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Sammanfattning  

I många år har massmediala fenomen såsom modetidningar haft oerhörd läsarpopularitet. 

Särskilt i kretsar om yngre kvinnor ser man ideligen att just modetidningar är väldigt 

eftertraktade. Mina ambitioner med den här utredningen var främst att titta närmare på orsaker 

som ligger bakom denna popularitet, och dessutom att försöka belysa hur en konsument 

påverkas genom att läsa tidningar av den här typen. Syftet låg därför delvis i att finna en ökad 

förståelse för hur olika sociala värderingar förmedlas och uppfattas.  

Jag misstänkte i början att innehåll i modetidningar är laddat med särskilda värden – värden 

som tenderar att starkt influera. Jag anade också att budskap i tidningarna, såsom budskap 

gällande trendighet, sociala kön eller ideal, undermedvetet eftersträvas av konsumenterna. Ett 

visst behov av att få berättat för sig hur man ska fungera i ett nutida samhälle känns kanske 

som en förhållandevis enkel och lämplig väg att gå.  

Metodverktyget jag valde att utnyttja vid min undersökning var fokusgruppsintervjuer. En 

sådan form av gruppintervju innebär att utvalda personer med relevant bakgrund samlas för 

att debattera och belysa olika frågeställningar. Då den här formen av kvalitativ metod är 

ganska vanlig vid marknadsundersökningar, kände jag att den passade bra även vid min 

undersökning. Jag valde att samla tre stycken tjejer/unga kvinnor vid varje intervjutillfälle, 

och sammanlagt hölls tre samtal. 

Med underlag bland annat i några samhällsvetenskapliga teoretikers idéer känner jag att jag 

nådde ett givande resultat. Jag har kommit fram till att Baumans tankar rörande människans 

ägandebegär av det som samhället stämplar som trendigt absolut kan kopplas till sättet man 

värderar en modern, attraktiv pryl eller tjänst. Jag har också bekräftat att man kan koppla 

Goffmans tankar kring Jaget och maskerna till ett beteende vanligt framställt i modetidningar: 

sättet ett team (exempelvis kvinnor) strävar efter att göra folkmassan i publiken (exempelvis 

män) nöjda och belåtna. Dessutom menar jag att Thompsons teori angående ideologi och 

modernitet lätt kan identifieras i sammanhang med modetidningar. Jag har upptäckt att ett 

budskap får sin mening först då mottagaren tolkar det, och att sändarna ständigt anspelar på 

hur de tenderar att uppfattas då de framställer ett material. 

 

Nyckelord: konsumtion, konsumtionssamhälle, värderingar, identitet, status, ideal, livsstil, 

genus, postmodernism, modetidningar 
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1.0 Inledning 

Vardagliga ting kan laddas med en konstruerad innebörd, och dessutom förknippas med olika 

värden beroende på hur de behandlas i ett socialt sammanhang.
1
 Detta är en vanligt 

förekommande och grundläggande tanke inom sociologin. Materiella ting kan alltså vara mer 

än just bara materiella ting. Det påpekas vanligen, ofta inom exempelvis Medie- och 

Kommunikationsämnet, att vi lever i ett slags konsumtionssamhälle - alltså där konsumtion 

fyller viktiga sociala funktioner för individen. Den huvudsakliga teorin är att olika 

konsumtionsmönster i vårt nutida samhälle fått en slags funktion där de fungerar som 

identitetsmarkörer för den enskilda individen.
2
 Personligen upplever jag att begrepp såsom 

konsumtionssamhälle ofta tycks vara abstrakta och lite luddiga. Av den orsaken har jag valt att 

operationalisera och precisera ämnesområden som rör just konsumtion, identitet och sociala 

mönster, och detta genom att undersöka åsikter angående ett generellt sett väldigt omtyckt och 

efterfrågat fenomen: modetidningar. 

Jag anar att modetidningskonsumtion kan ha mer än en underhållningsfunktion på sina läsare. 

Jag anar också att konsumenterna söker betydligt mycket mer än endast lite tidsfördriv. Varor 

som får utrymme och uppmärksamhet i tidningarna laddas med ett värde – negativt eller 

positivt beroende på hur skribenterna väljer att framställa produkterna. Varorna kan således 

också förknippas med status och särskilda värderingar. Jag misstänker också att ideal i olika 

former som reflekteras i tidningarna har en betydelsefull inverkan på läsarna. Till olika nivåer, 

medvetet eller omedvetet, får man berättat för sig hur man ska bete sig och se ut – allt för att 

tillfredsställa omgivningen.  

Genom att nå en större kännedom i hur modetidningsinnehåll avspeglar sociala företeelser, 

hoppas jag också få en större insikt i hur konsumtionsmönster införlivas i den samtida 

individens identitet. Jag hoppas också på att bättre förstå hur det kommer sig att åtrån av att 

sträva efter mönsterbilder är så pass omfattande som den är. Jag vill genom detta konkretisera 

de abstrakta tankarna som ligger bakom olika teorier rörande medias påverkan på samhället 

samt på den enskilda individen. 

 

 

                                                           
1
 Becker, Howard (1998) Tricks of the trade. University of Chicago Press, Chicago. s. 46. 

2
 Johansson, Thomas (2004) Socialpsykologi. Studentlitteratur, Lund. s. 39. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte ligger i att finna en ökad förståelse för vad som orsakar den vidsträckta 

konsumtionen av modetidningar, och vidare också hur olika sociala värderingar förmedlas och 

uppfattas genom sådana. Jag vill nå denna förståelse, med utgångspunkt i modern 

samhällsteori samt det som kommit att kallas för postmodern teori, bland annat genom att 

granska konsumenters attityder till att vara delaktiga i ett konsumtionssamhälle, samt hur man 

väljer att förhålla sig till det. Jag vill försöka belysa bakomliggande faktorer till värderingar 

förmedlat genom innehållet som vanligast förekommer i modetidningar, och utifrån detta även 

måla upp en bild av hur läsarna tolkar och tar åt sig av detta innehåll. Dessutom vill jag med 

kritiska glasögon granska hur idealbilder uttryckt i dagens massmedia upplevs och hanteras. 

1.2 Frågeställning  

Min frågeställning är: 

- På vilket sätt används konsumtion av modetidningar i en enskild individs 

identitetsarbete? 

- Vilka förlopp är centrala vid skapandet av sociala värderingar i massmedia, och då 

speciellt i modetidningar? 

- Hur influeras läsare av direkta/indirekta budskap i tidningarna, och på vilket sätt 

uttrycks detta? 
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2.0 Tidigare forskning 

I bearbetningsarbetet av mitt empiriska material använde jag mig inte endast utav 

vetenskapliga böcker. Jag valde att även utgå ifrån fyra stycken akademiska uppsatser, som 

jag på olika punkter kände hade relevans i mitt forskningsarbete. Gemensamt för samtliga 

texter är att alla behandlar dagens konsumtion, men utifrån olika synvinklar.  

Jag har delvis utgått ifrån uppsatsen Konsumtion: hur ungdomar talar om identitet och status i 

ett konsumtionssamhälle av Danilo Barrera Riffo och Carl Rehnström. Den här uppsatsen 

fokuserar på ungdomar och skapandet av identitet i ett postmodernt samhälle. Jag har även 

använt Nyhetsmedia och Göteborgskravallerna av Jonny och Weine Sundell, där ideologier 

kopplat till modern press diskuteras, mycket med utgångspunkt i John B. Thompsons teorier. 

Jag vill dessutom hänvisa till uppsatsen Skönhet, kändisar och män i mängder av Karin 

Wärnberg och Sarah Andersson. Studiens huvudsyfte var att undersöka kvinnors 

framställning i modetidningen VeckoRevyn samt hur den rådande samhällsordningen speglas 

i media. 

