådespelare att synas i tidningar och på 

film än tidigare. Modeindustrins aktörer är de som står bakom trenden med att använda 

allt smalare modeller, då de tidigare modellerna inte fick några jobb när de inte var 

tillräckligt slanka. Marie-Claires redaktör Liz Jones försökte att få in en mer 

mångfasetterad bild av kvinnor under sin tid på tidningen genom att föreslå att kvinnor 

med olika kroppstyper och ursprung skulle få mer plats i tidningen. Bland annat kvinnor 

som var mörkhyade eller kom från Asien. Men modeindustrin och modetidningarna 

ELLE och Vogue som står för haute couturemode sa ifrån och uttryckte ingen 

eftersträvan att förändra sig (Gauntlett, 2008). Att ELLE Sverige är en modetidning 

påverkar förmodligen både urvalet av intervjupersoner och retuscheringen och 

utformningen av bilder på så sätt att magasinet är inspirerat och involverat inom 

modeindustrin som kan ha starka ideal vad gäller främst kroppstyper, men även hud-och 

hårfärg.    
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5.3 Yrke 
Figur 5.3.1 med variabeln ”Yrke” visade på att det är som vanligast för ELLE Sverige 

(2013) att intervjua kvinnor som har yrken inom nöjesbranschen (15 kvinnor) som 

skådespelare och artister eller popstjärnor. Skådespelare och artister står alltså för 

hälften av alla typer av yrkesroller som intervjuas. Trots att ELLE Sverige är en 

modetidning tar yrken inom modebranschen ändå en andraplats vad gäller förekomsten 

av intervjuer i tidningen (9 kvinnor). Yrkena författare, konstnär, chef, yrke inom 

medieproduktion (till exempel journalist eller programledare), bloggare och yrken i 

kategorin annat som gäller lite ovanligare yrken (här kategoriserades prinsessa) var det 

en kvinna vardera som hade en sådan yrkesroll i de granskade artiklarna. Två av 

kvinnorna hade mer än en yrkesroll. Det förekom inga intervjuer med arbetslösa och en 

lång lista av kvinnor med andra yrken intervjuades inte alls: yrken inom vård-och 

omsorg (läkare, sjuksköterska etc.), yrken inom räddningstjänsten (polis, brandman, 

ambulansförare etc.), yrken inom administration och kundtjänst, service- och 

försäljningsyrken, yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, yrken inom 

byggverksamhet och tillverkning, yrken inom maskinell tillverkning och transport 

(fabriksarbetare, lastbilsförare etc.), politiker, militärt arbete samt yrken inom hälsa och 

idrott.  
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Figur 5.3.1 : Diagram över vilka yrken som intervjuas i ELLE Sverige och i vilken mängd de 
förekommer i. Variabelvärden som gav 0 i resultat visas inte i diagrammet: (5)Yrke inom vård-
och omsorg, (6)Yrke inom räddningstjänsten, (7)Yrke inom administration och kundtjänst, 
(8)Service-och försäljningsarbete, (9)Yrke inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, 
(10)Yrke inom byggverksamhet och tillverkning, (13)Yrke inom maskinell tillverkning, 
(14)Politiker, (15)Militärt arbete, (16)Yrke inom hälsa och idrott, (19)Inget (arbetslös).  

n:29	  
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5.3.1 Analys av variabeln yrke 
 

Att den typiska kvinnan i ELLE Sveriges (2013) reportage har ett yrke inom nöjes-eller 

modebranschen är inte så lustigt eller förvånande då ELLE Sverige är en modetidning 

som skriver om förströelser och underhållning, men något som kan anses vara en smula 

förvånande är att intervjuer med kvinnor inom nöjesbranschen förekommer i bra mycket 

större utsträckning än kvinnor inom modebranschen som ju borde vara magasinets 

specialitet eftersom de kallar sig själva för världens största modemagasin (Elle.se) och 

därmed lovar sina läsare en glimt in i denna värld snarare än nöjesbranschen. Exempel 

på intervjupersoner i de granskade reportagen är skådespelerskan Ruth Vega Fernandez, 

kläddesignern Stella McCartney och artisten Edda Magnason. (Se exakt i vilka 

reportage i källförteckningen). ELLE Sverige (2013) intresserar sig främst för att 

intervjua kända profiler, det förekom aldrig någon person som inte var känd i ett 

reportage, vilket förklarar varför vissa yrken som till exempel yrken inom 

nöjesbranschen är mer förekommande än till exempel yrken inom vården eftersom det 

är mer vanligt med kändisar inom nöjesbranschen då det är ett relativt offentligt arbete 

på så sätt att slutprodukten i slutändan visas för allmänheten. Sedan finns det självklart 

andra typer av offentliga profiler som sällan eller aldrig förekommer i ELLE Sverige 

(2013) och exempel på sådana profiler är politiker. Frågan är varför magasin som ELLE 

Sverige som riktar sig mot kvinnor med karriärer skulle anse skådespelerskor vara mer 

intressanta för sina läsare än till exempel kända politiker.   

 

Enligt Sköld (1998) kan kvinnans roll förklaras genom att den återspeglar det samhälle 

hon lever i. Förr var det till exempel en självklarhet att kvinnan skulle stanna hemma 

och ta hand om mannen och barnen. Idag ser vårt samhälle annorlunda ut, kvinnan ska 

helst ha en uppåtgående karriär och det finns särskilda yrken som anses finare och mer 

exklusiva än andra. Magasin som ELLE Sverige (2013) fokuserar på just de mer 

exklusiva yrkena som är svåra att uppnå och som tillåter en lyxig livsstil. Detta har även 

Sköld (1998) lagt märke till när hon undersökte och analyserade texter ur 

livsstilsmagasinet Året Runt som precis som ELLE Sverige (2013) intresserade sig för 

kändisprofiler, men det var inte yrken som stod i fokus utan det var många gånger 

kändisarnas privatliv, skvaller och kändislivet som man tyckte var intressant att skriva 

om i Året Runt. Kleberg (2008) tror att om det skrivs mer om framgångsrika kvinnor i 

medierna så kommer de att öka till antalet. Om så är fallet skulle ELLE Sveriges (2013) 
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Figur 5.4.1 : Diagram över vilka metaforer som beskriver kvinnor i ELLE Sveriges 
(2013) reportage och i vilken mängd de förekommer i.   
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reportage kanske bidra till att antalet ”vanliga” lyckade karriärkvinnor ökade i 

samhället. Kleberg (2008) skrivet att 30 procent av nyhetsinnehållet består av kvinnor 

och 70 procent av nyhetsinnehållet består av män. Enligt denna kvinnosyn avspeglas 

verkligheten på ett falskt sätt enligt Kleberg (2008) och om mer kvinnor skulle få ta 

plats skulle det kunna förbättra kvinnosynen i medierna. Om ELLE Sveriges (2013) 

reportage är med i utvecklingen till en bättre, mer jämställd kvinnosyn enligt Klebergs 

(2008) uppfattning kan vi inte bevisa, men om så är fallet skulle tidningens reportage 

leda till minskad sexism och en mer verklighetstrogen bild av samhället (Kleberg, 

2008).  

 

5.4 Metaforer eller liknelser 
Under vår textanalys tittade vi på vilka metaforer eller liknelser som användes för att 

jämföra en kvinna med något eller någon. Vårt slutgiltiga resultat i figur 5.4.1 visar 

däremot att metaforer över huvud taget inte är särskilt förekommande i ELLE Sveriges 

(2013) reportage. Mer än hälften av reportagen (16 reportage) använde sig inte av några 

metaforer eller liknelser. I de fall då metaforer faktiskt användes var de till mestadels 

relaterade till sagoväsen eller fiktiva karaktärer (förekom vid fem tillfällen), som Disney 

figurer, prinsessor eller drottningar eller till historiska kändisar (också fem tillfällen) 

som Ingrid Bergman, Kate Bush eller Madonna, ibland användes flera för att beskriva 

samma kvinna. Det förekom även, men i mindre mängder, att den kvinnliga 

intervjupersonen jämfördes med ting som klädesplagg (ett tillfälle), väderfenomen som 

stormar (ett tillfälle) och tid eller period som ”vacker som en dag” (ett tillfälle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n:29	  



  
 

 

45 

5.4.1 Analys av variabeln metaforer eller liknelser 

Trots att det inte förekom särskilt många metaforer eller liknelser i reportagen om 

kvinnliga kändisar i ELLE Sverige (2013), så förekom det ett fåtal som liknade kvinnan 

vid sagoväsen eller fiktiva karaktärer som Disney figurer eller prinsessor och historiska 

personer eller kändisar som Ingrid Bergman. Ett exempel på en metafor finns i en 

intervju med popstjärnan Rihanna i juninumret 2013 (Rihanna ber inte om ursäkt av 

Mark Ellen);  

”Hon utstrålar en skörhet och oskuld som annars bara syns hos Disney 

figurer.” 

(Ellen, 2013, s47)  

 

 Strax efter det skriver Mark Ellen (2013) att hennes blick, dans och rörelser sänder 

andra signaler; de påminner om en ”lyxprostituerads”. De flesta metaforer som skrivs 

beskriver alltså intervjupersonen som något onaturligt och omänskligt vackert i klassisk 

bemärkelse (tänk dig den klassiska Disney prinsessans proportioner; enorma ögon och 

plutande läppar, långt vackert hår, stor byst och en midja så smal att den ser ut att ha 

snörts åt riktigt ordentligt med en korsett), det typiska Barbie-idealet som små flickor 

växer upp med. Likt dockan av Pocahontas som lanserades när Disneyfilmen 

Pocahontas år 1995 hade premiär (Holtzman, 2000). Men man liknar även som sagt 

intervjupersoner vid kända historiska personer vars namn är så kända att det blivit en 

slags stämpel eller ikon för att vara på ett visst sätt eller behärska en konst. Att jämföra 

intervjupersoner med denna sortens historiska ikoner kan vara i syfte att höja upp henne 

i värde, ett sätt att betona hennes begåvning. De slutsatser man kan tänkas dra av detta 

är att ELLE Sverige (2013) fortfarande framhäver det klassiska skönhetsidealet där 

kvinnan är mycket feminin, har en onaturligt smal midja, stora oskyldiga ögon, är 

omänskligt felfri och sexig samtidigt som hon utstrålar oskuld.  

