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Due to the developments in today's gender discussions, this essay aimed at investigating the 
gendered constructions and encouragements to consumption. As a former fashion student I 
have a special interest in the commercial constructions featured in fashion magazines, 
especially since advertising, fashion and perceptions of gender have long walked hand in 
hand. Just as feminism studies have shown femininity being a fluid identity, recent studies of 
masculinities, media and culture are also showing changes in the depictions of men.  

The aim was to clarify how fashion magazines encourage men and women to consume 
products and ideals, and also discuss the gender constructions occurring in the junction of 
editorial and commercial text (articles and advertisements). The analysis was thereof based on 
three main questions:  

-‐ How is consumption encouraged in male and female fashion magazines? 
-‐ What kind of gendered pattern appears in the junction of advertisement and editorial 

text? 
-‐ With regard to the gender constructions, what is the reader encouraged to consume?  
The theoretical framework of the analysis was based on gender studies and political 

economy, mostly describing a commercial perception of feminine journalism and a new 
metrosexual expression in men’s fashion and lifestyle magazines. 

By using a combination of quantitative (content analysis) and qualitative (semiotics) 
approach two fashion magazines, Elle and King Magazine (published in May 2013) were used 
as representatives of fashion magazines in general.  

The results showed clear differences between the sexes. Male magazines presented 
obvious role models for a new hegemonic identity based on financial success and stylish 
costume. The magazine provided the reader with clear instructions concerning behaviour, 
dress, and the like, as well as specific suggestions for products that expressed the correct form 
of masculinity. 

Ideals occurred in female magazines as well, but unlike King Magazine, Elle provided its 
readers with the concepts and inspiration to imitate ideals. While male magazine focused on 
the consumption of products, female magazine visualized a consumable escapism.	   	  
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1. Inledning 
I dagens mediekultur anklagas journalistik ofta för en alltmer kommersiell utveckling, i 

synnerhet modejournalistiken och magasinens annonsbaserade utformning. Annonseringens 

tilltal bygger på förförelse, och då massor ska förföras har kategorisering av målgrupper med 

genus i fokus länge varit ett givet tillvägagångssätt för att nå rätt person med rätt medel. 

Även om könsidentiteter anses vara konservativa stereotyper vill jag dock påstå att en 

samtida utveckling inom området kan uppfattas skapa nya förhållanden inom magasinens 

konstruerade konsumtionskultur, som hittills lämnats relativt oberörda inom forskningen. 

Genuskonstruktioner, nyanseringen inom manligt och kvinnligt och kulturella 

moderniseringar inom mediernas tilltal ger upphov till nya uppfattningar om vad som ska 

konsumeras, men framförallt om vem konsumenten är. Ett simpelt exempel är den manliga, 

metrosexuella identiteten som Mark Simpson etablerade under 90-talet.1  

Samtidigt är det dock givetvis nödvändigt att även ta hänsyn till konservativa kvarlevor 

och vad de fortfarande innebär för denna konsumtionskulturens kategorisering av målgrupper 

och könskonstruktioner. Vad uppmanas exempelvis i Elles ledarrubrik ”Kvinnokraft” kontra 

slagorden ”Sprit, bilar & burgare” på King Magazines omslag samma månad? 

I egenskap av modevetenskapsstudent med bakgrund och ett särskilt intresse i ekonomiska 

frågor anser jag detta vara ett ämne som under lång tid förbisetts vid genusrelaterade 

journalistikstudier. Det går inte längre att anta att femininitet fortfarande är en 

konsumtionsvara medan maskulinitet är en given, medfödd egenskap som inte behöver 

krängas på läsare. Det är nödvändigt att utreda maskulinitet och modemagasinens 

konstruktion av sådan på samma vis och utifrån samma princip som anser femininitet vara en 

konstruktion. 

1:1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att klargöra hur modemagasinens text tilltalar män och 

kvinnor att konsumera produkter och ideal, samt diskutera vilka genuskonstruktioner som 

uppstår i kopplingen mellan redaktionell och kommersiell text (reklamer/reklam). Som stöd 

för analysen bygger uppsatsen på följande frågeställningar: 

-‐ Hur uppmuntras konsumtion i kvinnliga modemagasin kontra manliga modemagasin? 

-‐ Vilka genusmönster framställs i förhållandet mellan reklam och redaktionell text? 

-‐ Med hänsyn till genuskonstruktionerna, vad uppmuntras läsaren att konsumera? 

                                                
1	  Mark	  Simpson,	  ”Here	  come	  the	  mirror	  men:	  why	  the	  future	  is	  metrosexual”,	  The	  Independent,	  
1994-‐11-‐15,	  ansvarig	  utgivare:	  Chris	  Blackhurst	  
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1:2 Material och avgränsningar 
Texten som studeras utgörs av två modetidskrifter; Elle och King Magazine, som ska utgöra 

en fallstudie av kvinnlig respektive manlig modejournalistik.2 Elle och King Magazine 

uppfattas vara lämpliga svenska exempel för karaktäristisk modejournalistik. All text, både 

visuell och lingvistisk, reklam och redaktionell studeras då bild och skrift uppfattas vara tätt 

sammankopplat i modemagasinen. Det innebär att även reklamannonser ingår i studien. För 

en mer konkret och kvalitativ fördjupning utvaldes fyra artiklar: ”PS!”, ”Modelldrömmar”, 

”King Kröner” och ”En klass för sig” för en kompletterande semiotisk studie (se 1:6 Metod). 

Tidskrifterna är hämtade från maj 2013 (nr 5) för att återge ett dagsaktuellt resultat.  

Studiens teorier, bakgrundinformation och annan kompletterande information är hämtat 

från vetenskaplig litteratur. Det teoretiska ramverket innefattar genusforskning och politisk 

ekonomi (se 1:5 Teoretiskt ramverk).  

1:3 Bakgrund 

1:3:1 Historisk utveckling 
Under 1900-talet uppkom modetidskriften i den form vi känner till idag. I sin historiska 

redogörelse av mode som fenomen och industri visar modehistorikern Christopher Breward 

hur modetidskriften redan då formade kvinnans uppfattning om sig själv och samhällets syn 

på henne.3  Journalisten och sociologen Majorie Ferguson såg hur modetidskriften framställde 

femininitet som ett varufierat tillstånd, hantverk och konstform – femininitet blev en produkt 

för kvinnor att konsumera.4 Vidare blev modetidskriften en etablerad marknadsföringskanal 

för annonsörer, med stor fördel i tidskriftens vänskapliga tilltal till läsaren.5  

Manliga tidskrifter etablerades under 1920-talet, dock i en annan omfattning och retorik än 

den kvinnliga motsvarigheten. Manligt, heterosexuellt språk kunde endast beskriva andra liv 

och sexualiteter, och utifrån det formulera vad manlighet inte är.6 Modeteoretikern Jennifer 

Craik menar att det manliga modet konstruerade en uppfattning om att manligt mode inte 

finns. Män klär sig för passform och kvalité och uppmärksammar inte säsongsföränderliga 

kläder.7 Jonathan Rutherford är professor i Cultural Studies och menar att heteromaskulinitet 

varit en för givet tagen identitet, dock har det uppkommit ett akademiskt intresse för 
                                                
2	  Elle,	  Stockholm,	  Aller	  förlag,	  nr4:	  april,	  2013,	  ansvarig	  utgivare:	  Hermine	  Coyet-‐Ohlén	  
King	  magazine,	  Stockholm	  Egmont	  förlag,	  nr4:	  april,	  2013,	  ansvarig	  utgivare:	  Per	  Nilsson	  
3	  Christopher	  Breward,	  The	  Culture	  of	  Fashion,	  Manchester	  &	  New	  York,	  Manchester	  University	  
Press:	  1995,	  s.195	  
4Breward,	  s.196	  
5Ibid.,	  s.205	  
6Ibid.,	  s.214	  
7	  Ibid.,	  s.215	  
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maskulinitet under senare år. Det akademiska intresset sammanfaller med ett motsvarande 

inom populärkulturen där mäns konsumtion, fysiska image och materiella kultur blivit ett allt 

mer uppmärksammat fenomen. 8  Under 80-talet etablerades uttrycket ”New Man” av 

marknadsföringsprofessorn Sean Nixon, följt av journalisten Mark Simpsons 

”Metrosexualitet” 1994.9 Begreppen utformades för att sätta ord på en ny sorts manlighet. 

Nixon identifierade ett flertal egenskaper hos den nye mannen, främst ett fokus på individen 

istället för den tidigare gruppidentiteten, samt konsumtionsbehov, jakt efter 

självförverkligande – och en syn på sig själv som sexuellt objekt.10 Simpsons beskrivning 

påminde något om ”the New Man” men han framhävde denne som en storstadsbo. 

Studier har ännu inte behandlat hur konstruktion och marknadsföring av femininitet ställs i 

förhållande till modern maskulinitet. Det går inte längre att anta att femininitet fortfarande är 

en konsumtionsvara medan maskulinitet är en given, medfödd egenskap som inte behöver 

säljas in hos läsaren.  

1:3:2 Svenska modemagasin: Elle och King of Sweden Magazine 
Elle är ett modemagasin med franskt ursprung. Det lanserades i Sverige 1988 med Anita 

Christensen som chefredaktör, men som idag ersatts av Hermine Coyet-Ohlén. Idag ägs 

svenska Elle av Aller Media och är ett av Sveriges ledande modemagasin med 75 500 sålda 

exemplar i månaden (tolv gånger per år). Förutom mode behandlar reportagen skönhet, 

aktuella bok- och skivsläpp, celebriteter, resor och kulinariska artiklar.11  

King of Sweden Magazine (även känt som King Magazine vilket är namnet uppsatsen 

använder sig av) benämner sig själv som ”Sveriges enda renodlade modemagasin för män (---

) i mentala åldern mellan 20-35”. Tidningen utkommer med tolv nummer per år och ägs av 

Egmont Tidskrifter. Med Per Nilsson som ansvarig utgivare rapporterar King Magazine kring 

ämnen som kläder, hudvård, digitala accessoarer och liknande vilket anses omfattas av mode 

som koncept.12 

                                                
8	  Breward,	  s.216	  
9	  Ibid.,	  s.	  218	  	  
Simpson:	  1994	  	  
10	  Breward	  s.219	  
11	  Elle.se,	  ”Elles	  historia”,	  http://elle.se/elles-‐historia/,	  hämtat	  2013-‐04-‐03,	  ansvarig	  utgivare:	  
Hermine	  Coyet-‐Ohlén	  	  
12	  Kingmagazine.se,	  ”King	  of	  Sweden	  –	  modemagasinet	  för	  män”,	  
http://www.kingmagazine.se/sidor/information/,	  hämtat	  2013-‐04-‐03,	  ansvarig	  utgivare:	  Per	  Nilsson	  	  
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1:4 Tidigare forskning 

1:4:1 Tilltalande bilder, Anja Hirdman 
Medieforskaren Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder behandlar avbildningen av män 

och kvinnor i veckopress.13 Under nedslagsåren 1965, -70, -75 och -95 studerade Hirdman 

Vekcorevyn och Fib Aktuellt som under tiden för studien representerade svensk veckopress 

för kvinnor respektive män. Idag är VeckoRevyn däremot ett månadsmagasin i 

populärpressgenren, medan Fib Aktuellt är nedlagt numera. 

Hirdman upptäckte att en av de främsta faktorerna som skiljer manlig och kvinnlig 

populärpress/veckopress åt är homosocialitet.14 Homosocialitet är ett begrepp för de sociala 

band som uppkommer/konstrueras inom den egna könsgruppen. Organisationsprofessorn Jean 

Lipman Blumen menar att mäns homosocialitet är basen för könssegregering, varpå Hirdman 

påstår kvinnlig homosocialitet vara svagare än mäns.15 Utifrån det kan populärpressens tilltal 

till publiken förklaras. Kvinnomagasin använder berättarrösten som en allvetande expert, 

uppmanande och auktoritär i monolog med läsaren. Den producerar frågor, problem och 

framförallt: lösningar. Utlärandet är det centrala i pressens definition av kvinnlighet.16 

Kvinnlighet framstår som en livslång process som ständig förändras och förbättras, med 

skönhet som maktfaktor.17 Mannen framträder som målet för denna kvinnliga process: hans 

beteende förklaras i kombination med hur man får honom (med sin sexualitet) och behåller 

honom (bete och klä sig rätt!).18 Herrtidningarna visade annan formalia och struktur: reportern 

använde talspråk och deltog aktivt i artiklarna. Tidskriften tittade på världen tillsammans med 

läsaren. Istället för att vara en expert på områden framstod journalisten som jämlik ifråga om 

kunskap och efterfrågade framförallt inga förändringar på mannen.19 Istället för en process 

beskrivs och erövras manlighet utifrån en hjältemall som tidskriften producerar.20 Gemensamt 

för tidskrifterna är ett konsumtionstänk riktat mot könet: publiken tilltalas som en vara. 