Slutligen vill jag också nämna att jag har valt att utgå lite grann ifrån min egen b-uppsats, 

Biten av äpplet, som jag skrev tillsammans med Paul Pihlström och Hannes Håkansson förra 

året. Detta har jag gjort i samband med undersökningen av kopplingen mellan status och 

varukonsumtion, då vi undersökte detta ingående – då med fokus på iPhonefenomenet och 

dess dåvarande marknadshysteri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

3.0 Metod 

Som jag indikerade i uppsatsens inledning misstänkte jag att utsträckningen av konsumtion av 

modetidningar idag har olika bakomliggande orsaker, men kanske framför allt av olika sociala 

skäl. Jag hade som ambition att titta närmare på hur olika påverkningsfaktorer som grundas i 

tidningarna upplevs och hanteras av tjejer och unga kvinnor som läser dem. Jag hade därför 

ett intresse som låg i att undersöka vilka eventuella värden förknippat med 

modetidningsinnehåll som finns, och vidare ville jag också granska vilka värderingar som 

läsarna vill införliva i bilden av sig själva genom att förslagsvis följa tips och råd angående 

shopping, relationer, normer etc. 

Jag nämnde tidigare att frågor som rör identitet, konsumtion eller sociala mönster lätt kan 

uppfattas som abstrakta. Därför kände jag att en djupdykning och en teorianknytning var till 

stor hjälp när jag skulle besvara min frågeställning. Jag kände också att jag ville få fram en så 

nyanserad och ärlig bild av verkligheten som möjligt. Som metodologiskt verktyg valde jag 

att använda mig av fokusgruppsintervjuer – en form av kvalitativa gruppintervjuer. Sådana 

intervjuer ger forskaren tillträde till svårtillgänglig information, berättas det i boken Metodbok 

för medievetenskap. Sådan information kan behandla till exempel sociala relationer och 

mönster.
3
  

Givetvis lade jag även fokus på det praktiska förberedningsarbetet. Först och främst ville jag 

få en viss insikt och kompetens inom mitt ämne, vilket jag anser att jag fick genom att dels 

vara påläst på tidigare forskning, och dels av att själv utforska mina inköpta modetidningar 

som användes i min studie i samband med intervjuerna. Jag ville uppträda professionellt inför 

intervjupersonerna och dessutom visa att jag hade tillräcklig kännedom angående fenomenet. 

Jag kände också att det var viktigt att jag på ett betryggande sätt kunde förklara vad projektet 

gick ut på och vad medverkan innebar för intervjupersonen i fråga. I åtanke hade jag också att 

det var nödvändigt att vara väl förberedd för själva intervjusituationen. Miljön runt omkring 

spelar stor roll och kan ha inverkan på respondentens svar, och med den anledningen försökte 

jag hitta en lugn och avskild miljö.
4
 

 

 

                                                           
3
 Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2008) Metodbok för medievetenskap. Liber 

AB, Malmö. s. 101. 
4
 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. s. 102. 
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3.1 Om fokusgruppsintervjuer 

Jag strävade efter att de privata intervjusessionerna skulle präglas av en i hög grad avslappad 

stämning, där intervjupersonerna också hade stor möjlighet att göra personliga, spontana 

utläggningar som gav mig inblick i hur deras tankar och åsikter kring modetidningar och allt 

väsentligt däromkring verkligen ser ut. Jag hade som målsättning att samtalen skulle likna en 

helt vanlig konversation så mycket som möjligt, men att endast intervjupersonerna skulle 

medverka med det personliga, analysanvändbara innehållet.  

Just fokusgruppsintervjuer är en särskild typ av gruppintervju, där utvalda personer med 

relevant bakgrund samlas för att debattera och belysa olika frågeställningar.
5
 Då den här 

formen av kvalitativ metod är ganska vanlig vid marknadsundersökningar, kände jag att den 

passade bra även vid min undersökning. Jag valde att samla tre stycken tjejer/unga kvinnor 

vid varje intervjutillfälle, och sammanlagt hölls tre samtal. Den totala summan av 

respondenter var alltså nio.  

Fokusgruppsintervjuer är inte i första hand styrda av intervjuaren. Respondenterna styr 

snarare i hög grad själva samtalen. Jag tillät alltså att intervjupersonerna själva bestämde vilka 

vägar som skulle tas utifrån de kortfattade frågor jag ställde. Vid ett par tillfälle kände jag 

däremot att jag fick påpeka att samtalen skulle hålla sig inom ramen för relevanta ämnen, 

vilket i sin tur fungerade mycket bra. Jag som intervjuare försökte också anpassa mig efter 

kraven som ställdes på min roll: dels tillät jag mina intervjupersoner att tala tämligen fritt, och 

dels gav jag respons på det som sades då jag kände att det var lämpligt.
6
 Genom 

fokusgruppsintervjuerna anser jag att jag fick en mångsidig bild av vad intervjupersonerna 

ville framföra. Samtliga samtal hade också en bra puls.  

Diskussionerna tog cirka 30-45 minuter per tillfälle. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2008) Metodbok för medievetenskap. Liber 

AB, Malmö. s. 103. 
6
 Olsson, Tobias (2008) Medievardagen; En introduktion till kvalitativa studier. Gleerup, Malmö. s. 51. 
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3.2 Intervjumall 

För att förbereda en situation som alltså skulle upplevas som avslappad, men ändå gynna min 

undersökning, förberedde jag en kortare intervjumall. Denna mall var uppdelad i tre stycken 

övergripande teman i förhållande till konsumtion av modetidningar: 

- Status 

- Genus 

- Självkänsla & kroppsideal 

Under varje tema fanns också ett antal exempelfrågor. Tanken var att mina teman skulle 

diskuteras på något sätt, och att exempelfrågorna skulle användas ifall jag som intervjuare 

kände att diskussionen hade avstannat, eller helt enkelt inte behandlade de ämnena som var 

relevanta för mitt forskningsarbete.  

3.3 Urval 

Jag granskade inte en stor mängd människor - men jag anser att jag använde mig av ett 

mycket ändamålsenligt urval. Hartman, filosofie doktor i teoretisk filosofi, menar att om man 

söker kunskap inom ett visst område - i mitt fall personer med värderingar kring det som 

förmedlas via modetidningar - är det fullt tillräckligt att undersöka ett mindre antal personer 

med en djupgående kunskap inom det aktuella området.
7
 Inom kvalitativ metod används ofta 

begrepp som trovärdighet och bekräftelsebarhet, vilka också är ord jag ständigt haft i åtanke .
8
  

Jag valde avsiktligt att endast intervjua personer av kvinnligt kön ur rent biologiskt 

perspektiv, eftersom att de modetidningar jag valt att lägga fram är riktade just åt den här 

gruppen. Åldrarna skiljde sig lite, och därför höll jag dem något organiserade: i grupp 1 var 

kvinnorna i åldern 21-22, i grupp 2 hade samtliga åldern 18, och i grupp nummer 3 var de i 

åldern 20-21. Detta var för att eventuellt finna tecken på skillnader åldersgrupperna emellan. 

Varje intervju inleddes med att kvinnorna tillsammans fick bläddra i två stycken nyinköpta 

modetidningar i cirka 20 minuter, för att väcka tankar och inspiration. Jag var noga med att 

inte avslöja vad intervjuerna skulle handla om i förväg med den anledningen att jag inte ville 

guida dem i någon särskild riktning. Tidningarna jag tillämpade var:  

                                                           
7
 Hartman, Jan. (2004) Vetenskapligt tänkande. Studentlitteratur, Lund. s. 284. 

8
 Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2008) Metodbok för medievetenskap. Liber 

AB, Malmö. s. 120. 
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1. SOLO, nr. 4, april 2011. 