 

Dessa metaforer kan ses som en social konstruktion för vad det innebär att vara kvinna 

och hur en kvinna bör se ut eller bete sig för att anses vara feminin, då genus – vad som 

anses typiskt kvinnligt eller manligt, enligt konstruktionismen är något som konstrueras 

av samhället, medan kön snarare definierar vårt biologiska tillstånd (Persson, 2010).  

 

Disney prinsessor eller kvinnliga Disney figurer har under en lång tid ritats på ett 

typiskt sätt och är baserade på gamla skönhetsideal från 1910-talet då korsett ansågs 
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vara nödvändigt för kvinnor att bära för att ge en oerhört smal midja medan resten av 

kroppen skulle se mjuk och kurvig ut och halsen skulle vara lång (Hart, 2015). Att 

Disney prinsessans beteende är ofta väldigt emotionellt och vänligt är ett exempel på en 

social konstruktion av vad som är kvinnligt och som levt kvar länge i vårt samhälle. Att 

kvinnor upprepat framställs som till exempel emotionella och vänliga, medan män 

framställs som handlingskraftiga och intresserade av exempelvis bilar, är något som lär 

kvinnliga individer hur samhället definierar och kräver att de ska vara, menar Thurén 

(2007). Man föds in i en könsroll som skapats av samhället och om man liknas vid ett 

typiskt kvinnligt ideal eller social konstruktion för vad som är feminint så har man ”lärt 

sig” vad sin könsroll innebär.  

En undersökning där reportage med män som intervjupersoner även skulle analyserats 

skulle eventuella metaforer förmodligen se väldigt annorlunda ut i jämförelse med de 

metaforer som beskriver kvinnliga intervjupersoner i ELLE Sveriges (2013) reportage. 

Då mannen sällan beskrivs som en emotionell varelse och oftast som hårdhudad i 

medier (Kleberg, 2008), till skillnad från kvinnan skulle en sådan metafor förmodligen 

vara sällsynt förekommande.    
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Figur 5.5.1 : Diagram över vilka beskrivande ord av kvinnors yttre som förekommer i 
ELLE Sveriges (2013) reportage och i vilken mängd de förekommer i. Observera att en 
och samma kvinna ibland beskrevs med flera av ordkategorierna.  

5.5 Beskrivande ord av yttre egenskaper 

Att de kvinnliga intervjupersonernas utseende beskrevs var inte särskilt vanligt i 

jämförelse med den mängd kvinnors personlighetsegenskaper beskrevs. I hela 13 

stycken av de 24 reportagen beskrevs inte kvinnornas yttre med några egenskaper (som 

vacker, skön, söt eller elegant). Den resterande, något större hälften av de reportagen 

(17 stycken av 24) som faktiskt beskrev kvinnornas yttre använde sig av exakta eller 

synonyma ord med vacker (fem kvinnor), enkel/osminkad (tre kvinnor), söt (två 

kvinnor), snygg (två kvinnor), sexig (två kvinnor), välsminkad (två kvinnor), 

sunt/hälsosamt utseende (en kvinna) eller andra ord som inte fanns med på listan i 

kodschemat (två kvinnor). Flera av ordkategorierna kunde användas på en och samma 

kvinna. Orden elegant och glamourös förekom aldrig, vilket visas i figur 5.5.1.  

 
 

 
 

5.5.1 Analys av variabeln beskrivande ord av yttre egenskaper 
Att inte särskilt många ord förekommer vid beskrivningen av en kvinnas yttre i 

reportagen i ELLE Sverige (2013) tror vi beror på att det finns flera porträttbilder på 

intervjupersonen som tillhör artiklarna, så det behövs inte onödigt långa beskrivningar 

av hennes utseende när läsaren samtidigt kan se bilderna. Det samspelet, mellan bilder 

och texter, syntes speciellt i 13 reportage av 24 där intervjupersonens utseende 

utelämnades helt i texterna. Exempelvis i artikeln Vi vill ha allt! om Icona Pop 

(Caroline Hjelt och Aino Jawo), skriven av Helena Skoog i septembernumret från 2013, 
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nämns inga adjektiv som beskriver popduons utseende. Utan istället finns det ett par 

bilder, två gruppbilder, varav en är placerad på ett helt uppslag, samt två olika porträtt 

på medlemmarna i popduon. I de artiklar som beskriver intervjupersonens utseende i 

textform beskrivs utseendet, förutom något enstaka undantag, i enbart positiva ordalag. 

Exempelvis i artikeln Mycket mera Moore av Virginie Dolata från aprilnumret 2013. 

Där beskrivs Julianne Moore redan i ingressen som overkligt vacker och vidare i 

artikeln som extremt sexig och eldig.   

 

Varför det är på det här viset kan delvis förklaras av Stuart Halls 

Endcoding/decodingmodell. Den föreslår att om en läsare blir utsatt för samma 

uppfattningar och samma tankemönster, exempelvis angående vad som är typiskt 

manligt och vad som är typiskt kvinnligt kan det göra så att den läsaren blir immun mot 

de uppfattningarna. Han eller hon anser det som beskrivs som sexigt i tidningen, också i 

verkligheten som sexigt. Alltså om tidningens skribenter visar på en redundans och 

förmedlar samma meddelanden och budskap om vad som är sexigt till sina läsare så 

kommer de till slut att acceptera dessa meddelanden (Gauntlett, 2008).      
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Figur 5.6.1 : Diagram över vilka beskrivande ord av kvinnors personligheter som förekommer 
vid olika tillfällen i ELLE Sveriges reportage. Observera att endast de variabelvärden som gav 
högst resultat (3 och uppåt) visas i diagrammet.   

5.6 Personliga egenskaper 

 
  
 
När det gäller ord som beskriver de kvinnliga intervjupersonernas personligheter så 

används de rikligt i ELLE Sveriges (2013) reportage och är därför väldigt splittrade i 

många olika ordkategorier. Den populäraste och största kategorin att dra ord ur är ändå 

ordkategorin ”Framgångsrik” (användes vid tio tillfällen). Många gånger används just 

det ordet, men även andra ord som ”begåvad”, ”lyckad”, ”talangfull” och ”erfaren” som 

vi anser räknas som synonyma. Öppen och synonymer som exempelvis ”uppriktig” och 

”ärlig” är också en typ av ord som är vanligt förekommande vid beskrivningarna av 

kvinnorna i reportagen (sex tillfällen) och kommer på andra plats efter ”Framgångsrik”.  

 

Strax därpå följer ordkategorierna ”Älskad” (charmig, beundransvärd och folkkär), 

”Mänsklig” (jordnära, verklig, vanlig och human), ”Humoristisk” (rolig, kul och 

komisk) och ”Attityd” (cool, kaxig och tuff), alla fyra ordkategorierna med förekom 

fem tillfällen vardera. Ordkategorierna som kommer strax under och förekom vid fyra 

tillfällen var är ”Vuxen” (mogen), ”Lugn” (avslappnad, balanserad och harmonisk) 

”Intelligent” (klok, smart och kvick), ”Omtänksam” (vänlig, snäll och varm) och till sist 

”Annan” (för de ord som inte fanns med i listan). ”Disciplinerad” (ordningsam, 

ordentlig) och ”Social” (pratglad, artig och trevlig) förekom vid tre tillfällen var.  

Ordkategorier med ännu lägre förekomst (mellan två till ett tillfälle), men som ändå 

förekommer är ”Allvarlig” (seriös, sträng), ”Asocial” (tillbakadragen, introvert), ”Blyg” 
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(försiktig, osäker), ”Elegant” (sofistikerad), ”Entusiastisk” (exalterad, upprymd), 

”Envis” (kämpe, fokuserad), ”Glad” (lycklig, nöjd), ”Hälsosam” (sund), ”Kreativ” 

(uppfinningsrik), ”Känslosam” (emotionell), ”Modig” (djärv), ”Spontan” 

(överraskande, impulsiv), ”Uttråkad” (rastlös, ointresserad) och till slut ”Ingen”, en 

kategori för de reportage där inga ord som beskrev personliga egenskaper förekom över 

huvud taget.  

 

Ordkategorier som inte förekommer alls i reportagen är ”Barnslig” (omogen, busig), 

”Frikostig” (generös, givmild och slösaktig) och ”Nyfiken” (intresserad, vetgirig).   

 

5.6.1 Analys av variabeln personliga egenskaper 
Det syns tydligt i vårt resultat att ordet eller synonymer till ”Framgångsrik” är mycket 

populärt att använda sig av vilket kan ses som en slags indikator för att intervjupersonen 

anses ha ett lyckligt liv som är rikt på framgång. Frågan är om en sådan sak verkligen 

går att mäta eller beskrivas med ord eller upptäckas utifrån de bilder som tillhör 

reportagen varav de flesta dessutom oftast är iscensatta. De flesta av reportagen är 

mycket inriktade på kändisprofilers eller designers karriärer, något som framgår som 

väldigt viktigt i ELLE Sverige (2013), detta kom vi fram till när vi kodade variabeln 

Vinkel och fokus. Kvinnan som representeras i ELLE Sverige (2013) ska vara intresserad 

av mode och klä sig väl, men hon ska dessutom göra sig en karriär som tar henne in i 

modevärlden eller in i underhållningsvärlden. Öppenhet är också någonting som ELLE 

Sverige (2013) värderar högt hos kvinnor, som egentligen har väldigt lite privatliv. Att 

vara öppen och ärlig samtidigt som människor utifrån dömer och granskar verkar vara 

något som anses visa på någon sorts styrka hos karriärkvinnan. Kvinnan som 

representeras i ELLE Sverige (2013) ska vara hårdhudad, ärlig och fokuserad på sin 

karriär och vara näst intill ogiltig inför andras åsikter, tankar eller kritik. 

