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KAPITEL 1: INLEDNING 

 

Introduktion av uppsatsens ämnen och förutsättningar 
 

Synen på konsumtion och kvinnlighet som sammankopplade element, där företeelser som 

shopping allmänt betraktats som en i huvudsak kvinnlig aktivitet, har under lång tid 

genomsyrat samhället. Denna syn kan spåras tillbaka till tidsperioden då visionen om 

manlighet fångades i bilden av mannen som familjeförsörjare och ansvarig för produktionen i 

samhället, medan den icke-arbetande kvinnans uppgifter begränsades till hemmets miljö och 

konsumtionen. När konsumtionssamhället växte fram och dåtidens moderna köpcentrum - 

varuhuset - i slutet av 1800-talet slog upp dörrarna var det således en odelat kvinnlig publik 

som mötte denna nya företeelse. Varuhuset som arena för konsumtion innebar då för kvinnan 

en helt ny frihet genom sin funktion som ett första offentligt kvinnorum att vistas i utanför 

hemmet. Dess betydelse för kvinnan har jämförts med dåtidens parisiska caféers betydelse som 

offentliga ”vardagsrum” för manliga tänkare och filosofer. Betraktat från ett nutida perspektiv 

där konsumtionen utgör ett tongivande element i individens identitetsskapande, innebar 

varuhuset som samlingsplats paradoxalt nog samtidigt en inskränkning av kvinnans frihet där 

hon genom integreringen av dels konsumtionen som en accepterad sysselsättning dels de 

införskaffade varornas associationer och budskap i den egna och kollektiva kvinnliga 

identiteten, till stor del lever enligt det kommersiella spelets regler. 

Jag kommer i denna studie att behandla konsumtion och identitetsskapande ur ett 

genusperspektiv, där jag framför allt vill uppmärksamma konsumtionens delaktighet i den 

sociala konstruktionen av kvinnlighet som den ser ut idag. Detta vill jag göra genom att studera 

hur kvinnliga identiteter konstrueras och förhandlas inom en konsumtionsdiskurs. Begreppen  

”social konstruktion” och ”diskurs” är centrala för uppsatsen vilket jag redan inledningsvis vill 

göra läsaren uppmärksam på. Tills vidare kan vi nöja oss med att utifrån diskursforskarna 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips definiera en diskurs som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” och social konstruktion som ett teoretiskt 

perspektiv - socialkonstruktivism - som tillämpar en syn på sociala fenomen som socialt 

konstruerade och därmed inte givna på förhand (Winther Jörgensen, Phillips, 2000:7). Enligt 

det ovan formulerade ses världen och de identiteter och relationer som ingår i den alltså inte 

som bestämda av yttre förhållanden utan som något som konstrueras socialt och diskursivt; d.v.s. 
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beroende av hur människan agerar inom samt talar om den. Detta innebär att jag utgår från ett 

antagande om att betydelsen och erfarenheten av att vara kvinna är en diskursiv konstruktion. 

Det betyder att vårt sätt att tala om kvinnan, t.ex. som en person med långt hår och kjol1, 

konstruerar det som vi definierar som och således uppfattar som en kvinna och att det inte 

finns någon genuin kvinnlighet bakom denna tolkning. Det betyder också att en person som 

saknar de egenskaper som är definierade som kvinnliga uppfattas som okvinnlig.  

Av historiska skäl innebär att vara kvinna att vara en kropp att själva bedöma eller att bli 

bedömd utifrån. Att, som i mitt eget fall, vara kvinna i en västerländsk konsumtionskultur 

betyder därför att jag som kvinna måste förhålla mig till inom kulturen rådande normer och 

ideal som rör min kropp och mitt utseende som till stor del formuleras genom en 

konsumtionsdiskurs och som därför är möjliga att uppnå just genom konsumtion. Accepterar 

jag dessa normer betraktas jag som kvinnlig, motarbetar jag dem betraktas jag som okvinnlig 

eller t.o.m. avvikande. Det blir här en fråga om att delvis konstruera sin kvinnliga identitet 

genom konsumtionsvaror utifrån en samhällelig uppmaning att skapa ett snyggare och mer 

gångbart jag, i en kultur där de yttre egenskaperna oftast går före inre kvaliteter.2 Jag skriver 

delvis eftersom det självklart finns flera faktorer som är avgörande för den sociala 

konstruktionen av kvinnlighet.3 Genom att acceptera rollen som kvinna reproducerar jag 

följaktligen samtidigt mig själv som konsument och som en kropp. 

 

Kvinnotidningen som konsumtionsarena 
 

Här har jag valt att lyfta fram de tidningar som riktar sig till kvinnor som en av 

konsumtionens offentliga arenor som formulerar och producerar normer för kvinnlighet. 

Enligt mig är det en kontext som är mer relevant för uppsatsens perspektiv än de arenor som 

det traditionellt har riktats intresse mot inom konsumtionsforskningen: varuhuset, köpcentret, 

gallerian och butiken (se Bjurström m.fl., 2000). När jag fortsättningsvis talar om konsumtion i 

denna uppsats avser jag alltså i första hand konsumtion av de formulerade framställningar av 

kvinnlighet i både text och bild i dessa tidningar som bygger på mode- och skönhetspraktiker. 

                                                                 
1 Jfr. t.ex. de gängse symbolerna för ”damer” respektive ”herrar” som finns uppsatta på offentliga toaletter. 
2 Detta resonemang kan givetvis inte enbart sägas gälla kvinnan. Människor, framför allt i västvärlden, bygger idag 
hela identiteter på val av produkter som skall ge vissa bestämda associationer och budskap och som formar och 
ringar in en viss livsstil. Men då uppsatsen intar ett feministiskt perspektiv blir denna företeelse kopplad till en 
kvinnlig kontext väsentlig. 
3 Här har jag alltså valt att studera en av dessa diskurser (konsumtionen), en aspekt av kvinnlighet (den kroppsliga) 
och en kontext som positionerar sig inom den aktuella diskursen (kvinnotidningen). För vidare avgränsningar se 
metodavsnittet, sid. 35ff. 
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För att belysa mitt sätt att betrakta kvinnotidningen som en konsumtionsarena inom vilken 

en konsumtionsdiskurs ges tolkningsföreträde kan en jämförelse mellan kvinnotidningens och 

skyltfönstrets funktioner vara användbar. För det första finns en estetisk likhet mellan 

tidningens upplägg kring text och bild i mode- och skönhetsartiklar och skyltfönstrets 

varupresentation i form av annonser och skyltdockor. Vidare uppmanar båda kontexterna till 

konsumtion. I kvinnotidningen är detta kanske mest påtagligt i de hänvisningar till 

inköpsställe, tillverkare och pris som snarare utgör regel än undantag i mode- och 

skönhetsartiklar. Även det sätt på vilka tidningarna presenterar nya och säsongsbetonade 

trender gör att de fungerar som en form av konsumentupplysning om det bästa som finns att 

tillgå på markanden. Att bläddra i en kvinnotidning blir därmed en form av flanerande där 

läsaren kan föreställa sig själv i det som visas samtidigt som själva läsandet precis som shopping 

är en aktivitet som förknippas med avkoppling, fritid och nöje.  

Det är på dessa grunder som jag vill påstå att kvinnotidningen erbjuder precis samma 

aktiviteter som fönstershopping och att den trots fysiska skillnader vad det gäller rumslighet 

har en tematisk likhet med ”varuhuset”4 då de var för sig är uttryck för samma fenomen, vilket 

tveklöst gör den till en förlängning av varuhuset på samma sätt som t.ex. reklamblad, 

postorderkataloger och e-handel är det. Ur detta perspektiv blir det också uppenbart att 

konsumismens ideologi reproduceras i kvinnotidningskontexten. Genom det 

socialkonstruktivistiska perspektiv som bildar utgångspunkt för studien förkastas också 

uppfattningen om att dessa tidningar endast återger verkligheten. Jag utgår här från att 

kvinnotidningar har en stark ideologisk roll, d.v.s. att de även skapar vårt sätt att uppfatta 

verkligheten. 

 

Mediestudie som konsumtionsforskning 
 

Idag är ideologiska studier av olika populärkulturella mediefenomen utifrån ett kritiskt 

feministiskt perspektiv ett etablerat tillvägagångssätt inom den akademiska världen. Men då 

detta perspektiv under lång tid förbigåtts inom akademisk forskning blir en sådan infallsvinkel 

viktig att applicera på tidigare forskningsresonemang och den feministiska traditionens 

metodik och nyckelbegrepp betydelsefulla för att kasta nytt ljus på inrotade vetenskapliga 

strategier. Att ta på sig de feministiska glasögonen för att skärskåda konsumtionskulturen och 

uppmärksamma hur konsumtionsvaror har blivit en viktig del i formandet av kvinnors 

identiteter blir också högst relevant eftersom den främsta konsumentgruppen är just vita 
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medelklasskvinnor5, då konsumtionskulturen ända sedan sin framväxt varit konstruerad kring 

könsskillnader där konsumtion ansetts som en feminin aktivitet.  

Eftersom det finns en uppsjö feministiska studier av kvinnotidningar sedan tidigare vill jag 

redan inledningsvis motivera min egen uppsats relevans genom att visa på den i två viktiga 

avseenden skiljer sig från tidigare gjorda studier av kvinnotidningar.6 Först vill jag poängtera att 

uppsatsen inte i första hand ska kategoriseras som en feministisk mediestudie utan snarare är 

att betrakta som feministisk konsumtionsforskning - kvinnotidningen i sin egenskap av tidning 

är inte lika betydelsefull för mig som sin roll som en av konsumtionens offentliga arenor som 

specifikt uppmuntrar kvinnor till konsumtion. Vidare har studien genom att utgå från material 

som riktar sig till flera generationer kvinnor en generaliserbarhet och en bredd som många 

liknande studier saknar då de endast fokuserar på analys av kvinnotidningar som endast riktar 

sig till ålderskategorin 15-35 år, dvs. den grupp som har det som har det största utbudet av 

kvinnotidningar riktat till sig7. Dessa studier placerar sig därmed inom en 

ungdomskulturtradition och begränsar sina resultat till att endast gälla unga kvinnor.   

Bjurström m.fl. poängterar i sin forskning att varuhuset har spelat ut sin roll som en 

specifikt kvinnlig plats att visats på (Bjurström m.fl., 2000:57). Här ser jag hur kvinnotidningen 

har övertagit varuhusets ledande roll som skapare av kvinnliga konsumtionsidentiteter. Medan 

varuhusets publik idag består av en allmänhet så är kvinnotidningens läsekrets könsspecifik . 

Det betyder att representationer och uttryck för kvinnlighet i kvinnotidningskontexten når en 

odelat kvinnlig publik, inklusive några få manliga läsare. Ytterligare en aspekt är det intima 

rum som skapas i kvinnotidningen som utmärks av det personliga och rådgivande tilltal som är 

karakteristiskt för genren och som varuhusets anonyma karaktär inte kan erbjuda. Språket 

skapar en imaginär förtroenderelation mellan läsaren och tidningen som får legitimitet som 

någon som talar om hur saker och ting är. Det är på dessa grunder som jag menar att 

kvinnotidningarna är betydande arenor för att informera kvinnor om vad man skall 

konsumera, men kanske framför allt hur man skall förvandla dessa varor till ett fördelaktigt och 

yttre. Som konsumtionsarena utgör kvinnotidningen också en empiri som traditionellt inte 

uppmärksammats inom konsumtionsforskningen. 

  

                                                                                                                                                                                                           
4 Jag använder i denna inledning ”varuhuset” som ett samlingsbegrepp som även inrymmer andra 
konsumtionsarenor t.ex. köpcentrum, gallerior, butiker och outlets.  
5 Kvinnan står för ca 70% av den totala konsumtionen (se Ganetz, 2001:43-44; Miller, 1998b:95). 
 
6 Detta resonemang utvecklas vidare i metodavsnittet, sid. 35ff. 
7 Se metodavsnittet sid. 37-38 för en presentation av studiens empiriska material. 
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Feminist bland feminismer 
 

Feministisk forskning och teori har växt fram nära sammanlänkad med kvinnorörelsen, som 

traditionellt har sett kvinnan som underordnad mannen och som kämpar för ett jämlikt 

samhälle där kvinnan och mannen skall ha lika rättigheter. Den feministiska teoribildningen är 

dock inte enbart en utan rymmer ett antal riktningar och perspektiv som löpt samman med 

olika tidsepokers politiska, sociala och vetenskapliga strömningar. T.ex. talar man om 

marxistisk feminism, liberal feminism, radikal feminism, svart feminism och postmodern 

feminism 8. Historiskt sett har feminismen också präglats av en polarisering mellan social 

konstruktivism och biologisk essentialism i synen på kön. Det perspektiv som förstår kön som 

en social konstruktion kallas i Sverige för likhetsfeminism och står i kontrast till 

särartsfeminismen. Särartsfeminister menar att män och kvinnor i grunden är olika, d.v.s. 

mänskligheten består av två grupper som föds med skilda anlag och egenskaper vilket medför 

att vi är olika väl anpassade för olika roller och uppgifter i samhället, men för en kamp för att 

vi ska vara lika mycket värda ändå. Likhetsfeminister ser könen eller ”genus” som socialt 

skapade, dvs. män och kvinnor föds lika men formas av de krav och förväntningar samhället 

ställer där olika egenskaper betraktas som kvinnliga respektive manliga.  

Jag har själv i en tidigare studie av feminismen i tv-programmet Silikon9 placerat mig inom 

det likhetsfeministiska perspektivet och den postmoderna feminismen som tillhör detta 

perspektiv. Jag kommer således att utgå från ett postmodernt feministiskt förhållningssätt även 

i detta arbete. Den postmoderna feminismen är, liksom den postmoderna ideologin, väldigt 

komplex men kan sammanfattningsvis sägas kännetecknas av en vägran att kategorisera genus 

och den kamp man för kring genusidentiteter genom att ifrågasätta subjektet och alla anspråk 

på sanning samt genom att förorda en dekonstruktion som upplöser dikotomin 

manligt/kvinnligt. Det finns dock ett för feminismen fundamentalt problem förknippat med 

det postmoderna perspektivet som inte kan lämnas onämnt. Utifrån ett postmodernt 

feministiskt perspektiv blir nämligen själva genusbegreppet minst sagt problematiskt. Att 

överhuvudtaget tala om kvinnor och män blir en omöjlighet eftersom kategorierna inte 

existerar utanför det sätt på vilket de uppfattas och socialt konstrueras. Ett 

socialkonstruktivistiskt resonemang leder oundvikligen till att man bara genom att använda 

begreppen manligt och kvinnligt reproducerar genuskategorierna och befäster könsskillnader. 