Kvinnor uppmanas till att konsumera på ett sätt som gör dem till kön och män i sin tur 

uppmanas till att konsumera könet.21 

                                                
13	  Anja	  Hirdman,	  Tilltalande	  bilder,	  avhandling	  nr	  21	  (journalistik),	  Stockholms	  Universitet,	  JMK	  –	  
Institutionen	  för	  journalistik,	  medier	  och	  kommunikation,	  Stockholm;	  2001	  
14	  Ibid.,	  s.19	  
15	  Ibid.,	  s.19,	  21	  
16	  Ibid.,	  s.268	  
17	  Ibid.,	  s.202	  
18	  Ibid.,	  s.	  196	  
19	  Ibid.,	  s.272	  
20	  Ibid.,	  s.274	  
21	  Ibid.,	  s.280	  
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1:4:2 Investigating hegemonic masculinity – portrayals of men’s lifestyle magazines, 
Rosemary Ricciardelli, Kimberly A. Chow, Philip White 
Sociologiprofessorn Rosemary Ricciardelli, genusprofessorn Kimberly Clow och Philip 

White, även han sociologiprofessor, utförde en studie på åtta kanadensiska, manliga 

livsstilsmagasin publicerade mellan november 2004 och augusti 2006. Syftet var att redogöra 

olika maskuliniteter som framträdde i texterna samt diskutera den hegemoniska 

maskuliniteten.  Ämnena som behandlades var kropp, estetik, skönhetsvård och mode i 

förhållande till konsumtion.22  

Den ursprungliga definitionen av hegemonisk maskulinitet beskrevs som ett kulturellt ideal 

av maskulinitet med hänsyn till status och beteende. Dock innebär det inte en specifik roll 

utan en generell identitet, hegemonisk maskulinitet kan både porträtteras av en atlet som av en 

VD. Maskuliniteten framställs via uttryck, sexualiteter, beteenden, yrken och 

dominansförhållanden.23  

Olika tidningar presenterade olika former av hegemonisk maskulinitet, främst 

framträdande vad metrosexualitet och laddism. Detta avgjorde hur viktigt olika ämnen 

framstod (exempelvis mode kontra sport) och vad som presenterades som intressen (kvinnor 

eller kläder).24 ”Laddistiska” magasin kännetecknades av sexobjektifiering av kvinnan och en 

livsstil som förespråkade sport, videospel, sex samt även droger – men absolut inte kläder och 

omvårdnad.25 De magasin som förespråkade den metrosexuella maskuliniteten värdesatte 

utseende, klädsel och omvårdnad. Detta hörde ihop med färre förekommande, men relativt 

påklädda kvinnor. Reklamen bestod främst av premiumvarumärken och designprodukter.26 

Goda finanser/rikedom och statussymboler utgjorde kärnvärden i metrosexuell representation 

varpå utseendet kännetecknade framgång. Det framställde den manliga kroppen i en ny form: 

för att synas och beundras.27 I jämförelse med laddistiska magasin presenterade metrosexuella 

magasin smalare manliga kroppar. Den metrosexuella kroppen är vältränad, men inte 

hypermuskulös – och utan antydan till fett.28 Då status, pengar och utseende väger tyngre än 

muskler blev magasinen en informativ handbok för klädsel: hur, vad och när – mode 

                                                
22	  Rosemary	  Ricciardelli,	  Kimberly	  A.	  Clow,	  Philip	  White,	  ”Investigating	  Hegemonic	  Masculinity:	  
Portrayals	  of	  Masculinity	  in	  Men’s	  Lifestyle	  Magazines”,	  Sex	  Roles,	  Vol.	  63,	  häfte	  1-‐2,	  Springer	  
Science+Business	  Media:	  2010,	  s.64	  
23	  Ricciardelli,	  Clow	  &	  White,	  s.64	  
24	  Ibid.,	  s.67	  
25	  Ibid.,	  s.	  65	  
26	  Ibid.,	  s.72	  
27	  Ibid.,	  s.77	  
28	  Ibid.,	  s.73	  
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framställdes som nyckeln till finansiell framgång. 29  Muskler och finansiell framgång 

uppfattades användas i syfte att underminera självförtroendet och göra läsaren mer mottaglig 

för konsumtion.30 Därtill användes humor som ett sätt att distansera läsaren från några 

allvarliga förändringar. Genom att hålla maskuliniteten flytande kunde läsaren varken uppnå 

ett manligt hegemoniskt ideal, eller förlora sig i försöken att uppnå det.31 Författarna menar 

därför att livsstilsmagasinen fungerar lugnande och besvarar oron män har angående modern 

maskulinitet och förändringar som maskuliniteten genomgår.32  

1:5 Teoretiskt ramverk 

1:5:1 Genusvetenskap kontra feministisk teori 
Inom genusvetenskapen beskriver medie- och kommunikationsprofessorn Gunilla Jarlbro 

en tydlig skillnad mellan genus- och feministisk teori, dock är det nödvändigt att först 

klargöra begreppen genus kontra kön. Kön är ett biologiskt tillstånd, i det kulturella samhället 

har dock dessa kön präglats med ytterligare mening och formats till sociala konstruktioner.33 

Antropologen Gayle Rubin förklarar att köns- och genussystem infördes i den sociala världen 

för att organisera sexualitet och släktskap.34 Sedan 90-talet har det bedrivits genusforskning 

för att utreda dessa sociala strukturer, där även bland annat medieforskning har ingått.35  

Här är det relevant att lyfta in feministisk forskning. Jarlbro beskriver detta som en form av 

genusforskning med fokus på konstruktionernas negativa effekter.36 Kulturell biologi blir en 

ideologi vilket skapar en uppfattning om en (i själva verket konstruerad) verklighet. Denna 

ideologi präglar även medier, och Jarlbro menar att en manlig norm/ideal i samhället har 

format medieproduktionen.37  

Inom feminism och journalistik talas det mycket om feminisering och kommersialisering.38 

Trots att det är separata begrepp framgår en koppling att feminisering anses vara 

kommersiellt, samtidigt som kommersiellt objekt knyts an till feminina värden. 

Kommersialisering inom journalistik är en institutionell förändring som inträffade under 90-

talet. På grund av konkurrens och ekonomisk press skiftade mediernas fokus från 
                                                
29	  Ricciardelli,	  Clow	  &	  White,	  s.75	  
30	  Ibid.,	  s.67	  
31	  Ibid.,	  s.67	  
32	  Ibid.,	  s.66	  
33	  Gunilla	  Jarlbro,	  Medier,	  genus	  och	  makt,	  Lund,	  Studentlitteratur:	  2006,	  s.12	  
34	  Jarlbro,	  s.12	  
35	  Ibid.,	  s.17	  
36	  Ibid.,	  s.14	  
37	  Ibid.,	  s.16	  
38	  Margareta	  Melin,	  Gendered	  Journalism	  Cultures,	  Göteborg,	  JMG,	  Department	  of	  Journalism	  and	  
Mass	  Communication,	  University	  of	  Göteborg:	  2008,	  s.178	  
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information/upplysning till försäljning. 39  Mansdominerade redaktioner genererade dock 

närapå sexistiska nyheter (även om de inte benämndes som sådana då) som den växande 

kvinnliga publiken inte uppskattade. 40  Lösningen uppfattades vara en större kvinnlig 

journalistkår varpå fler kvinnliga journalister anställdes under denna period. Genusforskaren 

Margareta Melin beskriver tre viktiga punkter angående kvinnor och journalistik under den 

här perioden: 1. Kvinnor uppmärksammas som en gynnsam marknad 2. Kvinnliga ämnen och 

mjuka nyheter får större utrymme samt 3. En allmän uppfattning kopplar ihop kvinnliga 

ämnen, mjuka nyheter och kvinnliga journalister.41  

”Kvinnliga nyheter” uppfattar Melin vara avslöjandet av orättvisor, möjligheten att kunna 

påverka/hjälpa publiken och även uttrycka sig själva.42 Detta syns i kvinnlig rapportering som 

behandlar mjuka värden, familj, underhållning och dylikt.43 Det personliga förekommer också 

i användningen av kvinnors namn: medan män benämns med efternamn används kvinnors 

förnamn. 44  Det menar Jarlbro även kan jämföras med populärpressens val av namn: 

exempelvis Elle som kontrast till herrtidningarnas exempel King Magazine.45  

”Manlig journalistik” karaktäriseras av kontrasterande värden som objektivitet, och 

sanning, dock är den huvudsakligen vinstdriven vilket påverkar källhanteringen.46  

Jämförelsen av dagspress och populärpress är inte alls irrelevant, i båda fallen domineras 

materialet av sanningsanspråk och konstruktioner av verklighet. Hirdman benämner detta som 

”fiktiva” berättelser: en kombination av fakta och fiktion.47  Hon lyfter in Richard Dyers 

teorier om journalistikens eskapism och önskeuppfyllande. Underhållning menas ge vad 

publiken vill ha, men samtidigt definiera vad dessa önskemål är/ska vara, på så vis produceras 

och upprätthålls en utopi i materialet.48  

1:5:1:1 Postfeminism 
Under 90-talet uppkom feminismens tredje våg under namnet postfeminism, med ”post” som 

signatur/uttryck för slutet på gammal feminism och plattformen för ny feministisk debatt.49 

                                                
39	  Melin,	  s.178	  
40	  Ibid.,	  s.182	  
41	  Ibid.,	  s.180	  
42	  Ibid.,	  s.194,	  195	  
43	  Ibid.,	  s.194	  
44	  Jarlbro,	  s.63	  
45	  Ibid.,	  s.106	  
46	  Melin,	  s.195	  
47	  Hirdman,	  s.16	  
48	  Ibid.,	  s.17	  
49	  Misha	  Kavka,	  ”Feminism,	  Ethics	  and	  History,	  or	  What	  Is	  the	  Post	  in	  Postfeminism?”,	  	  
	  Tulsa	  Studies	  in	  Women's	  Literature,	  Vol.	  21,	  Nr.	  1,	  University	  of	  Tulsa:	  2002,	  s.32	  	  
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Avsikten var att urskilja liberalfeminism från radikalfeminism.50 Postfeminister anser sig söka 

både tillfredställelse och rättvisa, bland annat genom fokus på karriär för att göra intrång på 

manligt överordnade roller. Medierna uppfattas dock generera konservativa kvinnostereotyper 

då postfeministernas maktanspråk kombineras med kvinnorepresentationer där bland annat 

skönhet har stor delaktighet i framställningen av den självständiga kvinnan.51  

Därav diskuteras oppositionell tolkning av medietexter. Postfeminister menar att det inte 

nödvändigtvis utläses underordning i texterna, utan alternativa uttryck för kvinnlig åtrå och 

underhållning.52  

1:5:1:2 Maskulinitet, metrosexualitet och laddism 
1994 publicerades Simpsons artikel ”Here Come the Mirror Men” i the Independent.53 

Begreppet metrosexualitet utvecklades i samband med en ökad uppmärksamhet på 

genuskonstruktioner som uppstod under slutet av 1900talet. Nya samhällsutvecklingar ur 

gayrörelsen och feminismen gav upphov till diskurser där även konstruktionen av 

maskulinitet/manlighet blev föremål för förändring.54 80-talets konsumtionshets sporrade 

moderna anpassningar vilket motarbetade tidigare uppfattningar om hegemonisk, ideal 

maskulinitet. Då en hegemonisk maskulinitet ändras etableras nya varianter, vilket under 80-

talet blev benämnt ”the New Man”, följt av metrosexualitet som en definition av den 

tvetydiga sexuella identiteten han representerade. Mannen, och i synnerhet hans kropp blev 

under 90-talet (liksom kvinnor varit redan sedan tidigare) ett objekt för voyeurism och 

sexualisering.55 Tidigare hade den manliga kroppen endast representerat aktivitet och styrka56 

Nya mediebilder gav män nya identiteter att identifiera sig med, vilket också ledde till en mer 

utseendefixerad manlighet, som påminde om de uppmaningar kvinnor erfarit tidigare.57 

1:5:2 Politisk ekonomi 
Adam Smith var tidig föregångare till dagens politiska ekonomer, han studerade rikedom 

och upptäckte hur människor föredrog att tillfredsställa vissa behov före andra. Utifrån detta 