 

Vår studie har också gett motsatta resultat. I flera reportage har kvinnorna också 

framställts som en av oss andra dödliga och de vill lyfta upp hur vanlig hon är. Bortsett 

från sin jätteframgångsrika karriär, förmögenhet och designerkläder, är hon för det 

mesta precis som du och jag är. Hon har också en familj och barn att ta hand om. Hon är 

mamma eller dotter till någon. En person läsaren kan relatera till när hon får berätta om 

sin familj eller hennes kärleksrelation. I Skölds (1998) avhandling Från moder till 

samhällsvarelse: Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i 



  
 

 

51 

familjetidningen Året runt har Sköld (1998) fördjupat sig i hur vanliga kvinnor framställdes 

i tidskiften Året Runt utifrån deras vardagssituation i samhället. Kort sammanfattat 

beskriver Sköld (1998) kvinnan som den som tar hand om hushållet och barnen. Hon har 

inte samma rättigheter som mannen, men under vissa tidsperioder under 1900-talet kämpar 

hon för sina rättigheter. Hon är i ständig kamp med att samtidigt vara en framgångsrik 

karriärkvinna, efter att 50-talets hemmafruideal blev omodernt, och vara sig själv med egna 

åsikter, problem och tankar. I slutat av århundradet kombinerades olika ideal från tider som 

gått och det blev modernt att framstå som en komplicerad kvinna. Exempelvis syns detta i 

reportaget med Cate Blanchett ”En date med Cate” av Anette Kristine Poulsen från 

ELLE Sveriges septembernummer 2013. Blanchett får berätta en anekdot om sin 

mellanson. Egentligen tillför inte den lilla anekdoten någon information som är relevant 

för resten av texten och skulle på så viss kunna tas bort. Dess enda funktion kan vara att 

läsaren ska få se Cate gå in i mammarollen och inte bara ses som den ouppnåeliga 

skådespelerskan. Hon framställs som en komplex kvinna, som både lyckas bra på jobbet 

och som har tid över att spendera med sina barn. Hon blir på det viset mer identifierbar 

för läsaren.   

 

Magnusson och Marecek (2010) skriver att det som gör att män och kvinnor beskrivs 

olika beror på att omgivningen i ett samhälle ställer olika förväntningar på individerna 

på grund av sin könstillhörighet. Exempelvis värderas vissa särskilda egenskaper högre 

hos kvinnor än hos män. Bland annat att hon ska vara skicklig i att skapa och underhålla 

sina kärleksrelationer (Magnusson och Marecek, 2010).  

Om detta stämmer in på att kvinnor ska vara framgångsrika, likt kvinnorna i ELLE 

Sverige (2013) går inte med säkerhet att svara på. Men utifrån dessa teorier om genus 

kan vi tänka oss att de olika förväntningarna som ställs på kvinnor och män har 

betydelse för hur personer tillskriver sig sina egenskaper. Om det är en egenskap som en 

individ får stor bekräftelse av och beröm för kanske det gör att hon eller han uppskattar 

den egenskapen hos sig själv och andra högre än om han eller hon skulle få negativ 

respons på samma egenskap. Exempelvis kanske vi ser bara det vi vill se hos kvinnan 

eftersom hon är kvinna och förväntas agera på ett visst sätt. Om hon är bra på sitt jobb 

och om det lyfts fram att hon är ambitiös kan det göra att hon tillägnar den egenskapen 

på sin personlighet. Det vill säga att hon låter den egenskapen tala om hur hon är eller 

hur hon vill vara (Magnusson och Marecek, 2011).  

Om medierna skriver mer om vissa egenskaper i positiva ordalag som 

intervjupersonerna har kan läsaren påverkas av mediernas prioriteringar, det vill säga 
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Figur 5.7.1 : 
Diagram över vilka 
ord som förekom i 
syfte att ersätta en 
kvinnas namn eller 
tillskriva henne en 
roll. Variablerna 
(5)Donnan/divan, 
(8)Systern/syskonet, 
(11)Skönheten och 
(15)Rebell/revolution
är förekom aldrig 
och gav 0 i resultat 
och visas därför inte 
i diagrammet.   

mediernas agenda. Coleman, McCombs, Shaw och Weaver (2009) skriver att mediernas 

agenda kan få inflytande över mottagarnas agenda och göra att mottagarna kanske 

ändrar åsikter om vad som är viktigt för dem. Detta kallas agenda setting och forskning 

visar att agenda setting påverkar mottagarna, men inte i hur stor utsträckning det har 

effekt (Coleman, McCombs, Shaw och Weaver, 2009). 

 

5.7 Benämnelser 
Under textanalysen tittade vi på förekomsten av ord som användes för att byta ut en 

kvinnas namn eller framställa kvinnan i en viss roll (Se figur 5.7.1).  Många kvinnor 

nämndes aldrig med något annat ord än sitt eget namn eller sin yrkesroll (sju kvinnor), 

men det förekom ändå ord eller roller som kvinnan placerades in i i flera reportage. Det 

allra vanligaste ordet var ”stjärnan” eller synonymer som ”talangen” eller 

”begåvningen” (tio kvinnor). Det näst vanligaste ordet eller rollen som intervjupersonen 

tillskrevs som var ”ikonen” eller ”symbolen” (fem kvinnor).  Fyra kvinnor benämndes 

som ”mamma” i reportagen, tre kvinnor som ”flicka” och två kvinnor benämndes som 

”kvinna”. En kvinna vardera benämndes som ”damen”, ”barn” (till någon),”bruden”, 

”hustrun”, ”kollegan”, ”konstnären” (då detta inte var en yrkesroll) och ”miljonären”. 

Sju kvinnor benämndes även med andra ord. Vissa ord nämndes aldrig och gav 0 i 

resultat: divan, systern/syskonet, skönheten eller rebellen.  
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5.7.1 Analys av variabeln benämnelser 
I reportagen nämndes de kvinnliga intervjupersonerna mest med deras namn eller 

yrkesroll. Men vid andra tillfällen tillskrivs de ord som ”talangen”, ”stjärnan” eller 

liknande. Redundansen kanske kan tyda på att skribenten vill lyfta upp intervjupersonen 

till skyarna och lägga vikten vid att hennes framgångar i karriären är hennes främsta 

identitetsmarkör. Hennes framgångar och kvalitéer som modern karriärkvinna påminns 

läsaren ständigt om och kanske själv börjar värdera högt, likt ELLE Sverige (2013), hos 

intervjupersonerna och sig själv. Kvinnan hamnar därför lätt i ett fack och vissa andra 

roller som kvinnan är, som att vara mamma eller dotter, är mer ointressanta eller helt 

enkelt oönskade. Att använda ord som beskriver en intervjupersons begåvning eller 

stadium i livet istället för hennes namn kan också påverka tonen i texten och i 

förlängningen även bilden av intervjupersonen. I reportaget om modellen Ireland 

Balsinger Baldwin, Ett äkta kändisbarn av Kat Stoeffel (2013) från ELLE Sveriges 

(2013) oktobernummer syns detta tydligt. Redan i inledningen talar skribenten om att 

hon är 17 år och barn till två kända föräldrar. Hon är alltså både, tjej, dotter och 

kändisbarn. Den bilden fördjupas genom att det står att mamman var den som ville att 

Ireland Balsinger Baldwin skulle bli modell för att hon trodde det skulle höja hennes 

självförtroende.  

 

Framing är också intressant att diskutera i detta sammanhang ur ett journalistiskt 

perspektiv. En typ av framing, så kallad Emphasis framing, låter läsaren medvetet 

fokusera på vissa sakområden än andra genom att producenten av texten medvetet 

utelämnar viss information. Om det är samma typ av information som utelämnas gång 

på gång, så att en redundans skapas, kan framingen ge upphov till vissa effekter 

(Entman, Matthes och Pellicano, 2009). Sällan fördjupar eller berör textreportagen i 

ELLE Sverige (2013) ämnen som är extra känsliga för intervjuperson, som handlar om 

jobbiga perioder i intervjupersonens liv (detta har vi fått ut genom variabeln Vinkel och 

fokus). Om de nämns så är det bara med några korta rader, som följs av hur 

intervjupersonen lyckats ta sig ur svårigheten eller att hon lämnat det bakom sig på 

något sätt. Senare i reportaget nämns det att Ireland Balsinger Baldwin haft problem 

med ätstörningar och att hon genom bland annat sociala medier nått ut till andra som har 

det svårt. Därför nämns hon då som att hon blivit en guru för dessa ungdomar. I själva 

reportaget får inte läsaren reda på hur jobbigt det är att leva med en ätstörning eller vilka 

konsekvenser det kan få för kroppen och den mentala hälsan hos en tjej som Ireland 
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Balsinger Baldwin. Istället så sägs det att hon nu efter sin sjukdomstid har ägnat sig åt 

att hjälpa andra som hamnat i samma situation. Alltså har någonting negativt, att ha en 

ätstörning, omvänts till någonting positivt, erfarenheter av sjukdomen har gett henne 

kunskap att sprida till andra som behöver stöd. När det aldrig ställs tuffa frågor om tuffa 

livserfarenheter och händelser kan de ge signaler till läsarna att det är ingenting som är 

intressant att prata högt om. De negativa hinder som hon stöter på under livets gång är 

till för att lära sig av och förhoppningsvis ge nya perspektiv på saker och ting för henne 

själv eller andra. Annars är det helst någonting man ska hålla privat eller lägga bakom 

sig så man kan blicka framåt. 
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 (Ovan) Figur 5.8.1 : Diagram 
över vilka platser som är mest 
förekommande i ELLE 
Sveriges (2013) reportage. 
Variabelvärdena 
(12)Intervjupersonens 
arbetsplats och (15)Ingen gav 
0 i resultat och visas inte i 
diagrammet.   
 