                                                                 
8 Postmodern feminism kallas ibland också för postfeminism eller poststrukturalistisk feminism. Jag använder mig 
i denna uppsats av beteckningen postmodern feminism. 
9 Mirlas, Caroline (2001) ”’Silikon’ som feministisk strategi”. Opublicerad uppsats. Utbildningen för Kultur, 
Samhälle, Mediegestaltning, Linköpings universitet, ITUF. 
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Paradoxalt nog måste man för att kunna påtala de missförhållanden som existerar på grund av 

sådana skillnader tala om de kategorier man vill upphäva. Förlikningen som den postmoderna 

feminismen erbjuder är att alltid sätta dessa begrepp inom citationstecken. Av stilistiska skäl 

och framförallt för att underlätta läsningen av uppsatsen har jag ändå valt att inte tillämpa 

detta ”feministiska rättesnöre”.  

Slutligen vill jag i detta sammanhang, eftersom det ofta uppstår en viss förvirring kring 

begreppen ”kön” och ”genus” och vad dessa betecknar då de används på olika sätt av 

feministiska forskare10, klargöra att jag fortsättningsvis använder mig av mig av 

formuleringarna kön och genus i meningen biologiskt/givet kön respektive socialt/konstruerat 

kön. Begreppen ”manligt” och ”kvinnligt” använder jag för att beteckna de sociala roller som 

konstruerats för de skilda könen, inte för att påvisa någon essentiell manlighet eller 

kvinnlighet. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Utifrån ovanstående resonemang har jag velat undersöka hur kvinnlighet, med avseende på 

kropp och utseende, tolkas och formuleras inom en av kvinnotidningarna artikulerad 

konsumtionsdiskurs. Detta för att se hur kvinnliga konsumtionsidentiteter bekräftas och 

reartikuleras i ett specifikt material som uppmanar till konsumtion. Med andra ord vill jag 

studera hur normativa bilder av kvinnlighet och kvinnliga identiteter skapas och presenteras 

som en livsstil i den kommersiella kontext som kvinnotidningarna förkroppsligar genom en 

kvalitativ studie av fyra olika tidningar som riktar sig till kvinnor i olika åldersgrupper. Mer 

preciserat blir syftet med denna uppsats därmed att studera hur dessa fyra kvinnotidningar i sina 

mode- och skönhetsartiklar verkar för att producera (i enlighet med vår kultur) normer om en 

kvinnlig yta som i sin tur ingår i en konsumtionskultur. Följande tre huvudfrågeställningar blir 

härmed relevanta för uppsatsen:  

 

1. Vilka gemensamma och/eller återkommande kan teman skönjas i kvinnotidningarnas 

mode- och skönhetsartiklar?  

2. Vilka konsumtionsdiskurser om kropp, stil och sexualitet finns i kvinnotidningarnas 

text och bild? Formulerar de skilda tidningarna en likvärdig diskurs om kvinnan?  

                                                                 
10 Se t.ex. Carlson, 2001:17-37. 
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3. Hur förhåller sig dessa representationer av kvinnlighet till feministiska diskurser om 

kropp, stil och sexualitet?  

 

Dessa tre huvudfrågeställningar bidrar till ett successivt fördjupande och preciserande av det 

övergripande syftet. Den första frågeställningen gäller en första genomläsning av det empiriska 

materialet och är tänkt att ge en tematisk struktur för själva analysen. Den andra 

frågeställningen rör själva analysarbetet och syftar till att ytterligare föra analysen framåt (de 

frågeställningar som jag här har valt att använda till själva analysarbetet preciseras nedan). 

Genom den tredje och sista frågeställningen knyts analysen ihop genom att resultaten kopplas 

till centrala diskussioner inom feministisk teori. 

 

De ytterligare frågeställningar som jag har ställt till själva analysen av mitt empiriska material är: 

På vilka sätt framställs kvinnlighet i konsumtionstermer i materialet?; Finns en likriktning för 

hur kvinnan skall formas, d.v.s. förekommer ett kvinnoideal som är gemensamt för flera 

tidningar?; Framställs mode- och skönhetspraktiker som en möjlighet att särskilja sig eller som 

en möjlighet till kollektivitet?; Ges utrymmer för ”avvikande” kroppar och för att välja en egen 

stil?; Vilken typ av konkreta konsumtionsreferenser finns i artiklarna?; Finns en 

homogenisering av produkter (kläder, smink, accessoarer)?; Varifrån hämtas de produkter och 

stilriktningar som presenteras (finns t.ex. influenser från kändisar och populärkultur)? 
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Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel enligt modellen ”inledning” (kapitel 1), ”bakgrund och 

tidigare forskning” (kapitel 2), ”metod och empiri” (kapitel 3), ”teoretiska utgångspunkter” 

(kapitel 4) och ”analys och slutdiskussion” (kapitel 5).  

Efter detta inledande kapitel som har tagit upp och beskrivit uppsatsens förutsättningar och 

syfte följer kapitel 2 där studien placeras in i ett vetenskapligt fält av tidigare forskning. 

Uppsatsen förankras först i en historisk kontext där forskare som studerat konsumtion ur ett 

genusperspektiv och de dominerande teman och röster som höjts inom denna forskning tas 

upp. Därefter introduceras den ledande forskning kring kvinnotidningar som har utgått från 

ett feministiskt perspektiv, dess tillvägagångssätt samt de resonemang i dessa studier som jag 

anser är relevanta för min egen.  

I det tredje kapitlet diskuteras studiens feministiska metodperspektiv, empiri, urval och 

avgränsningar. Här introduceras också det diskuranalytiska perspektiv (kritisk diskursanalys) 

som jag kommer att använda mig av i analysen och dess teoretiska och metodologiska element 

behandlas. Vidare görs en närmare presentation av de fyra kvinnotidningar som ingår i studien. 

I kapitlet ”teoretiska utgångspunkter” (4) introduceras läsaren för grundläggande teoretiska 

tankegångar och begrepp som bildar utgångspunkt för analysen och de positioner jag ställer 

mig bakom. De teoretiker som jag främst hämtar inspiration från är feministerna Judith Butler 

och Susan Bordo och deras teorier om kvinnokroppen samt Jean Baudrillard och Mike 

Featherstone vars tankar om identitetsskapande i det postmoderna konsumtionssamhället jag 

har utgått ifrån.  

På detta följer kapitlet ”analys och slutdiskussion” (5) med en tematisk analys där jag 

diskuterar de representationerna av kvinnlighet som går att skönja i materialet utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter samt utifrån den tidigare forskning som gjorts kring 

kvinnotidningar. Analysen är strukturerad enligt de övergripande teman som jag kunnat skönja 

i materialet: kropp, stil och sexualitet. I slutdiskussionen ställs dessa representationer i 

förhållande till centrala diskussioner inom postmodern feministisk teori. Detta avslutas med en 

diskussion kring den kvinnliga konsumenten och konsumtionen som ett kvinnligt 

frihetsprojekt eller förtryck som utgår från resultaten i materialanalysen. 
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KAPITEL 2: BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
  

Konsumtionsforskning ur ett genusperspektiv 
 

En central utgångspunkt för mitt val av ämnesområde har varit en nyväckt förundran över det 

faktum att konsumtion historiskt sett alltid har sammankopplats med kvinnlighet som 

uppkom efter att jag läst Nina Björks Sireners sång (Björk, 1999). Som likhetsfeminist insåg jag 

naturligtvis att kvinnan inte mer än mannen har någon naturlig fallenhet för att handla och 

började istället intressera mig för hur shopping har kommit att framställas som en kvinnlig 

aktivitet och varför varuhuset har definierats som en explicit kvinnlig miljö? Detta är inte 

längre uppsatsens fokus, men likväl en viktig bakgrund till det som senare kommer att 

undersökas. Jag kommer därför nedan att ta upp de övergripande teman som finns inom den 

konsumtionsforskning som har utgått från ett genusperspektiv samt utifrån dessa aspekter 

diskutera de olika argument som riktats för och emot konsumtionskulturen och 

konsumtionsarenornas betydelse för formandet av kvinnorollen som den ser ut idag. 

  

Kvinnan som den moderna konsumtionens förkroppsligare 
 

I synen på kvinnors sysslande med stil och utseende, som akademiska feminister länge har 

intresserat sig för, finns en tydlig uppdelning mellan feminister. Traditionellt har feminismens 

inställning varit att detta sysslande har gjort att kvinnan setts som ett objekt och hämmat 

kvinnors frigörelse. Naomi Wolf understryker t.ex. i Skönhetsmyten hur mode- och 

skönhetspraktiker förtrycker kvinnor och låser dem i falska feminina identiteter (Wolf, 1992). 

Inom denna tradition beskrivs strävan efter skönhet som destruktiv eftersom kvinnor i vissa 

fall går så långt att de förstör sina kroppar för att uppnå olika skönhetsideal. På 1980-talet 

började feministiska forskare istället att betrakta mode- och skönhetspraktiker som 

meningsskapande aktiviteter och intresserade sig för hur man med kläder och smink kan leka 

med identiteter och bryta fixerade föreställningar om könen. Bl.a. låg intresset på hur 

punkstilen ifrågasätter betydelsen av kvinnlighet (se t.ex. Hebdige, 1979; Wilson, 1985). Ett 

liknande polärt förhållande mellan feminister gäller även synen på kvinnors konsumtion.  

Den traditionella feministiska konsumtionsforskningen finner förklaringen till 

sammankopplingen av konsumtion och kvinnlighet ända tillbaka till konsumtionssamhällets 

framväxt under slutet av 1800-talet. Moderniteten innebar en inflyttning till stadskärnorna och 
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bidrog till att det agrara samhällets livsstil där alla familjens medlemmar var delaktiga i 

produktionen övergavs för det borgerliga idealet med en könad arbetsuppdelning mellan 

produktion och reproduktion. Eftersom kvinnan var fysiskt anpassad för moderskap och därför 

antogs ha ett instinktivt intresse för att sköta hem och familj begränsades hennes uppgifter till 

hemmets miljö. Här menar man att konsumtionen ”naturligt” blev kvinnans uppgift eftersom 

det var en aktivitet som associerades med hemmet (se t.ex. Bjurström m.fl., 2000:57; Friedan, 

1968:33-52; Reekie, 1993:18, 55-56). Gail Reekie lyfter också fram att det förr fanns mycket få 

fritidsaktiviteter som kvinnan kunde ägna sig åt som en ytterligare orsak. Varuhuset var därför 

ett unikt fenomen i sin egenskap av ett accepterat offentligt som kvinnan kunde vistas i utan 

sällskap som både innebar möjligheter till nya sociala möten och en chans att komma bort från 

hemmet. Detta menar hon, gjorde att kvinnan var mer villig än mannen att ägna sig åt 

konsumtion (Reekie, 1993:37). Också denna orsak kan sägas grunda sig i kvinnans ”naturliga” 

bundenhet till hemmet. Man ser här alltså en biologisk förklaring till konsumtionens 

feminisering där det är kvinnans reproduktiva fysiologi som har legitimerat 

shoppingaktiviteten som en av naturen given kvinnlig instinkt. Konsumtionsforskarna Colin 

Campbell och Daniel Millers respektive forskningsprojekt kring konsumtionsvanor i dagens 

Storbritannien visar att föreställningen om konsumtion som en kvinnlig aktivitet lever kvar 

också i dagens samhälle. Båda påvisar i sina studier skillnader i mäns och kvinnors konsumtion 

som avslöjar shopping som en könad aktivitet. Campbell och Miller noterar bl.a. att kvinnor 

utgör majoriteten av konsumenterna samt att män tenderar att distansera sig från 

konsumtionen, eftersom de betraktar shopping som en kvinnlig aktivitet som ifrågasätter deras 

maskulinitet (Campbell, 1997:168; Miller, 1998a:16-22, 39). Den biologiska sammankopplingen 

mellan kvinnlighet och konsumtion tycks, vilket Campbell och Millers forskning visar, svår att 

frångå även om varuhuset inte längre är en explicit feminin miljö. 

Genom att konsumtionen tidigt har definierats som instinktiv har alltså den sociala 

konstruktionen av kvinnan som konsument och mannen som producent kunnat etableras och 

upprätthållas. Med sin biologiska förklaringsmodell har den traditionella 

konsumtionsforskningen emellertid också antagit att sammankopplingen mellan konsumtion 

och kvinnlighet inneburit en inskränkning av kvinnans frihet och därför är negativ. En sådan 

utgångspunkt där kvinnan betraktas som det patriarkala produktionssamhällets slav är som 

man kan tro inte alls nödvändig för feministisk konsumtionsforskning och därför behöver 

heller inte sammankopplingen nödvändigtvis vara problematisk. Detta har nyare 

konsumtionsforskning, framförallt inom Cultural Studies-traditionen, visat på. 
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Konsumtion: kvinnlig frihet eller kvinnoförtryck? 
 

Inom konsumtionsforskningen talar man om konsumtionens dikotomisering. Detta är ett 

begrepp som refererar till två motstridiga sätt att uppfatta konsumenten på. Antingen betraktas 

konsumenten som manipulerad d.v.s. passiv och styrd av reklam och sociala strukturer 

(hedonistisk konsument) eller som eller autonom d.v.s. aktiv och medveten om sina val och 

behov (rationell konsument). Sett ur ett genusperspektiv rymmer konsumtionsdikotomin också 

en könsdimension genom att kvinnans konsumtionsbeteende betraktas som hedonistiskt och 

mannens som rationellt (se t.ex. Campbell 1997). Inom den traditionella feministiska 

konsumtionsforskningen som har en mer särartsfeministisk prägel har man accepterat 

konsumtionsdikotomin, d.v.s. man erkänner att män och kvinnors konsumtionsbeteenden 

skiljer sig åt men pekar på hur detta har gjort att kvinnan till ett offer för kapitalistiska och 

patriarkala intressen. Nutida feministisk konsumtionsforskning har däremot förkastat den 

traditionella konsumtionsforskningens argument som man menar har lagt en grund för en 

alltför pessimistisk syn på konsumtion och ifrågasatt konsumtionsdikotomins särställning. 

Rachel Bowlby formulerar t.ex. en tanke om den postmoderna konsumenten som ”not passive 

or rational, pleasure-seeking or calculating, but either, alternately, according to mood or 

context” (Bowlby, 1996:383).11 Denna tredje representationsmöjlighet visar tydligt hur 

konsumtionsdikotomin kan problematiseras. Hos Colin Campbell och Mica Nava finns 

ytterligare exempel på problematiseringar av konsumtionsdikotomin. Nava betraktar 

konsumtion som en enbart aktiv handling och lyfter som argument fram hur konsumenten kan 

påverka samhället genom att köpa produkter som står för ett visst ställningstagande (Nava, 

1992:198-203). Campbell menar att hedonistisk konsumtion inte behöver vara ett tecken på 

manipulation eftersom drömmandet kring oförvärvade varor är viktigare än själva köpet för en 

hedonistisk konsument (Campbell, 1987: 222; 1997:170).  