                                                
50	  Kavka,	  s.29	  
51	  Ibid.,	  s.32	  
52	  Shelley	  Budgeon	  &	  Dawn	  H.	  Currie,	  ”From	  Feminism	  to	  Postfeminism”,	  Women’s	  Studies	  
International	  Forum,	  Vol.	  18.	  Nr.	  2,	  University	  of	  British	  Columbia,	  Vancouver:	  1995	  
53	  Simpson:	  1994	  
54	  Richard,	  Clow,	  White,	  s.66	  
55	  Breward	  s.219	  
56	  Richard,	  Clow,	  White,	  s.66	  
57	  Ibid.,	  s.65	  
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har ekonomi lyfts fram som ett fenomen vars enda syfte är att maximera tillfredställelse. 58 

Under 1950talet började ekonomer framhäva mediernas roll i ekonomin, då förmågan att 

kommunicera information och budskap påverkade både politiska och ekonomiska processer, 

samt även sociala institutioner.59 I samband med detta etablerades även studier angående 

förändring och kontinuitet, kommersialisering, reklam och PR. Medieverksamheten gav 

upphov till en evolution av masskonsumtion. Konsumtionskulturen har inneburit en rad 

förändringar i utformandet av information. Verksamheten uppfattas bygga på en kulturell 

kapitalism där information varufieras. Även själva mediet och kommunikationsmedlen är 

numera produkter vilket ifrågasätter informationens legitimitet och opartiskhet. 60  

Ekonomiprofessorn Maria Petrova anser att medium erbjuder makthavare och företag 

möjligheten att påverka allmänna opinioner. Med begreppet ”media capture” definierar hon 

situationen då medium/mediet påverkas av en utomstående aktör, annan än konsumenten.61 

Petrova menar att flera medier är utformade till fördel för annonsörer som därav avgör 

medieinnehållet, men inte enbart på ett negativt sätt; ur ett makroperspektiv skapar 

annonsering potentiellt utrymme för politiskt obundna medier.62 Genom val av annonsörer 

och möjlighet att använda inkomster i eget syfte blir annonsering ett medel för självständighet 

inom mediebranschen. Givetvis finns dock en balansgång; då intressegrupper köper upp 

utrymme helt förlorar mediet både sin opartiskhet och förtroendet hos publiken.63 Petrova ser 

dock möjligheter i att utnyttja förhållandet mellan annonser och medium. När potentiella 

intäkter är höga nog bör medier uppmärksamma och anpassa sig efter publikens önskemål för 

att attrahera annonsörer.64  

Dagens koncentrerade mediestruktur bidrar ytterligare till det snedvridna 

informationsutbudet då nyheter tabloidernas och innehållet homogeniseras. Vidare 

reproducerar rutinbaserade journalistiska processer bestående kultur och ideologi.65  

Eileen R. Meehan är politisk ekonom, specialiserad på medier och kommersiell kultur och 

menar att medietext förkroppsligar den dominerande ideologin vilket får den att uppfattas som 

                                                
58	  Janet	  Wasko,	  ”Studying	  the	  Political	  Economy	  of	  Media	  and	  Information”,	  Communicação	  e	  
Sociedade,	  vol	  7:	  2005,	  s.26	  
59	  Wasko,	  s.27	  
60	  Ibid.,	  s.32	  
61	  Petrova,	  s.121	  
62	  Ibid.,	  s.129	  
63	  Ibid.,	  s.129	  
64	  Maria	  Petrova,	  ”Political	  Economy	  of	  Media	  Capture”	  i	  Roumeen	  Islam	  (red)	  Information	  and	  Public	  
Choice,	  Washington,	  D.C.,	  World	  Bank:	  2008,	  s.135	  
65	  Wasko,	  s.35	  
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naturlig. Därav produceras en vara: publiken.66 På så vis arbetar medium både ekonomiskt 

och kulturellt.  

Dock påverkar redaktionens syn på publiken mediets innehåll.  Meehan menar att publiken 

kan bemötas som en produkt ”commodity audience”, vilket genererar annonsbaserade medier 

som syftar åt att sälja en publikgrupp till annonsörer. Alternativt anpassas annonseringen till 

publikens efterfrågan, vilket Meehan benämner ”audience commodity”.67 Varuaspekten avgör 

hur produkter/annonser placeras och presenteras. Då mediernas innehåll förändras definieras 

och paketeras även varupubliken. Den mest eftertraktade publiken benämns ”Bona Fide-

konsumenter”. 68  Bona fide är en publikkategori som karaktäriseras av hög inkomst, 

impulshandel, samt tillgång och vilja att spendera resurser på varumärken.69 Ju högre andel 

bona fide-konsumenter mediumet når, desto högre kostnad för annonsörer.  

När medier och marknadsföring etablerades under 50-talet sökte ”rating-företag” 

kontinuitet och bona fide-konsumenter. De kategoriserade den mångfacetterade publiken och 

utformade egna standarder. Förutfattade meningar om kön spelade stor roll i skapandet av 

målgrupper. 70  De första uppdelningarna utifrån kön och ålder avgjorde vilken tid på dagen 

som benämndes ”prime time”.71 Prime ime är den tiden på dagen då bona fide-konsumenter 

använder mediet – vilket bestod främst av män. Idag hänger den kopplingen (bona fide – 

män) till stor del fortfarande kvar men med vissa ändringar efter andra vågens feminism och 

kvinnors intågande på arbetsmarknaden. Arbetande kvinnor blev en egen nischad kategori.72 

Då vinstlogik egentligen inte borde urskilja jämlika målgrupper som ”de andra” anser Meehan 

att sådan värdering bevisar patriarkatets sexism, samtidigt som en ”up scale-marknad” visar 

klassicism i kapitalismen.73 

Det är dock möjligt att mäta och omdefiniera varumarknaden. Då kategorisering bygger på 

kontinuitet ger diskontinuitet (kulturella och/eller sociala dilemman) upphov till nya 

mätningar/definitioner av målgrupper.74 

                                                
66	  Elineen	  R.	  Meehan,	  ”Gendering	  the	  Commodity	  Audience”	  i	  Eileen	  R.	  Meehan	  och	  Ellen	  Riordan	  
(red)	  Sex	  and	  Money:	  Feminism	  and	  Political	  Economy	  in	  the	  Media,	  Minneapolis,	  University	  of	  
Minnesota	  Press:	  2002,	  s.313	  
67	  Meehan,	  s.314	  
68	  Ibid.,	  s.314	  
69	  Ibid.,	  s.314	  
70	  Ibid.,	  s.315,	  316	  
71	  Ibid.,	  s.317	  
72	  Ibid.,	  s.320	  
73	  Ibid.,	  s.320	  
74	  Ibid.,	  s.315	  
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1:6 Metod  
Uppsatsen består av en innehållsanalys som behandlar både redaktionell text och bild, samt 

tillhörande reklam i magasinen. Syftet är att göra en övergripande analys av magasinen med 

kvalitativa inslag. Till att börja med presenteras magasinens reklamer och artiklar kvantitativt 

med hjälp av scheman. Syftet är att bearbeta större material som sedan ska vara mätbart 

utifrån specifika egenskaper. Internetforskaren Olle Findahl och samhälls/mediumforskaren 

Birgitta Höijer menar att innehållsanalyser kan inneha vissa kvalitativa egenskaper då 

observationer kvantifieras, resultat summeras och bearbetas samt jämförs mellan kategorier.75 

Dock anser de det vara svårt att dra slutsatser utifrån siffror då kategoriseringen registreras 

utan inbördes samband. De rekommenderar detta som komplement till andra analysmetoder.76  

Magasinens material delas upp i två kvantitativa scheman som redogör reklam (se bilaga 

2:1:1) respektive artiklar (se bilaga 2:1:2), vidare skiljer de åt kvinnliga modemagasin (Elle) 

kontra manliga modemagasin (King Magazine). Scheman kategoriserar material i 18 

kategorier för att ge en överblick över ämnena i magasinens innehåll. Kategorierna skiljer sig 

åt mellan reklam och artiklar då kategoriseringen baseras på de olika huvudämnena som 

förekommer i respektive materialtyp. Resultaten presenteras i antal och procentuell andel då 

sidantalen i magasinen skiljer sig åt. Till de kvantitativa resultaten hör ett 

diskuterande/redogörande avsnitt som fördjupar insikten kring siffrorna. Därefter lyfts 

semiotiska avsnitt in i magasinens analyser för att möjliggöra en diskussion och djupare 

förståelse. Avsnittet behandlar ett specifikt texturval för att redogöra konkreta exempel. 

Utifrån detta diskuteras femininitet/maskulinitet som framställs i modemagasinen. 

Sociologiprofessorn Stephen Spencer redogör sex punkter som uppges vara relevanta i en 

semiotisk studie, dessa utgångpunkter studeras i analysen på följande sätt:  

1. Kontext – Tar hänsyn till magasinets omfattning, utformning och artikelns placering. 

2. Denotativ nivå – beskriver vad som finns representerat i artiklarna, både visuellt och 

lingvistiskt. 

3. Intertextuella referenser – diskuterar artiklarnas referenser till andra textuella 

uttryck/kategorier. 

4. Kopplingen mellan text och bild – diskuterar förhållanden mellan visuella uttryck (både 

reklam och redaktionella bilder) och lingvistisk text i artiklarna. 

                                                
75	  Olle	  Findahl	  &	  Birgitte	  Höijer,	  Text-‐	  och	  innehållsanalys,	  Stockholm:	  Publik-‐	  och	  
programforskningsavdelningen,	  Sverige	  radio:	  1981,	  s.	  8	  
76	  Findahl	  &	  Höijer,	  s.	  24	  
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5. Konnotativ nivå – diskuterar framställningar ur kombinationen av avsnitten ovan.77   

Semiotiken bygger på teorier om tecken. Dessa kan vara objekt eller textenheter (icke 

lingvistiska och lingvistiska) och bygger system som skapar mening.78 Det finns tre sorters 

tecken: symboliska som är arbiträra, de har ingen koppling till sin referent utan arbetar utifrån 

kulturella/sociala överenskommelser. Exempelvis är frack ett tecken på manlighet eftersom 

klädkoder har bestämt det som en manlig klädsel. Ikoniska tecken påminner om objekten de 

refererar till visuell (exempelvis fotografier). Indexikala tecken har kausala förhållanden till 

objektet, exempelvis uppfattar man eld utav att se rök.79   

Alla tecken är polysemiska, det innebär att de har multipla meningar, dessa kan begränsas 

men inte elimineras.80  Mening utgår från denotation (bokstavlig mening) som märker, 

beskriver eller uttrycker något. Konnotation (syftad mening) förankrar tecknen associationer 

som bygger på sociala och kulturella förhållanden, samt erfarenhet. Kombinationen skapar 

myter: uppfattningar om sociala/kulturella omgivningen, värderingar och idéer.81  

Kategoriserade grupper av tecken kallas paradigm, det vanligaste exemplet är alfabetet. 

Genom att ordna olika paradigm i en bestämd sekvens (syntagm) skapas mening, olika 

placeringar av paradigmen ger därav olika meningar.82  

Medietexter refererar ibland till varandra med intertextuella förhållanden. Detta bygger på 

kunskap och erfarenhet genom lån av meningar och tecken.83Andra referensstrategier är 

metaforer, kopplingar mellan idéer/objekt som framställer liknelser emellan dem. Genom 

konnotationer skapas mytiska meningar. Metonymer arbetar på liknande sätt men ersätter ett 

tecken/referent med en annan. 84  Semiotikprofessorn Elliot Gaines tar även upp 

associationslogik.85 Associationslogik kopplar ihop två ursprungligen skilda ämnen. Efter 

repetition och normalisering underlättar associationslogiken läsare att förstå meddelanden och 

vem kommunikationen riktar sig mot.  

                                                
77	  Stephen	  Spencer,	  Visual	  Research	  Methods	  in	  the	  Social	  Sciences,	  London,	  Routledge:	  2011,	  s.153	  
78	  Jonathan	  Bignell,	  Media	  Semiotics,	  Manchester:	  Manchester	  University	  Press:	  1997,	  s.6	  
79	  Bignell,	  s.15	  
80	  Ibid.,	  s.49	  
81	  Ibid.,	  s.16	  	  
Elliot	  Gaines,	  Meida	  Literacy	  and	  Semiotics,	  New	  York,	  Palgrave	  MacMillan:	  2010,	  s.29	  
82	  Bignell,	  s.13,	  14	  
83	  Ibid.,	  s.41	  
84	  Ibid.,	  s.17	  
85	  Gaines,	  s.26	  
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Genom att positionera subjektet (läsaren) förses den med självuppfattning och uppfattning 

om vilka positioner den ska uppleva omgivningen från. Subjektspositioner utgår från språk, 

sociala relationer och medietexter. Exempelvis kan magasin positioner läsaren som ett kön.86 

Gaines framhäver ”irritation of doubt” i den semiotiska processen. Begreppet representerar 

tillfället där mottagaren/läsaren inte känner ingen symboler och kodade meningar, situationen 

uppmanar läsaren till att antingen ifrågasätta representationen eller jämföra med 

erfarenheter.87  

Dessa enheter och deras skapande av myt och mening diskuteras i analysen. Tolkade 

resultat försätts sedan i förhållande till genusvetenskap och politiskt ekonomiska teorier.  