(Vänster) Figur 5.8.2 : 
Cirkeldiagram över i hur stor 
del huvud-eller storstäder 
nämns i reportagen i 
jämförelse med småstäder, 
orter eller landsbygder.  

5.8 Platser 
I ELLE Sverige (2013) nämns det väldigt många platser i varje reportage. Av de 

reportage vi granskade fanns det inte ett enda där en plats, en stad eller en ort inte 

nämndes. Mest förekommande av allt var det att huvudstäder (23 procent) eller 

storstäder (28 procent) nämndes, som tillsammans stod för 51 procent av alla platser. 

Småstäder, orter eller landsbygder nämndes knappt en fjärdedel så mycket som de större 

städerna (12 procent). Att hotell och kända platser nämndes i reportagen var relativt 

vanligt förekommande (7 procent vardera), medan caféer eller restauranger kom strax 

efter (4 procent). Andra platser som förekom, men till mindre mängd var foto-eller 

filmstudio (3 procent), bar/klubb (3 procent), event, gala eller premiär (2 procent), 

kontor (2 procent), intervjupersonens hem (1 procent) och utomhus som gator eller 

parker (1 procent). Andra platser som inte stod med i listan i kodschemat stod för 7 

procent. En plats som inte förekom alls var intervjupersonens arbetsplats.  
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5.8.1 Analys av variabeln platser  
I de artiklar då småstäder eller orter nämns tillhör de oftast intervjupersonens förflutna. 

Det beskrivs på ett sätt som kan ses som synonymt med framgång; intervjupersonen har 

lyckats för att hon har arbetat sig upp, gjort karriär och därmed kunnat flytta sig från 

småstäder/orter eller landsbygder i arbetarklass, till huvud-eller storstäder. Kvinnan som 

representeras i ELLE Sverige (2013) är alltså en storstadskvinna (och denna sortens 

kvinna riktar de sig även mot när magasinet beskriver sin målgrupp), men som kanske 

från början inte är uppväxt i storstaden utan ambitiöst har arbetat sig upp och gjort 

karriär för att befinna sig där. Ett exempel är en intervju med den välkända 

skådespelerskan Penélope Cruz (14 Minuter i Penelopes Värld av Mari Janson) i 

majnumret 2013:  

 

”Penélope växte upp som äldsta barnet av tre i Alcobendas, en 

arbetarklassförort till Madrid, under vad hon beskriver som enkla 

förhållanden.”  

(Janson, 2013, s65) 

 

Denna variabels validitet diskuteras i avsnittet Validitet och reliabilitet som finns i 

metoddelen av uppsatsen (s 24). Att kvinnorna som representeras i ELLE Sverige (2013) 

kommer från storstäder kan ju mycket möjligt ha att göra med urvalet då det består av 

kändisar och kändisprofiler som ofta är bosatta i storstäder. Sedan nämns även 

storstäder i andra sammanhang. När det är många geografiska platser som får 

uppmärksamhet i en text får vi intrycket av att kvinnan som representeras i ELLE 

Sverige (2013), men även läsaren helst ska vara påläst om var dessa platser ligger, och 

också gärna vara medveten om varför det är attraktivt att åka dit.  

 

Enligt Kleberg (2008) finns det problematik i att medier speglar verkligheten på ett 

falskt sätt när de inte dokumenterar den tillräckligt mångfasetterat. När vissa egenskaper 

eller platser nämns mer eller till och med glorifieras på så sätt att de beskrivs i mer 

positiva och beundrande termer än andra platser eller tvärtom nedvärderas kan detta ha 

påverkan på så sätt att dessa platser eller egenskaper värdesätts mer eller mindre än 

andra (Kleberg, 2008). Sedan får man inte glömma att ELLE Sverige (2013) troligtvis 

inte ser det som sin uppgift att ge sina läsare en bild av världen i helhet utan snarare en 

inblick in i en bransch, det vill säga modebranchvärlden vars huvudsakliga kontakter 
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Figur 5.9.1 : Diagram över vilka världsdelar (och de länder som hör till dem) som nämns som 
mest i ELLE Sveriges (2013) reportage där kvinnor är intervjupersoner. 

(urvalet vad gäller ELLE Sveriges (2013) intervjupersoner) befinner sig i de rikare 

delarna av världen och i de större städerna.   

 

5.9 Världsdelar 
I kodningen studerade vi också vilka världsdelar (eller länder som ingår i någon av 

världsdelarna) som nämndes i reportagen. Vi ville veta om någon världsdel var mer 

förekommande och populär att nämna än andra, för att se vilken världsdel den typiska 

kvinnan i ELLE Sverige (2013) kommer ifrån eller reser/spenderar tid i som mest. 

Resultatet som visas i figur 5.9.1, blev Europa som nämndes vid 19 tillfällen och 

Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko etc.) kom på andra plats då det nämndes vid 

elva tillfällen. I en stor del av reportagen nämndes aldrig något land eller världsdel (elva 

reportage). Nästan resten av alla världsdelarna nämndes, men med låga andelar, 

Sydamerika, Oceanien (Australien och Nya Zeeland etc.), Afrika och Arktis (Grönland 

och Island), nämndes alla vid ett tillfälle var. Världsdelen Asien nämndes inte i något av 

reportagen.   

 

 

 

5.9.1 Analys av variabeln världsdelar  
Anledningen till varför just världsdelar och länder som är placerade i väst nämns mest i 

reportage med kvinnliga kändisar i ELLE Sverige (2013) har förmodligen mycket att 

göra med att det är här tidningens målgrupp är bosatt och det är här som tidningen 
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produceras och ges ut (Sverige). Ju närmare en händelse utspelas geografiskt desto mer 

intressant blir också nyheten enligt Prakkes modell (Hadenius, Weibull och Wadbring, 

2011) för tidningens läsare som förmodligen har lättare att associera till länder som de 

själva kanske besökt eller länder med liknande kultur och språk. Om man ska analysera 

vidare till anledningar varför just västerländska länder nämns i en sådan stor mängd så 

beror det förmodligen på att modevärlden är mycket central i väst då dessa länder till 

stor del består av i-länder som lägger mycket pengar på mode. Det är inte bara stort 

fokus på Europa utan även USA som nämns mycket ofta i ELLE Sverige (2013), något 

som kan bero på att USA är en stormakt som beundras och är snabb i sin utveckling och 

har en kultur som allt mer börjat sprida sina rötter i Europa bland annat i form av 

traditioner, film och tv-serier, mode och teknologi. De flesta riktigt stora 

kändisprofilerna är oftast bosatta främst i USA (men även England) just för att den 

amerikanska kulturen har spridit sig så mycket i Europa och därmed står för en stor del 

av urvalet vad gäller ELLE Sveriges (2013) intervjupersoner.    

 

Om man dömer efter redundansen i hur ofta olika länder eller platser nämns i ELLE 

Sveriges (2013) reportage förväntas läsaren kanske vara mycket berest och ha koll på 

dessa delar av världen. Att nämna en geografisk plats kan också ha att göra med att 

tidningen vill markera varifrån någon kommer. Exempelvis så nämns Sverige flera 

gånger i septembernumrets reportage Vi vill ha allt! om Icona Pop (Caroline Hjelt och 

Aino Jawo) av Helena Skoog. Det skulle kunna bero på att ELLE Sverige (2013) vill 

lägga tonvikten vid att Icona Pop är en framgångsrik svensk musikexport utomlands och 

att vi ska vara stolta över deras prestationer och vårt land.  
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 Figur 5.10.1 : Diagram över mängden förekomster av vissa verb i ELLE Sveriges (2013) 
reportage med kvinnor som intervjupersoner. Variabelvärdena (10)Gäspar och (12)Suckar 
visas inte i diagrammet då de gav 0 i resultat.  

5.10 Verb 
Av de verb som används för att beskriva saker kvinnliga intervjupersoner gör (förutom 

”säger”) i ELLE Sveriges (2013) reportage är det ”skrattar/gapskrattar” (används vid sex 

tillfällen) och ”skriker/gapar/ropar” (också sex tillfällen) som används som mest. 

”Dansar” kommer strax därefter som användes vid fem tillfällen. ”Fnissar/fnittrar”, 

“ramlar/vinglar” och ”skämtar/skojar” kommer på tredje plats då de användes vid tre 

tillfällen vardera. På fjärde och sista plats kommer verben ”fnyser”, ”poserar”, 

”gestikulerar” och ”lyssnar” som användes vid två tillfällen vardera. Kategorin ”Annat”, 

där ord som inte fanns med på listan sorterades i, stod för en relativt stor andel (10 

tillfällen). I fem av de 24 reportagen förekom det inte några verb över huvud taget, 

förutom ”säger” (se figur 5.10.1).  

 

 

 
5.10.1 Analys av variabeln verb  
I reportage, där många handlingar som intervjupersonen utför under intervjun beskrivs i 

texten, infinner sig en känsla av att skribenten följer med och skuggar intervjupersonen 

en dag. Exempelvis reportaget Konsten att vara Gaga om popstjärnan Lady Gaga av 

Nojan Aminosharei i ELLE Sveriges (2013) decembernummer. I reportaget skriver 

skribenten att Lady Gaga har bjudit hem ELLE till hennes pappas restaurang och i 

texten får både Lady Gagas mamma och pappa vara med på ett hörn, då skribenten 

återberättar delar av samtalet mellan familjen Germanotta. Sedan tar Lady Gaga med 
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skribenten runt kvarteret till popstjärnans högkvarter ”House of Gaga” vid Central Park 

i New York. Inne i etagevåningen beskriver skribenten att Lady Gaga bland annat, 

lyssnar på sin egen musik tillsammans med hennes team. Senare under intervjutillfället 

börjar Lady Gaga dansa och impulsivt krossar hon ett vinglas genom att kasta det i 

väggen. Alla dessa beskrivningar ger läsaren känslan av att vara närvarande som om han 

eller hon följer med Lady Gaga för en dag.  