2. Cosmopolitan, nr. 4, april 2011.  

3.4 Intervjueffekter & annan problematik 

Faktorer som kan leda till ett begränsat resultat inom en fokusgruppsundersökning är till 

exempel att deltagarnas sammansättning och bekvämlighet inte riktigt fungerar, eller att 

intervjuarens förmåga att leda intervjuer inte är bra och dynamisk.
9
 Därför riktade jag mig åt 

grupper där respondenterna var bekanta med varandra, så att diskussionerna skulle kännas 

mer lätthanterliga och flytande. Samtidigt såg jag till att förbereda mig i intervjuledarrollen så 

gott jag kunde genom att läsa in mig i ämnet och ha mina ledaruppgifter klart för mig. I 

åtanke hade jag också att jag inte borde vara bekant sedan tidigare med någon utav 

respondenterna. Detta kan annars uppfattas som ett problem då vår relation kan ha en 

inverkan på hur intervjuerna ter sig.  

Det finns analyser som visar att intervjuarens kön, ålder eller etniska ursprung kan ha en stor 

inverkan på hur mycket information intervjupersonen är villig att ge i sammanhanget, samt 

även på hur pass sanningsenlig han/hon är. Resultatet kan alltså påverkas av forskarens 

personliga identitet – men det har även konstaterats att detta främst gäller för intervjuer av 

närgången eller känsligare karaktär. Exempel på sådana ämnen kan vara de som rör religion, 

inkomst eller personliga obehagliga erfarenheter.
10

 Jag anser dock att sådana ämnen inte 

berördes i samband med min undersökning, och jag kände även att ingen märkbart hade 

problem med att yttra sig - både omfångsrikt och uppriktigt. 

Innan varje intervjus början kom jag med erbjudandet att mina intervjupersoner skulle få ta 

del av det framtida slutresultatet ifall intresset för detta fanns. Jag intygade dem också att de 

med all säkerhet skulle vara och förbli helt anonyma. Detta för att försöka maximera 

möjligheten och tryggheten att kunna vara så ärlig som möjligt, samt att minska behovet av att 

anpassa sina svar för att göra mig eller framtida läsare till lags.  

 

 

                                                           
9
 Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2008) Metodbok för medievetenskap. Liber 

AB, Malmö. s. 104. 
10

 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. s. 138. 
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3.5 Behandling av materialet 

Jag har vid samtliga intervjutillfällen dokumenterat konversationerna med elektronisk 

ljudupptagning. Jag såg detta som en klar fördel med tanke på att inget material gick till 

spillo, samt att bearbetningen av det insamlade materialet förenklades avsevärt. Hade jag 

endast antecknat hade också risken för att missa någonting av värde ökat. Då ingen av 

respondenterna heller vid tillfrågan menade att de kände sig obekväma med att spelas in, tog 

jag möjligheten att göra det så enkelt som möjligt för mig. Transkribering har sedan utförts på 

allt inspelat material. 

Utifrån det transkriberade materialet har jag noga gått igenom samtliga konversationer och 

letat efter användbara citat till min analys. Det som jag ansåg vara särskilt passande i 

förhållande till de tre olika teman ströks under med markeringspenna; en färg till varje ämne. 

På så sätt kunde jag lättare också finna kopplingar till de teorier jag valt att grunda mina 

tolkningar på i resultatet. De citat som förekommer i resultat- och analysarbetet är de citat 

som jag personligen anser vara mest intressanta och expressiva.  

Jag har valt att använda mig av ett egenpåhittat beteckningssystem av respondenterna, för att 

underlätta bearbetningen av materialet och för att öka tydligheten i resultatet och analysen. I 

den första intervjun kallas exempelvis personerna för IP11, IP12 respektive IP13, där:  

- IP står för intervjuperson  

- Den första siffran motsvarar vilket intervjutillfälle i ordningen det gäller 

- Den andra siffran betecknar vilken person inom tillfället det gäller 
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4.0 Teori 

Då jag sökte bland olika teorier hade jag i åtanke att mitt ämnesval främst berör sociala 

fenomen, såsom identitetskonstruktion och effekter av mediepåverkan. Utifrån detta kändes 

det mest givande att tillämpa samhällsvetenskapliga teoretikers idéer i behandlingen av mitt 

empiriska material. Jag valde att utgå lite grann ifrån Erving Goffmans teorier om ”det 

dramaturgiska perspektivet”. Jag har även använt Zygmunt Baumans och Anthony Giddens 

tankar rörande det postmoderna samhället och dess påverkan på individens identitetsarbete. 

Slutligen vill jag även relatera till John B. Thompsons teorier angående medier och 

modernitet. 

4.1 Bauman & Giddens; statusbegär i varukonsumtion 

Bauman, en polsk-judisk sociolog och filosof, lägger fram en teori om att det så kallade 

konsumtionssamhället är ett tillstånd av evig otillfredsställelse. Han talar om att det samhälle 

vi lever i, det postmoderna samhället, faktiskt drivs av människors begär av upplevelser via 

det materiella. Varje individs existens kännetecknas av en jakt efter helt nya upplevelser, 

åtminstone till en del. Att komma åt dessa upplevelser är också det enda sättet att nå 

tillfredsställelse. Men Bauman menar vidare att det inte är så enkelt – i samma ögonblick som 

begäret av en viss upplevelse blivit tillfredsställt, skapas nämligen begäret efter en ny. En 

fullkomlig tillfredsställelse är således omöjlig. Samhället är inrättat just på att förbruka varor, 

och detta förhållningssätt löper ur bredare perspektiv en stor risk att sätta sin karaktär på hela 

kulturens utveckling, säger Bauman.
11

  

Syftet med min undersökning ligger som tidigare konstaterat i att finna en ökad förståelse för 

de sociala värderingar som uttrycks i dagens modetidningar samt hur dessa tolkas, och detta 

delvis med utgångspunkt i postmodern teori. Relationen mellan begreppen konsumtion och 

identitet hamnar därför i fokus. Anthony Giddens, en framstående brittisk sociolog, talar 

liksom Bauman om att vi lever i ett konsumtionssamhälle, och att detta samhälle 

karakteriseras av de system där människornas självidentiteter har en central position.  

I takt med att samhället utvecklas ställs även högre krav än tidigare på individen att göra olika 

val i tillvaron. Märkbart är dock att kraven på att vi måste göra de rätta valen är väldigt stora. 

Giddens beskriver också hur den postmoderna identiteten handlar om olika möjligheter att 
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vara, eller att kunna bli, någon särskild genom konsumtion av varor eller tjänster, och genom 

att eftersträva olika typer av livsstilar.
12

   

4.2 Goffman; vi spelar alla teater 

I boken Jaget och maskerna presenterar Erving Goffman, amerikansk professor i sociologi, 

sin egen samhällssyn känt som det dramaturgiska perspektivet. Han menar att alla människor 

spelar teater i sociala sammanhang, och liksom skådespelaren på scenen har vi ett begär av att 

prestera bra och göra ett gott intryck på vår publik. När vi presenterar oss själva och vårt 

agerande inför andra människor försöker vi därför kontrollera och styra den information vi 

överför – vi sätter på oss en mask som åskådliggör hur vi tenderar att bli sedda.
13

  

I ett så kallat framträdande, som utförs av skådespelaren, är ambitionen alltså att utsända ett 

särskilt intryck. Våra beteenden är såtillvida i hög grad konstruerade. Termen 

teamframträdande (eller kort och gott team) är ytterligare ett begrepp som Goffman använder 

flitigt i sin samhällsteori, och detta sker i refererandet till en samling individer som 

samarbetar i framställningen av en viss rutin. När en individ sedan samarbetar i 

framställningen av en rutin, det vill säga när man spelar samma roll inför samma publik vid 

olika tillfällen, är det mycket sannolikt att sociala samband uppstår.
14

 På detta kommer jag att 

försöka göra ett konkretiserande närmande.   