Metoder appliceras på tidskrifterna Elle och King Magazine (se 1:2 Material och 

avgränsningar). Efter den kvantitativa översikten och de semiotiska analyserna av artiklarna 

följer ett diskussionsavsnitt. Diskussionsavsnittet kopplar resultaten mellan magasinen och 

diskuterar uppfattningar om konsumtionen av genusidentiteter som magasinen konstruerar. 

2. Analys 
2:1 Kvantitativ översikt 
King Magazines maj-nummer består av 44 annonssidor/reklamuppslag och 19 redaktionella 

artiklar. Elles motsvarande siffror är 96 respektive 35.  Dock är det viktigt att påpeka att det 

finns fall där kategorierna går ihop: uppslaget med titeln ”Smarta köp” i King Magazine är en 

redaktionell artikel i samarbete med Jack & Jones”.88 Det visar text konvergerar varpå reklam 

och redaktionellt material växer samman. 

Elle består av 266 sidor, i King magazine uppgår sidantalet till 146. För att återge en rättvis 

bild av ämnes- och annonsfördelning beräknades enheterna procentuellt i förhållande till 

magasinets egna utbud.  

2:1:1 Reklamuppslag och annonser 
I bilaga 2:1:1 visas fördelningen av teman och produkter i magasinens reklamannonser. 

Kläder erhåller största andelen reklamutrymme i båda magasinen (kan tyckas förväntat i 

modemagasin), men där King Magazines annonsering består av 41% kläder utgörs Elles 

motsvarande siffra av 25%, tätt följt av hår- och hudvårdsannonser med 23% (männens hår- 

och hudvårdsannonseringsandel är jämförelsevis 5%). Elle har ett bredare reklamutbud med 

fem fler kategorier än King Magazine, då Elles även presenterar produkter som 
                                                
86	  Bignell,	  s.56	  
87	  Gaines,	  s.24	  
88	  Jack	  &	  Jones	  är	  en	  klädkedja	  för	  män,	  och	  en	  del	  av	  Bestseller-‐koncernen	  med	  danskt	  ursprung.	  	  
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hjälporganisationer och kondomer. King Magazines näst största annonskategori utgör 11% 

vilket gör klädreklamen en ensam, dominerade kategori. Dessa 11% består av alkoholreklam 

– främst öl. Elle har endast alkoholannons, vilket är vin.  Det är nödvändigt att lyfta fram 

typer av produkter i reklamkategorierna (exempelvis öl och vin) för att visa nyanser av 

skillnader och likheter i manligt kontra kvinnligt reklaminnehåll. Vin förekommer inte 

överhuvudtaget i King Magazine, med andra ord är det omanligt, i enlighet med Rutherfords 

påstående angående hur manlig identitet konstrueras genom vad det inte är.89 Det går inte att 

göra samma påstående gällande Elles kvinnliga vinreklam, då en enskild annons inte påvisar 

någon repetitiv uppmaning, snarare en uppfattning om bristande efterfrågan.  

Produkter/ämnen som representerades i ungefär samma mån i de båda tidningarna är 

”Övriga drycker” (kaffe och Coca Cola light), ”Inredning” och ”Bilar”. De har relativt 

jämnhöga procentuella andelar i båda magasinen, men förmodligen på grund av att de 

förekommer i låga antal (mellan en och tre reklamer). Klockor däremot represeterar flera 

annonser och ligger lika med 7% (Elle) respektive 9% (King Magazine).   

2:1:2 Artiklar och reportage 
Maj-numrens artiklar har 18 ämnen som uppfattas essentiella i modemagasinens text. I 

tabellen för artiklarnas ämnesfördelning (se bilaga 2:1:2) skiljer kategorierna sig från den 

tidigare tabellen. Väskor, skor och accessoarer är inräknade i ”Mode” då artiklarna även tar 

upp trender kring bärbara produkter. I vissa artiklar förekom ett flertal ämnen, därför visar 

tabellen i hur stor andel(%) av artiklarna ämnet diskuterats/presenterats. Modekonceptet är det 

klart dominerande området som berörs i artiklarna, på andra plats – i både kvinnliga och 

manliga modemagasinen – framkommer celebriteter. De lyfts oftast in som komplement i 

reportage rörande andra ämnen, förutom i personintervjuer/reportage. Till skillnad från 

fördelningen reklamprodukter/ämnen är spridningen av kategorier jämn ifråga om artiklar (15 

män, respektive 14 kvinnor), men liksom ovan är nyansering nödvändig för att upptäcka 

signifikanta skillnader. Trots att King Magazine har en större andel moderelaterat 

redaktionellt innehåll finns bara ett regelrätt modereportage med bilduppslag, Elle har fyra. I 

herrmagasinet förekommer mode främst i samband med instruktiva ”Beteende-artiklar” där 

läsaren informeras angående rätt och fel, samt tilldelas råd för att själv kunna avgöra dess 

gränser och möjligheter. Här ingår även vett- och etikett-instruktioner angående klädsel (i 

synnerhet i artikeln ”Säg ’Ja’!” där läsaren råds att även rätta flickvännens/partnerns 

                                                
89	  Breward,	  s.216	  
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klädsel). 90  Visserligen kan olika antal modereportage motiveras med skillnader i 

sidomfattning, dock består King Magazine innehåll av 20% mer moderelaterad text än Elle.  

Vidare skiljer sig reportagen som berör karriär. Ämnet tas upp i fyra artiklar vardera, men 

då Elle lyfter fram självförverkligande och personlig utveckling presenterar King Magazine 

istället siffror på hur bland annat numrets profil Robert Downey Jr ökat sin inkomst under 

årens.91 I Elle är modeindustrin involverad i karriärdiskussionen, designern Haider Ackerman 

intervjuas angående sin yrkesroll, samt modellen Josefin Gustafsson som vunnit sin ”dröm” 

om att bli en professionell modell via tv-programmet Top Model Sverige.92 Detta går att 

jämföra med två ovan nämnda studier.  Ricciardelli, Chow och White kunde utläsa hur den 

metrosexuelle mannen mätte framgång i finansiella tillgångar. 93  Finansiella framgångar 

framställa som en metafor för manlighet som kompletterar reklamen i att stimulera 

produktkonsumtion. King Magazine utnyttjar därav sin metrosexuella läsarkrets för att stödja 

annonsernas effektivitet. 

Självförverkligande som framgång i karriären är ett sätt att uttrycka och tilltala kvinnan 

som präglats av feminismens individualisering. Samtidigt anspelar det på postfeminismens 

genusnormativa karaktärsdrag.  

I beteende-kategorin som behandlar instruktioner och redogörande artiklar instrueras män 

angående vett, etikett och klädesregler. Elles läsare möt istället av relationsfokuserade 

reportage, både rörande familj-, vän- och partnerrelationer.  

2:1:3 Följetong och förhållande mellan reklam och artiklar 
Det är nödvändigt att diskutera hur narrativ byggs upp via teman och huruvida reklamen 

kompletterar och/eller samarbetar i artiklarnas struktur. I synnerhet med hänsyn till Petrova 

som anser medierna vara utformade efter annonsörernas behov.94 

Elle inleder sin artikelserie med ”Aktuelle”, ett avsnitt som återkommer varje månad, 

tillsammans med liknande kortare artiklar som presenterar säsongens trender. Detta följs åt av 

intervjuer med celebriteter som Penelope Cruz. Framstående teman i dessa intervjuer är de 

intervjuade kvinnornas uppnådda ”drömmar” – uppskattningsvis tack vare deras kombination 

av talang och skönhet. Att vara vacker ingår i samtligas arbetsroller (skådespelerskor och 

                                                
90	  King	  Magazine:	  2013,	  s.116	  
Robert	  Downey	  Jr	  är	  en	  skådespelare,	  maj	  2013	  var	  han	  aktuell	  som	  huvudrollen	  i	  en	  amerikansk	  
actionfilm.	  
91	  King	  Magazine:	  2013,	  s.55	  
92	  Elle:	  2013,	  s.99,	  s.122	  
93	  Ricciardelli,	  Clow	  &	  White,	  s.75	  
94	  Petrova,	  s.129	  
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modeller).  Utifrån detta kan de efterföljande reportagen som beskriver mode, stilinstruktioner 

(exempelvis ”1 plagg, 3 Stilar” som presenterar tre utstyrslar med ett plagg) samt skönhetsråd 

(”Tutorials” om hur moderna medier används för att sprida privat kunskap om skönhet). 

Avslutningsvis följer korta avsnitt om inredning, resor och ett sista reportage som 

sammanfattar modetrender, vilket kan uppfattas som en kombination av eskapism och 

uppmaning till att utnyttja möjligheter.  

Den främsta skillnaden på manlig ock kvinnlig reklam är inte King Magazines brist på 

mångfald i sitt reklamutbud – men att Elle presenterar budgetalternativ som 

massproducenterna H&M och Mango och konsumtionsvarumärken Rexona och Schwarzkopf. 

Därtill associerar hudvårdsannonserna en stor del av sina produkter med hälsovård, likt 

åöäsminkvarumärket Idun som framhäver hur återförsäljning sker mest via apotek.95 Liksom 

temat i artiklarna framhäver reklam därav välbefinnande, dock genom hälsa istället för 

självförverkligande. Annonser som marknadsför premiumvarumärken verkar komplettera som 

någon form av visualisering och eskapism till det de vackra kvinnorna som lyckats uppnå sina 

drömmar har och är.  

King Magazine kan uppfattas bygga på en motsatt följetongsstruktur. Artiklarna är 

blandade och spridda, där intervjuer är placerade med jämna mellanrum och (främst mode-) 

reportage som påminner om manualer. Temat i artiklarna är stil, klass och framgång med titlar 

som ”Stilfullt” och ”En klass för sig” tillsammans med intervjuer som rubriceras med 

”Teflonmannen” (anspelning på Robert Downey Jrs roll i filmen Ironman) och ”Dollar Bill” 

(intervju med skådespelaren Bill Skarsgård). King Magazine kan delas i tre delar, där första 

enheten presenterar trender med information inom områden som mode och teknik. Vidare 

uppkommer en längre sektion som fokuserar på kläder, månadens tema är kostymer och 

därför instrueras läsaren om vilka typer av kostymer som finns och hur man skaffar en sådan 

(skräddarsyr, köper i butik eller beställer och så vidare). I kombination med detta presenteras 

kända kostymbärare. Modeavsnittet i tidningen avslutas med ett kontrasterande uppslag med 

ölreklam placerad bredvid en artikel om kostymens motsats: jeans och Levi’s. Efter artikeln 

finns ytterligare en ölannons. Magasinets tredje avsnitt består av mer personliga anvisningar 

där läsare kan kontakta redaktionen för hjälp med att applicera artiklarnas råd på vardagen. 

Vidare varierar artikelutbudet och behandlar karriärsrådgivning, träningsanvisningar samt 

nyheter inom film och tv. Med andra ord kan King Magazines tredje avsnitt uppfattas relativt 

splittrat. Detta avsnitt är det enda i tidningens uppdelning där annat än moderelaterade 

                                                
95	  Elle:	  2013,	  s.218	  



 

 17 

annonser förekommer. Inledningsvis består annonseringen endast av modeprodukter som 

kostymer och klockor, ofta med celebriteter som exempelvis Leonardo DiCaprio. Detta kan 

anses vara en manifestering av den framgångsrike man som artiklarna beskriver. King 

Magazine utesluter därav annat än den kostymklädde mannen som uttrycker sin framgång 

genom att visualisera god ekonomi med sin goda smak och dyra varumärken. På så vis kan 

man utläsa hur magasinet använder ett ideal med finansiella framgångar och konsumtion för 

att underminera mannens självförtroende och uppmana honom till konsumtion.96 I tidskriftens 

senare del visas en mer realistisk karaktär upp: med annonser som föreslår öl, sport och 

teknik, samt artiklar som vägleder läsaren mer konkret. På många sätt påminner denna 

struktur om de kvinnliga veckotidningar som Hirdman studerade under 90-talet där kvinnor 

både fick se idealet och tillvägagångsättet för att bli sådan.97 Idag är det mannens tur att 

instrueras, medan kvinnor får se på ett önskvärt men ouppnåeligt ideal. Istället uppmuntras 

kvinnor till att uttrycka sitt bästa jag, använda sig av alternativ (med budgetprodukter och 

hälsovård) för att anspela på den kvinnliga skönhetens ideal, men i slutändan väger den 

personliga utvecklingen och självförverkligandet över. På så vis anpassas reklamen i Elle 

efter läsarens förhållanden och efterfrågan, till skillnad från King Magazine. Manlig 

annonsering bygger i Meehans mening en commodity audience: publiken blir varan som 

uppmanas till att anpassas istället för tvärtom.98 

2:2 Semiotisk analys 
Den semiotiska analysen kommer bestå av två artiklar ur respektive magasin (fyra samanlagt): 

”King kröner” och ”En klass för sig” ur King Magazine samt ”PS!” och ”Modellminnen” ur 

Elle.99 Valet baseras på dess anknytning till modetrender, utformning och deras kombination 

av bild och text.  