Inom dessa två traditioner uppfattas också konsumtionskulturens betydelse för kvinnors 

emancipation på olika sätt där argument för konsumtionens frigörande syften ställs mot en 

uppfattning om konsumtionens arenor som förtryckande och konservativa institutioner. Reekie 

och Bowlby som båda intar en traditionell konsumtionskritisk position lyfter fram hur 

kvinnan har exploaterats av konsumtionskulturen genom att hon stöpts i en roll som 

irrationell, naiv och lättlurad konsument. Även Betty Friedan framhåller i sin (idag en smula 

                                                                 
11 I de tidigare verken Just looking. Consumer Culture in Dreiser, Gissing and Zola (1985) och Shopping with Freud 
(1993) intar hon en mer traditionell ståndpunkt vad det gäller konsumtionsdikotomin. 
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förlegade) kritik av konsumismen i Den feminina mystiken hur kvinnor har manipulerats till att 

bli konsumerande hemmafruar istället för individer (Friedan, 1968:33-52). Både Friedan och 

Reekie nämner också varuhusen och reklamen som institutioner som formulerade allmänna 

uppfattningar om könen som förstärkte mäns auktoritet över kvinnor. Här menar de att 

varuhusens manliga ledningar kunnat presentera stereotypa och erotiserade kvinnobilder i 

annonser och skyltningar som fungerat som skönhetsideal (Bowlby, 1993:97-102, Reekie, 1993: 

xixff, xiiii, 16, 53-54). Man ställer sig alltså tveksam till vilka fördelar som konsumtionskulturen 

medförde för kvinnan inom den traditionella konsumtionsforskningen. Inom den tradition 

som gör en positiv tolkning betonas i stället hur konsumtionen innebar en ny fysisk frihet för 

kvinnan och varuhuset beskrivs som en plats där en ny kvinnoroll som stod i motsättning till 

en patriarkal uppfattning om kvinnlighet tog form (Felski 1995:68, 74; Nava, 1996:48). Dels 

menar man att konsumtioinskulturen medförde ett synliggörande av kvinnan på 

arbetsmarkanden och därmed en möjlighet till ekonomiskt oberoende genom att kvinnor (även 

ur de längre klasserna) erbjöds arbets- och karriärsmöjligheter i varuhusen (Fredriksson, 

1998:139-145; Nava, 1996:51). Dels menar man att konsumtionen öppnade en väg in i 

moderniteten för kvinnan. Eftersom varuhuset var en kvinnlig miljö som mannen knappast 

hade tillträde till var det hon som först kom i kontakt med det nya modet som utgjorde en 

viktig del i erfarenheten av att känna sig modern. Rita Felski och Nava påpekar att kvinnan i 

egenskap av konsument inte var underordnad utan ansågs ha kompetens och därför 

behandlades som en individ som hade rättigheter och kunde ställa krav (Felski, 1995:62; Nava, 

1996:48). Här går Nava till och med så långt att hon spårar ett samband mellan den moderna 

konsumtionen och feminismens tillkomst. Hon skriver att kvinnan genom sin expertis som 

konsument erfor en känsla av att ha ett värde som följde henne även utanför 

konsumtionssfären och som ”mycket väl kan ha bidragit till de förhållanden som banade väg 

för den moderna feminismen” (Nava, 1992:64). Man anser alltså inte att kvinnans ansvar för att 

göra inköp har placerat henne utanför samhället som det kan verka utan att det gav henne en 

särställning på konsumtionens områden, som mannen inte hade tillträde till. 

Orsi Husz diskuterar i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift (Husz, 1999) dessa förtryckande 

och emancipatoriska tolkningar av varuhuset och konsumtionen genom att försöka finna stöd 

för de olika tolkningarna i en svensk kontext, nämligen varuhuset NK i början av 1900-talet. 

Husz slutsats är att varken den ena eller andra tolkningen ensam bör gälla utan att båda 

krafterna existerade samtidigt i varuhuset. Hon finner i sitt källmaterial stöd för den bild av 

varuhuset som en institution som förstärkte könsstereotyper som befäster kvinnors 

underordning som Bowlby och Reekie målar upp men menar att den ger en bristfällig bild av 



 16 

varuhusets roll (Husz, 1999:38-39). Hon frågar sig särskilt hur denna tolkning där 

konsumtionen endast antas förstärka kvinnors underordning kan gå ihop med den kraftiga oro 

som kan spåras i trivialiseringen av kvinnors konsumtion som, om man får tro Husz, tydligt 

skvallrar om en rädsla för att förlora auktoriteten över kvinnan genom den frihet som 

varuhuset innebar (Husz, 1999:41, 43 se även Reekie, 1993:16; Nava, 1992:190, 1996:62-63). 

Konsumtionens emancipatoriska kraft bedömer Husz dock vara ”en kraft med frågetecken” 

(Husz, 1999:48), den makt som kvinnan erhöll gällde endast konsumtionens värld och inte 

samhällets all plan, menar hon. Husz framhåller också vikten av att hålla fast vid det historiska 

perspektivet i diskussionen (Husz, 1998:48). Med detta menar hon att frågan om 

konsumtionskulturens betydelse för kvinnors emancipation alltid bör gälla en specifik historisk 

period. Som Husz riktigt nog påpekar skulle det vara missvisande att dra några slutsatser om 

dagens konsumtionssamhälle utifrån den tidiga varuhuskulturen och tvärt om. Jag väljer därför 

att än så länge lämna diskussionen om konsumtionen som kvinnlig frihet eller kvinnoförtryck 

öppen för återkomma till denna i det avslutande kapitlet och då kunna uttala mig utifrån den 

specifika kontext som min egen studie utgör. 

  

Kvinnotidningen i teorin 
 

Som jag påpekat tidigare är detta arbete ingen renodlad mediestudie, men eftersom 

kvinnotidningen utgör uppsatsens empiri kommer jag här att först ge en introduktion till 

kvinnotidningsgenren för att sedan uppmärksamma några av de mer kända studier som gjorts 

inom området. Eftersom studierna bitvis är mycket omfattande har jag valt att koncentrera mig 

på de aspekter som kan komma till användning i min egen undersökning. Särskild 

uppmärksamhet fäster jag därför vid de metodologiska tillvägagångssätten för studierna samt de 

resonemang som förs kring kvinnotidningarnas konsumtionsretorik och deras betydelse för 

kvinnors identitetsskapande som har att göra med kropp och utseende. 

 

Ett nedslag i damernas värld 
 

Enligt tidigare forskare inom detta område karaktäriseras kvinnotidningen främst genom det 

sätt på vilket den skiljer sig från de tidningar på marknaden som riktar sig till män. 

Manstidningarna beskrivs av dessa som specialiserade, d.v.s. de begränsar sig till att röra en av 

många delar av en mans liv t.ex. jobb eller hobbys medan kvinnotidningen i stället tar upp ett 

helt spektra av ämnen och därmed har ”alla” kvinnor som potentiella läsare (Ferguson, 1983:1-
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2; McRobbie, 1991/2000:69; Winship, 1987:13). Vad dessa forskare inte kunde förutse är att det 

idag även finns ett antal livsstilsmagasin för män som har tydliga paralleller med 

kvinnotidningarna, t.ex. den svenska tidningen Slitz. Anja Hirdman har i senare forskning 

också uppmärksammat herrtidningen som en manlig motsvarighet till kvinnotidningen 

eftersom den inte utgår från ett enskilt intresse hos sin publik, utan vänder sig till män i deras 

egenskap av män (se Hirdman, 2002).12 Nina Björk har mer träffande helt enkelt beskrivit 

kvinnotidningen som ett ”[…] koncentrat av den moderna kvinnans universum […]” (Björk 

1999:229). Kvinnotidningen kan alltså sammanfattningsvis i ett första avseende sägas vara en 

tidning gjord av kvinnor, för kvinnor och som har en kvinnlig vinkling på ämnen som anses 

intressera kvinnor. 

 

Personligt tilltal och dubbla budskap 
 

Ett personligt och rådgivande tilltal i rubriker och text är ett ytterligare fenomen som ofta lyfts 

fram som genrespecifikt. Tilltalet i form av frågor och uppmaningar i rubriker som: ”Sminkar 

du dig fel?”; ”Har du sexappeal?”; ”Håll vikten!”; ”Sätt fart i sängen!” vänder sig direkt till 

läsaren (Ekman, 1998:41; Hirdman, 1996:247). Hirdman talar om kvinnotidningen som den ser 

ut idag13 som representant för en ny journalistisk genre som hon kallar för den realistiska 

fiktionen. Den karakteriseras av att där det är läsaren själv och privata aspekter av dennes 

tillvaro som lyfts fram snarare än t.ex. kändisar, kungligheter och novellfigurer (Hirdman, 

1996:248; 2002:17). Med den personliga vokabulären etablerar tidningen en nära kontakt med 

läsaren som skapar gemenskap, identifikation och förtroende som legitimerar tidningen som 

någon som talar om hur saker och ting är. Marjorie Ferguson uppmärksammade t.ex. redan i 

sin studie från 1983 kvinnotidningens roll som socialisationsagent och den makt att skapa 

åsikter, trender och behov hos läsaren som den innehar. Hon menar i denna studie att 

kvinnotidningarna uppmuntrar kvinnor till ett kollektivt beteende som upprätthåller en så 

kallad ”cult of femininity”14 som har tydliga paralleller till en religiös kult, t.ex. framställs 

plikten att göra sig vacker som heliga budord och genom steg-för-steg-instruktioner initieras 

läsarna i de kvinnliga passageriterna (Ferguson, 1983:4-14, 58-61).  

                                                                 
12 Dessa fenomen är visserligen intressanta, men de här tidningarna ligger utanför uppsatsens intresseområde och 
diskuteras därför inte närmare. 
13 Specialiserade tidskrifter för kvinnor har dock funnits sedan slutet av 1600-talet. För en historisk orientering av 
kvinnotidningen och dess utveckling se White, Cynthia (1970): Women’s Magazines 1693-1968. 
14 Med begreppet ”cult of femininity” syftar Ferguson dels på den samhällsgrupp dit alla som föds som kvinnor 
hör, dels på en uppsättning rituella handlingar och uppfattningar som främjar och bekräftar en homogen 
kvinnlighet och en kvinnlig gruppgemenskap (se Ferguson, 1983:184). (Jfr. även ”culture of femininity” i 
McRobbie, 1991/2000:78). 
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Från feministiskt håll har det också riktats kritik mot de dubbla budskap som också är 

typiska för kvinnotidningsgenren och som man menar har en negativ inverkan på läsarnas 

självbild. Karin Ekman kallar t.ex. tjejtidningen för ”en underskattad maktfaktor” som hon 

menar tyvärr ofta bagatelliseras som ”tramsig underhållning” och framhåller just 

tjejtidningarnas paradoxala syn på kvinnor som en särskild riskfaktor. ”Ena veckan: ’Du är 

vackrast naturell’, ’Vampa till dig’ i nästa”, exemplifierar hon i Var så god – makt, kön och media 

(Ekman, 1998: 43, 45). Också Nina Björk uppmärksammar de dubbla budskapen i ett avsnitt 

om kvinnotidningar i Sireners sång. De skapar en känsla av att inte duga samtidigt som de 

uppmanar kvinnor att vara självständiga varelser, anmärker hon (Björk, 1999:233).  

 

En orientering mot en kommersialiserad feminism 
 

Angela McRobbie och Janice Winship som har forskat om brittiska kvinnotidningar noterar 

dock en positiv förändring i kvinnotidningarnas vokabulär när de talar om kvinnlighet och 

tolkar detta som ett gensvar på den feministiska debatten om kvinnors individualitet i slutet av 

1980-talet (McRobbie, 1994: 163-167; Winship, 1986:148). Winship talar om ett skifte i 

kvinnotidningsvärlden där den skarpa gränsen mellan kommersiella tidningar och feministiska 

tidningar har blivit mindre sträng och därmed banat väg för alternativa feministiska 

kvinnotidningar, t.ex. brittiska Spare Rib (Winship, 1986:148).  

Den numera nedlagda svenska alternativa tidningen Darling som startades som en 

nättidning men kom ut i en pappersversion 1997 kan ses som en motsvarighet till denna. 

Också allt fler av de svenska kommersiella kvinnotidningarna har nyligen gjort anspråk på att 

få en feministisk legitimitet, t.ex. Veckorevyn. Orienteringen mot ett mer feministiskt 

förhållningssätt inom kvinnotidningsgenren är en utveckling som inte enbart kan tolkas som 

positiv. Ett problem som jag ser och som ligger till grund för uppsatsens problemställning är 

att kvinnotidningarna står för en kommersiell feminism som är anpassad både till annonsörer 

och till läsare. Man kan inte vara råfeministisk eftersom annonsörerna använder kvinnors 

osäkerhet som en akilleshäl för att sälja sina produkter och därför inte vill att läsarna skall 

utsättas för feministiska tankegångar som kan ifrågasätta deras trovärdighet. När jag under en 

tid arbetade i redaktionen för tv-programmet Silikon fick jag på ett dramatiskt sätt den stora 

skillnaden mellan att vara ett ”tjejprogram” och ett ”feministiskt program” förklarad för mig. 

Ett feministiskt program skulle helt enkelt aldrig släppas över tröskeln på kanalen, 

underförstått på grund av annonsörerna. Kvinnotidningarna, som är beroende av intäkter från 

sina annonsörer, måste alltså balansera seriösa feministiska artiklar med material som infogar 
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sig i den traditionella kvinnobilden. Deras feminism blir i slutändan en kompromiss som ofta 

är mer motsägelsefull än den är effektiv. Renodlade feministiska tidningar har å andra sidan 

problem att överleva eftersom de inte är kommersiellt gångbara. De har en mycket smalare 

publik än mainstreamtidningarna vilket gör att man har svårt att få annonsörer - kvinnor som 

inte är intresserade av feminism läser dem helt enkelt inte. Här handlar det möjligtvis istället 

om en påtvingad orientering mot en kommersialiserad feminism för att över huvud taget få 

existera. 