4.3 Thompson; sociala effekter av informationsspridning  

Inom ramen av modern samhällsteori framför Thompson, engelsk forskare inom sociologi, en 

teori om att kommunikation består av symbolisk verksamhet. Med detta menar han att 

symboliskt handlande uträttas för att skapa en särskild reaktion eller konsekvens, och att det 

utsända budskapet får sin mening först genom att mottagaren tolkar det.
15

  

Thompson beskriver också i sin samhällsteori en bestämd ideologi, där tidningar och övrig 

massmedia har funktionen att använda sina texter för att försvara och förstärka rådande 

dominansförhållanden i samhället.
16
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Han talar i sin bok Medierna och moderniteten om att symboliska former inte är ideologiska i 

sig, utan att de är ideologiska i den mån att de under särskilda omständigheter bidrar till att 

bevara och upprätta organiserade, asymmetriska maktrelationer.
17

 Jag finner att denna teori är 

väl användbar då jag ska analysera på vilket sätt budskap i modetidningar kan inverka på 

konsumenter, främst i förhållande till budskap om rådande samhällsideal.  
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5.0 Resultat & analys 

Jag har valt att strukturera resultatet samt mitt analysarbete baserat på mina 

fokusgruppsintervjuer utifrån de tre huvudteman som jag framförallt grundade 

intervjusessionerna på. Avsikten med att tillämpa sådana intervjuteman var att jag ville 

undvika att begränsa mig på alldeles för specifika, och eventuellt också gradvis vägledande, 

frågor. Eftersom jag prioriterar ett djupodlat resultat, fick respondenterna utrymme att fritt 

spinna vidare på mina teman, och även tillföra åsikter och värderingar som jag inte förutsett.  

Jag upplever att detta var ett mycket effektivt sätt att locka fram personliga tankar kring både 

konsumtion och samhällsideal.  

5.1 Tema 1. Konsumtion & status 

Vid de olika intervjutillfällena valde jag bland annat att lägga fokus på om intervjupersonerna 

anser att modetidningar kopplas ihop med speciella värderingar. Min grundtanke var att 

undersöka huruvida personerna uppfattar tidningarna, och då framförallt produktreklamen i 

dem, som en typ av ”konsumtionsguide” eller inte. Vad som är extra intressant att undersöka 

är ifall dessa produkter faktiskt ses som direkta statussymboler - och i så fall vad det beror på.  

Jag upptäckte att det finns delade åsikter i frågan. Somliga har svårt att personligen koppla 

status till varorna, och tar snarare avstånd ifrån att klassa sig själva som påverkningsbara av 

mediefenomen så som modetidningar. En tolkning på detta, om man följer Giddens tankar 

kring livsstilar, är att man i sådana här sammanhang inte gärna vill få en social stämpel som 

på något vis skulle kunna tänkas ha en negativ klang.
18

 Att bli kallad för förslagsvis ”en 

snobbig brat”, som vanligen ryktas skryta om sina finansiella tillgångar i det ändamål att bli 

omtyckt, är inte direkt eftersträvat. Det räcker kanske med att stolt visa upp sin nyinköpta 

iPhone, som slumpmässigt råkar vara den senaste på marknaden, för att bilda en uppfattning 

av att skryta. Följaktligen riskerar man att representera den där negativt uttryckta livsstilen. 

Ett avstånd till statusjagare grundas förmodat alltså i hur man strävar efter en viss bild av sig 

själv – anpassat både för sina egna samt för omgivningens kritiska ögon.  

De flesta är däremot eniga om att nya varor som representeras genom reklam i tidningarna är 

någonting som är åtråvärt. IP21 och IP23 är exempel på personer som delar uppfattningar 

angående just detta:  

                                                           
18

 Barrera Riffo, Danilo & Rehnström, Carl (2007) Konsumtion: Hur ungdomar talar om identitet och status i ett 

konsumtionssamhälle. Mälardalens Högskola. s. 22. 



 
16 

IP33: Jag köper bara det jag tycker om själv. Jag går ju inte precis och köper tidningar bara för 

att någon ska berätta för mig hur jag se ut. Jag bryr mig inte om alla andra, liksom.  

IP31: Men det är svårt att undgå reklamen, ju. Och jag tror att alla påverkas mer eller mindre. 

Omedvetet också, säkert.  

IP33: Jag kan ärligt talat säga att jag inte påverkas av reklam speciellt mycket! Och det kvittar 

hur snygga modellerna är. Faktiskt. Men det handlar nog mycket om inställningen till det.  

Utifrån mina intervjuer kan jag alltså tydligt se hur pass olika uppfattningarna kring just 

reklampåverkan är. Samtliga håller med om att den finns där, nästintill på varenda sida i 

modetidningarna, men handlandet utefter de idealbilder som utsänds ter sig olika från person 

till person. Sättet man talar om status och konsumtion är också ytterst individuellt; antingen 

står man för att vara en del av denna företeelse, eller så väljer man att uttrycka en tydlig 

distans till den. Gemensamt hos alla intervjupersoner är däremot medvetenheten om att 

varumärken och dess produkter lätt kan förknippas med att funktionera som statusmarkörer.  

Begäret av att äga någonting som förknippas med positiva värden och status känns lockande i 

ett samhälle där individen till viss del tolkas utifrån vad de konsumeras. Det är i dessa spår 

Bauman är inne på. Bauman menar, som jag tidigare skrev om, att den postmoderna individen 

är på ständig jakt efter nya upplevelser, och att via dessa upplevelser uppnår individen en inre 

tillfredställelse.
19

 Han menar att vi som människor har ett starkt begär efter att få uppleva 

någonting nytt, och att postmoderna individer får dessa upplevelser genom materiella ting. 

Just detta kan jag se tendenser till i intervjuerna: 

IP13: Ja, men känner ni inte också så att när ni ser parfymreklamer och så, så känner ni att ni 

vill ha det bara för att det är nytt?  

IP12: Faktiskt. När jag ser reklamer med nya parfymer så känner jag ofta att ”åhh, det här 

måste, måste jag ha!” Och så går man till affären och kollar. 

Just genom en produkt som en trendig parfymflaska kan man alltså koppla postmodern teori 

till dagens varukonsumtion.
20

 Ägandet av en sådan parfymflaska kan ses som ett ting som inte 

bara representerar modemedvetenhet, utan rent av en särskild livsstil. Vidare blir man kanske 

också till någon speciell genom denna livsstil och den aktuella varan, och man upplever en 

form av erkännande ifrån sin omgivning. Däremot är det så att den här ”speciella personen” 

får sin mening först när han/hon appliceras till en bestämd grupp – en grupp som individen 
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själv kan identifiera sig med. Återigen införlivas tankar angående postmodernism, här utifrån 

Giddens uppfattningar kring meningssyfte. Han menar att varan företräder en människas 

personlighet, och att man utifrån detta kategoriseras.
21

 Kortfattat: man gör olika former av val 

i vardagslivet, vilket ofta kan relateras till de val man står inför då det gäller att konsumera. 

Valet av exempelvis konsumtion kan därefter knytas an till att man väljer att leva inom ramen 

av en särskild livsstil.   

Jag tror att denna typ av konsumtionsidentifiering till viss del sker omedvetet. Konsumenten 

tänker inte medvetet på hur pass stark åtrån efter det där nya, spännande och eftertraktade 

faktiskt är. Och visst kan en parfymflaska med varumärket Dolce & Gabbana som exempel 

bidra till tillfredsställelse hos den individ som söker efter någonting exceptionellt, just 

eftersom varan är så pass unik som den är (eller åtminstone framställs att vara).   

Ytterligare en märkbar föreställning hos de intervjuade är att det finns en påtaglig 

medvetenhet om vad syftet med reklam faktiskt är: man vill locka till sig kunder som ska 

konsumera så mycket som möjligt. En stor omfattning i modetidningar representerar däremot 

väldigt många dyrare varor, generellt sett. Problematiken i detta diskuteras av IP11 och IP13: 

IP23: Jag med. Fast det är synd att de flesta kläder är så himla dyra, haha. Vissa kläder kostar 

sjukt mycket.  

IP21: Ja, känns inte så riktat åt MIG, då…  

IP23: Hur menar du? 

IP21: Hmm, ja, alltså man vill ju känna att tidningen riktas åt en, och har man sen inte råd att 

köpa det som finns i tidningarna känner man sig ganska värdelös. Fattig och så.  

IP23: Fast man måste ju inte köpa sakerna.  