”King kröner” och ”PS!” bygger på beskrivningar av vad skribenten/redaktionen uppfattar 

vara nyckeltrender för säsongen, dock skiljer de sig åt genom att ”King Kröner” inleder 

herrmagasinet medan ”PS!” avslutar dess kvinnliga motsvarighet. 
                                                
96	  Ricciardelli,	  Clow	  &	  White,	  s.67	  
97	  Hirdman,	  s.268	  
98	  Meehan,	  s.314	  
99	  Jenny	  Fredriksson,	  ”PS!”,	  Elle,	  Stockholm,	  Aller	  förlag,	  nr4:	  april,	  2013,	  ansvarig	  utgivare:	  Hermine	  
Coyet-‐Ohlén,	  s.263	  
Helena	  Skoog,	  ”Modellminnen”,	  Elle,	  Stockholm,	  Aller	  förlag,	  nr4:	  april,	  2013,	  ansvarig	  utgivare:	  
Hermine	  Coyet-‐Ohlén,	  s.101	  
Claes	  Juhlin	  &	  Per	  Nilsson,	  ”En	  klass	  för	  sig!”,	  King	  Magazine,	  Stockholm	  Egmont	  förlag,	  nr4:	  april,	  
2013,	  ansvarig	  utgivare:	  Per	  Nilsson	  	  
Martin	  Ödman,	  ”King	  kröner”,	  King	  Magazine,	  Stockholm	  Egmont	  förlag,	  nr4:	  april,	  2013,	  ansvarig	  
utgivare:	  Per	  Nilsson,	  s.29	  
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”En klass för sig” och ”Modellminnen” beskriver tio respektive åtta kända personligheter. 

Intresset ligger i att undersöka vem som idealiseras och varför samt koppla det till läsarens 

subjektposition. 

2:2:1 ”King kröner” i King Magazine nr 5, maj 2013 
I King Magazines innehållsförteckning beskrivs ”King kröner” med underrubrik: ”Månadens 

måsten – utvalda av Kingredaktionen”. Detta representerar i sin tur en femsidig artikel med 

tio kortare, numrerade redaktionella texter som beskriver en enskild produkt i varje. Dessa 

texter kompletteras visuellt med en bild/fotografi av respektive produkt.  

Kontext  

Både innehållsförteckningens underrubrik och artikelns placering i magasinets inledande 

sektion är betydande för dess kontext. I tidskriftens modeinriktade innehåll blir det ett sätt att 

manifestera vad som bör prioriteras av en man. I synnerhet av en stilsäker man. Genom 

intertextuella anspelningar på livsstilsmagasinens utformning och ämnen skapas förväntningar 

hos läsaren rörande informerad om trender och liknande ämnen.100  Han blir mottaglig för 

förslag och eventuell förändring. Redaktionen placeras som överhuvud. De utser sig till 

experter genom att uttrycka att dessa produkter är nödvändiga att införskaffa den här 

månaden, och menar att de själva har kunskapen om utbudet produkter vilket legitimerar dem 

till att välja ut vad som är rätt. På så vis hamnar publiken, redan innan de läser artikeln, i en 

subjektposition som mottagare i en enkelriktad kommunikationshierarki där redaktionen har 

ensamrätt på urvalet av manliga uttryck.101  

Denotativ nivå 

Artikelns redaktionella innehåll består av fem sidor och är utplacerad på fem uppslag med en 

reklambild bredvid varje redaktionell sida. Genom att rama in varje artikel-sida med en svart 

kant, samt rubricera respektive sida med titeln ”King kröner” får läsaren en uppfattning om 

vad som i själva verket är reklam och vad som är redaktionellt innehåll. Typsnittet har en 

klassisk font som inger en elegant attityd, texten är överlag svart förutom vissa röda enheter 

där begreppen vill förstärkas. Artikeln får därmed en relativt enkel, minimalistisk utformning. 

Det intressanta här är hur redaktionen vidare väljer att inleda artikeln med en stor bild på 

en blommig, kort jacka. Den relativt korta beskrivningen som tillhör bilden lyder: ”Vår 

[redaktionens] favorit[jacka] heter Dominica och kommer i vårens trendigaste mönster: 

storblommigt”.102 Det är intressant hur texten genom ordval som ”storblommigt” och jackans 

                                                
100	  Bignell,	  s.41	  
101	  Ibid.,	  s.56	  
102	  Ödman,	  s.29	  
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namn ”Dominica” anspelar på stereotypt kvinnliga egenskaper. Detta kan uppfattas skapa en 

situation där läsaren inte längre känner igen det maskulina sammanhanget, med andra ord en 

form av vad Gaines kallade irritation of doubt.103 Genom att använda referenser till det 

manliga magasinets klassiska utformning (svart ram runt bild och text, samt ett typsnitt som 

är konsistent genom hela tidningen) hittar läsaren intertextuella element som påminner om 

tidigare erfarenhet av magasinet samt kan försäkra honom om att artikeln tillhör dess 

redaktionella material.104 Dock, tack vare det feminina, tvivelaktiga momentet har skribenten 

möjlighet att ta på sig en ledande roll genom att utnyttja läsarens ”brist på kunskap”. 

Intertextuella referenser 

Det minimalistiska temat: svart, röd och vit bakgrund framstår som en referens till en frack 

med röd fluga: den vita skjortan inuti, en röd, liten accessoar och den svarta kavajen som 

inramning. På så vis skapas ett symboliskt tecken i anspelningen på kostymens/frackens snitt 

och elegans vilket inger ett maskulint intryck.105 Möjligtvis är det därför som de feminina 

element som ovan nämnt kan publiceras utan att förlora magasinets manliga attityd.  

Det är därtill nödvändigt att påpeka att artikelns visuella komplement till texten består av 

bilder på produkter, inga modeller eller celebriteter förekommer. I reklambilderna som är 

utplacerade bredvid varje sida visas däremot män, de flesta i kostym (samtliga annonser för 

reklam för klädesvarumärken) men även ett par i mer sportiga kläder som bomullströjor, t-

shirts och jeans. Liksom männen Ricciardelli, Chow och White utläste i metrosexuella 

tidskrifter, är männen som visas i reklamerna relativt smala och påklädda.106 En kvinna 

förekommer också på en reklambild tillsammans med ett par män, även hon är fullt påklädd i 

samma sportsliga utstyrsel som sällskapet.  

Kombinationen av artikel/reklambild gör att även det redaktionella materialet får en 

promotionskaraktär. Intrycket förstärks med undertexter till produkterna som beskriver pris. 

Kopplingen mellan bild och text 

Det finns två typer av visuella element i ”King kröner”: bilder på produkterna som King 

Magazine rekommenderar samt uppslagens reklambilder vid sidan av det redaktionella 

materialet. Strategisk placering av produkterna ger varje uppslag en egen karaktär i 

förhållande till artikelns övriga sidor med hjälp av associationslogik.107 

                                                
103	  Gaines,	  s.24	  
104	  Bignell,	  s.	  41	  
105	  Ibid.,	  s.15	  
106	  Ricciardelli,	  Clow	  &	  White,	  s.73	  
107	  Gaines,	  s.26	  
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På första sidan är den blommiga jackan placerad ensam. Dess konnotationer förmedlas på 

egen hand (som beskrivet ovan) och räcker som en stark inledning för artikeln. Vid sidan om 

visas en reklamannons för varumärket Sir of Sweden. Detta är en svart/vit bild som visar en 

äldre man i kostym, med andra ord är den väldigt olik produkten som presenteras i den 

tillhörande artikeln. Dock inger den mannen just den trygghet som en läsare eventuellt 

behöver: en maskulin herre i kostym, som kompensation för ett relativt feminint uttryck 

bredvid. På så vis förlorar inte läsaren sitt förtroende för magasinets innehåll.  

På följande uppslag presenteras plats 2 och 3: en stor, svart och tunn tv från Philips som 

utger sig för en glasskiva, samt ett svart, enkelt paraply vars titel lyder ”Stilrent regnskydd”. 

Texterna beskriver enkelhetens exklusivitet genom metonymers symbolik (tv – glasskiva) och 

tillsammans med reklambilden bredvid, en ung man i kostym, skapar det en uppfattning om 

hur en ung man bör vara: teknikintresserad – och alltid elegant.108 Manlig livsstil ska visa 

konsistent elegans: från klädsel, till vardagsrum och promenaden i regnet. På samma sätt 

kopplar tredje uppslaget ihop en stilfull bil som uppskattas för sin komfort med en ung man i 

skjorta och kavaj i jeansmaterial: en man ska kunna vara bekväm och stilig. Fjärde uppslaget 

presenterar en karaktär med mer attityd: en ”kolsvart och stenhård” klocka, tillsammans med 

en parfym som ”doftar cowboy” och ett par ”grungetvättade” jeans. Trots bristen på modeller 

i artikeln illustrerar Replays annons bredvid hur en man som kombinerar dessa produkter ser 

ut: ung, avslappnad i jeans, med rufsigt hår och uppkavlade ärmar. King Magazine behöver 

inte modeller då de har reklambilder som kompenserar och visualiserar artiklarna. 

I det sista uppslaget visas de tre sista produkterna: en cykel, färgglada skor och en öl. 

Texternas karaktär skiljer sig relativt mycket åt; cykeln anses vara avsedd för både pendlare 

och sportintresserade, skorna i mocka är ”snygga alternativ till kängor för ”skandinaviska 

sommarfötter” och ölen en smakkombination av söt cider/bourbonwhiskey för grillkvällar. 

Dock, reklambilden som är ansluten till artikeln sammanfattar alla produkter i ett koncept: 

den visar tre män i bekväma tröjor och shorts, i sällskap av en liknande klädd kvinna 

(samtliga ser ut att vara runt 30 år) på ett flak i en öken. Med tillhörande bag och solglasögon 

på huvudet och en text som berättar att platsen är Rub’al Khali öknen i Förenade 

Arabemiraten är det tydligt att sällskapet, förmodligen en grupp vänner, är ute och reser. I 

samband med produkterna i artikeln och dess beskrivningar framgår myten om vad som gör 

en manlig semester lyckad, och produkterna som krävs för att uppnå den.109 

Konnotativ nivå 
                                                
108	  Bignell,	  s.17	  
109	  Ibid.,	  s.16	  
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Utifrån ovan diskussion är det tydligt att artikeln presenterar flera olika manliga identiteter: 

den äldre, förtroendeingivande, följt av tre yngre med olika personligheter: den elegante, den 

bekväme och den lite rebelliske. Varje man kan leva upp till en välklädd identitet. Genom att 

presentera produkter vid varje man förmedlar King Magazine även tillvägagångsättet för att 

uppnå denna identitet: genom konsumtion. Det finns produkter som skapar mannen, oavsett 

karaktär/identitet. Dock kan man tolka ett hinder då man tittar på produkternas 

prisbeskrivningar: med undantag för ölen tillhör samtliga produkter premiumkategorin varpå 

det krävs god ekonomi för att uppnå dessa identiteter. Det konnoterar att en man måste uppnå 

en viss finansiell framgång och standard för att kunna leva upp till ideal-identiteten, oavsett 

vilken han väljer. Tar man hänsyn till den avslutande bilden (ett sällskap på semester) i 

artikelns syntagmatiska sekvens kan det även tolkas att en uppnådd framgång och ideal 

identitet leder till goda förhållanden och upplevelser.110  

Vidare, då det är magasinets redaktion som utsett dessa produkter till de bästa på 

marknaden innebär det att de har erfarenhet och besitter kunskap om hur man uppnår 

framgången som krävs för att leva upp till de konstruerade idealen. Som inledning till 

magasinet presenterar ”King kröner” därav ett mål som mannen bör sträva efter, och genom 

att läsa magasinet, samt följa dess råd och instruktioner förses läsaren med en möjlighet att 

uppnå det. 

2:2:2 ”PS!” i Elle nr 5, maj 2013 
”PS!” är en återkommande artikel i Elle som avslutar varje nummer. Som komplement till 

övrigt material i tidningen samlar ”PS!” på två sidor ett antal moderelaterade nyheter som inte 

faller under övriga rubriker i numret. Texten i artikeln beskriver trender, nylanserade 

kollektioner/produkter samt designers som anses aktuella. 