 

Smedler och Drake (2006) skriver om att hur vi agerar påverkar vårt förhållande till vår 

könsidentitet. Enligt teorier finns det en viss normativ uppfattning om hur kvinnor 

respektive män ska uppföra sig. Att beskriva och gestalta i populärkulturen hur vi beter 

oss kan ge läsaren en bild av hur dessa normativa uppfattningar ser ut, om ens 

omedvetet (Smedler och Drake, 2006). Det kan vara så att ELLE Sveriges (2013) texter 

förmedlar en bild av hur kvinnor ska agera i vissa situationer och bekräftar därigenom 

deras könsidentitet som kvinnor när det väljer att ta med att kvinnorna till exempel 

skrattar eller dansar som Lady Gaga gör i reportaget. Varför ELLE Sverige (2013) väljer 

att ta med dessa beskrivningar kan vi inte säkert säga, utan bara spekulera kring. Men 

det finns forskare inom psykologin som studerar människors handlingar. Enligt 

Magnusson och Marecek (2010) agerar olika individer på skilda sätt i olika situationer, 

men genom de val vi gör mer eller mindre omedvetet försöker vi signalera vilket kön vi 

tillhör inför andra människor eller för oss själva. En del handlingar anses nämligen ha 

blivit mer feminina och andra mer maskulina. Vilka som anses mer kvinnliga eller 

manliga bestäms av samhällets kultur och människorna runt omkring beroende på vilka 

förväntningar de har angående deras medmänniskors beteende (Magnusson och 

Marecek, 2010).  
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Figur 5.11.1 : Diagram över hur kvinnan framstår i relation till mannen i ELLE Sveriges (2013) 
reportage där intervjupersonerna är kvinnliga. Variabelvärdena (10)Konkurrerande och 
(11)Annan gav 0 i resultat och visas därför inte i diagrammet. Observera att en och samma 
kvinna kan bedömas framstå på olika sätt i relation till olika män i reportaget. 

5.11 Kvinnan i relation till mannen 
I vissa reportage frågades kvinnorna ut eller berättade självmant om männen i deras liv; 

till exempel pojkvänner, pappor, vänner, idoler m.m. Med hjälp av kodschemat 

kategoriserade vi hur kvinnan framstod i relation till de män som förekom i texten. 

Resultatet i figur 5.11.1 visar att åtta av de 24 granskade reportagen skrevs det aldrig 

om någon relation till en man, men i en aning större andel (vid 9 tillfällen) framstod 

kvinnan som en beundrare till mannen. Sedan är det lite mer utspritt med ”Kärleksfull” 

som kvinnan framstod som vid fyra tillfällen, ”Jämlik”, ”Underordnad mannen” och 

”Respektfull” tre tillfällen vardera och ”Överordnad” och ”Komplement” som 

bedömdes finnas vid två tillfällen vardera. Den lägsta andelen fick ”Moderlig” och 

”Respektlös” som bedömdes vid ett tillfälle vardera. Ingen relation kategoriserades i 

”Konkurrerande” eller ”Annan”.  

 

 

 
 
5.11.1 Analys av variabeln kvinnan i relation till mannen 

Denna variabel är en av de svåraste att analysera, då resultatet är baserat på en subjektiv 

bedömning (där citaten ingår) eftersom det inte skrivs rakt ut vilken relation kvinnan har 

till mannen. Vi måste istället bedöma och tolka relationen utifrån de anekdoter eller 

uttalanden som finns att analysera i reportagen. I de flesta av dessa uttalanden eller 

anekdoter framstår kvinnan som en beundrare till mannen då hon belyser mannens 

positiva kvalitéer, men hon framstår därmed inte nödvändigtvis underlägsen mannen. I 
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ett fåtal av de artiklarna vi har granskat framstår kvinnan på ett sätt som man kan tolka 

som underlägsen mannen (vid tre tillfällen). Ett av dem är popstjärnan Rihanna som 

blivit misshandlad av sitt ex (Rihanna ber inte om ursäkt av Mark Ellen från juninumret 

i ELLE Sverige, 2013), men som beskrivs som väldigt förlåtande mot honom och trots 

misshandeln fortfarande umgås med honom och kallar honom för sin bästa vän. Det 

andra fallet återfinns i januarinumret i intervjun med Britney Spears, Det är Britney 

bitch!, där det framgår att Britney Spears tidigare har omyndigförklarats och att hennes 

nya partner nu är hennes överförmyndare. Det är alltså Britney Spears partner som tar 

hand om hennes ekonomiska tillgångar och är hennes så att säga överman.  

 

I Årets accessoardesigner Hattfnatt av Lovisa Lundström från oktobernumret 2013 får 

läsaren träffa modisten Malinda Damgaard. Hon har tidigare i sin karriär fått chansen att 

designa hattar för kändisar efter att ha skolats av Philip Treacy, som är ”en av världens 

mest välkända hattmakare”. Malinda Damgaard säger att hon lärt sig mycket av honom 

bland annat betydelsen av noggrannhet vad gäller detaljarbete. Därigenom får vi som 

läsare en känsla av att hon beundrar honom och ser honom som en förebild i yrket. 

Samtidigt som hon på ett respektfullt sätt förstår att han är mer erfaren yrkesmässigt och 

kan lära henne att bli en bättre designer. Denna respekt visas ännu tydligare och 

förstärker hennes ordning i maktstrukturen som underlägsen när Malinda Damgaard 

uttrycker att hon ”höll på att kissa på sig” när hon såg Philip Treacy i egen hög person 

för första gången.    

 

Men i majoriteten av artiklarna framstår kvinnan ändå som en relativt stark individ som 

kan stå på egna ben samtidigt som hon kanske beundrar vissa män till en viss gräns – 

hon låter sig inte underkastas mannen. Vid två tillfällen i reportagen framstod kvinnan 

till och med som överlägsen mannen. Ett av dessa tillfällen återfinns i ett reportage med 

skådespelerskan Jessica Biel (Jessicas resa av April Long i marsnumret 2013) där en 

manlig designer beskrivs böja sig ner och kyssa skådespelerskans hand som för att visa 

sin dyrkan, det betonas i texten att detta inte är en ironisk gest.   

 

I de flesta fall ansågs kvinnan som en beundrare till mannen. Det tycker vi kan ses som 

en mildare underordnad ställning än total underkastelse. Detta varierar från fall till fall, 

men i generella drag kan stor beundran anses som en slags underordning. Enligt 

Fredelius, Klein Frithiof och Ursing (1994) intar kvinnan en sådan position i relationen 
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mellan henne själv och männen som hon står nära. Det är ett val hon gör tillsammans 

med mannen för att främja förhållandets gemensamma intresse (Fredelius, Klein 

Frithiof och Ursing, 1994). Om kvinnorna i ELLE Sverige (2013) underordnar sig 

männen i deras liv eller inte kan vi inte säkerställa som sanning genom att enbart tolka 

informationen från textreportagen.     
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Figur 5.12.1 : Diagram över vilka vinklar ELLE Sveriges (2013) reportage (med kvinnor som 
intervjupersoner) har och i vilken mängd de förekommer. Variabelvärdena (3)Personlig 
förändring, (5)Avslöjanden och (7)Ljus framtid visas inte i diagrammet då de gav 0 i resultat.  

5.12 Vinkel och fokus 
De flesta av de granskade reportagen hade en relativt tydlig huvudvinkel med ett par 

sidovinklar. Den vinkel som var vanlig och togs till i flest reportage var ”Karriär” som 

syntes tydligt i 21 av de 24 granskade reportagen, som kan ses i figur 5.12.1. Nästa 

vinkel som också var vanligt förekommande var ”Aktualitet”, alltså om skribenten 

valde att vinkla reportaget på att intervjupersonen snart skulle ge ut ett nytt 

musikalbum, ha biopremiär, bokutgivning eller var aktuell i en kampanj och så vidare. 

13 av 24 reportage bedömdes ha ”Aktualitet” som en stark vinkel. Den tredje mest 

förekommande vinkeln var fokuserad på sociala relationer som familj-, vänskap- eller 

parrelationer (åtta reportage). Resten av förekommande vinklar var ”Svår 

uppväxt/motgångar i livet” (tre reportage), ”Vikt och utseende” (ett reportage) och 

”Livet/döden” (ett reportage). Reportage som hade en annan vinkel som inte fanns med 

i listan i kodschemat var två stycken, medan vinkeln var oklar och allt för spretig för att 

bedöma i ett av reportagen.   