IP21: Men man vill ju det. Eller? Jag vill, i alla fall, om jag ser något snyggt…  

Ännu en slutsats jag kan dra utifrån min undersökning är att de flesta vill uppnå 

tillfredsställelse genom att äga det som anses trendigt just idag. Har man däremot inte 

ekonomi för detta riskerar man att komplikationer uppstår. Viljan finns där av ägandet – det 

där oerhört starka begäret av att tillhöra någonting som mer eller mindre synligt representerar 

högre status i samhället. I en del intervjuer ser jag även att beskrivningen av status ofta går 

hand i hand med just ekonomisk framgång. Äger man det allra senaste inom modevärlden har 
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man oftast också pengar, kort och gott. Framställandet av produkterna är dessutom avgörande 

för hur de kommer att uppfattas av läsarna. I samband med diskussionerna i grupp 1 angående 

parfymreklam konstaterades till exempel följande:  

                           Jag: Men vad är det i reklamen som lockar? Är det bilderna eller vad…?  

                           IP11: Det handlar lite om hur flaskan ser ut. 

 IP12: Ja, hur flaskan ser ut och ibland hur dem ser ut. Modellerna. Speciellt killarna är heta! 

Jag kan inte säga att de inte är heta, men det är ju väldigt fixerat…  

IP13: Ja, det är ju det! Men de måste nästan göra sådana reklamer för att man ska bli 

intresserad.  

IP12: Det är nog det som gör att man handlar så mycket. Det handlar om den där imagen.  

Mycket i dagens modetidningar uppfattas alltså som ett anspelande på det yttre hos 

människor. En vacker bild som åskådliggör en tilldragande person väcker betydligt mer 

intresse hos sina mottagare - och det är något som producenterna av reklamen, d.v.s. 

sändarna, är mycket väl medvetna om. Detta nyttjande känner intervjupersonerna till, men 

trots detta råder en viss acceptans för dessa normer.  

5.2 Tema 2. Konsumtion & genus 

I intervjuerna valde jag att innefatta ett tema rörande genus och konsumtion i förhållande till 

modetidningar. Syftet var att undersöka om, och i så fall till vilken grad, tjejer/unga kvinnor 

strävar efter samhällsideal i relation till vad de tror att män vill ha. Det känns för mig 

intressant att undersöka om eventuella underliggande budskap i modetidningar rörande män 

uppfattas av mottagarna, och hur detta hanteras.  

”Fånga honom med rätt doft” lyder en rubrik i SOLO (s.84), följt av ingressen ”Du vill att din 

parfym ska skvallra lite om vem du är. Dessutom vore det ju toppen om det gick att ta reda på 

vilka dofter som lockar till sig killen du trånar efter.” Kvinnor framställs på detta uppenbara 

vis som aningen desperata och i stort behov av män. En gemensam tanke som delades av de 

flesta tjejerna i intervjuerna, och som oundvikligen kom att föras på tal vid samtliga 

intervjutillfällen, var att män oftast framställs som ett fenomen som är angeläget att 

tillfredsställa. Märkbart i tidningar, ansåg många, är att skribenterna väljer att anspela på att 

kvinnor har som uppgift att göra män nöjda, och att män samtidigt erhåller en viss dominans. 

I den andra intervjun diskuterades detta lite närmare:  
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IP23: Fast samtidigt tror jag att man vill se så bra ut som möjligt för att locka till sig killar. 

Tänk bara, man klär ju upp sig som fan och sminkar sig extra snyggt och hela den biten när man 

ska gå ut. Man vill ju vara attraktiv! Ett attraktivt byte, typ. Och det gör man fastän man har 

pojkvän. Det spelar ingen roll, liksom.  

IP22: Det har jag också tänkt på.  

IP23: Det är nog ett naturligt beteende. Instinkter och sånt.  

Intressant här är att man talar väldigt öppet om dessa beteenden. Det existerar alltså en insikt i 

hur man faktiskt jagar män, och samtidigt i hur man gärna låter sig påverkas av tidningarnas 

olika ”relationsråd” eller ”raggningstips”. Gauntlett, brittisk sociologisk, är inne i detta 

område i sin bok Media, gender and identity. Han beskriver kvinnan som den drivande och 

uppmuntrande parten istället för mannen, och menar att kvinnan inte är passivt väntande på 

den ”perfekte mannen”, utan ständigt aktivt sökande efter denne. 
22

 

Trots denna kännedom, av hur mannens tillfredställelse mer eller mindre gestaltas som rent av 

viktigare än kvinnans, är det däremot väldigt få som egentligen ifrågasätter det. IP11 och IP13 

talar exempelvis om just detta - men tycker samtidigt inte att det är särskilt konstigt att 

samhällets ideal utformar sig som de gör: 

IP11: Ursäkta mig, men det står mycket mer om vad killar gillar än vad tjejer gillar. Och så är 

det en tidning för tjejer! 

IP13: Eller hur! Det har jag också tänkt på. Det skrivs hela tiden om hur man ska få sin kille 

nöjd, typ. Det är precis som att vi ska behöva anpassa oss efter vad de gillar alltid.  

IP11: Det är en tjejtidning, men det står bara om killar. Haha. Och står det om tjejer så står det 

om hur man ska se ut för att locka till sig killar. Men det är ju typ så det funkar här i världen. 

Och vi gillar ju att läsa om sånt… även om det är lite sjukt.  

Ingen utav de jag intervjuade menade på att vidden av den manliga dominansen som gestaltas 

i modetidningar egentligen är ett problem. Känslan jag får är att de flesta snarare trivs med 

hur företeelserna ser ut – att det på ett sätt känns som ett helt naturligt beteende för båda 

parter. Personligen ser jag detta som en ganska dyster bild av samhället, och funderar kring 

hur länge det egentligen kan fungera. Jag känner att jag funnit ett exempel på 

ojämlikhetsacceptans, en form av kulturell acceptans som jag misstänker grundas i hopplöshet 

och förnekelse. Hopplöshet i den bemärkelsen att samhällsmönstren känns alldeles för 
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upprättade och kontrollerade – och därmed även mycket svåra att förändra - och förnekelse 

med tanke på hur det underlättar. Det är en enklare väg att gå.  

Utifrån Goffmans teorier kan jag spinna vidare på dessa företeelser, då han belyser att det 

sociala livet kan studeras ur ett sociologiskt perspektiv. Han säger, som nämnt i teoridelen, att 

vi alla spelar teater genom att influera våra så kallade ”jag-intryck” genom olika 

framträdanden. När vi presenterar oss själva inför andra människor försöker vi kontrollera 

informationen som överförs och som ligger till grund för andras intryck av oss. Våra 

beteenden är också i stor omfattning konstruerade.
23

 Jag försöker hålla mig till samma 

grundtanke, men gör ett försök att samtidigt se det mer parallellt med ett genusperspektiv.  

Goffman pratar om team och teater, och jag väljer att se det på följande sätt: i min aktuella 

problemformulering kan man förknippa de som utför framträdandet (det så kallade teamet) till 

kvinnor. Vi är följaktligen de som står på scen och spelar teater inför publiken, d.v.s. inför 

männen.  Det som således händer på scenen är att vi försöker utsända ett visst intryck av oss 

själva. Vår ambition är att få åskådarna att förnimma oss på ett speciellt sätt: vi vill se 

kvinnligt attraktiva ut. Detta är ett slags förförelsebeteende, vilket jag genom mina intervjuer 

enkelt kan räkna ut på så sätt att många tjejer och unga kvinnor tycks eftersträva detta. Det 

som återspeglas i modetidningar så som Cosmopolitan och SOLO när det gäller hur kvinnor 

bör sträva efter hur de ska tillfredsställa mäns behov är alltså bekant för de flesta. Ett sådant 

förförelsebeteende ingår av den orsaken i samhällets sociala utformning.  