Kontext 

Det finns två förhållanden att ta hänsyn till ifråga om artikelns kontext (då den yttre 

kontexten, där läsaren möter texten, är oberoende av redaktionella val): till att börja med 

befinner sig texten i ett modemagasin. Magasinet fyller dessutom 25 år vilket påvisar 

läsarvänligt innehåll som uppehåller en trogen eller ständigt förnyad kundbas, tillräckligt stor 

för att vara lönsam under en lång period. Det inger förtroende för innehållet och dess 

sanningsanspråk, samt dess kunskaper inom mode.    

Vidare innebär artikelns placering, som sista redaktionella texten i magasinet att den 

förknippas med ytterligare egenskaper. I och med magasinets ämnesområde och artiklarna 
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som publicerats tidigare längre fram i det förväntas läsaren känna till artikelns ämne, även om 

varken rubrik eller undertitel (”PS! Sista ordet om det senaste”) förklarar vad den innehåller, 

samt vad gör den viktig. ”Det senaste” är här ett metonym för modetrender.111 På så vis 

konstruerar skribenten/artikeln en uppfattad konsument genom subjektpositioneringen.112 Då 

den antar att målgruppen är införstådd i ämnet producerar den även en avsedd läsare: en 

kvinna som ska vara ute efter ”det senaste” inom varumärkeskollektioner och nylanseringar 

av modeprodukter, även om ”det senaste” lika gärna hade kunnat innebära nyheter inom andra 

ämnen. 

Denotativ nivå 

Månadens ”PS!” består av sju korttexter med tillhörande bilder (både teckningar och 

fotografier) med rubrikerna ”Gettosnygg”, ”Lyxflummig”, ”Glitter, glitter och mer glitter”, 

”Tuffa danskar”, ”Kamoklart”, ”Mmm… arni!” och ”Katitzi på vift!”. På denotativ nivå kan 

vi urskilja sju olika ämnen som artikeln tar upp: 1. hiphopkulturella referenser i mode, 2. 

Varumärket Saint Laurents nya kollektion, 3. Smyckesvarumärket Mawis lansering av en 

väskkollektion, 4. Danska designers inom accessoarer, kläder och smycken, 5. 

Kamouflagemönster som trend, 6. Varumärket Marnis nya parfym 6. Singoallablusens 

skärning. Samtliga ämnen har mellan en och tre tillhörande visuella komplement, tecknade 

eller fotografier (återkommer i diskussionen längre ner).  

De olika ämnena och rubrikerna ger en splittrad bild av vad artikeln vill förmedla. Vad 

som egentligen hade kunnat uppfattas som obetydliga rester får därför ett syfte när rubriken 

”PS!” anspelar på de avslutande orden i ett brev. 

 Intertextuella referenser 

Med sin rubrik i stor, svart stil i högra hörnet samt underrubriken ”Sista ordet om det senaste” 

refererar skribenten intertextuellt till avslutningar på brev, referensen ger uppfattningen om att 

dessa nyheter inte är de viktigaste i sitt slag men att det är nödvändigt för läsaren att känna till 

dem.113  

Skribenten är relativt anonym (endast en liten notis på vänster långsida nämner henne, 

Jenny Fredriksson) vilket avpersonifierar förhållandet som brev vanligtvis uppehåller. I övrigt 

saknar artikeln referenser till brevformatet, de textuella avsnitten är placerade oregelbundet 

och bilderna visar okända personer istället för skribenten. Då typsnitt och bildernas 

utformning varierar framstår artikeln snarare som en klippbok, vilket framställer 
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uppfattningar om informationen som någon form av rester. Till skillnad från många andra 

artiklar i Elle, och ”King kröner” i King Magazine finns inga priser kopplade till artikeln, inte 

ens vid det fall då en enskild produkt (Marnis parfym) nämns. Det ger uppfattningen om att 

artikelns produkter är Fredrikssons egna urval, istället för ett media capture tycks 

informationen bygga på egna beslut.114 Spridningen av ämnen kan tyckas påvisa detsamma, 

då samlingen texter verkar sakna ett specifikt syfte.  

Detta är den sista informationen magasinet sänder ut till läsaren (fram till nästa månad), i 

flera tidskrifter (däribland King Magazine) är placeringen tillägnad en krönika skriven av en 

relevant person. Trots sina referenser till en klippbok, och eventuella tecken på mediets 

objektiva urval väljer Elle därav en relativt opersonligt utformat avsked. I sin kontext blir 

”PS!” därför en rentav informativ textsamling. Den inbjuder inte läsaren till någon dialog eller 

relation.  

Det är även nödvändigt att ta upp anspråket på artikelns objektivitet: för då Fredriksson 

själv ger sig rollen att avgöra vad som är viktigt att nämna och informera om omformas 

artikeln till ett relativt subjektivt meddelande.  

Koppling mellan bild och text 

På samma sätt som artikelns textenheter skiljer sig åt, skiljer sig även bilderna. Som tidigare 

nämnt visas fotografier och en illustration. Illustrationen tycks vara målad i akvarellfärg, är 

relativt stor och tar upp nästan hälften av ytan på artikelns första sida, enligt samma notis som 

presenterar Fredriksson som skribent redogörs att Lovisa Burfitt har illustrerat bilden.115 Den 

föreställer en lång, mörkklädd och blondhårig kvinna som visualiserar Saint Laurent 

kollektion som textens rubrik benämner ”rockig bohemromantisk à la Los Angeles”. 

Teckningen visualiserar därav en anda. Även om det är avbildningen av en utstyrsel i Saint 

Laurent kollektion verkar målningen, i kombination med ordvalet ”à la” snarare göra anspråk 

på att ge inspiration än konkreta instruktioner angående utvalda plagg.  

Resten av artikelns bilder består av fotografier i kollageform, de visar både produkter 

(exempelvis Marnis parfym) samt personer, främst modeller men även två oidentifierade 

”hiphopare”, med andra ord: inga konkreta individer som läsaren är avsedd att känna igen.  

Textstycket ”Gettos-snygg” är en vidare ansats till inspiration: texten kompletteras med 

fem bilder. Två hiphopare visas på ett gemensamt foto, två modeller visar varsin utstyrsel 

hämtade från två olika varumärken (ett premiumvarumärke, Ann-Sofie Back, respektive 

Weekday som representerar ett budgetalternativ) samt en svart sjal och ett stort halsband i 
                                                
114	  Petrova,	  s.121	  
115	  Lovisa	  Burfitt	  är	  en	  svensk	  designer	  och	  illustratör,	  stationerad	  i	  Paris.	  
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guld vars beskärning gör att de ser ut att vara placerade på resterande foton. Dessa bilder kan 

tolkas vara fem olika enheter utvalda ur olika paradigm: fem tecken (bilder) hämtade ur olika 

uppsättningar, ungefär som en bokstav ur alfabetet. 116  I kombinationen två ”klassiska 

hiphopare”, två exempel på utstyrslar (premium och budget) samt två accessoarer framställs 

ett sammanhängande syntagm av dessa paradigmatiska tecken: ett koncept som artikeln 

uppmuntrar och förmedlar i inspirationssyfte. Bild och text samarbetar därav inte för att sälja 

en viss produkt (inga priser presenteras), men för att med hjälp av konnotationer sälja in en 

idé med tillhörande visualisering av hur en kvinna (som är medveten om det senaste) bör klä 

sig.117 Samtidigt som det kan uppfattas mana läsaren till att tolka och utnyttja inspirationen på 

eget sätt är det nödvändigt att framhäva hur bilder och konkreta angivelser i texten 

konstruerar läsarens uppfattning om vad som bör konsumeras (inspirationen ska hämtas från 

90-tal, alternativt tidigt 2000-tal, smycken från varumärket Tom Binn och kläder från 

Weekday och/eller Ann-Sofie Back som har rätt referenser). På det sättet kan det tolkas som 

att läsaren förses med egna möjligheter – men inom ramar. Detta är konkreta exempel på hur 

en modern kvinna ska klä sig och identiteten hon bör konsumera. 

Konnotativ nivå 

På konnotativ nivå uppfattas två mönster: 1. Teman i texternas ämnen beskriver den moderna 

kvinnan som en kombination av feminina, mjuka värden och mer dominanta, auktoritära 2. 

Strukturen i sättet att tala om designers och tilltala läsaren bygger upp en uppfattning om 

magasinet som källa för viktig kunskap. 

Artikeln är, tack vare sina korta textstycken, relativt motsägelsefull. Med associationsrika 

metaforer talas det om en ”streetig sport-trend” med bandanas och scarves, samtidigt som 

texten nedanför rekommenderar kuvertväskor med ”djärva juveler”. 118  Underrubrikerna 

”Kamoklart” och ”Katitzi på vift!” finns ambivalensen i enskilda stycken. ”Flickigt gulligt” 

kontra ”gulfkrigslook” (ur ”Kamoklart”), ”ljuvliga klänningar” och ”vassa läderbyxor” (ur 

”Katitzi på vift”). Som ovan nämnt fortsätter artikelns inspirationstema, men ännu viktigare så 

konstrueras även en förväntad identitet hos läsaren. Ambivalensen ger upphov till Gaines 

”irritation of doubt”. Det uppstår ett tvivelaktigt moment då artikeln uppmanar till feminina 

drag, som elegans, ljuvlighet och romantik (orden används i beskrivningar av olika stilar) 

samtidigt som det förväntas mer hårda karaktärsdrag och stilmönster. På samma sätt som i 

King Magazines inledande uppslag befäster Elle sig som vägledare i detta tvivel. Då de 
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skapar oro, skapar de även en identitet att leva upp till, levererar inspiration till att uppnå en 

sådan – och förmedlar information om ämnet. 

När Fredriksson nämner designers visas förväntningar på förkunskaper. Ett flertal namn 

nämns i reportaget och det är endast i en minoritet av fallen (i textstycket ”Tuffa danskar” och 

”Glitter, glitter och mer glitter”) som läsaren får veta varumärkestypen, (kläder- eller 

accessoarvarumärke) designern representerar. På så sätt blir namnen indexikala tecken som 

påvisar magasinets överordnade kunskap.119 Vidare visar inte textstyckena någon kritik 

gentemot modeskaparna, istället nämns de i sammanhang där deras kollektioner, produkter 

och trendreferenser hyllas, rekommenderas eller används som inspiration. Utifrån det 

konstruerar och reproducerar artikeln uppfattningen om vad som är viktig, grundläggande 

kunskap, men även sig själv som källa för den. Som avslutning på magasinet ger artikeln 

därmed uppfattningen om att detta är ”det senaste” som är viktigt att kunna, men då det krävs 

mer kunskap uppmanar den läsaren till fortsatt konsumtion: inte av specifika produkter, men 

av tidskriften.  

Den konnotativa underförståelsen blir därmed att den moderna kvinnan är en ambivalent 

identitet att leva upp till, och endast genom att läsa magasinet kan läsaren lära sig att leva upp 

till henne. 

2:2:3 ”En klass för sig” i King Magazine nr 5, maj 2013 
”En klass för sig” består av fem sidor där tio män presenteras, samtliga är kända och utvalda 

till artikeln på grund av att de bär kostym och anses kända för sin stil. Artikeln kombinerar 

porträttbilder och kortare beskrivningar av varje person. 

Kontext 

Artikeln är placerad i tidningen mitt, i ett avsnitt som behandlar kostymer. Avsnittet innefattar 

flera artiklar som ger råd om inköp, styling-anvisningar och liknande. Läsaren möter texten 

strax efter en artikel som beskriver olika inköpsalternativ utifrån budget (skräddarsytt, 

måttsytt, konfektion) och strax innan en artikel som föreslår kostymer. Som syntagmatisk 

sekvens kan artiklarna skapa uppfattningen om en handbok för män som söker en elegant 

stil.120 Först presenteras ett åtråvärt objekt. Genom att visa kostymer i flera prisklasser 

framställer King Magazine kostymen som en realistisk önskan. Därefter visualiserar 

redaktionen förebilder med artikeln ”En klass för sig”, varpå läsaren får en uppfattning om 

hur han ska se ut, han positioneras till ett subjekt som ska söka ett mål: att se ut som 
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förebilderna.121 Därefter vägleder reaktionen läsaren i följande artikel till att anspela på 

förebilderna.  