 

Feminister läser kvinnotidningar 
 

Det var först under 1980-talet som feministiska forskare började intressera sig för studiet av 

kvinnotidningar. McRobbie och Winship som nämnts tidigare brukar de flesta som forskar 

inom området förhålla sig till och McRobbies underökning av den brittiska flicktidningen 

Jackie som publicerades i en artikel 1977 anses banbrytande. Ytterligare två namn som ofta 

förekommer i dessa sammanhang är Marjorie Ferguson och Myra Macdonald (se Ferguson, 

1983; Macdonald, 1995). Inom svensk forskning kan Anja Hirdmans nyutkomna avhandling 

”Tilltalande bilder – Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt” nämnas 

som exempel (Hirdman, 2002). 

 

Tillvägagångssätt 
 

Sätten dessa forskare har närmat sig ämnet på har skett utifrån väldigt olika metodologiska 

utgångspunkter. Här får man hålla i minnet att det inte finns någon metod som är bättre än 

någon annan, utan de fyller olika funktion för olika syften.  

McRobbie och Winship använder sig av semiotiska verktyg i sina analyser. McRobbie tyder i 

sin kritiska läsning av Jackie visuella och narrativa symboler i tidningen (bl.a. fotografi, grafik, 

rubriker och text) för att urskilja vilka konnotativa koder15 som Jackie är strukturerad kring; 

romantik, privatliv/hemliv, mode och skönhet samt popmusik. Genom sitt angreppssätt 

avslöjar McRobbie Jackie som ett system av meddelanden och bärare av en ideologi som främjar 

den västerländska kulturens dominerande uppfattningar om kvinnlighet, och som genom de 

                                                                 
15 En bild eller ett objekt kan läsas på två nivåer. Den franska semiotikern Roland Barthes benämner dessa den 
denotativa och den konnotativa nivån (se Barthes, 1967). En bilds denotativa nivå refererar till den uppenbara, 
eller bokstavliga, betydelsen. Men en bild eller ett objekt har också en bibetydelse som inte är omedelbart påtaglig, 
vilket är dess konnotativa nivå. Den refererar till bildens/objektets sociala, historiska och kulturella associationer 
och ger bilden/objektet en ideologisk betydelse. T.ex. denoterar objektet ”ros” en blomma och konnoterar bl.a. 
romantik. 
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visuella koderna även skapar nya betydelser av den ”kvinnliga kulturen”16 (McRobbie, 

1991/2000:68-70, 79). Winship noterar i sin jämförande studie av tre brittiska kvinnotidningar 

som lanserats under olika decennier hur kvinnotidningarna lånar visuella grepp från reklamen 

vilket gör det möjligt att applicera metoder för analys av reklamannonser på materialet. Hon 

bygger därför på Erving Goffmans och Judith Williamsons semiotiska analyser av 

reklamannonser och söker efter konnotationer i tidningarnas visuella element för att blottlägga 

bildernas underliggande betydelser (se Goffman, 1979; Williamson, 1978). Winship visar hur 

tidningarnas bilder liknar reklamannonser och konnoterar drömmar och lösningar som inger 

läsaren hopp om att de dagliga kvinnliga rutinerna kan hjälpa henne att nå framgång. Hon 

beskriver också hur kvinnoidealet i dessa tidningar har förändrats från kvinnan som mor och 

hustru (Womans Own) till en betoning på kvinnlig individualitet, glamour, sexualitet och 

utseende (Cosmopolitan och Spare Rib) (Winship, 1987:52-65). Hirdman lägger också fokus på 

tidningens form genom en semiotiskt inspirerad bildanalys (men påpekar att det egentligen inte 

främst är en avhandling om bilder hon gör utan om tidningarnas innehåll som består av både 

bild och text, därför får bildanalysen ske i dialektik med en textanalys som använder 

diskursanalysens principer eftersom hon ser bilden och texten som en helhet där båda 

ömsesidigt påverkar varandra) (Hirdman, 2002-24-25).  

McRobbie anser att den semiotiska metodologin har mer att erbjuda än den kvantitativa 

analysen, som t.ex. Ferguson gör, då den inte enbart fokuserar på numeriska data utan på 

tidningsinnehållets dolda budskap (McRobbie, 1991/2000:76-77). Jag håller med McRobbie i 

hennes kritik mot den kvantitativa metoden - den kvantitativa analysen som oftast presenteras i 

tabellform framstår inte som särskilt fruktbar för den här typen av ideologiska studier som 

försöker förstå materialets innehåll och mening. Med en kvalitativ metod finns en större 

möjlighet att gå på djupet med materialet och att uttrycka resultaten i ord och inte i siffror.  

Myra Macdonald använder sig istället, även om hon inte uttryckligen talar om en sådan 

metod, av ett mer diskursanalytiskt tillvägagångssätt i sin undersökning av de myter om 

kvinnlighet som hon anser att kvinnor framställs genom i olika former av medietexter, 

däribland kvinnotidningar: Myten om kvinnan som mystisk och hotande; Myten om kvinnan 

som omhändertagande och uppfostrande; Myten om kvinnans sexualitet och Myten om 

kvinnans kropp. Genom att angripa empirin från ett diskursanalytiskt perspektiv och 

presentera sin analys tematiskt utifrån de olika myterna försöker hon åskådliggöra media som 

en diskursiv praktik och exemplifiera hur bilder av kvinnlighet konstrueras genom 

                                                                 
16 Översättning av eng. ”culture of femininity”. Med detta begrepp avser McRobbie de dominerande uppfattningar 
om kvinnors liv och vad som hör till det som finns i samhället (se McRobbie, 1991/2000:78). 
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mediediskurser (Macdonald, 1995). Att, som Macdonald, närma sig kvinnotidningarna med 

hjälp av diskursanalysens begreppsapparat gör det t.ex. möjligt att tala om hur medias myter 

om kvinnlighet blir till allmänna ”sanningar” då det genom medias språkliga processer skapas 

en s.k. common sense-uppfattning om kvinnan i samhället. 

 

Olika perspektiv på kvinnotidningarnas konsumtionsretorik 
 

Macdonald, McRobbie och Winship har i sina respektive studier berört de kommersiella 

funktioner som jag i uppsatsens inledning har argumenterat för att kvinnotidningar innehar. 

Kvinnotidningarnas konsumtionsretorik utgör däremot inte huvudfokus i någon av studierna 

och kommer därför i skymundan i den tidigare forskning som jag har tagit del av.  

Winship är den som mest uppmärksammar förhållandet mellan kvinnotidningar och 

konsumtion. En genomgående tanke i hennes studie är, som nämnts, kvinnotidningarnas nära 

relation till reklamen. Här observerar hon hur konsumtionen dominerar kvinnotidningarnas 

innehåll inte bara genom annonserna utan också i artiklar om mode, skönhet, mat och 

inredning. Sådana artiklar liknar till utformandet reklamannonser och fyller i sina 

formuleringar samma konsumtionspropagandistiska funktioner som reklamen gör, menar hon. 

T.ex. hänvisar hon till att man listar återförsäljare och priser för de varor som nämns i 

artiklarna (Winship, 1987:40). Winship ser också ett samband mellan det kvinnliga 

konsumtionsarbetet och kvinnotidningarna, som hon menar fungerar som utbildningsmaterial 

i konsten att konsumera (Winship, 1987:43). Särskilt kritisk är hon till att artiklarna 

konnoterar drömmar och löften som allt som oftast är bundna till just konsumtion och att 

konsumtionsarbetet presenteras som underhållning. Eftersom konsumtionsvaror både i 

annonser och i artiklar presenteras som medel genom vilka kvinnor kan upptäcka och 

konstruera individualiserade livsstilar menar hon att läsarna fastnar i att definiera sin egen 

kvinnlighet genom konsumtion (Winship, 1987:39, 55-58).   

I McRobbies studie är koden om mode och skönhet mest aktuell för mitt eget arbete 

eftersom hon urskiljer den som formad av konventioner som normaliserar kvinnors utseende 

och konsumtion. En typisk modebild i en Jackie-tidning, menar hon, framställer skönhet som 

synonymt med lycka och framgång vilket gör att läsaren uppfattar rutiner kring kläder och 

smink som nödvändiga för en kvinnas välbefinnande. Precis som Winship noterar hon också 

att rutinerna kring utseendet i tidningen presenteras som underhållning, och här framställs de 

som något som tjejer gärna kan göra tillsammans men bara i hemmet vilket får McRobbie att 
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dra paralleller till befästandet av dåtidens hemmafruroll (McRobbie, 1991/2000:103-104, 107). I 

likhet med Winship uppfattar hon också kvinnotidningen som ett redskap som i modebilderna 

främjar kommersialismen. T.ex. genomskådar McRobbie hur säsongsbetoningen i mode- och 

skönhetsartiklarna fyller en kommersiell funktion både för mode- och skönhetsindustrin och 

för Jackie. För att följa med i modet måste man köpa både nya kläder och smink och nytt 

nummer av tidningen (McRobbie, 2000: 74, 102-104). En av de slutsatser som McRobbie drar i 

sin studie är att Jackie och liknande tidningar genom att betona utseende och vikten av att 

skydda, vårda och pryda kroppen med kläder och smink är den aktör som introducerar flickor 

i den kvinnliga konsumtionen och som därefter ger dem kontinuerliga färdigheter inom detta 

område.  

Macdonald lyfter fram konsumtions- och reklamdiskurserna roll i reproduktionen av 

kvinnliga ideal som en process som sker i samverkan mellan flera olika medier och som på så 

vis påverkar kvinnors konsumtion från flera olika håll (Macdonald, 1995:75-76). Hon noterar 

också hur media skapar flera möjliga identiteter för kvinnor i syfte att främja deras köpkraft: 

”Women who saw themselves as self-sacrificing mothers and as occasionally self-indulgent 

pleasure-seekers were going to be better consumers than those who related to one persona only” 

(Macdonald, 1995:73-102). Där konsumismen ser ökat köppotential skönjer Macdonald istället 

skapandet av falska myter om kvinnlighet. Två av de myter som Macdonald tar upp och 

analyserar som är intressanta för min egen undersökning är Myten om kvinnans sexualitet och 

Myten om kvinnans kropp. Vad det gäller Myten om kvinnans kropp framhåller Macdonald 

att medias representationer är en motsägelsefull mix av lekfullt experimenterade med kläder, 

smink och accessoarer och extrem kroppsdisciplin. Detta, anser hon, är ett ideal som 

marknadsstrategier från de industrier som haft mest att tjäna på det har hjälpt till att utveckla, 

inklusive kvinnotidningarna. Det blir t.ex. tydligt i hur kvinnors rädsla för att åldras 

uppmuntras i reklam för antirynkkrämer och stimuleras i kvinnotidningarnas artiklar om 

hudvård, då båda tjänar på oron, vilket Macdonald tar upp som exempel (Macdonald, 

1995:192, 195, 199-200). Macdonald noterar också att arbetet med kroppen motiveras som ”att 

skämma bort sig själv” och ”att ta ansvar för sitt välbefinnande”. Det, menar hon, är 

rättfärdigande och konstruktiva termer som tillhör en konsumtionsdiskurs och som döljer det 

faktum att kroppen i själva verket framställs som en arbetszon som kräver noggrann disciplin 

(Macdonald, 1995:201-204). Diskussionen om kvinnlig sexualitet i kvinnotidningarna 

domineras enligt Macdonald också av en konsumtionsdiskurs. Här ställer hon 

konsumtionsdiskursens termer ”njutning”, ”prestation” och ”sexuellt experimenterande” mot 

den feministiska diskursens ”patriarkal dominans”, ”social konstruktion av sexualitet” och 
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”otillfredsställelse” som inte ges något utrymme i kvinnotidningarna. Eftersom 

konsumtionsdiskursen vunnit tolkningsföreträde i definierandet av kvinnors sexualitet har 

denna kommit att associeras med unga kroppar och kroppslig perfektion som uppnås genom 

konsumtion av t.ex. mjukgörande krämer och utmanande underkläder: ”…foreplay…is in danger 

of being removed from the bedroom to the shopping mall” skriver Macdonald (Macdonald, 

1995:190). I en kvinnotidningskontext förlorar diskussionen om kvinnlig sexualitet sin 

politiska betydelse och omformuleras till att istället handla om yta och image, om man får 

tolka Macdonald.  

Man kan konstatera att McRobbie och Winship har nått förvånansvärt lika resultat trots att 

deras studier har gjorts med tio års mellanrum och att materialet skiljer sig åt 

målgruppsmässigt. Detta faktum skvallrar möjligtvis om en statiskhet i kvinnotidningsgenren, 

trots att man talar om att en ny feministisk diskussion kan spåras i materialet (se McRobbie, 

1994: 163-167; Winship, 1986:148). I övrigt kan man se att det är i princip samma kvinnoideal 

kopplat till kroppen och utseendet som Macdonald lyfter fram som också dominerar i det 

material som utgjorde studieobjekt för McRobbie och Winship, vilket ytterligare skulle befästa 

antagandet om en slags statiskhet i kvinnotidningarnas diskursproduktion om kvinnan. Frågan 

är om man utifrån detta kan anta att det inte har skett någon betydande utveckling ytterligare 

tio år senare, dvs. att denna statiskhet gäller även i mitt svenska material, eller om det i detta 

finns en spännvidd av individuella identiteter att anamma i linje med den feministiska 

debatten kring skillnader mellan kvinnor som förespråkas av likhetsfeminismen?  

 

Tidigare studier i förhållande till min egen 
 

Även om andra utgångspunkter och syften än vad som bildar förutsättningar för min uppsats 

gäller i den tidigare forskning om kvinnotidningar som jag har tagit del av, förs de resonemang 

som jag ovan sammanfattat på en sådan allmängiltig nivå att de blir tillämpbara även i andra 

sammanhang. Eftersom analys av konsumtionsdiskurser egentligen inte är det primära syftet 

för någon av studierna anser jag att de med fördel kan prövas och utvecklas i förhållande till 

mitt eget material.  

Som jag visat skiljer sig studier inom detta forskningsområde åt metodologiskt, även om 

studiernas empiri och syften delvis överensstämmer. När McRobbie gjorde sin studie av Jackie i 

slutet på 1970-talet var semiotiken stor, men ännu inte helt utvecklad. I dag anses semiotiken 

inom vissa akademiska kretsar vara en smula förlegad och diskursanalysen, som bygger på 

liknande grunder som semiotiken, ses istället som den metod som har mest att ge. Winther 
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Jörgensen och Phillips talar t.ex. om diskursbegreppet som ett modebegrepp (Winther 

Jörgensen, Phillips, 2002:7). Andra talar för ett samspel mellan dessa två metoder där en 

semiotisk läsning placeras inom den större ramen för diskursanalys (se t.ex. Johansson, 1998). 