Ett argument till att man däremot inte bör ta till sig alldeles för mycket av det tidningarna 

berättar tas upp av IP11:  

IP11: Men visst finns det killar som gillar det. Trådsmala tjejer. Men det finns nog desto fler 

som tycker det är äckligt. Det kan jag tycka om killar också! Finns det killar som är så 

jätteslanka så säger jag hejdå direkt.  

IP11 menar på att idealet som reflekteras i modetidningarnas värld dels är att tjejer ska se ut 

på ett visst sätt – bland annat att vara trådsmala. Således är det i så fall också männens 

önskemål. Men viktigt att komma ihåg är att tidningarna dels generaliserar, och dels 

överdramatiserar. Då detta har diskuterats inom intervjugrupperna har samtliga varit tämligen 

eniga om att man bör ifrågasätta det man läser, och dessutom försöka ta till sig en ”lagom” 

mängd av budskap. Problemet att identifiera gränsen till ”för mycket” verkar däremot vara 
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befintligt i de flesta fall. Jag upplever att intervjupersonerna känner sig osäkra på hur pass 

mycket de egentligen påverkas - oavsett hur mycket de anstränger sig för att motarbeta det.  

5.3 Tema 3. Konsumtion & självkänsla  

Ännu ett tema som synliggjordes och diskuterades mer ingående i mina intervjuer var 

modetidningars påverkan av självkänsla. Jag hade för avsikt att undersöka detta lite närmare 

för att bättre kunna förstå till vilken grad tjejer och unga kvinnor påverkas av olika ideal som 

modetidningar har tendens att företräda, och samtidigt även se hur inställningen till detta ser 

ut generellt. Intresse låg också i att granska sociala effekter av informationsspridning i 

sammanhanget. 

Det är inte särskilt svårt att finna exempel på innehåll i tidningarna som förespråkar en bild av 

hur dagens kvinna förväntas vara. Bilden föreställer en slank, snygg, modemedveten, 

framgångsrik kvinna med ett felfritt kärleksförhållande och en tilltalande arbetssituation. 

Endast genom att snabbt skumma igenom SOLO-numret får jag upp en helsida med en 

reklambild på två kirurger, som har meddelandet ”Strandkliniken – specialist i bröstkirurgi” 

skrivit intill sig (s. 92). Budskapet är kristallklart. Jag börjar genast fundera på hur mina bröst 

ser ut, och tänker vidare: är de egentligen snygga nog? Är mina bröst tillräckliga? Jag slänger 

ifrån mig tidningen, och tänker att jag inte vill må dåligt över min kropps utseende. Inte just 

nu. På Cosmopolitans 70:e sida läser jag istället: ”Välkommen tvättbräda! Äntligen är den 

magkorta tröjan tillbaka. Och du kan vara lugn. Putmagen blir snabbt platt av de här 

övningarna med mangeleffekt.” Jag återkopplar till alla de timmar jag förgäves lagt ner för att 

nå målet om den där oerhört snygga, platta magen som kvinnan på uppslaget har... och 

fantiserar vidare: kommer jag någonsin att se ut sådär?  

I uppsatsen Skönhet, kändisar och män i mängder skrivs det om diethysteri som så påtagligt 

flitigt förekommer i modetidningarnas värld. Efter att ha undersökt ett större antal utgivanden 

av det svenska fenomenet VeckoRevyn kommer de fram till slutsatsen att budskapen i 

tidningen angående kroppsvikt är följande: du kommer ingenstans om du inte går ner i vikt. 

Kändisar som öppet talar om dieter menar på att de inte hade kommit särskilt långt i karriären 

i fall de inte hade bantat.
24

 En väsentlig uppfattning jag får, med utgångspunkt i intervjuerna, 

är att samtliga personer är väl medvetna om att modetidningar har verkan på idealbilder. 

Samhällets ideal uttrycks i massmedia, och i motsatt riktning säger man att massmedia 
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påverkar hur idealen gestaltas. I sammanhanget gäller detta framför allt bilder av 

skönhetsideal. Inte en enda av intervjupersonerna nekar som exempel till att de upplever 

känslor som skuld eller skam inför sin egen kropp då de bläddrar i tidningar av den typen jag 

valt att tillämpa vid min studie. IP32 och IP33 talar vid ett tillfälle om just detta: 

IP33: Jag försöker inte påverkas för mycket, men ibland är det lite svårt. Till exempel när jag 

sitter och kränger godis och läser Veckorevyn samtidigt. Klart det är jobbigt. Jag känner mig 

sjukt fet då ju.  

IP32: Ja, det gör jag med! Får lite skuldkänslor. Det känns som att bilderna säger: ”Du duger 

inte som du är, tjockis. Spring till gymmet!” eller nåt. Haha.  

Vid flera tillfällen tog sådana här exempel upp. Inblicken i att modetidningarnas 

framställningar av ”felfria” kvinnokroppar som normer existerar alltså, och att dessa högt 

riskerar att påverka självkänslan negativt hos sina läsare råder det heller inget tvivel om. Hur 

kommer det då sig att så många tjejer och unga kvinnor aktivt väljer att läsa modetidningar? 

Jag återknyter till Thompsons teorier om symbolisk verksamhet där handlanden görs för att 

skapa en särskild reaktion. Jag tänker här att sändarna, d.v.s. den position som 

tidningsredaktionerna besitter, medvetet utnyttjar kunskapen om vad läsarna lockas av. Som 

jag tidigare tagit upp handlar konsumtion i många fall om att tillfredsställa psykologiska 

behov (som exempel statusbehov i form av att äga ”det senaste” samt genusbehov som 

uttrycks i viljan av att attrahera personer av det motsatta könet). Vid sådana antaganden är det 

inte svårt att vidare spekulera kring avsikten med tidningarnas implikationer. Utgår jag därför 

ifrån Thompsons teori i förhållande till exempelvis varor som företräder statusmarkörer, 

finner jag en ökad förståelse till hur man kan se på detta behov. Människor söker ständig 

bekräftelse, och en del av den symboliska verksamheten är att vi använder någonting som 

visar närmare på hur vi är som personer – eller i alla fall strävar efter att vara.
25

  

Någonting som också visades påtagligt i de tre samtalen var att man ville förtydliga att man 

personligen antingen tog avstånd till att läsa modetidningar eller egentligen ville göra det. 

IP11, som brukar läsa modetidningar till vardags, menade på att hon ofta uppmärksammar 

idealen trots att hon gärna vill fortsätta med läsningen. Hon beskrev problematiken i detta:  

IP11: Det hade inte varit dumt att gå ut i mjukisbyxor en dag. Bara för att se allas reaktioner. 

Haha.  
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IP11 menade att sådana här situationer ofta uppstår i hennes vardagsliv, och att det säkert kan 

ha med samhällsideal att göra. Hon uttalade sig också om att hon önskade att hon vore 

starkare och kunde ta ett mer omfattande avstånd till påverkningsfaktorerna av massmediala 

fenomen – framför allt till modetidningar och tv-reklam. Märkbart är att avståndstagandet 

skiljer sig mellan grupperna: de som läser tidningarna påstår sig vilja ta avstånd, och de som 

inte läser tidningarna påstår sig ta avstånd. IP22 och IP23 brukar som exempel ingen av dem 

modetidningar: 

IP22: Ja, för att de som visas är alltid så vältränade… 

IP23: Mmh, de har perfekta kroppar alltid!  

IP22: Ja. Det perfekta håret, supersmala… allt! Dyra kläder också. 

Jag: Så ni hade läst modetidningar om det inte var så pass fixerat? 

IP22: Ja.  

Jag återkopplar nu Thompsons teorier om en bestämd ideologi - där dominansförhållanden 

försvaras och förstärks via massmedia - till genusfrågorna, och tänker mig att den generella 

bilden av att män tillhör den dominanta könskategorin är betydelsefull vid utformningen av 

tidningens material.
26

 Återigen ligger medvetenheten om samhällsförhållanden till sändarnas 

fördel då deras ambition är att locka läsare. Så varför väljer vissa att ta avstånd till exempelvis 

modetidningar? Kanske är det så att man vill visa upp sin integritet och självständighet. 