Denotativ nivå 

Artikeln påminner något om utformningen i ”King kröner”: tio bilder är publicerade, samtliga 

är numrerade och föreställer en celebritet/offentlig person som uppfattas vara karaktäristiska 

kostymbärare. De flesta har politiska anknytningar, som tidigare prinsar, presidenter och 

liknande, men även idrottare, musiker och bilproducenter (personer ur företagens ledning) 

förekommer. Alla män är inte nödvändigtvis hushållsnamn som varje läsare känner till, men 

därför är samtliga bilder försedda med en kortare text som talar om vem personen på bilden 

är, varför han finns representerad, hur hans stil ser ut samt huruvida respektives kostymer 

är/var dyra eller inte. Dock ligger fokus mer på kostymen än männens personlighet, bilderna 

uppfattas används som ett sätt att visualisera stilen snarare än att porträttera personernas 

identitet. 

Underrubriken till ”En klass för sig” förklarar artikelns syfte för läsaren: ”King listar 

historiens 10 stilfullaste kostymbärare”. Varje sida i artikeln är försedd med texten 

”Historiens största stilikoner” högst upp på sidan.  

Intertextuella referenser 

Med hänsyn till presentationerna av mer eller mindre kända (men framgångsrika) män 

påminner artikeln om de idolreportage som ungdomar möter i tonårsmagasin. Personernas 

framgångar och karriärer kan uppfattas vara den första implikationen på idealiserad 

manlighet. Dock är det även lämpligt att framhäva yrkena som idolerna lyckats inom: 

fotbollsspelare, rockmusiker, president. Det är yrken som 1. Uppmuntras som hobby i 

ungdomsålder 2. representerar manliga värden som ledarskap och aktivitet.122 Det innebär att 

dessa idolbilder inte bara visar framgångsrika män, utan identiteter som män lär sig beundra i 

tidig ålder. Genom sin konkreta, numrerade utformning anspelar artiklarna på rankning och 

därav ger uppfattningen om att mäta manligheter. På så vis får läsaren en uppfattning om vad 

han bör värderas högst, samt vilka egenskaper som är önskvärda men inte fullt lika 

nödvändiga.  

Artikelns färgschema och utformning följer samma tema som ”King kröner”. Genom att 

referera till samma konnotationer etablerar King Magazine sin karaktär. Även antalet objekt 

är detsamma. Då personer och produkter presenteras på samma sätt framställs ämnena som 

likvärdiga konsumtionsvaror: både produkter och karaktärer är till salu. Läsaren erbjuds därav 
                                                
121	  Bignell,	  s.56	  
122	  Ricciardelli,	  Clow	  &	  White,	  s.64	  



 

 27 

möjligheten att välja ut och kombinera stilförebilder och produkter att använda i sitt 

identitetsskapande. Det ger en läsaren en uppfattning om individuella beslut och skapandet av 

en egen personlighet, även om alla beslut anspelar på samma hegemoniska maskulinitet. King 

Magazine förser sina läsare med ett tydligt ramverk i framställningen av manlighet och 

identitet: bland annat genom att repetera frackens stilistiska form i beskrivningen av åtråvärda 

objekt och förebilder kopplas en elegant stil till framgångsrik manlighet. Associationslogiken 

normaliserar förhållandet varpå läsaren tar för givet att stil, framgång och manlighet hänger 

ihop.123  

Kopplingen mellan bild och text 

Texterna tillhörande bilderna i reportaget är uppdelade i fyra ämnen/frågor: 1. Vem, 2. 

Varför, 3. Hur, 4. Dyrt. På så vis beskrivs karaktärer och stilen som visualiseras på bilden. 

Metonymet ”Dyrt” används som alternativ formulering till prisfrågan som ett sätt att 

eliminera låga prisklasser redan innan fördjupande läsning.124 Svaren varierar men säger mer 

eller mindre detsamma: ”One of a kind”, ”Så in i helvete”, ”Elegans kostar” och liknande. 

Endast två svar anmärker på något lägre kostymkostnader: ”Bitvis” och ”Inte nödvändigtvis, 

men kräver fingertoppkänsla”, i de fallen talar man om politikerna Jan Eliasson och John F 

Kennedy (listade nummer fyra och fem).  

Genom variationen av personligheter som presenteras erbjuds även en mängd olika 

identiteter att idealisera och efterlikna. Olika kostymer kategoriseras efter olika personligheter 

som ett sätt att underlätta identifikation för läsaren. Till samtliga kostymer kopplas ett yrke: 

som ovan nämnt klär politiker sig billigare i förhållande till andra, på samma sätt framställs 

italienarna Gianni Agnelli och Lapo Elkann (nummer åtta och nio, huvudägare och 

varumärkeschef för bilmärket Fiat) som innovativa. För kreativa arbeten som musikproducent 

(Mark Ronson, nummer sex) och skådespelare (Cary Grant, nummer sju) uppmuntras 

klassiska kostymer men med individuella inslag, vikten ligger i att kunna matcha på ett säkert, 

stilbildande sätt. Det essentiella i dessa identiteter är dock att varje man, oavsett yrke, bör 

använda kostymen för att på så vis leva upp till en elegant standard. 

Det är intressant att även lyfta fram vad som saknas i texten i förhållande till bilderna: en 

kategorisering utav ålder. I texten framgår födelseåret bredvid namnet, samt eventuellt dödsår. 

Genom att visualisera ålderns karaktär framställs även vad som är lämpligt för given ålder. 

Yngre män är fotograferade i mer avslappnade poser, med antingen öppen kavaj, löst 

hängande slips eller ingen överhuvudtaget, samtliga utanför en studio. På så vis konstrueras 
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också en uppfattning om den yngre läsaren: det är tillåtet att vara mer bekväm, men för att 

uppehålla en stadig framgång kräver högre ålder en mer allvarsam uppsyn – och därav en 

tillknäppt kostym. På så vis speglas/framställs mannens läge i livet genom att med 

associationslogik koppla ålder till kostym.125 

På sådana sätt, med underliggande medel, uttrycks kategorisering av män. Det ger 

instruktioner om valmöjligheter, ramar och uppmaningar i manlighetsprocessen. Det enda 

essentiella i denna process är kostymen, som symbol för essentiell manlighet.126 

Konnotativ nivå  

Trots att artikeln menar att presentera stilikoner visualiserar den även hegemoniska 

maskuliniteter. Hegemonisk maskulinitet framställs dock inte som en enskild roll, utan 

möjliggör flera olika uttryck. Manlighet kan förkroppsligas i form av en atlet, bilhandlare, 

musikproducent, politiker och så vidare – dock är det viktigt att vara framgångsrik i sitt 

yrkesval. Genom personernas poser, deras klädkoder och beskrivningar av dessa konnoteras 

föreställningen om lyckade män. Det som binder samman hegemonisk maskulinitet är därmed 

finansiell framgång, ledargestaltning – och stil. Genom att klä sig på ett framgångsrikt sätt är 

det även möjligt att bli framgångsrik i sin karriär. Även om personerna som presenteras i ”En 

klass för sig” började med att utveckla en karriär innan sin stil uppmuntras läsaren till att göra 

det omvända och börja med stilen. Då reportaget visar personer som lyckats åstadkomma det 

läsaren drömde om i unga år framstället King Magazine en eskapism. Till denna eskapism 

kopplar de sedan kostymen som ett åtråvärt objekt och nyckeln för framgång.127 King 

Magazine menar därav att de vet vad du vill och borde ha, för att senare följa upp med ett 

reportage som ger förslag på inköp. 

Medan den denotativa nivån visar förebilder framställer konnotationer en framgångsrik, 

hegemonisk maskulinitet. Kombinationen förmedlar myten om att endast genom konsumtion 

uppnås framgång.128  

2:2:4 ”Modelldrömmar” i Elle nr 5, 2013  
”Modelldrömmar” är ett fyrsidigt reportage där nio svenska modeller intervjuas kort om deras 

minnen från att ha arbetat med tidningen Elle under tidigare modereportage. Artikeln 

presenterar både nya och gamla modeller, dock är endast tre utav dessa fortfarande 

uttryckligen verksamma som modeller.  
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Kontext  

Trots att Elle har en specifik sektion för modeartiklar hamnar ”Modelldrömmar” längre fram i 

samband med andra artiklar innehållandes personliga intervjuer. Det lyfter artikeln ur 

modeavsnittets promotionsfokuserade karaktär. Istället kan artikelns tyckas gynna magasinets 

relationsbyggande och förtroendeingivande karaktär. Artikeln motiveras med att magasinet 

fyller 25 år, därav förmedlas hur modellerna ska under sina karriärer ha arbetat för och 

uppskattat samarbeten med Elle. Det ger uppfattningen om Elle och dess medarbetare som en 

vänskaplig redaktion, som memorerar och för dialoger med gamla och nya anställda.  

Samtidigt ger kopplingen till kända modellnamn magasinet en viss status och etablerar den 

som ett värdefullt svenskt modemagasin. Det finns även en viss historisk aspekt i artikeln, då 

den visar upp och refererar till äldre tider.  

Föregående artikel handlar om månadens omslagsmodell Josefin G. Hon har nyligen 

vunnit Top Model Sverige och ska nu bli en professionell modell. I förhållandet med 

”Modelldrömmar” utgör detta en presentation av karriärmöjligheter med skönhet som 

redskap.  

Denotativ nivå 

Artikelns nio modeller beskrivs med både text och arkiverade fotografier från gamla Elle 

nummer under åren 1992-2012. Modellerna utgörs av (i samma ordning som de presenteras i 

artikeln) Fanny Boström (33), Vendela Kirsebom (46), Emma Wiklund (44), Mona 

Johannesson (26), Hedvig Palm (18), Adina Fohlin (28), Malin Persson (34), Sara Blomqvist 

(24) och Izabella Scorupco (43).  

Intervjufrågorna med modellerna varierar, vilket gör att det aldrig framkommer huruvida 

Fohlin och Persson fortfarande är verksamma inom yrket. Gemensamt för alla texterna är en 

presentation av namn och ålder. Den repetitiva utformning får namn och ålder att framstå som 

en viktig del av individen som presenteras. Det polysemiska förhållandet i tecken och texter 

gör att skilda meningar kan tolkas ur detta. Elle kan tolkas hylla åldern inom ett yrke som 

annars fokuserar på ungdom, samtidigt kan den blottade åldern anses vara ett indexikalt 

tecken på yrkets föränderlighet och jakt på just ungdom (ingen av modellerna över 

20årsåldern uppfattas vara aktiva längre).129 

Syftet med artikeln anses dock vara en tillbakablick på goda minnen.  

Intertextuella referenser  
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”Modelldrömmar” har karaktärsdrag från två typer av journalistiska ämnen: både 

personreportaget och modereportaget. Personreportaget representeras av de korta intervjuerna 

med modellerna. På samma sätt som idoler talar de om karriär, minnen och dagens status i 

syfte att skapa en relation till läsaren – men framförallt att framhäva en relation med 

magasinet. Till skillnad från vanliga personreportage framställs redaktionen inte som 

främmande för modellen som intervjuas, även om skribenten Helena Skoog inte närvarat vid 

de fotosessioner som modellen deltagit i. Istället talar modellerna om ett förhållande till Elle. 

Sättet att tala och framhäva Elles roll i samtliga intervjuer skapar myten om en fiktiv karaktär: 

Elle blir en osynlig person som modellerna arbetat tillsammans med och som läsaren bygger 

en relation med.130  

Modellernas roll och bildernas utformning anspelar på bilder ur ett modereportage. Dock 

har intervjun plockat ut modellerna ur modereportagets promotionsfokuserade kontext, de 

presenterar inga produkter för läsaren att önska sig. Det finns däremot andra egenskaper som 

förespråkas: istället för specifika produkter uppmuntras konsumtion av Elle, skönhet och 

ungdom i förhållandet mellan bild, text och konnotationerna som uppstår. 

Kopplingen mellan bild och text 

Modeller är en mänsklig gestaltning av samtidens ideal, bilderna i artikeln visar därav 

uppfattningar om skönhet under de 25 år som Elle publicerats. Fotografierna föreställer 

kvinnor från 90-talet till tidigt 2010-tal med flera skiftningar i modet. Trots dessa skiftningar 

framställs dock ungdomen som en röd tråd i uppfattningen om skönhet. Texterna kompletterar 

denna uppfattning då samtliga modeller som överskridit en viss ålder inte längre är aktiva 

inom yrket. Att vara ung konnoterar på så vis framgång och möjligheter att uppfylla drömmar 

vilket även titeln ”Modellminnen” refererar till. Äldre före detta modeller uttrycker delvis 

nostalgi (angående samarbetena med Elle), men även en viss bitterhet över dagens 

modellindustri. ”[Modeller] byts ut mycket snabbare. Dessutom har det blivit mycket yngre 

och magrare så jag tror det är tuffare än när jag jobbade” svarar Wiklund på frågan angående 

hur hon tror modellyrket förändrats sedan hon började jobba. Kirsebom säger även att det har 

blivit kallare och tuffare.131 Därtill visas bilder från 90-talet då de båda var aktuella: unga 

blondiner förföriskt poserande i läder (Wiklund) respektive naken (Kirsebom).  