Anja Hirdman talar tvärtemot om vikten att placera en diskursanalytiskt inspirerad textanalys 

inom ramen för semiotik. Med detta vill hon ifrågasätta textens särställning som studieområde 

inom forskningen gentemot bilden och låta det visuella också innefatta text i stället för att, som 

vedertaget, låta texten även inbegripa bild (Hirdman, 2002:26).  

Jag har bedömt den kritiska diskursanalysen som den mest lämpade metoden, i alla fall för 

min egen studies specifika förutsättningar, vars begreppsapparat jag i modifierad form därför 

kommer att använda som utgångspunkt för den egna analysen. Jag kommer att använda den 

kritiska diskursanalysen som tolkningsram för både text och bild. Vad som utmärker ett 

diskursanalytiskt feministiskt angreppssätt och den kritiska diskursanalysen kommer att 

utvecklas vidare i nästa kapitel. 
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KAPITEL 3: METOD OCH EMPIRI 
 

Ett feministiskt metodperspektiv 
 

Då denna studie befinner sig inom en feministisk tradition kan det vara lämpligt att skriva 

några rader om vad som utmärker en feministisk metod. Huruvida det finns en specifikt 

feministisk metod är emellertid omtvistat. Frågan är om en feministisk metod inte är att just 

kombinera en mångfald av forskningsmetoder? (se Reinharz, 1992). Jag har därför valt att, i 

linje med Shulamit Reinharzs framställning av den feministiska metoden i Feminist Methods in 

Social Research (Reinharz, 1992), istället tala om ett feministiskt metodperspektiv som lägger fokus 

på makt, kvalitativ forskningspraktik och reflexivitet i forskningen.  

 

Att använda feministiska glasögon 
 

Det som är utmärkande för feministisk forskning är att den baseras på feministisk teori, men 

har en öppenhet för tvärvetenskapliga perspektiv. Den är också uttalat politisk och syftar till att 

uppnå sociala förändringar genom att kritiskt studera samhällsfenomen. Feminismen kopplar 

samman makt och kön och vill genom analys av de maktstrukturer som samhället är inrättat i 

uppenbara och bekämpa de samhälleliga orättvisor som bygger på just könsskillnader 

(Reinharz, 1992:254). Här intar likhetsfeminismen sin ståndpunkt om att manligt och kvinnligt 

är sociala konstruktioner som bygger på tolkningar av fysiska skillnaderna mellan män och 

kvinnor, som används för att organisera människor utifrån en hierarkisk modell där mannen är 

härskande. Den postmoderna feministiska riktningen som denna uppsats befinner sig inom 

använder ”dekonstruktion” som vapen i den kamp man för kring könsidentiteter. Genom att 

dekonstruera, eller bryta upp, innebörden av kategorin kvinna försöker man visa hur kategorin 

är konstruerad utifrån en patriarkal kultur och verka för att kön upphör att vara den 

tolkningsram inom vilken en individ bedöms.  

Det feministiska metodperspektivet bygger också i många avseenden på en kvalitativ metod, 

som också jag har valt att använda mig av i denna undersökning. I en innehållsanalyserande 

studie som min egen innebär en kvalitativ metod att jag inte har någon avsikt att kvantifiera 

materialet och genomföra statistiska läsningar, utan att jag istället intresserar mig för 

återkommande teman och mönster i materialet eftersom en kvalitativ ansats handlar om att 

beskriva och förstå snarare än att förklara varför. En kvalitativ feministisk innehållsanalys tolkar 



 26 

empirin i genustermer och försöker identifiera de processer genom vilka könen konstrueras (se 

Reinharz, 145-163).  

Feministisk forskning utger sig slutligen inte för att vara objektiv utan betonar subjektivitet i 

forskningen. Man för fram en kritik mot objektivitet som grundar sig i antagandet att ingen 

forskare kan inta ett objektivt förhållningssätt till sin studie utan resultatet påverkas av 

forskarens eget perspektiv och kulturella omgivning. Att forskarens egna erfarenheter påverkar 

den kunskap som produceras ses inom den feministiska forskningen i stället som en tillgång 

som tillför forskningen en ytterligare dimension (Reinharz, 1992:258-263). En självreflexiv 

hållning där den egna identiteten, bakgrunden och inställningen till det man studerar hela 

tiden synliggörs i texten blir därför nödvändig för ett feministiskt förhållningssätt.  

  

Diskursanalysen som feministisk metod 
 

Reinharz tydliggör när hon beskriver det feministiska metodperspektivet att den tolkningsram 

som används för analys inom den feministiska traditionen avgörs av vilken disciplin forskaren 

tillhör och varierar med vad man vill studera (Reinharz, 1992:148). Det teoretiska resonemanget 

i min studie hämtar inspiration från diskursanalysen17 och jag har därför valt att använda mig 

av diskursanalysen som huvudmetod eftersom jag menar att denna metod ligger nära det 

teoretiska fält som jag har ringat in. Diskursanalysen delar också gemensamma 

grundantaganden med den socialkonstruktivistiska feminismen, t.ex. är frågan om hur vi 

förstår oss själva som subjekt positionerade av diskurser central inom detta feministiska 

perspektiv. Som metodologi är diskursanalysen alltså väl anpassad till den feministiska 

teoribildningen.  

Nancy Fraser tar upp fyra områden där hon menar att en feministisk diskursanalys är 

särskilt användbar: För det första för att förstå hur människors sociala identiteter formas och 

förändras över tid. För det andra för att belysa hur sociala grupper formas som kollektiv i syfte 

att sätta ojämlika förhållanden ur spel genom att manifestera sitt missnöje. För det tredje för att 

öka förståelsen för hur dominerande samhällsgruppers kulturella hegemoni upprätthålls och 

ifrågasätts. För det fjärde för att synliggöra möjligheter att åstadkomma social förändring och 

omsätta kunskapen i politisk praktik (Fraser, 1992:49-64). Frånsett att jag inte intresserar mig 

                                                                 
17 Jag har t.ex. tidigare i uppsatsen beskrivit kvinnligheten som en diskurs. Detta resonemang utvecklas i 
uppsatsens teorikapitel, sid. 40ff. Uppfattat som diskurs är kön ett sätt att ge mening åt människor, nämligen 
genom att dela in dom i olika grupper, t.ex. män och kvinnor, men också t.ex. etnicitet och klass. Som jag ser det 
är en av de metodologiska fördelarna med att använda diskursanalys att kunna påvisa vilka diskursivt skapade 
sanningar det finns om kvinnors identiteter i förhållande till konsumton så att sådant som framstår som 
”naturligt” kan tydliggöras.  
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för att undersöka diskursiva förändringar, utan vill utforska en i denna tid existerande diskurs 

stämmer Frasers första tillämpningsområde väl överens med mitt syfte med denna studie.  

Den som kanske har betytt mest för feministers intresse för diskurser är Michel Foucault 

genom sina teorier om hur kunskap och sanning om världen produceras genom språket, bl.a. i 

sin analys av sexualitetens historia (se Foucault, 1980). Vad Foucault visar med denna analys är 

att världen utgörs av diskurser som i sin tur bestämmer all vår kunskap om den, vi kan inte 

veta något om vår omvärld oberoende av språket. Vidare anser Foucault att olika historiska 

epoker domineras av en kunskapsregim som sätter gränser för vad som överhuvudtaget kan 

sägas och som bestämmer regler för vilka utsagor som skall betraktas som sanna och falska. 

Detta resonemang innebär att det inte finns någon objektiv kunskap sanning eftersom allt är 

diskursivt skapat och alltså lika sant eller osant. Det finns heller inte något subjekt utanför 

diskursen, utan subjektet skapas i diskurser som är konstruerade så att de ser ut som om de ger 

sanna bilder av världen men som i sig alltså varken är sanna eller falska (se Foucault, 1980).  

Feministers förhållande till Foucaults teorier är dock inte helt friktionsfritt vilket t.ex. 

Caroline Ramazanoglu tar upp i Up against Foucault (Ramazanoglu, 1993). Hon lyfter bl.a. fram 

kritik som riktats mot Foucault för hans explicit manliga perspektiv och att för han helt 

bortser från genusfrågan i sina teorier (Ramazanoglu, 1993:5). Kritik mot Foucaults teorier har 

inte bara riktats från feministiskt håll. Winther Jörgensen och Phillips förhåller sig i 

Diskursanalys som teori och metod till vad de kallar för Foucaults monologism. Med detta avser de 

att Foucault endast såg en kunskapsregim i varje historisk epok, något som de menar att 

majoriteten av dagens diskursteorier förkastat och ersatt med tanken om att flera diskurser 

existerar parallellt och är i ständig konflikt med varandra (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:20). För att kringgå Foucaults monolitiska syn har jag i stället valt att göra en feministisk 

diskursanalys utifrån Norman Fairclough som företräder en kritisk diskursanalys som har sina 

rötter i Foucaults teorier18. Feministisk blir den i den bemärkelsen att metod och teori inom 

den kritiska diskursanalysen går in i varandra. De teorier om genus som jag använder färgar 

alltså metoden och metoden färgar i sin tur teorin.19 För min feministiska diskursanalys anser 

                                                                 
18 Winther Jörgensen och Phillips beskriver den kritiska diskursanalysen som ett kritiskt angreppssätt som är 
politiskt engagerat i social förändring. Man ställer sig på de undertryckta gruppernas sida och resultaten skall 
kunna användas i kampen för social förändring (se Winther Jörgensen &  Phillips, 2000:70). Här delar den kritiska 
diskursanalysen alltså den feministiska forskningens politiska och emancipatoriska syften som Reinharz lyfter 
fram och därför ser jag denna riktnings begreppsapparat som särskilt lämplig för min analys.  
19 Därför tar jag heller inte upp de förutsättningar som är gemensamma för den diskursanalytiska metodologin 
och teorins sätt att se på världen: socialkonstruktivism och strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi 
här. Dessa två premisser utvecklas i stället i teoridelen i samband med att Judith Butlers, Susan Bordos och Jean 
Baudrillards teorier presenteras. Därför återfinns också delar av Faircloughs kritiska diskursanalys även i 
uppsatsens inledning. 
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jag det ändå nödvändigt att på en del punkter tillfoga Faircloughs kritiska diskursanalys några 

av Foucaults ursprungliga tankar.20 

Up against Fairclough! 
 

Fairclough använder diskursbegreppet för att visa hur världen och de sociala identiteter, sociala 

relationer och system av kunskap och värderingar som ingår i den skapas och förändras genom 

människors språkanvändning där han med språk avser det talade, skrivna och visuella. 

Fairclough lägger även stor vikt vid det omgivande sociala och icke-diskursiva sammanhang 

som diskursen verkar i eftersom han, till skillnad från Foucault, anser att språket inte är ensamt 

om att skapa omvärlden21 (se t.ex. Fairclough, 1992/1998). För min egen uppsats ämnesområde 

skulle alltså en diskurs utifrån Fairclough kunna definieras som det språkbruk (skrivet och 

visuellt) i kvinnotidningarnas artiklar med vilket kvinnors identiteter konstrueras. Eftersom 

uppsatsen intar ett konsumtionsperspektiv är det tidningarnas utsagor om kvinnor i 

förhållande till konsumtion av mode och skönhet som utgör grunden för de diskurser som jag 

kommer att analysera.  

En för feminismen nödvändig insikt som Fairclough har en något annorlunda uppfattning 

om finns i Foucaults ursprungliga diskursteori och gäller synen på makt och maktrelationer. 

Utifrån Winther Jörgensen och Phillips sammanfattning av Foucaults syn på diskurser gör jag 

nedan en smula förenklad tolkning av Foucaults maktuppfattning för att sedan ställa den mot 

Faircloughs tankar om makt: Foucault avvisar makt som förtryckande och betonar tvärtom 

maktens produktiva sida. Makt, menar han, utövas genom användande av språket och 

producerar genom utestängningsmekanismer kunskap och sanningar om vad som är rätt och 

fel (jfr Foucaults kunskaps- och sanningsbegrepp). Eftersom makten är förbunden med språket 

kan makten enligt Foucault heller aldrig ägas av en grupp eller en individ och riktas mot en 

annan. De som utövar makt är därför heller inte alltid medvetna om sitt maktutövande. Därför 

betraktar Foucault inte makten som något som kommer uppifrån, utan menar att den existerar 

överallt i diskurser som omfattar såväl de som förtrycks av makten som de som utövar förtryck. 

Makten har enligt Foucault däremot alltid tillhört dem som kunnat definiera vad som är 

                                                                 
20 Ett sådant kombinerat diskursanalytiskt perspektiv som innefattar både tankar från Fairclough och Foucault, 
som jag använder mig av i denna uppsats, är ett exempel på vad Winther Jörgensen och Phillips avser då de i 
Diskursanalys som teori och metod uppmanar diskursanalytikern att skapa sitt eget diskursanalytiska paket. Här 
uppfattar jag det som att Winther Jörgensen och Phillips närmast talar om diskursanalysen som ett smörgåsbord 
som man med fördel kan plocka av efter eget tycke om smak. I likhet med Winther Jörgensen och Phillips anser 
jag att flera olika perspektiv fördelaktigt kan integreras inom ramen för diskursanalys då man därmed kan undvika 
de olika diskuranalytiska riktningarnas svaga sidor och tveksamheter (se Winther Jörgensen & Phillips, 2000:10, 
131). 
 
21 Jag kommer att återkomma till detta resonemang senare. 



 29 

viktigt och vad som är kunskap (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:19-21). Fairclough följer 

visserligen Foucault och betraktar makten som produktiv snarare än tvingande, men han fäster 

stor vikt vid att vissa diskurser är ideologiska22. Här anser Fairclough till skillnad från Foucault 

att dessa ideologiska diskurser skapar mening och bidrar till att upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden mellan olika grupper genom att språket formas ideologiskt av rådande 

dominansrelationer som olika grupper i samhället innehar (Fairclough, 1992/1998:87-91). Ett 

användande av likriktade kvinnobilder i mitt empiriska material skulle alltså i så fall kunna 

tänkas bidra till att reproducera diskursen om kvinnan och därmed upprätthålla den rådande 

samhällsordningen.  

Foucaults syn på maktrelationer har problematiserat den tidiga feminismens fokusering på 

att makten är något som ägs av män och att män som grupp förtrycker kvinnor som grupp. Ur 

ett foucaultskt perspektiv blir det uppenbarligen meningslöst att se mannen som fienden 

eftersom både män och kvinnor ingår i de större diskurser som konstruerar genus och som de 

som individer inte själva skapat och inte själva kontrollerar, d.v.s. även kvinnor upprätthåller 

genusordningen. Denna insikt är viktig att lyfta fram då det är Foucaults maktuppfattning som 

jag kommer att utgå ifrån i uppsatsen eftersom jag anser att en sådan förståelse är nödvändig 

för feminismens framtida kamp. Feministisk teori kan inte bara ställa mäns förtryck över 

kvinnor i centrum utan måste också fokusera på kvinnors makt över andra kvinnor. Av 

betydelse är också att eftersom Foucaults syn på makt också möjliggör motstånd kan kvinnors 

motstånd mot de diskurser de ingår i förändra maktstrukturerna med tiden.  