Kanske vill man försöka skapa sina alldeles egna mål och ideal.  

Revoltörer eller ej - avståndssträvan har en central position i alla intervjuerna. Vid ett tillfälle 

försöker två kvinnor i åldern 21-22 dessutom sätta fingret på vilka faktorer de tror ligger 

bakom just ett avståndstagande till eventuellt komplexframbringande tidningar. De talar bland 

annat om att man påverkas lättare vid en yngre ålder:   
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IP13: Jag jämför mig inte med andra. Men när man var yngre, alltså när man kom upp i 

högstadiet, då jämförde jag mig jättemycket med andra. Med andra i klassen och så. 

IP11: Ja, för det är då förändringarna börjar, tycker jag. För mig, i alla fall. Man blir mer 

vuxen och tänker mer på det yttre och på att vara omtyckt. Jag började till exempel tänka mycket 

på det här med sminkning.  

IP13: Ja, jag också. 

IP11: Jag kunde absolut inte gå utanför huset utan att ha sminkat mig! 

5.4 Sammanfattning  

Intervjuerna påvisade att somliga har svårt att koppla status med ett ägande av nya, trendiga 

varor på marknaden, men samtidigt är de flesta eniga om att sådana varor är högst åtråvärda. 

Alla menar att reklam i modetidningar har en stark inverkan på individers ”ha-begär”, men det 

ter sig väldigt olika hur man väljer att tala om begreppen status och konsumtion. I en del 

intervjuer ser man exempelvis att beskrivningen av statusbegreppet går hand i hand med 

ekonomisk framgång.  

I intervjuerna kan jag också konstatera att de flesta menar på att män framställs som ett 

fenomen högre betraktat än kvinnor, och som kvinnor samtidigt står i plikt att tillfredsställa. 

Det talas mycket öppet om detta i samtliga intervjuer, men det framställs inte som någonting 

märkvärdigt eller onaturligt. Få ifrågasätter hur det ser ut, och anser snarare att det hade varit 

konstigt om det såg annorlunda ut. En enda respondent reflekterar över ett eventuellt problem 

med modetidningars bild av vad män vill ha, genom att påpeka att man inte bör lita för 

mycket på vad man läser.  

Vid intervjutillfällena såg jag även att varje person påstår sig vara väl medvetna om att 

modetidningar funktionerar som påverkningsbara av idealbilder. Samtliga upplever också 

känslor som skuld eller skam inför sin egen kropp då de bläddrar i tidningar av den typen som 

tillämpades. De som pratade mer djupgående angående detta antyder att det är väldigt svårt att 

inte låta sig påverkas, oavsett bakomliggande kunskaper. Gemensamt för alla är att det råder 

ett avståndsbehov gentemot reklam som direkt påverkar. Märkbar skillnad är däremot att 

avståndstagandet skiljer sig mellan grupperna: de som läser tidningarna påstår sig vilja ta 

avstånd, och de som inte läser tidningarna påstår sig ta avstånd. Vid ett tillfälle försöker även 

två kvinnor förklara bakomliggande faktorer till ett avståndstagande, och de talar då bland 

annat om att man påverkas lättare vid en yngre ålder.  
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6.0 Diskussion 

Såhär i slutdiskussionen vill jag gärna försöka skildra hur jag upplever att insikten i olika 

bakomliggande faktorer för konsumtion av modetidningar verkar vara större än vad jag 

tidigare anat. Kännedomen gällande modetidningars strategiska marknadsföring verkar 

generellt sett vara mycket stor, och det framgick inte vara främmande för intervjupersonerna 

att prylar och tjänster som annonseras på tidningarnas färgglada, tilldragande sidouppslag 

anspelar på trender och det som generellt går hem hos läsarna med målet att locka 

konsumenter. Faktumet att begreppet status skildrades på olika sätt inom samtalen förvånade 

mig däremot – somliga hade till och med svårt att applicera ordet och dess innebörd på 

modeprylar. Att statusbegreppet går hand i hand med ekonomisk framgång upplevde jag 

betonas mindre än förväntat.  

Av de som stod bakom åsikten att en viss statusprocess förekommer, exemplifierade också att 

denna process inte stör dessa intervjupersoner trots att de är medvetna om den. De verkar 

snarare se processen som en naturlig del av konsumtionen av varorna som presenteras i 

modetidningar. Viktigt att poängtera är att dessa personer inte gärna förknippar sig själva med 

just statusaspekten. Jag upplever att rädslan för att få en så kallad ”statusstämpel” är mycket 

genomgripande, till och med mer än förväntat. Däremot känns det desto mer ”tillåtet” att 

erkänna en särskilt åtrå till ägandet av det senaste på marknaden. Striden tycks ligga i att 

kategoriseras - att kopplas till en viss grupp.  

För att ta det ett steg längre, funderar jag närmare på vad de som fastnat i statusbehovets träsk 

(oavsett om de vill kalla det så eller inte) egentligen drivs vidare av. Frågan är varför den här 

statusprocessen, där dyra produkter förlorar status efterhand, inte stör mina intervjupersoner 

som ägnar sig åt den? Varför nöjer de sig med den kortvariga upplevelsen av att äga ett 

statusobjekt?  

Jag betraktar det som särskilt intressant i och med att Bauman påpekar att ägandet av 

produkter införlivas i den postmoderna personens självidentitet. När den gamla 

Appleprodukten, DKNY-parfymen eller klänningen prydd med märket Dior inte fungerar som 

statusförmedlare längre, menar jag att det finns en tendens för kunden att köpa sprillans nya 

produkter, då detta bevarar hans/hennes begär av status. Men varför tröttnar man inte på 

statusjakten och konsumtionen? Om man ständigt ”tvingas” sträva efter det där nya för att 

påvisa en särskild identitet och livsstil för sin omgivning, och samtidigt är medveten om att 
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varorna kommer att förlora status med tiden, känns det kanske lite obegripligt. Man måste väl 

nå en punkt då man inser betydelsen av sitt agerande och då det bara känns allmänt tröttsamt? 

Jag tror att det kan finnas ett antal möjliga anledningar till att intervjupersonerna inte 

reflekterar över detta på det sättet som man skulle kunna tro. Ur en vinkel ser faktiskt ut att 

vara både naturligt och självklart. Det är detta som kan räknas till kärnan i idén om ett 

konsumtionssamhälle - att även om individer är väl självmedvetna om att de befinner sig i en 

statusjakt, finns det ingenting att göra åt det. Konsumtionen är självklar.  

Ytterligare en företeelse som verkar anses vara självklar, och egentligen också fullkomligt 

naturlig, är hur den manliga dominansen uttrycker sig i tidningar av samma typ. Som 

förväntat tyder resultatet av intervjuerna på att medvetenheten gällande kvinnors jaktförlopp 

av män är väldigt omfångsrik – och samma sak gäller framställningen av den i media. Jag 

finner det emellertid oväntat att acceptansen av detta är så pass stor som den är – det är 

väldigt få som ens väljer att ifrågasätta faktumet att kvinnan framställs som underordnad till 

den graden att hon är menad att imponera på samt att tillgodose mannen och hans ”krav och 

behov”. Istället ser intervjupersonerna den här jakten som någonting att trivas med, och 

någonting som egentligen inte är ett dugg märkvärdigt. ”Vi gillar ju att läsa om sånt”, säger 

IP11. Jag personligen finner det ganska upprörande.  

Faktumet att varje person påstår sig vara väl medvetna om att modetidningar funktionerar 

som påverkningsbara av idealbilder är ingenting som för mig känns oväntat. Inte heller att 

samtliga upplever känslor som skuld eller skam inför sin egen kropp då de bläddrar i 

modetidningar i alla dess former. Men, liksom i föregående sammanhang gällande 

genuspositioner, kan jag inte undgå att förvånas över bristen på ifrågasättningar. Däremot 

diskuterades attityderna till idealpåverkan tämligen djupgående, och de flesta respondenterna 

enas följaktligen om att det är svårt att undvika sådana påverkningar, oavsett nivån av oviljan 

att låta sig påverkas personligen.  