I artikeln framförs även hintar om var gränsen för ung/gammal går. Johannesson som är 26 

år svarar på samma fråga som ovant nämnd, hon förklarar att hon ska försöka arbeta så länge 

hon ”kan och orkar”, Fohlin som är 28 år får inte frågan överhuvudtaget, deras tillhörande 
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bilder är tagna 2004 och 1999.132 Genom associationslogik framstår drömkarriär och ungdom 

som ett sammanhängande koncept, ungdomen blir ett indexikalt tecken på framgång.133 

Ett ytterligare ideal framgår i jämförelse av bilderna: nyligen tagna bilder visar smalare 

modeller än äldre bilder. I samband med Wiklund uppfattade kritik kan det uppfattas 

ambivalent då dubbla budskap framförs i artikeln, men på ett underliggande plan är idealets 

utveckling en faktisk hyllning. Det kan även ses som en ytterligande enhet som anspelar på 

barnkroppen vilket i artikelns syntagm förstärker hyllningen till ungdomen.134 

Konnotationer 

Då Skoog talar med modellerna i intervjun gestaltar hon Elle. Trots att hon själv inte 

nödvändigtvis varit med i situationerna framställs modellernas erfarenheter som gemensamma 

minnen. I samma anda talar modellerna om erfarenheter och upplevelser som de delat med 

magasinet, de namnger även personer ur redaktionen som ska ha gjort ett större intryck hos 

dem. Det ger uppfattningen om Elle som vän till modellerna, och därmed en pålitlig källa för 

kunskap och insyn i en eftertraktad industri. 

Det är eskapistiska förhållanden som beskrivs: modellerna är unga, vackra, träffar 

spännande fotografer och reser till intressanta platser. Artikeln förespråkar/marknadsför inga 

produkter, den varken ger instruktioner eller uppmanar till något specifikt beteende. Däremot 

visualiserar Elle en miljö och privilegierar vilka som lämpar sig till att vara inkluderade i den. 

I jämförelse med de aktiva (och före detta modellerna) blir det tydligt att läsaren inte 

kvalificerar sig. Däremot, då läsaren möter Elle och bygger upp en relation till magasinet 

(genom att konsumera det) får läsaren en insyn i den åtråvärda livsstilen tack vare Elles nära 

förhållande till modellerna. Elle blir på så vis en arena för uttryck och upplevelse av 

drömmar.  

Till artikeln har två hårvårdannonser placerats. I samma stil som de aktiva modellerna i 

artikeln, är flickorna i annonsen unga och smala. På artikelns sista sida promotar Elle, i 

samarbete med annonsören, en tävling där läsaren har möjlighet att vinna klippning, styling 

och ”professionella” hårvårdsprodukter. Det redaktionella materialet har inte nödvändigtvis 

gett läsaren intrycket att modellvärlden är tillgänglig för henne, men annonserna erbjuder 

möjligheten att efterlikna de idealiserade modellerna och åtråvärda livsstilen. 
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I förhållandet mellan Elle, modellerna och modellernas framgångar skildras Elle även som 

en nyckelaktör i yrkets karriärsutveckling. Magasinet har både utgjort startbanan för före detta 

modeller, och utgör en grund för de nya. Den erbjuder unga svenska modeller möten med 

industrin både på nationell och internationell nivå och uppmuntrar karriärernas utveckling 

(bland annat genom Elle-galan som utmärkte Fohlin som ”Årets modell” 2004). Det skapar en 

uppfattning om Elle som basen för svenska modeindustrins utveckling och uppehåller 

identiteten som allvetande modekälla. 

På så vis syns hur Elle framställer magasinet som en central part av moderna kvinnors, 

både modellers och läsares, vardag och liv. De som inte möter Elle, vare sig i produktionen 

eller konsumtionen i tidningen, riskerar att gå miste om förmånerna som en förhöjd livsstil 

med Elle erbjuder. 

3. Sammanfattning och resultat 
3:1 Resultat 

-‐ Hur uppmuntras konsumtion i kvinnliga modemagasin kontra manliga 

modemagasin? 

I manliga modemagasin används visualisering av framgång för att uppmuntra konsumtion. I 

mötet mellan reklam och artiklar kombineras framställningar av ett mål (hegemonisk 

maskulinitet gestaltad av celebriteter) med en handboksliknande utformning. Specifika 

produkter och lämpliga metoder presenteras för att underlätta processen för läsaren. 

Produkterna framställs som avgörande för en framgångsrik manlighet då egenskaper som 

finansiell framgång måste visualiseras (med hjälp av bland annat kläder). Maskulinitet 

konstrueras och blir på så vis beroende av konsumtionsmedel.  

Kvinnliga magasin är istället utformade för att bygga upp en annan relation till läsaren 

(inte en auktoritär). Genom att nästintill gestalta Elle gör magasinet anspråk på att vinna 

förtroende och presentera drömmar. De eskapistiska skildringarna skapar delvis ett beroende 

till magasinet och framställer det som en grundläggande konsumtionsvara för kvinnor. Endast 

genom modemagasinet kan kvinnan få en inblick i flärden och hitta alternativa medel till att 

införliva flärd i vardagen.  

I annonserna går det att utläsa spår från Bona fide-kategoriseringar, där män är en mer 

eftertraktad målgrupp och erbjuds nästan enbart premiumvarumärken. 135  På så vis 

reproduceras även uppfattningen om att män måste konsumera premiumprodukter för att 
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uttrycka sin maskulinitet. Kvinnor möter en större bredd av möjligheter och likaså även större 

bredd bland produktutbudet, vilket även inkluderar flera budgetalternativ.  

-‐ Vilka genusmönster framställs i förhållandet mellan reklam och redaktionell 

text? 

Det framställs flera olika manliga identiteter och roller i modemagasinen, det essentiella för 

dessa identiteter är deras hegemoniska karaktär. Detta uttrycks genom att visualisera 

finansiella framgångar och bära en korrekt klädsel vilket även ger en stark uppfattning om 

metrosexualitet som ideal. Läsaren bemöts som en relativt okunnig publik och magasinet tar 

därav på sig rollen som instruktör och mentor. Det finns tydliga riktlinjer för hur man 

åstadkommer en ideal, hegemonisk maskulinitet. Riktlinjerna är en stark kontrast till hur 

maskulinitet tidigare ansågs definierat utifrån vad det inte är.136  

I kvinnliga modemagasin framgår en tydlig åtskillnad mellan kvinnor i magasinet och 

läsaren. Ideal femininitet är inte en process som uppnås genom att följa instruktioner utan är 

mer komplex. Den grundar sig på ungdom och framgång nås genom en kombination av 

skönhet och talang. Läsaren presenteras för reklamer och reportage som visualiserar idealet, 

men erbjuds endast koncept och möjligheter som anspelar på det. I något postfeministisk anda 

erbjuds kvinnan fler möjligheter och kunskap om femininitetens alternativ. Hon har möjlighet 

att göra individuella val (till skillnad från männens konkreta handledning) – dock refererar 

samtliga val till att efterlikna ett oåtkomligt ideal. 

-‐ Med hänsyn till genuskonstruktionerna, vad uppmuntras läsaren att konsumera? 

Som följd av ovanstående olikheter är det vitt skilda varor som män kontra kvinnor 

uppmuntras konsumera. Kvinnor konsumerar magasinet (Elle) och drömmarna, koncepten 

och idéerna som materialet erbjuder. De uppmuntras till konsumtion av tidningen för att 

kunna behålla en eskapistisk tillflykt. På så vis kan Elle erbjuda läsaren en relation, kunskap 

och insyn i en åtråvärd men avlägsen ideal miljö. Trots att annonsering och 

produktplaceringar förekommer i magasinet framstår inga specifika produkter som 

grundläggande för en kvinnlig identitet. Femininitet är ett koncept med flera olika 

tillvägagångssätt, därför syftar magasinet till att sälja in sig själv som en arena för kvinnors 

självförverkligande och underhållning. Därav kan det kvinnliga modemagasinet tyckas följa 

Meehans audience commodity då materialet anpassar sig efter publiken behov och 

möjligheter. Annonsering i manliga magasin uppfattas använda publiken som en vara istället 
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(commodity audience).137 Istället för att läsa av publikens behov definierar redaktionen vad en 

man behöver. Män uppmuntras till att försöka åstadkomma identiteten av en hegemonisk 

maskulinitet, men sådan konstrueras endast genom att konsumera specifika produkter 

(utsedda av King Magazine). Personerna och idealen som presenteras i tidningen är endast 

riktlinjer för vad en man verkligen behöver. Genom att presentera olika maskulina roller (som 

i uppslagen i ”King Kröner”) kan varje man hitta de konkreta produkterna för sin 

identitetsutveckling. 

3:2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatta studier 
Ovanstående analys visar på hur uppfattningar om och tilltal till könens föränderliga genus 

skiftar. I förhållande till tidigare studier blir genusets kulturella karaktär tydligt. Det är 

intressant att se hur konstruktionen av maskulinitet följer en utveckling som tidigare 

förekommit i feminina kontexter. Trots dess kommersiella karaktär uppfattar jag 

modemagasin som föregångare för genuskonstruktioner då dess sätt att behandla maskulinitet 

skiljer sig starkt från vad andra mediekanaler tycks framföra. Vidare kan man även tolka 

kvinnliga modemagasin som arenor för feministisk kamp. I skiljelinjen mellan ideal och 

läsare framstår magasinet som en arena för kompromisser och utveckling av nya 

konstruktioner. Jag tror att det är just modemagasinens kommersiella utformning som gör 

dess genuskonstruktioner till föränderliga, anpassningsbara och aktuella. Därför kan ämnet 

tyckas lämpligt i studier av fler kulturella konstruktioner. Eventuell vidare forskning hade 

möjligen kunnat gå in mer konkret på något utav genuskonstruktionerna, alternativt gjort en 

receptionsanalys för att utreda läsarens tolkning av materialet.  

Jag hoppas på att ha bidragit till en diskussion angående utvecklingen av samtida 

genuskonstellationer och konsumtionens roll i tolkningen av identitet – och om inte annat; i 

alla fall framhäva de komplexa nyanserna av ”kvinnokraft” och ”sprit, bilar & burgare”. 
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Bilaga 2:1:1 Schema över reklammaterial 
 
 
 
 

Ämne	  
antal	  King	  
magazine	  

andel	  King	  
magazine	   antal	  Elle	   andel	  Elle	  

klockor	   4	   9%	   7	   7%	  
parfym	   2	   4%	   10	   10%	  
kläder	   18	   40%	   24	   25%	  
sport	   4	   9%	   1	   1%	  
hår/hudvård	   2	   4%	   22	   23%	  
smycken/accessoarer	   3	   7%	   12	   13%	  
alkohol	   5	   11%	   1	   1%	  
Övriga	  drycker	   1	   2%	   1	   1%	  
skor/väskor	   1	   2%	   7	   7%	  
böcker/tidningar	   0	   0%	   3	   3%	  
inredning	   1	   2%	   3	   3%	  
teknik	   1	   2%	   0	   0%	  
bilar	   2	   4%	   1	   1%	  
resor	   0	   0%	   1	   1%	  
Hjälporganisationer	   0	   0%	   1	   1%	  
Bank	   1	   2%	   0	   0%	  
mat	   0	   0%	   1	   1%	  
kondomer	   0	   0%	   1	   1%	  
Totalt	   45	  

	  
96	  
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Bilaga 2:1:2 Schema över redaktionellt material 
 
 
 
 

Ämne	  
antal	  King	  
magazine	  

andel	  King	  
magazine	   antal	  Elle	   andel	  Elle	  

mode	   13	   68%	   16	   46%	  
mat	   2	   11%	   1	   3%	  
sport	   1	   5%	   1	   3%	  
teknik	   2	   11%	   0	   0%	  
bilar	   1	   5%	   0	   0%	  
klockor	   2	   11%	   0	   0%	  
parfym	   2	   11%	   3	   9%	  
hud/hårvård	   1	   5%	   1	   3%	  
alkohol	   2	   11%	   0	   0%	  
män/kvinnor	   1	   5%	   1	   3%	  
kändisar	   6	   32%	   8	   23%	  
karriär	   4	   21%	   4	   11%	  
beteende	   3	   16%	   2	   6%	  
träning	   1	   5%	   1	   3%	  
tv,	  musik	  och	  böcker	   3	   16%	   5	   14%	  
resor	   0	   0%	   2	   6%	  
inredning	   0	   0%	   4	   11%	  
smink	   0	   0%	   5	   14%	  
Totalt	  antal	  artiklar	   19	  
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