Foucault har, som Winther Jörgensen och Phillips också påpekar, inte någon användning av 

ett ideologibegrepp så som Fairclough talar om det eftersom han anser att det inte finns någon 

position utanför språket (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:24). Här finner vi ytterligare en 

grundläggande skillnad mellan Foucault och Faircloughs diskursteorier. Fairclough menar 

nämligen att allt inte är diskursivt och att diskursen därför både är konstituerad och 

konstituerande (Fairclough 1992/1998:3-4). Här påpekar han att om en diskurs bara är 

konstituerande skulle det betyda att verkligheten endast är en fantasi som kommer från 

människors huvuden (Fairclough, 1992/1998:66). I detta resonemang skiljer sig Fairclough inte 

bara från Foucault utan även från den feministiska forskaren Judith Butler som också ser 

diskursen som helt konstituerande och vars teorier om den diskursiva konstruktionen av genus 

                                                                 
22 Fairclough uppfattar ideologi som ”betydelse i maktens tjänst”. Vilket Winther Jörgensen och Phillips lyfter 
fram som kritik mot den kritiska diskursanalysen är det dock svårt att dra gränser mellan de diskurser som är 
ideologiska och som inte är det (Fairclough, 1995b:14; Winther Jörgensen & Phillips, 2000:79). 
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jag utgår från i uppsatsen 23. Jag följer inte Faircloughs kritiska diskursanalys heller på den här 

punkten, utan anser liksom Foucault och Butler att alla samhälleliga fenomen fullt ut är 

diskursiva och att det är omöjligt att inta en position utanför diskurserna.  

Denna skillnad mellan tolkningsram och teori är inte fullt så problematisk och 

motsägelsefull som det kan verka. Som jag uppfattar Winther Jörgensen och Phillips 

redogörelse för den kritiska diskursanalysen skiljer Fairclough mellan diskursiv praktik och 

annan social praktik (d.v.s. icke-diskursiv praktik) främst för att kunna reservera 

diskursbegreppet för text, tal och andra semiotiska system. Som jag tolkar dem skulle skillnaden 

mellan en icke-diskursiv praktik och en diskursiv praktik enligt Fairclough endast vara lika med 

skillnaden mellan den fysiska handlig som ingår i konsumtionen av en vara och vad som i 

själva verket konsumeras (se Winther Jörgensen & Phillips, 2000:25, 71). Den icke-diskursiva 

praktiken och den diskursiva praktiken blir därmed omöjliga att skilja åt. I Discourse and Social 

Change ger Fairclough själv ett exempel på hur den sociala praktiken samspelar med den 

diskursiva (Fairclough, 1992/1998). I familjen, menar han, är förhållandet mellan föräldrar och 

barn delvis diskursivt konstituerat samtidigt som familjen är en reell institution med konkreta 

praktiker, relationer och identiteter. Dessa är ursprungligen diskursivt skapade men har sedan 

avlagrats i institutioner och icke-diskursiva praktiker, skriver han (Fairclough 1992/1998:65-66). 

Man kan tycka att gränsen mellan vad som är diskursivt och inte hos Fairclough här framstår 

som tämligen luddig. Här talar ju egentligen Fairclough om familjen som ursprungligen 

diskursiv men med tiden institutionaliserad och därmed icke-diskursiv. Jag nöjer mig med att 

hävda att med en sådan diffust uppställd skiljelinje kan det knappast vara helt orimligt att 

uppfatta omvärlden som endast konstituerad av diskurser. Vad som ändå gör det särskilt 

fördelaktigt att använda Faircloughs kritiska diskursanalys som tolkningsram är att han har 

utvecklat en konkret modell för empiriska studier av språkbruk som inte någon av de andra 

diskursanalytiska riktningarna kan erbjuda. Jag kommer nedan att gå igenom på vilket sätt jag 

kommer att använda mig av modellen samt redogöra för hur den är tänkt att fungera i sin 

helhet. 

 

En tredimensionell modell för kritisk diskursanalys 
 

Modellen består av de tre nivåerna text, diskursiv praktik och social praktik som kan analyseras 

i kombination eller var för sig beroende på studiens empiri och syften. Man behöver alltså inte 

använda alla modellens nivåer för att kunna utnyttja den. T.ex. påpekar Winther Jörgensen och 

                                                                 
23 Se sid. 40ff. för en presentation av Judith Butlers teorier. 
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Phillips att Fairclough själv försummar den diskursiva praktikens nivå i sina egna studier 

(Fairclough, 1995a: 33, 53 Winther Jörgensen, Phillips, 2000:86). Detta innebär att jag har 

avgränsat mig till att bara använda vissa av Faircloughs begrepp som jag anser vara särskilt 

relevanta för mitt eget analysarbete och därmed har uteslutit andra.  

På den tredimensionella modellens textnivå studeras drag hos texten med hjälp av olika 

lingvistiska verktyg. Bland annat intresserar man sig för ordval, grammatik, metaforer och 

presuppositioner. Här menar Fairclough att vi genom att välja en viss vokabulär, ordföljd och 

vissa liknelser framför andra, i detta fall i beskrivningen kvinnan, konstruerar en bild av en 

”riktig” kvinna som uppfattas som sann men som i själva verket inte är mer verklig än någon 

annan möjlig beskrivning. I mitt empiriska material har textförfattarna införlivat en 

reklamdiskurs när de skriver om mode och skönhet varifrån de lånar vokabulär och metaforer 

vilket innebär att kvinnan i artiklarna framställs i konsumtionstermer. Med presuppositioner 

avser Fairclough de grundläggande antaganden som finns bakom texten, t.ex. skulle en 

presupposition i kvinnotidningarna kunna vara att konsumtion är ett kvinnligt fenomen 

(Fairclough 1992/1998:120-121, 157-158, 169-199). På den diskursiva praktikens nivå ligger 

intresset på hur texten produceras och konsumeras. Man intresserar sig t.ex. för vilka genrer 

som textförfattaren bygger på och hur textmottagaren tolkar texten. Man tittar också på vad 

Fairclough kallar för intertextualitet och interdiskursivitet. Med intertextualitet menar 

Fairclough hur en text alltid bygger vidare på redan existerande texter, vilket kan vara mer eller 

mindre uttalat och därmed kan bidra till historisk utveckling och förändring (Fairclough, 

1992/1998:9). En hög interdiskursivitet där olika diskurser blandas i samma text och strider om 

att ge innehåll åt samma fenomen är enligt Fairclough ett tecken på social förändring medan 

en låg interdiskursivitet med diskurser som delar samma självklarheter upprätthåller den 

härskande sociala matrisen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:77). Detta blir användbart för 

mig eftersom jag uppfattar kvinnotidningsgenren som statisk 24. Intertextualitet existerar i 

kvinnotidningarna de till största delen bygger på artiklar och ämnen som även tas upp i andra 

kvinnotidningar och därmed kan man också anta en ganska låg interdiskursivitet. På den sociala 

praktikens nivå undersöks om den diskursiva praktiken bidrar till förändring eller reproduktion 

och vad det får för sociala konsekvenser, t.ex. om rådande maktförhållanden förstärks eller 

ifrågasätts (Fairclough, 1992/1998:4). Den sociala praktikens nivå ser jag i själva verket som en 

diskursiv nivå eftersom jag liksom Foucault och Butler uppfattar allting som diskursivt. 

En kritiskt diskursanalytisk metod enligt Fairclough kräver alltså att man undersöker 

diskurser även i de sociala sammanhang som de uppträder i. Textanalysen är därmed 
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otillräcklig som diskursanalys, man måste ta in andra sociala teorier och använda ett 

tvärvetenskapligt perspektiv som kombinerar dessa (se Winther Jörgensen & Phillips, 2000:72). 

Ett tvärvetenskapligt perspektiv är som nämnts också önskvärt inom feministiska studier. I 

uppsatsen har jag därför valt att fokusera på texten och bildens utformning och sociokulturella 

betydelser, dvs. på textnivån och på den sociala praktikens nivå där jag tillämpar teorier om 

genus och om konsumtionskulturens utbredning i det postmoderna samhället. Eftersom jag 

inte intresserar mig för processerna bakom kvinnotidningarnas tillkomst och hur de mottas av 

läsarna i denna uppsats är den diskursiva praktikens nivå inte någonting som jag kommer att 

diskutera närmare kring i själva analysen, utan jag nöjer mig med att här göra ett antagande om 

graden av interdiskursivitet i materialet för att sedan återkomma till den diskursiva praktikens 

nivå i uppsatsens slutdiskussion.  

 

 

                                                                                                                                                                                                           
24 Se diskussion om kvinnotidningarnas statiskhet i ”Ett nedslag i damernas värld” sid. 19ff. 
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Kvinnlighet genom en manlig blick? 
 

Trots att Fairclough inkluderar det visuella språket i sitt diskursbegrepp erbjuder hans 

tredimensionella modell inga konkreta metoder för bildanalys. Givet är dock att identifikation 

med de bilder av kvinnokroppar som förekommer i media inte sker i något socialt eller 

kulturellt vakuum utan de styrs av regler och konventioner för hur man i vår västerländska 

kommersialiserade bildkultur tittar på och tolkar bilder.  

För feministisk forskning har Laura Mulveys teori om hur betraktandet av mediebilder sker 

utifrån manlig blick som positionerar kvinnan som objekt (vilket i sin tur styr den sociala 

maktbalansen mellan könen) varit mycket betydelsefull (se Mulvey 1995/1989).  En reverserad 

blick där mannen betraktas som objekt utifrån en kvinnlig blick kan enligt Mulvey inte 

förekomma eftersom seendet i vår västerländska kultur är konstruerat kring maktreglerande 

konventioner om en aktiv manlig blick och en passiv kvinnlig position att bli betraktad vilket 

gör att kvinnor själva endast kan betrakta sig utifrån en manlig blick d.v.s. som objekt (Mulvey, 

1975/1989:19). Mulveys tes om en könsbestämd blick har senare kritiserats (särskilt av lesbiska 

feminister) för att utesluta möjligheter för en kvinnlig blick, ett kvinnligt subjekt och ett 

manligt objekt och för att därigenom förneka begär mellan homosexuella. Flera feministiska 

forskare har därför omarbetat teorin om den manliga blicken och visat hur kvinnan och 

mannen kan inta både subjekts- och objektspositioner.25  

Med utgångspunkt i Mulveys teori om den manliga blicken har Anja Hirdman skrivit om 

kvinnliga betraktare av bilder av kvinnor i en samtida svensk kvinnotidningskontext (se 

Hirdman, 1997). I denna kontext är bilderna av de kvinnliga modellerna konstruerade utifrån 

den manliga blicken som styr det västerländska seendet och modellerna intar därför 

automatiskt en objektsposition. Hirdman menar att kvinnor som växer upp i en sådan 

bildkultur lär sig att betrakta sig själva och andra kvinnor genom denna blick och därmed 

konstruerar sig själva som objekt för att tilltala den manliga blicken, antingen genom att väcka 

beundran eller åtrå beroende på om betraktaren är kvinna eller man (Hirdman, 1997:29-39). 

Hirdman förnekar alltså inte som Mulvey ett reverserat utan tycks snarare mena att kvinnor 

som växer upp i den västerländska kulturen helt enkelt socialiseras in i att betrakta sig själva 

med den manliga blicken.  

Jag ställer mig själv en smula tveksam till om man rent analytiskt vinner något på en sådan 

föreställning om en könsbestämd blick som Mulvey och Hirdman förespråkar. Enligt deras 

synsätt finns inte någon möjlighet att bryta mot seendets konventioner och således ingen väg ut 

                                                                 
25 Se t.ex. Gamman & Marshment (1988). 
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ur objektifieringen. Därför kan teorin om den manliga blicken aldrig bidra till att förändra 

kvinnors situation, utan kan endast förklara den. Detta skulle även betyda att jag själv tvunget 

betraktar de bilder av kvinnor som förekommer i mitt material utifrån en manlig blick och 

därför uteslutande uppfattar dem som objekt. Utifrån ett postmodernt feministiskt perspektiv 

går dessutom att invända mot att teorin riskerar att befästa könsskillnader eftersom den genom 

att anta en könsbestämd blick betonar de könsskillnader som man vill upphäva. Trots dessa 

tveksamheter har jag ändå ansett att teorin om den manliga blicken är betydelsefull för min 

egen studie eftersom ett medvetandegörande av konventionerna kring seendet kan förhindra en 

sådan ensidig tolkning där bilder av kvinnor vanemässigt betraktas som objekt. En friare 

tolkning där män och kvinnor kan förflytta sig mellan olika betraktarpositioner och därmed 

alternera mellan både objekts- och subjektsposition är enligt mig därför att föredra. Detta är 

givetvis något som jag kommer att ha i åtanke under själva analysarbetets gång.  

 

Material, urval och avgränsningar 
 

Det empiriska material som ligger till grund för studien består av ett selektivt urval av mode- 

och skönhetsartiklar hämtade från fyra aktuella svenska vecko- och månadstidningar för 

kvinnor som gavs ut under tidsperioden april till december 2001. Kvinnotidningen utgör som 

studieobjekt en av de aktörsgrupper som artikulerar sig inom konsumtionsdiskursen och 

samtidigt utövar stor påverkan på kvinnors identitetsskapande via konsumtion då denna typ av 

tidningar också producerar tongivande kvinnobilder som oftast kan konsumeras. Här har jag 

alltså valt att avgränsa empirin till att endast omfatta en av flera möjliga aktörer inom samma 

diskurs, men som genom sitt inflytande över den aktuella målgruppen blir särskilt intressant att 

analysera ur ett genusperspektiv. Jag har vidare avgränsat studien till att endast omfatta mode- 

och skönhetsartiklar eftersom dessa utgör det innehåll (bortsett från annonser) som direkt eller 

indirekt uppmanar läsaren till konsumtion som har med studiens teman kropp, stil och 

sexualitet att göra. Jag har därmed valt att utesluta de reklamannonser som finns i tidningarna 

då jag betraktar dessa som en annan aktörsgrupp inom konsumtionsdiskursen.  