Att det råder ett avståndstagande till att låta sig själv påverkas, och då framför allt sina 

kroppsideal, är absolut inget som förvånar mig. Att den märkbara skillnaden i hur 

avståndstagandet skiljer sig mellan grupperna ser ut som den gör – att de som läser 

tidningarna påstår sig vilja ta avstånd, och de som inte läser tidningarna påstår sig ta avstånd 

– ingår också i det förväntade resultatet. Liksom när det talas om status betonas viljan av att 

påverkas av olika samhällsideal som någonting direkt negativt och mentalt svagt.   
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7.0 Slutsatser 

Syftet med detta arbete ligger alltså i att skapa en förståelse för hur modetidningar påverkar 

sociala värderingar, samt hur inställningar gentemot tidningarna ser ut. Detta med en speciell 

betoning på hur bakomliggande faktorer till modetrender kan tolkas utifrån 

samhällsvetenskapliga teorier. Jag har använt mitt material för att påvisa tendenser till att 

identitet och konsumtion är relaterade till varandra, och att detta tyder på att vi lever i en form 

av konsumtionssamhälle. Vidare har jag även lagt vikt vid att analysera attityden till ideal 

förknippat med modetidningar, samt förtydligat dominerande orsaker till populariteten hos 

dessa.  

Jag förstår att, delvis baserat på personliga erfarenheter och delvis med utgångspunkt i 

tidigare forskningsframställanden, företag avsiktligt marknadsför sina produkter genom att 

framställa dem som tilltalande, och att modetidningsindustrin i sin tur annonserar dessa 

produkter för att till stor del locka läsare. Föreställningen som förmedlas till kundkretsen visar 

produkter eller tjänster som ger oss mäktiga frihets- och kontrollkänslor. Genom att i till 

exempel olika reportage, krönikor eller i samband med färgrika fotokollage, skriva om vad 

som gäller just nu blir det heller inte särskilt svårt att förbise sin makt. Vidare menar jag att 

det inte enbart är bilden av sitt ägandebehov som påverkas genom modetidningskonsumtion, 

utan även bilden på hur relationer människor emellan, samt relationen människa – samhälle 

sinsemellan, fungerar.  

Jag upplever att medvetenheten kring hur modetidningar har starka tendenser att påverka 

verkar vara stor bland de flesta. Samtidigt ligger det kunskap kring hur strategisk 

marknadsföring identifieras hos många. Det verkar i samma veva som att intervjupersonerna 

överlag tycker att modetidningar generellt sett håller hög underhållningskvalitet, men de flesta 

vill gärna poängtera att de personligen antingen läser tidningarna med en viss försiktighet 

eller att de inte läser dem alls på grund av påverkningsriskerna. Intrycket jag får är att 

modetidningar i stort inte riktigt är en accepterad hobby - även då det finns somliga som 

försöker frångå sådana påståenden. Utifrån mina intervjuer får jag en bild uppmålad för mig 

av att man undermedvetet väljer att tillhöra en särskild ”grupp”:  

1. De som vill vara moderiktiga och se bra ut inför sin omgivning till den grad att man 

slaviskt följer stiltips från modevärlden och ständigt åtrår det senaste på marknaden 

(d.v.s. de som ser modetidningar som en skönhetsbibel).  
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2. De som sätter sin integritet i centrum och inte gärna låter sig påverkas av omvärlden, 

utan förlitar sig på sin egen stil och smak (d.v.s. de som inte alls eller mycket sällan 

läser modetidningar eftersom det är ”farligt”). 

Självklart finns det inga sådana kategorier. Åtminstone finns det säkert ytterligare hundra 

kategorier att kunna placeras i. Alla har vi olika åsikter och värderingar. Det är den viktiga 

delen i sammanhanget, och den del man aldrig bör frångå. Det intressanta att påpeka är de 

ofantligt många fördomar och generaliseringar som existerar i samhället idag i alla dess 

bisarra former. En annan sak jag anser vara viktig att poängtera är att man inte kan grunda en 

teoretisk sammanställning utifrån en mängd antaganden. Jag vill gärna påpeka att jag genom 

studiens gång varit medveten om att alla modetidningar givetvis inte kan ha samma 

påverkanseffekt – inte heller varje nummer utgivna av en och samma tidningsredaktion. 

Dessutom tror jag att insikten av att mottagarna har en viss rädsla för att hamna i 

komplexfågelns klor är mycket stor hos de flesta redaktioner, vilket kanske också kan komma 

i uttryck i somliga sammanhang.  

I vilket utsträckning sådana ”avstånd-till-idealbilderna-försök” förekommer kan jag inte med 

säkerhet uttala mig om. Däremot tycker jag att det känns väldigt ansträngt. Jag minns en gång 

då jag såg ett modereportage med ett gäng vanliga kvinnor som genomgick make over (de 

fick alla hårstyling, sminkning och nya kläder), och kvinnorna var inte alla trådsmala, vilket 

ögat ju är vant vid att se i sådana sammanhang. Däremot lydde rubriken i stil med: ”Make 

over för alla kroppstyper! Proffsen visar knepen”, och då det kom till de normalviktiga (i min 

mening) samt plus size-modellerna skulle man genast påvisa hur man klär sig slankt. På så 

sätt upplevde jag de större tjejerna som bristfulla och otillräckliga, och trots faktumet att de 

fick plats i en modetidning kändes de som ”de som behöver anpassa sig”. Alltså går det 

kanske inte att helt frångå idealen, oavsett ansträngning?  

*** 

Jag har kommit fram till att Baumans tankar rörande människans ägandebegär av det som 

samhället stämplar som trendigt absolut kan kopplas till sättet man värderar en modern, 

attraktiv pryl eller tjänst. Man kan följaktligen påstå att vi lever i ett ständigt förändrande 

konsumtionssamhälle, där man genom aktiva val spenderar pengar på det som man känner det 

starkaste begäret efter. Detta beror framför allt på att man söker efter de värderingar som 

förknippas med produkten – inte på att man har ett behov av själva varan i sig. Jag har även 
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kopplat tolkandet av modetidningars budskap till Giddens idéer omkring begreppen val, 

livsstilar och konsumtion, där eftersträvan av att bli något särskilt styr ens handlanden.  

Jag har också bekräftat att man kan koppla Goffmans tankar kring Jaget och maskerna till ett 

beteende vanligt framställt i modetidningar: sättet ett team (exempelvis kvinnor) strävar efter 

att göra folkmassan i publiken (exempelvis män) nöjda och belåtna. Metaforen innebär att 

genom att spela teater för en publik, väljer vi att framställa oss på ett visst sätt med målet att 

göra ett gott intryck. Denna rutin, som Goffman kallar det, tolkar jag som ett spel likt det spel 

som pågår i det verkliga livet där kvinnor ofta känner att de behöver anpassa sig efter mäns 

förväntningar. 

Slutligen menar jag att Thompsons teori angående ideologi och modernitet lätt kan 

identifieras i sammanhang med modetidningar. Jag har upptäckt att ett budskap får sin mening 

först då mottagaren tolkar det, och att sändarna ständigt anspelar på hur de tenderar att 

uppfattas då de framställer ett material. Kort och gott: då en tidning vill få en läsare att köpa 

saker gör de en attraktiv reklam, samtidigt som de påvisar att ägandet nyttjar personens 

karaktär i fråga. Eller, för att ta ett annat exempel: för att en modetidning ska uppfattas som 

toppmodern behöver man samtidigt framställa det som är känt fört att vara ”korrekt utifrån ett 

idealperspektiv” för att gå hem hos konsumenterna. Man måste förstärka 

dominansförhållanden i samhället, till exempel genom att påvisa att det är snyggast att vara 

smal (för det känner vi ju alla till?) - eller viktigt att vara förmögen, korrekt klädd och 

tilldragande för det motsatta könet... ja, listan kan göras lång. 
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