 

 

 

5.12.1 Analys av variabeln vinkel och fokus  
Inför varje reportage börjar skribenten oftast att tänka ut ett tema, en så kallad vinkel för 

texten, som kan ses som ett rättesnöre för vad texten ska handla om och vilka typer av 

frågor som ska ställas till intervjupersonen. Majoriteten av de granskade reportagen har 

huvudfokus på ett ämne, mestadels intervjupersonens karriär eller om hon mer specifikt 
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var aktuell i något nytt projekt, hennes sociala relationer, men även andra ämnen tas upp 

i mindre skala. Ett exempelvis på ett reportage, där karriär och aktualitet är 

huvudvinklar är reportaget Helene & Elsa Billgrens rosa familjeband av Anna 

Björkman från ELLE Sveriges (2013) oktobernummer. Som titeln anspelar på så handlar 

reportaget om bloggaren och programledaren Elsa Billgren och hennes mamma Helene 

Billgren, som är konstnär. Tillsammans har de designat Rosa bandet, som säljs för att få 

in pengar till forskning om bröstcancer. I reportaget får båda intervjupersonerna berätta 

om deras nya samarbete (det vinklas på att de är aktuella). Intervjun äger rum på deras 

arbetsplatser och i reportaget beskrivs det hur det ser ut där, vad de har som 

sysselsättning och vad de gjort i sina karriärer tidigare (karriär är ännu en vinkel). Bland 

annat står det att Elsas Billgrens kontor är fullt med bröllopsklänningar på väggarna, då 

hon hyr ut vintageklänningar till kvinnor som ska gifta sig. Genom reportaget får 

läsaren även en känsla av hur deras relation som mamma och dotter ser ut. De verkar 

vara ganska nära och det är lätt att förstå att de är släkt samtidigt som de beskrivs som 

två enskilda individer med lyckade, privata karriärer (en tredje vinkel är alltså social 

relation).  

 

Det som är intressant med att det finns så tydliga vinklar i ELLE Sverige (2013) och att 

det finns en redundans vad gäller typen av intervjupersoner och sättet de beskrivs på är 

att detta får en särskild effekt i form av att läsare tolkar vissa ämnen (t.ex. karriär) och 

egenskaper (du ska vara blond och ljushyad t.ex.) som viktigare att diskutera eller 

viktigare att äga än andra, då tidningen ägnar sig åt agenda setting. Enligt teorier om 

agenda setting som diskuteras i The Handbook of Journalism av Wahl-Jorgensen och 

Hanitzsh red. (2009), står det att det som medierna förmedlar i text och bild har en inverkan 

på läsaren. Dock kan man ännu inte helt säkert säga hur sambandet mellan läsaren och 

medierna ser ut. Men det finns studier som visar att det finns ett samband mellan vad 

läsaren prioriterar och medierna prioriterar. Det betyder att de ämnen eller sakfrågor som 

ofta tas upp i medierna kan teoretiskt sätt påverka mottagarna mer och ha inflytelse över 

deras uppfattning om vad de anser vara viktigt i sammanhanget. Genom agenda setting kan 

nyheter eller problem som förekommer i medierna och som vinklas på ett speciellt sätt ha 

inflytande över mottagarnas åsikter, tankar och attityder. Bland att när det gäller åsikter om 

kända personligheter som mottagaren inte känner (Coleman, McCombs, Shaw och Weaver 

2009).  

 

I ELLE Sverige (2013) har vi nämnt att det finns vissa teman i reportagen som förekommer 
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fler gånger än andra. Exempelvis att intervjupersonen lyckats i sin karriär eller medverkar i 

något nytt spännande projekt. När dessa ämnen belyses i en positiv dager kan det förmedla 

till läsaren att hon ska jobba hårt för att bli en duktig karriärkvinna. I hennes liv ska jobbet 

ligga högt upp på dagordningen och på fritiden ska hon gärna spendera pengarna på 

designerkläder och skor.  

Återkommande teman och vinklingar på framgång och aktualitet kan också ge läsaren 

signaler om vad som inte är önskvärt hos henne. Exempelvis ska hon inte ligga på latsidan, 

ha dålig arbetsmoral och att bli arbetslös ska helst undvikas så länge som möjligt. 
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6. Slutsatser 
Kvinnan som representeras i ELLE Sverige (2013) är komplex och har många kvalitéer i 

dagens samhälle. Kvinnliga kändisar som beskrivs som vackra och har snabbt 

uppåtgående karriärer fungerar som måttet för vad som kännetecknar en framgångsrik 

kvinna. Denna välrepresenterade kvinna är en västerländsk storstadskvinna som gärna 

är berest och har besökt de många populära, kändistäta platserna som finns runt om i 

världen till exempel Paris, Stockholm och Los Angeles. Hon ska ha en egendriven 

karriär, helst inom nöjesbranschen eller modevärlden. Samtidigt som hon har ett vanligt 

liv med sin egen familj och sin stora kärlek vid sidan av.  

 

Till utseendet ska hon ha en vit, ljus hy, ha blont hår och bära exklusiva märkeskläder 

av kända modedesigners som Karin Rodebjer eller Stella McCartney, som en typisk 

modedocka då ELLE Sveriges (2013) huvudsakliga framställning av kvinnan kan liknas 

mycket vid det ideal modeindustrin (modeagenturer, modehus osv.) har. Merparten av 

de intervjuer eller reportage som granskats är mycket inriktade på just de stora 

modehusen, något som inte är särskilt överraskande då ELLE Sverige är en modetidning 

för storstadskvinnan, men även i de fall då intervjupersonen uttrycker att hon inte är 

intresserad av kläder är texten mycket inriktad på just det.  

Kvinnan som framställs i ELLE Sverige (2013) är som sagt en komplex kvinna, som ska 

ha många positivt klingande karaktärsdrag. Hon ska bland annat vara kreativ, cool, 

mogen för sin ålder och charmig, men på en och samma gång vara vanlig som alla 

andra. Exempelvis så beskrivs popstjärnan Lady Gaga eller Stefani Joanne Angelina 

Germanotta som hon egentligen heter, som en kreativ, charmig, modig person och som 

en kämpe för diskriminerade barn och ungdomar i Konsten att vara Gaga av Nojan 

Aminosharei. Reportaget publicerades i ELLE Sveriges (2013) decembernummer.   

Ett exempel på där intervjupersonen lyfts fram som en av oss dödliga, är i En date med 

Cate av Anette Kristine Poulsen (2013). I ingressen beskrivs skådespelerskan Cate 

Blanchett som en superstjärna, men ”ändå så befriande vanlig med familjeliv och 

stress”. Hon får svara på frågor om familjelivet och hon får dra en anekdot om en 

situation som uppstod mellan henne och hennes mellanson.  

Sammanfattningsvis är alltså den representerade kvinnan i ELLE Sverige (2013) alltså 

komplex och tillhör 2000-talet som en modern kvinna, som tar för sig och är 
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framgångsrik både i arbetslivet och på hemmaplan. Hon beundrar mannen samtidigt 

som hon ska aktar sig för att bli honom underlägsen. Hon är modemedveten och har råd 

att fylla sin garderob med de senaste designerkläderna oavsett prislapp. Hon vårdar sin 

kropp och bryr sig om sitt utseende. Att det tydligt sätt att framställa kvinnan i ELLE 

Sverige (2013) eller att en särskild typ av kvinna representeras i reportagen går att se 

tydligt, men varför det är så kan delvis förklaras av olika anledningar. Ur ett 

journalistiskt perspektiv kan det bland annat förklaras med hjälp av teorierna om agenda 

setting och framing. Exempelvis när några egenskaper hos kvinnan lyfts upp igen och 

igen, (hon ska vara framgångsrik, öppen och uppriktig) så skapar det en bild i läsarens 

huvud av att det är så här kvinnan ska vara.  
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7. Diskussion  
I inledningen av arbetet frågade vi oss själva hur kvinnor framställs i journalistiska 

texter i vår samtid, vilka tydliga mönster som förekommer för hur det kvinnliga genuset 

framställs, vem den typiska kvinnan är och hur kvinnor uppfattas i relation till männen i 

texterna i ELLE Sverige (2013). Om dessa frågor kan bli besvarade så kan kanske 

framtida forskare till viss del förstå hur vår samtida kvinnosyn eller orsak till 

kvinnosynen ser ut, vilket är en del av vårt syfte med denna studie.  

Inom tidigare forskning på området har vi hittat att flera intresserat sig för hur kvinnor 

framställs, men i jämförelse med mannen. Sköld (1998) skriver i sin doktorsavhandling 

Från moder till samhällsvarelse: vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till 

nittiotal i familjetidningen Året Runt om de kvinnoideal som fanns under 1900-talet. 

Bland annat skulle 50-talskvinnan vara hemmafru och ta hand om barnen, medan 

vardagskvinnan på 70-talet var den som skulle rädda världen och inte mannen. 

Madeleine Kleberg (1999) skriver i sin avhandling Skötsam kvinnosyn: hem-och 

familjereportage i svensk TV åren 1956-1969, att kvinnan skulle vara den 

ordningsamma i tv-rutan. Det var heller inte konstigt att mamman och pappan hade 

olika ansvar inom familjen.  

Inom genusforskningen finns det teorier om att könet är konstruerat och formar 

individerna på vägen. Bland annat hur vi bör bete oss i olika sammanhang. De 

föreställningar som vi lär oss som typiskt kvinnliga eller manliga anammar vi från vår 

omgivning (Fagerström och Nilsson, 2008). Det innebär att de budskap och intryck vi 

får från medierna påverkar oss. Gripsrud (2011) menar att vi lever i ett mediesamhälle, 

som hjälper till att forma våra identiteter från tidig ålder. Medierna talar om för oss hur 

vi ska vara och hur verkligheten ser ut (Gripsrud, 2011).  
 

7.1 Frågor för framtida forskning  
Under arbetets gång har andra tankar och frågeställningar dykt upp längs vägen, som vi 

inte haft som avsikt att besvara, men som vi tror kan vara intressanta för framtida 

forskare att studera vidare. Något som vi lagt märke till vid granskningen av hur 

kvinnan framställs i ELLE Sveriges (2013) reportage om kändisar är att reportern många 

gånger har en tydlig inställning till eller uppfattning av intervjupersonen. I många av 

reportagen som vi granskade höjdes intervjupersonen till exempel upp till skyarna. 
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Reportern framstod som en extrem fanatiker eller dyrkare av intervjupersonen. Ett 

exempel på dessa typer av reportage är en intervju med Julianne Moore (Mycket mera 

Moore av Virginie Dolata) i aprilnumret 2013. Här beskrivs Julianne Moore som en av 

världens bästa skådisar, overkligt vacker, otroligt framgångsrik, fläckfri vad gäller 

skandaler, ett fullblodsproffs, extremt sexig och eldig. Reportern var också väldigt 

intresserad av och inriktad på vad Julianne Moore äter och hur hon tar hand om sitt 

utseende och sin kropp för att se ut som hon gör. Det är alltså mycket tydligt att 

Julianne Moore är någon man bör vilja vara eller eftersträva att bli. 
 