De fyra kvinnotidningar som ingår i studien är julia, Silikon, amelia och tara med en 

slumpmässig fördelning på sju nummer av varje tidning.26 Valet av dessa beror på att de är 

                                                                                                                                                                                                           
 
26 För en specifikation av vilka nummer av varje tidning som ingår i studien hänvisas läsaren till uppsatsens 
referensförteckning. 
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representativa tidningar för genren, att de ges ut av olika förlag och dessutom vänder sig till 

olika generationer av kvinnor - från flickor i åldern 9-14 (julia) till medelålders kvinnor i 

ålderskategorin 40+ (tara). Genom detta urval har jag velat positionera studien utanför det 

inom forskningsområdet sedvanliga ungdomsfenomenperspektivet som jag menar är 

otillräckligt då detta perspektiv inte täcker in genrens numera breda målgruppsspridning och 

därmed missar viktiga poänger och forskningsresultat. En sådan större materialbredd medför 

intressanta, och för min egen studies syfte högst relevanta, aspekter då ett vidare perspektiv i 

studiet av detta fenomen innebär att undersökningen kan förhålla sig både till en företeelse och 

till ett förlopp. Med detta menar jag att det blir möjligt att undersöka hur en artikulerad 

kvinnlig konsumtionsidentitet omfattar kvinnans livscykel från barndom till ålderdom i den 

aktuella kontexten, vilket också ger studien en högre generaliserbarhet. Det bör emellertid också 

påpekas att valet av dessa fyra tidningar innebär en avgränsning till en mainstreamkategori. 

Detta behöver dock inte ses som problematiskt för studien eftersom just tidningarnas 

formmässiga likriktning är av betydelse för att kunna dra generella slutsatser utifrån materialet. 

Snarare än att göra en systematisk jämförelse mellan tidningarna är mitt syfte att visa på 

likheter och gemensamma teman dem emellan. Ett alternativ hade här varit att inkludera en 

liknande men alternativ kvinnotidning i studien. Tidningen Darling skulle kunna betraktas som 

en sådan men eftersom man själv inte vill klassa sig som en könsspecifik tidning bortföll den 

från materialet.  

Vilka specifika nummer av respektive tidning som har använts som material varierar. Dels 

beror detta på att tidningarna ges ut olika ofta, somliga varannan vecka och andra endast en 

gång i månaden. I de fall där tidningen kommer ut med fler än ett nummer i månaden har ett 

nummer från varje månad valts ut så långt det varit möjligt. Tillgängligheten har även 

begränsats av att vissa nummer inte har funnits att tillgå då de varit slut hos förlagen, vilket i 

sin tur har inneburit att jag har fått anpassa mitt eget urval efter förlagens tillgång. Detta är 

dock inget som jag anser ha inverkat på studiens resultat. Att materialet spänner över en 

tidsperiod på drygt ett halvår där den tidsmässiga avgränsning genom sin fokusering på 

nutiden gör att jag kan peka på en företeelse som sker här och nu och som därför är relevant ur 

ett vidare samhällskritiskt perspektiv. 

Tillvägagångssättet för studien har i ett första steg skett genom att en genomläsning av 

samtliga mode- och skönhetsartiklar i materialet från de fyra tidningarna gjorts. Bland dessa 

artiklar har jag efter ytterligare genomläsningar gjort ett selektivt urval för att begränsa det antal 

artiklar som fungerar som belysande exempel i analysen. Detta innebär att artikelmater ial från 

en eller flera av tidningarna kan överväga i analysen och att något anspråk på representativitet 
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därför inte kan göras. I stället har jag velat lyfta fram de artiklar som jag ansett vara typiska för 

de fenomen som studeras i analysen. Slutligen har mode- och skönhetsartiklarna analyserats 

med stöd av de lingvistiska verktyg som Faircloughs modell för kritisk diskursanalys erbjuder. 

Detta har skett utifrån frågeställningarnas teman kropp, stil och sexualitet. Utifrån ovan 

nämnda kriterier menar jag att min empiri utgör ett representativt tvärsnitt av de svenska 

kvinnotidningar som publicerats under den angivna perioden medan de artiklar jag valt att 

lyfta fram i analysen snarare är att betrakta som typfall där det aktuella temat är mest 

framträdande.  

 

Presentation av materialet 
 

För den läsare som inte är bekant med de tidningar som kommer att analyseras följer nedan en 

översiktlig presentation där målgrupp, innehåll samt kommersiella inslag identifieras vilket 

utgör faktorer som jag anser ger en för studien tillräcklig helhetsbild av de olika tidningarna.  

Tidningen julia har funnits sedan juni år 2000. Målgruppen uppges vara tjejer mellan 9 och 

14 år men om man ser till tidningsinnehållet verkar de yngre åldrarna premieras. Den emfas 

som läggs på att pyssla, baka, sy och plantera främjar rentav en vedertagen flickkultur. 

Tidningens färger domineras av pasteller, rosa och lila, d.v.s. färger som i traditionell mening 

kan ses som ”flickiga”. Förutom att julia inte tar upp ämnet sex skiljer man sig varken ämnes- 

eller utseendemässigt från kvinnotidningskonceptet. Tidningens ämnen mode, kändisar, recept, 

film, musik, böcker och sytips är stereotypa för genren. Varje nummer innehåller flera mode- 

och skönhetsartiklar. De fasta inslagen ”julias mode” och ”julias prylar” är flersidesreportage 

om kläder, accessoarer och kroppsvårdande produkter som har hänvisningar till pris och 

inköpsställe. Trots att tidningen riktar sig till en mycket ung läsekrets är det uppenbart att det 

är på kläder, smink och accessoarer som den förväntas lägga sin veckopeng.  

Silikon har funnits sedan oktober 1999 och lanserades då som en pappersversion av tv-

programmet med samma namn. Målgruppen är tjejer mellan 15 och 35 år. Viktiga teman i 

tidningen är glamour, mode, skönhet, sex och relationer, kändisar, karriär, musik och film. Det 

mode- och skönhetsrelaterade materialet utgör sammantaget största delen av tidningsinnehållet. 

I varje nummer finns minst två flersidiga så kallade berättande modereportage27 och de fasta 

inslagen ”glamournytt” och ”Paula/Sofia vill ha” där man visar det senaste från 

skönhetsfabriken respektive listar månadens bästa modeprylar. Därutöver förekommer smink- 

hår- och modeskolor, tester av kosmetika och smink- och accessoarguider i så gott som varje 

                                                                 
27 Se sid. 70 för en definition av begreppet ”berättande modereportage” 
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nummer. Man har alltid hänvisningar till pris och inköpsställe. Här är det en ung och modern 

kvinna som väljer karriär framför barn och som därför förväntas spendera största delen av 

inkomsten på kläder, smink och accessoarer som man vill tilltala. 

Tidningen amelia har funnits sedan april 1995. Målgruppen utgörs av kvinnor mellan 25 

och 50, men enligt tidningens hemsida dominerar läsare i åldersgruppen 25-30 (www.amelia.se, 

020422). Inte heller amelia går utanför kvinnotidningskonceptet men ser man till innehållet blir 

det ändå tydligt att tidningen riktar sig till en något äldre publik. Det kändisrelaterade 

materialet har tonats ner och ersatts med artiklar om arbete och pengar, män och relationer 

samt mat och resor. Mode och skönhet utgör dock centrala teman och ges stor plats i 

tidningen. Minst två berättande modereportage finns i varje nummer. Fasta mode- och 

skönhetsinslag är utöver det ”amelia bli ny”, ”amelia skönhet: prövat och testat” och ”Linneas 

trender”. Vissa tidningsnummer har också specialteman kring mode- och skönhet, t.ex. ”Ännu 

snyggare i höst! 20 sköna sidor!”  (amelia, 19/2001). Det är alltså kvinnor mitt i livet, med eller 

utan familj, som har råd att unna sig något extra som resor, god mat och till detta en ny 

garderob som man riktar sig till. 

tara som har funnits sedan november 2000 är ”storasyster” till amelia, d.v.s. de ges ut av 

samma förlag och tara liknar därför amelia mycket både till innehåll och till utseende. 

Målgruppen är kvinnor i åldern 40+. Det enda som skiljer dem åt är att tara även profilerar sig 

som en hälsotidning. tara vänder sig i huvudsak till de kvinnor som har god ekonomi och som 

kan spendera både tid och pengar på sig själva, då de har barn som flyttat hemifrån. 

 

Reflexion kring metodperspektiv och empiri 
 

Jag har ovan beskrivit och motiverat mitt val av empiri och mitt tillvägagångssätt för studien. 

Här vill jag reflektera kring detta utifrån den feministiska traditionens metodperspektiv som är 

det förhållningssätt som jag själv har försökt tillämpa i min egen studie.  

Först vill jag påpeka att feminismen bara är ett av de glasögon som man kan välja att se 

världen genom och att det kring begreppen ”feminism” och ”kvinna” inte finns någon enhetlig 

betydelse som feminister är överens om. Betydelsen i denna uppsats har jag skapat själv utifrån 

min egen position, d.v.s. min erfarenhet av att vara kvinna i det samhälle jag lever i är beroende 

av allt det andra som är jag vilket ger mig en unik position att tolka världen utifrån. Därför 

spelar det roll att jag som skriver den här uppsatsen är kvinna men det spelar också roll att jag 
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är vit, lever i Sverige, bor i Norrköping, är medelklass o.s.v. Men framförallt spelar det roll att 

jag skriver den här uppsatsen år 2002 och inte år 1902 eller år 3002 eftersom upplevelsen av att 

vara kvinna är föränderlig över tidsaspekter och eftersom forskaren alltid är påverkad av den 

tid och den värld han eller hon lever i. Jag är också medveten om att jag som vit, heterosexuell, 

västerländsk kvinna från medelklassen naturligtvis måste tala som en av de ”kategorier” 

kvinnor som har dominerat den feministiska forskningen och vars intressen, angelägenheter 

och röster har uppmärksammats mest. Bland annat svarta feminister som inte kunnat 

identifiera sig med den vita, heterosexuella medelklasskvinnans problem och kände sig 

marginaliserade och osynliggjorda har riktat kritik mot denna feministiska etnocentrism och 

utmanat den västerländska feminismens retorik (se t.ex. Maynard, 1994).  

Vad det gäller mitt val av kvinnotidningen som empiri framhåller Reinharz två stora 

fördelar som hon ser med att använda just kulturella texter som studieobjekt. Dels menar hon 

att de har de en kvalitet i att de inte är skapade för att studeras. Dels är de icke-interaktiva och 

kan studeras utan att man måste interagera med människorna bakom dem. Därför påverkas de 

inte av att själva studiesituationen, som t ex. människor som intervjuas kan göra (Reinharz, 

1992:147).  

Den diskurs jag ingår i och den person jag är påverkar däremot den kunskap som jag 

producerar. Därför blir den värld jag ser annorlunda än den vars glasögon är annorlunda och 

de mönster jag ser i uppsatsens material annorlunda än de mönster den med andra glasögon 

skulle upptäcka i samma material. Winther Jörgensen och Phillips påpekar här att det finns en 

reflexivitetsproblematik förbunden med den diskursanalytiska forskarens roll som är filosofiskt 

olöslig, då denne själv ingår i de diskurser som studeras och som gäller hur man skall förhålla 

sig till den ”sanning” man som forskare producerar. Deras förslag är att man ”i en konkret 

diskursanalys överväger och söker redogöra för hur man står i förhållande till de diskurser man 

undersöker, och vilka konsekvenser som ens eget bidrag till den diskursiva produktionen av vår 

omvärld kan få” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:29). Min förhoppning är att jag i och 

med denna metodreflexion är tillräckligt tydlig med detta. Forskarna nämner också en 

problematik kring att vara för nära de diskurser som utgör analysgrund vilket kan innebära att 

man redan är bekant med materialet och därför missar självklarheter eller att man i förväg har 

förutfattade meningar och så att säga i förväg vet vad man kommer att komma fram till 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:28). Med detta i åtanke blir lösningen att försöka ställa sig 

främmande inför materialet, något som jag själv har försökt att tillämpa i mitt eget 

analysarbete. Det betyder också att min analys varken är eller utger sig för att vara någon 
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sanning eller verklighet utan bara en av många möjliga analyser och en av många möjliga sätt 

att tolka omvärlden på. 
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KAPITEL 4: TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

För att fördjupa betydelsen av konsumtionsdiskursen i materialet kommer jag att använda mig 

av teorier om genus och om konsumtionens framträdande roll som identitetsskapare i det 

postmoderna samhället. Det är alltså i följande teoretiska antaganden som jag finner 

utgångspunkten för min fortsatta analys av den konsumerade kvinnligheten. 

 

En konstruerad kvinnlighet 
 

Då jag befinner mig inom det likhetsfeministiska perspektivet utgår jag från ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till hur sociala identiteter och relationer skapas. 

Socialkonstruktivismen innebär en särskild syn på omvärlden som också är central för den 

diskursanalytiska skolan.  

Enligt Vivien Burrs definition av socialkonstruktivismen bygger den sammanfattningsvis på 

en föreställning om att det inte finns någon verklighet som är bestämd av yttre förhållanden, 

utan hur vi uppfattar världen beror på det historiska och kulturella sammanhanget. Genom 

social interaktion mellan människor skapas ”sanningar” om världen och hur den är 

konstruerad vilket leder till att vissa handlingar blir naturliga och andra otänkbara i en viss 

världsbild (Burr i Winther Jörgensen & Phillips, 2000:11-12) Utifrån detta menar man inom 

socialkonstruktivismen att vi skapas som subjekt till stor del genom denna interaktion. 

(Diskursanalysen talar här om att vi skapas som subjekt i diskurser.)  

Ur ett genusperspektiv innebär detta t.ex. att en viss handling tas för naturlig om den utförs 

av en individ med ”hankön” medan samma handling blir otänkbar om den utförs av en 

individ med ”honkön” och tvärtom. Detta får sina konkreta sociala konsekvenser i de 

subjektspositioner som skapas för män och kvinnor och som organiserar människor utifrån en 

hierarkisk modell som rymmer en under och överordning, d.v.s. i våra könsroller. Men dessa 

”sanningar” är också möjliga att förändra genom att nya ”sanningar” byggs upp och vinner 

legitimitet och bestrider de gamla (Burr i Winther Jörgensen & Phillips, 2000:12). För den 

postmoderna feminismen innebär detta ett ställningstagande om att genus inte bör betraktas 

som en väsentlig och fast kategori. Essensen i den postmoderna feminismen är att våra 

erfarenheter av att vara könsuppdelade varierar enligt faktorer som etnicitet, klass, religion, 

kultur och sexualitet och därmed varierar också våra erfarenheter av könsförtryck. Varje kvinna 

skulle alltså kunna göra anspråk på en separat identitet som beror av dessa faktorer och 
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kvinnor utgör därför  ingen homogen grupp. Det politiska målet för den postmoderna 

feminismen blir här att dekonstruera begreppet kvinna och i stället kämpa för mångfaldiga och 

varierade identiteter för att ersätta den enda kategorin kvinna.  