I ett annat reportage med Pénelope Cruz som intervjuperson (14 Minuter i Pénelopes 

värld av Mari Janson, majnumret 2013) är det helt tvärtom. Här skrivs en kändisperson 

som många ser upp till istället ner i värde. Reportaget ger en stark känsla av att 

reportern tycker Pénelope Cruz är glorifierad på bioduken och i bilder, men att hon i 

själva verket är högst alldaglig och relativt otrevlig som person. Pénelope Cruz beskrivs 

som uttråkad upprepade gånger, hon är frånvarande, hon ser helt sliten ut, vacker, men 

ändå väldigt ordinär; så pass ordinär att hon skulle passera obemärkt om det inte vore 

för att hon är känd. Reportern tycker att hon är bortskämd (hon behandlas som en 

kunglighet, alla får ju inte massage på jobbet och ändå klagar hon). Janson (2013) 

skriver att Cruz verkar hata kändispress intensivt och ogillar att bli intervjuad och till 

och med fnyser mot reportern på slutet så att ”den vänliga stämningen är som förbytt”.  

 

I andra reportage har personer framställts på så sätt att man beundrar dem till den grad 

att man skulle vilja ha dem som nära vänner. Vi tycker reportrars väldigt tydliga 

uppfattningar av kändisarna är intressanta att studera då det är i just utifrån dessa 

intervjuer som människor skapar sina uppfattningar av dessa elitpersoner som de 

förmodligen aldrig kommer träffa i verkligheten. Att en reporter höjer upp en 

intervjuperson extremt mycket kan bidra till att denna person blir mer omtyckt bland 

folket och därmed även kanske blir ett sorts ideal att eftersträva, medan ett reportage där 

en person skrivs ner ordentligt kan få en motsatt effekt och som i större utsträckning 

även skulle kunna påverka intervjupersonens liv och karriär. 

Något annat som kan vara intressant att undersöka i tidningar som ELLE Sverige är 

klädernas betydelse för kroppsidealet. På 80-talet var det till exempel ”inne” att ha 

byxor med hög midja då detta gav ett intryck av att man hade längre ben. Man kan alltså 

upptäcka vissa kroppsideal som finns genom att studera olika modetrender och sättet 
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som kvinnor klär sig på.  

Sammanfattningsvis finns det mycket intressant att diskutera vidare vad gäller 

kvinnosynen i vår tid och hur medierna påverkar vårt identitetsuppbyggande. Kanske är 

det så att det kan ha olika påverkan på läsaren om skribenten framhäver 

intervjupersonen på ett positivt eller negativt sätt. Det finns också en möjlighet att man 

kan upptäcka ett ideal genom att studera mer ingående hur kända kvinnor klär sig i 

livsstilstidningar.   
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 I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A. Bildkodschema 
 
Kodschema för bilder  
De tillhörande porträttbilderna till de analyserade texterna kodas utifrån det som syns i 
bilderna, utan hänsyn till vad som beskrivs i reportagen om personens utseende eller 
tillstånd.  

V1. Hudfärg  

1. Vit/blek/porslin/ljus ��� 

2. Solbränd/solkysst/brun  

3. Ljust mörkhyad��� 

4. Mörkhyad��� 

5. Annan 

���6. Oklar  

Kodinstruktion: Definiera vilken hudfärg intervjupersonen har på bilden. Välj endast ett 
alternativ (om det inte finns fler intervjupersoner).  

V2. Hårfärg  

1. Blond 

���2. Brunett��� 

3. Svarthårig��� 

4. Rödlätt��� 

5. Grå/vithårig 

���6. Hårlös ��� 

7. Onaturlig konstgjord färg (rosa, blå, lila etc.)  

8. Peruk 

���9. Annan��� 

10. Oklar  

Kodinstruktion: Definiera intervjupersonens hårfärg på bilden. Flera alternativ kan 
väljas (om en person har blandad hårfärg eller två personer förekommer i bilden).  



  
 

 

II 

V3. Kroppstyp  

1. Underviktig/spinkig/liten  

2. Smal/normalvikt 

���3. Kurvig 

���4. Mullig/kraftig/fyllig/rund  

5. Höggravid  

6. Överviktig/bastant  

7. Annan��� 

8. Oklart  

Kodinstruktion: Definiera intervjupersonens kroppstyp på bilden. Flera alternativ kan 
väljas (om två personer förekommer i bilden).  

  



  
 

 

III 

Bilaga B. Textkodschema 
 

Kodschema för texter  
V1. Månad och år  

1. Januari 2013  

2. Februari 2013  

3. Mars 2013 

���4. April 2013  

5. Maj 2013��� 

6. Juni 2013��� 

7. Juli 2013��� 

8. Augusti 2013 

���9. September 2013  

10. Oktober 2013  

11. November 2013  

12. December 2013  

Kodinstruktion: Ellenumrets månad och år definieras.  

 

V2. Kategori  

1. Intervju  

2. Porträtt��� 

3. Reportage  

Kodinstruktion: Reportagets karaktär ska bestämmas utifrån vad som anges i högra 
sidhörnet av reportaget. Exempel: det står ”INTERVJU” i sidhörnet, detta kodas som 
”(1)Intervju”. Endast en kategori kan väljas. Endast journalistiska reportage dvs. längre 
texter ska granskas. Reportagen ska innehålla rubrik, ingress och brödtext.  

 

 



  
 

 

IV 

 

V3. Intervjupersonens(ars) ålder  

1. Under 13 år  

2. 13-19 år��� 

3. 20-29 år��� 

4. 30-39 år  

5. 40-49 år��� 

6. 50-59 år 

���7. 60 år eller äldre 

8. Ingen intervjuperson  

9. Oklart  

Kodinstruktion: Intervjupersonens ungefärliga ålder vid intervjutillfället definieras 
utifrån vad som anges i reportertexten eller tillhörande faktaruta. Exempel: personen är 
enligt faktarutan född 1992, detta kodas som ”(3) 20-29 år”.  

 

V4. Yrke  

1. Yrke inom nöjesbranschen (Artist/popstjärna, skådespelare etc.)  

2. Konstnär��� 

3. Författare 

���4. Chefsyrke  

5. Yrke inom vård- och omsorg (läkare, sjuksköterska etc.) 

���6. Yrke inom räddningstjänsten (polis, brandman, ambulansförare etc.)��� 

7. Yrke inom administration och kundtjänst (försäkringskassans kundservice, ett 
företags kundservice etc.)��� 

8. Service och försäljningsarbete (försäljare, restaurangarbete, affärsbiträde)��� 

9. Yrke inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

���10. Yrke inom byggverksamhet och tillverkning (snickare, byggarbetare etc.)��� 

11. Yrke inom modevärlden (modell, designer, stylist etc.)��� 
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12. Yrke inom medieproduktion (journalist, fotograf, programledare, producent etc.)��� 

13. Yrke inom maskinell tillverkning och transport (fabriksarbetare, lastbilsförare etc.)  

14. Politiker (förtroendevald)��� 

15. Militärt arbete 

���16. Yrke inom hälsa och idrott (Idrottare på elitnivå, PT/Träningscoach etc.)  

17. Bloggare  

18. Annat  

19. Inget  

Kodinstruktion: Definiera intervjupersonens huvudsakliga sysselsättning och 
självförsörjning som tas upp i reportertexten eller tillhörande faktaruta.��� Exempel: 
intervjupersonen anges vara skådespelare, detta kodas som ”(1)Yrke inom 
nöjesbranschen”. Flera alternativ kan väljas.  

 

V5. Klädstil 

1. Designerkläder/märkeskläder (Chloé, Prada, Dagmar etc.)  

2. Bekväma kläder (mjukisbyxor, munkjacka, hoodie etc.)��� 

3. Vardagskläder (jeans, t-shirt etc.)��� 

4. Stram klädsel/uppklädd (kavaj med byxor/kjol etc.)  

5. Feminina kläder (klänning, kjol etc.) 

���6. Maskulin klädsel (pojkflicka/tomboy etc.)��� 

7. Kläder som visar mycket hud (urringat eller kortkort etc.) 

 8. Underkläder/badkläder (bh, trosor, bikini, baddräkt etc.)  

9. Egendesignade/egensydda kläder��� 

10. Ytterkläder (jacka, trenchcoat, mössa etc.) 

���11. Inga kläder��� 

12. Annat��� 

13. Nämns inte  

Kodinstruktion: Definiera det/de ord som beskriver intervjupersonens klädstil vid alla 
tillfällen i reportertexten (citat granskas inte). Exempel: ”bh” kodas som 



  
 

 

VI 

”(8)Underkläder” Flera alternativ kan väljas.  

 

 

V6. Metaforer eller liknelser  

1. Natur (blomma, himmel, träd etc.) 

���2. Ting (Väska, plagg, bok, möbel etc.) 

���3. Mat (frukt, maträtt, bakelse etc.)��� 

4. Tid/period (dag, natt, årstid etc.) 

���5. Astronomi (stjärnskott, stjärnfall, universum, galax etc.) 

���6. Väderfenomen (storm, regn, solsken etc.)��� 

7. Djur (tiger, leopard, kattunge, rådjur, häst etc.)��� 

8. Sagoväsen/fiktiv karaktär (alv, troll, älva, Pippi Långstrump, Harry Potter, skogsrå, 
sjöjungfru, prinsessa etc.) 

���9. Element (eld, luft, jord, vatten)��� 

10. Historisk kändis (Marilyn Monroe, Einstein, Michael Jackson etc.)��� 

11. Annat��� 

12. Inget  

Kodinstruktion: Definiera det/de ord som liknas/jämförs vid intervjupersonen i 
reportertexten (citat granskas inte). Orden i texten ska tillhöra någon av 
variabelvärdenas kategorier. Exempelvis: ”Hon är som en ljuv ros” kodas som 
”(1)Natur.” Flera alternativ kan väljas.  

 

V7. Beskrivande ord av yttre egenskaper  

1. Vacker/skön/skönhet/ljuvlig 

2. Söt/gullig��� 

3. Snygg/attraktiv��� 

4. Sexig/åtråvärd/het  

5. Elegant/glamourös/fin��� 

6. Enkel/Osminkad��� 



  
 

 

VII 

7. Välsminkad 

���8. Sund/hälsosamt utseende  

9. Annat  

10. Nämns inte  

Kodinstruktion: Definiera det/de ord som beskriver intervjupersonens utseende i 
reportertexten (citat granskas inte). Exempel: intervjupersonen beskrivs se sund och 
välmående ut, detta kodas som ”(8)Sund/hälsosamt utseende”. Flera alternativ kan 
väljas.  

 

V8. Personliga egenskaper  

1. Allvarlig (allvarsam, seriös, sträng etc.) 

���2. Attityd (cool, kaxig, tuff etc.) 

���3. Asocial (känslokall, introvert, tillbakadragen etc.)��� 

4. Barnslig (omogen, busig etc.)��� 

5. Blyg (försiktig, försynt, ursäktande, osäker etc.)��� 

6. Disciplinerad (ordningsam, ekonomisk, ordentlig etc.)��� 

7. Elegant (sofistikerad) 

���8. Entusiastisk (exalterad, positiv, upprymd, ivrig etc.)��� 

9. Envis (kämpe, fokuserad etc.) 

���10. Framgångsrik (perfekt, begåvad, lyckad, ambitiös, talangfull, perfektionist, erfaren 
etc.)  

11. Frikostig (generös, givmild, slösaktig etc.)��� 

12. Glad (lycklig, bekymmerfri, nöjd etc.) 

���13. Humoristisk (kul, rolig, komisk, flamsig, lättsam etc.)��� 

14. Hälsosam (sund)��� 

15. Intelligent (klok, smart, genialisk, kvick etc.) 

���16. Kreativ (innovativ, uppfinningsrik, påhittig etc.)��� 

17. Känslosam (emotionell, romantisk, nervös, upprörd etc.)��� 

18. Lugn (avslappnad, balanserad, harmonisk etc.)��� 



  
 

 

VIII 

19. Modig (djärv)��� 

20. Mänsklig (vanlig, human, jordnära, verklig, hjälpsam etc.) 

���21. Nyfiken (intresserad, vetgirig, kunskapstörstande etc.) 

���22. Omtänksam (vänlig, snäll, varm, tacksam, godhjärtad etc.) 

���23. Social (pratglad, artig, trevlig, utåtriktad etc.) 

���24. Spontan (överraskande, impulsiv etc.)��� 

25. Uttråkad (rastlös, trött, ointresserad etc.)��� 

26. Vuxen (mogen) 

���27. Älskad (folkkär, beundransvärd, charmig, imponerande etc.)��� 

28. Öppen (uppriktig, ärlig, är sig själv etc.) 

���29. Annan��� 

30. Ingen��� 

Kodinstruktion: Definiera orden i listan som förekommer eller finns underliggande vid 
beskrivningen av en intervjuperson i reportertexten. Exempel: intervjupersonen beskrivs 
som ”oerhört mogen för sin ålder”, detta kodas som ”(26)Vuxen”. Flera av orden kan 
väljas.  

 

V9. Benämnelser  

1. Flickan/tjejen/tösen  

2. Bruden��� 

3. Kvinnan��� 

4. Damen  

5. Donnan/divan��� 

6. Frun/hustrun��� 

7. Mamman��� 

8. Systern/syskonet  

9. Barnet  

10. Kollegan/arbetspartner���n 



  
 

 

IX 

11. Skönheten��� 

12. Stjärnan/talangen/begåvningen��� 

13. Konstnären (i de fall då detta inte är en yrkesroll)��� 

14. Ikonen/symbolen (modeikonen, stilikonen, sexikonen, trendsättaren)  

15. Rebellen/Revolutionär���en 

16. Miljonären��� 

17. Annan��� 

18. Inget  

Kodinstruktion: Definiera beskrivande ord som används i reportaget (endast 
reportertexten) i syfte att ersätta en persons namn för att ge variation. Exempel: ”det 
unga stjärnskottet fortsätter att överraska”, detta kodas som 
”(13)Stjärnan/talangen/begåvningen”. Personen benämns alltså vara något till skillnad 
från metaforen som jämför personen med något. Flera alternativ kan väljas.  

 

V10. Världsdel  

1. Sydamerika (Brasilien, Argentina, Peru, Chile etc.) 

���2. Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko, Bermuda) 

���3. Europa (Skandinavien, Frankrike, England, Italien, Tyskland etc.)  

4. Asien (Ryssland, Indien, Kina, Japan, Thailand etc.) 

5. Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Nya guineaöarna)��� 

6. Afrika (Marocko, Egypten, Namibia etc.) 

���7. Arktis (Grönland, Island)  

8. Ingen  

Kodinstruktion: Definiera vilka världsdelar eller länder som ingår i dessa världsdelar 
som nämns i reportertexten (citat granskas inte). Städer räknas inte utan det är specifika 
länder eller världsdelar som ska räknas. Exempel 1: Los Angeles nämns flertalet gånger 
i reportertexten, men Nordamerika eller USA nämns aldrig, detta kodas som ”(8)Ingen”. 
Exempel 2: Australien nämns en eller flera gånger i reportertexten, detta kodas som 
”(5)Oceanien”. Om flera olika världsdelar/länder förekommer så skrivs variabelvärdet 
igen. Flera alternativ kan väljas.  

 

 



  
 

 

X 

 

 

 

 

V11. Platser  

1. Huvudstad (Paris, Stockholm, Berlin, Amsterdam, Canberra, London etc.)  

2. Annan storstad (Sydney, Los Angeles, New York, Milano etc.)��� 

3. Småstad/ort/landsbygd 

���4. Hotell  

5. Kontor��� 

6. Café/Restaurang��� 

7. Foto/film studio��� 

8. Event/gala/konsert/premiär/show ��� 

9. Intervjupersonens hem��� 

10. Bar/klubb��� 

11. Utomhus/park/gata/skog 

���12. Intervjupersonens arbetsplats ��� 

13. Känd plats (Hötorget, Piccadilly Circus, Time Square)  

14. Annan��� 

15. Ingen  

Kodinstruktion: Definiera vilka platser som nämns i reportertexten (citat granskas inte). 
Exempel: ”Vi träffar Gwen på ett mysigt café i romantiska Paris”, detta kodas som 
”(1)Huvudstad” och ”(6)Café”. Om flera olika huvudstäder/storstäder/småstäder 
förekommer så skrivs variabelvärdet igen. Flera alternativ kan väljas.  

 

V12. Verb  

1. Skrattar/gapskrattar  

2. Fnissar/fnittrar 



  
 

 

XI 

���3. Dansar��� 

4. Fnyser  

5. Gestikulerar��� 

6. Lyssnar��� 

7. Poserar��� 

8. Ramlar/faller eller snubblar/vinglar  

9. Skämtar/skojar  

10. Gäspar��� 

11. Skriker/gapar/hejar/ropar  

12. Suckar��� 

13. Annat��� 

14. Inget  

Kodinstruktion: Definiera de handlingar intervjupersonen utför som nämns i 
reportertexten (citat granskas inte), orden behöver inte vara exakta utan kan vara 
synonyma med alternativen. Exempel: ”Rose stapplar fram på sina skyhöga klackskor”, 
detta kodas som ”(8)Ramlar/faller eller snubblar/vinglar”. Flera alternativ kan väljas.  

 

V13. Kvinnan i relation till mannen  

1. Komplement��� 

2. Beundrare��� 

3. Jämlik��� 

4. Underordnad mannen  

5. Överordnad (dominant)  

6. Moderlig  

7. Respektfull 

���8. Respektlös ��� 

9. Kärleksfull��� 

10. Konkurrent 



  
 

 

XII 

11. Annan  

12. Ingen  

Kodinstruktion: Definiera om det förekommer någon ”roll” som kvinnan har till en eller 
flera män som förekommer i reportaget (reportertexten och citat). Exempel: om den 
kvinnliga intervjupersonen uttrycker att mannen är snygg kodas det som 
”(2)Beundrare”. Flera alternativ kan väljas.  

 

V14. Vinkel och fokus  

1. Karriär��� 

2. Vikt/utseende��� 

3. Personlig förändring (intervjupersonen känner sig t.ex som en ”ny människa”)  

4. Aktualitet (nytt album, biofilm, bokutgivning, kampanj etc.)��� 

5. Avslöjanden (intervjupersonen ”talar ut”)��� 

6. Svår uppväxt/motgångar i livet 

���7. Ljus framtid (intervjupersonen spås en ljus framtid)��� 

8. Vänskapsrelation��� 

9. Parrelation/romantik��� 

10. Familj��� 

11. Livet/döden 

���12. Annan��� 

13. Oklar  

Kodinstruktion: Definiera de (eller den) huvudsakliga vinklarna eller fokus i reportaget. 
Syns oftast tydligt redan i ingressen/inledningen av reportaget och i vad som 
huvudsakligen bearbetas i större mängder i reportagets reportertext.��� Exempel: om 
intervjupersonen är medverkande i en film som snart ska ha premiär och det läggs ett 
stort fokus på detta i reportaget så kodas detta som ”(5)Aktualitet”. Flera alternativ kan 
väljas.  

 

 