De både feministiska forskarna Judith Butler och Susan Bordo har utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv formulerat teorier om genus genom att utgå från Foucaults 

föreställning om kroppen som en kulturell text formad av språket och föremål för social 

kontroll och dominansrelationer. Trots att de utgår från samma perspektiv har Butler och 

Bordo intagit olika utgångspunkter vad det gäller den materiella kroppen. Därmed har de också 

kommit att representera två motsatta läger inom feministisk teori (se Hekman, 1998). Butler 

intar enligt mig en intressant radikal socialkonstruktivistisk position där hon fokuserar på att 

helt dekonstruera föreställningen om den fysiska kroppen (kön) och den konstruerade kroppen 

(genus) som binära distinktioner i syfte att utveckla en feministisk strategi som inte grundar sig 

på tanken om att ett givet kön alltid åtföljs av ett givet genus. Hon kritiseras emellertid för att 

röra sig på ett alltför filosofiskt och teoretiskt plan som man menar helt saknar förankring i 

den ”verkliga” världen, och för att ignorera den fysiska kvinnokropp som måste leva i den 

definition som den sociala praktiken ger den.28 Som kontrast har jag därför valt att också lyfta 

fram Susan Bordos feminism som på ett mer politiskt plan visar på hur diskurser får kännbara 

praktiska konsekvenser för levande kvinnokroppar i de konkreta kulturella sammanhang som 

de verkar i. Genom att utgå från Butler och Bordos tankar kommer jag att närmare gå in på 

social konstruktion i förhållande till det genusperspektiv som ligger till grund för uppsatsen. 

Detta specifikt med avseende på kroppen som är uppsatsens fokus och tillika den faktor som i 

vår kultur anses avgörande i bedömningen av en individs infriande av könsnormer och således 

könstillhörighet.  

 

 

Butlers position: All kropp är diskurs… 
 

Det är i Gender Trouble (1990/2000) och Bodies that Matter (1993) som Butler utvecklar sina 

omtalade teorier om kropp/kön som materialiserade och genus som performativt konstruerat. 

Innan jag går in på hur dessa teorier förhåller sig till varandra ska jag först förklara vad Butler 

menar med begreppen ”materialisering” och ”performativitet”.29  

                                                                 
28 Se t.ex. ”Feminism, Postmodernism and Gender Skepticism” samt ”Postmodern Subjects, Postmodern Bodies, 
Postmodern Resistance” i (Bordo, 1993). 
29 Då Butler är tämligen kryptisk i sin argumentation i det att hon, inspirerad av den franska poststrukturalismen, 
dekonstruerar de texter hon utgår ifrån, har jag som stöd även använt mig av Åsa Carlsons tolkning av Butlers 
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Ett performativ definierar Butler som en diskursiv praktik som uppför eller skapar det som den 

namnger. I denna definition utgår hon från det språkvetenskapen kallar för performativa 

yttranden, vilket är yttranden som inte bara beskriver en handling utan även är en handling i sig 

och som därför har makt att förändra verkligheten. Ett exempel på ett sådant performativt 

yttrande är meningen ”härmed förklarar jag er vara man och hustru” där själva yttrandet 

instiftar ett äktenskap och förändrar parternas ekonomiska och juridiska status. I stället för 

performativa yttranden väljer Butler att tala om performativa framträdanden. Enligt Butler 

skapas våra identiteter som män och kvinnor performativt dvs. genom de handlingar vi utför. 

Ett performativt framträdande ska dock inte förstås som en enstaka och avsiktlig handling utan 

sker alltid som ett imitativt upprepande av normer (Butler, 1993:12-13). Detta innebär att genus 

endast är ett resultat av upprepade normativa handlingar och inte orsak till dessa handlingar: 

”…[t] here is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively 

constituted by the very ’expressions’ that are said to be its results” (Butler, 1990/2000:33). Med 

detta menar Butler att våra genusidentiteter omöjligt kan föregå de performativa framträdanden 

som skapar dem och att genus därför inte kan existera annat än som repetitioner och 

imitationer av de koder som kulturen och språket har skapat för manligt och kvinnligt. Vi blir 

alltså kvinnor endast genom att agera kvinnligt, men denna kvinnlighet finns inte ”bakom” 

själva uttrycken för den.  

Idén om materialisering lanserar Butler som ett förslag till ett bättre alternativ att tänka på 

kropp, kön och genus än vad hon anser att social konstruktion är. Ett socialkonstruktivistiskt 

feministiskt perspektiv motverkar enligt Butler feminismens syfte genom att peka ut genus som 

en kulturell inskription på en i förväg given kropp. Detta menar hon gör att vi i så fall måste 

anta att kön är givet och därmed ”naturligt” (Butler, 1993:28). Det är alltså här som hennes 

radikala tankar om den materiella kroppen manifesteras. Butler använder begreppet 

materialisering för att kunna tala om kroppen och dess kön som ett enbart kulturellt fenomen 

som är lika konstruerat (eller i Butlers termer materialiserat) som genus är: ”Bodies cannot be 

said to have a signifiable existence prior to the mark of their gender…” (Butler, 1990/2000:13). 

Det kan med andra ord inte finnas någon given kropp med ett givet kön som kan föregå ett 

konstruerat genus eftersom allt som vi upplever oss vara i Butlers ögon är konstituerat av 

diskurser och beroende av den kontext vi befinner oss i (Butler, 1993:5). Kroppen kan därför 

inte sägas existera som ett isolerat fenomen utanför språket och kulturen.  

                                                                                                                                                                                                           
teori om kroppen som materialiserad (Carlson, 2000) och Nina Björks tolkning av performativitetsteorin (Björk, 
1996).  
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Här ställer jag mig dock tveksam till Butlers kritik mot socialkonstruktivismen och undrar 

om materialiseringsbegreppet inte främst är att betrakta som en lek med ord. I Burrs 

karakterisering av det socialkonstruktivistiska perspektivet ingår ju precis som Butler 

argumenterar för en tanke om att all vår kunskap och uppfattning om världen skapas genom 

social interaktion samt att det inte finns något ”bakom” kulturen. Gäller inte detta också vår 

kunskap och uppfattning om kroppen? Jag tolkar snarare Butlers kritik som riktad mot de 

likhetsfeminister som inte fullt ut följer det socialkonstruktivistiska tankesättet.   

Genom dessa två tankescheman om performativitet och materialisering vill Butler avslöja 

den materiella kroppen som en performativ effekt som konstitueras och upprätthålls av 

diskursiva praktiker, d.v.s. att kroppen materialiserar performativt. Det betyder att de kroppar 

som vi erfar formas som fysiska objekt med en viss form (”han-” eller ”honkön”) och med vissa 

egenskaper (manliga och kvinnliga) beroende av hur vi talar om kroppen och hur vi använder 

den. Här lyfter Butler fram att det sätt på vilket vi talar om kroppen i vår kultur bygger på 

könsideal som upprätthålls av diskursivt formulerade heteronormativa maktrelationer som 

regleras av begär (Butler, 1999:1-3). Genom att vi hela tiden iakttar och genom upprepande 

performativa framträdanden imiterar normer för manliga och kvinnliga identiteter inom en 

social diskurs som strävar efter att passa in alla individer i en reproduktiv heterosexuell matris 

formar vi oss själva till att uppträda som det ena eller andra av två genus som står i binär (och 

ojämlik!) relation till varandra.  

Genom sina performativitets- och materialiseringsteorier tydliggör Butler också att kroppen, 

dess kön och genus är oskiljaktiga eftersom det inte kan finnas någon biologisk kropp ”bakom” 

de kulturella tolkningarna av den och därmed förnekas också alla inomkroppsliga 

förutbestämmelser av genusidentiteten. Att uppträda kvinnligt eller manligt är endast att 

imitera ett original som inte alls existerar. Detta är nyckeln till Butlers feministiska strategi för 

om det inte finns någon fördiskursiv kropp inklusive kön finns det inte heller något som säger 

att vi måste röra oss med kategorierna män och kvinnor eller ens med bara två genus. Det finns 

alltså en möjlighet till förändring av den heterosexuella praktikens sociala konstruktion av 

genus och till att därigenom nå en upplösning av dikotomin man och kvinna. Denna 

förändring ligger i vad Butler kallar för ”misslyckade könsidentiteter”, dvs. kroppar som inte 

”passar in” utan faller utanför normerna och ifrågasätter den heterosexuella matrisens gränser. 

Ett exempel är den transexuella kroppen där en manlig genusidentitet utspelar sig på en 

kvinnlig kropp och tvärtom (Butler, 1990/2000:137, 174-175). Ju sämre det som är diskursivt 

angivet för vad en kropp är, vad dess kön är och vilken könets sexualitet är imiteras desto 

tydligare blir genusidentiteternas konstruerade natur och desto närmare kommer vi en 
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dekonstruktion av kategorierna män och kvinnor som samlade begrepp för hur en viss grupp 

människor bör bete sig. 

I likhet med Butler tar jag alltså avstånd från de biologiskt influerade tankegångarna och 

anser att kvinnokroppen aldrig förekommer i någon ”naturlig” form utanför kulturen, utan 

bara kan existera inom den kultur som formar den. Ett sådant antagande om att det inte finns 

någon ”naturligt” given kvinnlighet förutsätter däremot en politiskt och socialt given 

kvinnlighet där kvinnokroppar måste leva i den definition som diskursen har givit dem. Det är 

just dessa konkreta konsekvenser som diskurser har för här och nu levande kvinnor som Bordo 

intresserar sig för. 

 

Bordos position: …men vad har det för konsekvenser för verkliga kvinnor? 
 

Bordos feministiska ståndpunkt är ett exempel på hur likhetsfeminismen ofta tar sig uttryck i 

praktiken. Precis som Butler anser hon att manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner och 

att vi lär oss normer för respektive genusidentitet genom diskurser om kroppen som fastställer 

vilka egenskaper och handlingar som är naturliga för respektive genus. Eftersom Bordo rör sig 

på den feministiska diskussionens politiska plan snarare än på det filosofiska plan där Butler 

befinner sig tenderar hennes uppfattning om den socialt konstruerade kvinnligheten att vara 

mer materiellt benägen. Medan Butler förnekar all förståelse av biologin som något annat än en 

produkt av heterosexistiska diskurser framhåller Bordo att biologin i vissa avseenden spelar stor 

roll, men att den aldrig är ”ren” d.v.s. opåverkad av historien och kulturen. Materialitet tolkar 

Bordo därför som den direkta inverkan som kulturen har på våra biologiska kroppar genom 

dagliga utövanden och kroppsliga vanor (Bordo, 1993:36; 1998:90-91). Hon verkar på samma 

gång alltså anta en slags ”naturlig” kvinnokropp i grunden och blandar därmed ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv med ett mer biologiskt influerat tänkande.  

I sin analys av den materiella kvinnokroppen tar Bordo avstamp i den åtskillnad mellan 

”the intelligible body” (den symboliska kroppen, som den framställs genom kulturella 

representationer) och ”the useful body” (den praktiska kroppen, som upplevs och formas 

genom dagliga riter, vanor och praktiker) som Foucault gör i Övervakning och straff (Foucault, 

1987). Bordo ser hur den symboliska kroppen gestaltar normer som den praktiska kroppen 

fullföljer och därmed förstärks de symboliska normernas trovärdighet (Bordo, 1993:181). Hon 

intresserar sig därför för förhållandet mellan kulturella kvinnliga ideal och de självdestruktiva 

praktiker som dessa ideal framkallar.  
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Genom att fokusera på den praktiska kroppen i sina analyser observerar Bordo hur den 

hegemoniska30 diskursen om genus på olika sätt får konsekvenser för levande materiella 

kvinnokroppar. I Unbearable Weight (1993) och Twilight Zones (1997) undersöker hon konkret 

den direkta inverkan som populärkulturella representationer har på kvinnokroppen. Dessa 

representationer framhåller hon som homogeniserande, dvs. de negligerar skillnader mellan ras, 

klass och sexualitet som förekommer hos individer. Vidare fungerar dessa representationer 

normaliserande, d.v.s. de skapar kulturella förväntningar på genusidentiteter. För att uppnå 

könsspecifika ideal krävs kontroll av kroppen och därigenom formas kvinnors kroppar till att 

bli fogliga kroppar (Bordo, 1993:24-25). Bordo uppmärksammar också att våra kroppar genom 

medias diskursordning har blivit vad hon kallar för ”plastic bodies”. Med detta menar hon att 

mediediskursen framställer våra kroppar som om de vore lerklumpar som fritt kan skulpteras 

enligt olika diet-, tränings-, smink- och plastikpraktiker (Bordo, 1993:246-253; 1997:37,42). Här 

blir det mycket tydligt hur den hegemoniska diskursen om genus får konkreta förödande 

konsekvenser för levande kvinnokroppar i form av t.ex. misslyckade plastikoperationer, 

träningsberoende och ätstörningar. Vad som enligt Bordo gör dessa praktiker så tvingande är 

känslan av social bekräftelse och självkänsla som de inger. Dessa känslor garanterar 

varaktigheten av den dominerande orättfärdiga sociala ordningen menar hon och betonar 

vikten av att vi motsätter oss den dominerande definitionen av kvinnokroppar eftersom den är 

destruktiv och bidrar till att kvinnor uppfattar sig själv och sina kroppar som defekta. Bordo 

ser våra kroppar som ”a site of struggle where we must work to keep our daily practices in the 

service of resistance to gender domination, not in the service of ’docility’ or gender 

normalization” (Bordo, 1989:28). Även om Bordo här förespråkar en annan sorts konkret 

motstånd än Butler är det ändå tydligt att det är på samma grunder hon gör det, nämligen för 

att upphäva det könsroller som upprätthåller en patriarkal och heteronormativ struktur.  

 

Sammanfattning av positionerna: Min egen ståndpunkt 
 

Det är mot bakgrund av det ovan diskuterade som jag i likhet med Butler och den 

postmoderna feminismen tolkar kropp, kön och genus som konstituerade av diskursiva 

praktiker snarare än som en ”naturlig” grund för manliga och kvinnliga identiteter. Hur dessa 

genusidentiteter definieras och vilken betydelse de ges bestäms av den diskurs som har 

tolkningsföreträde i den aktuella sociala kontexten. Utifrån mitt synsätt finns alltså ingen 

                                                                 
30 Hegemoni betecknar här makten, kontrollen eller dominansen över betydelser och kunskap som ger en grupp 
eller diskurs i samhället tolkningsföreträde över andra grupper eller diskurser i samhället. 
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genuin kvinnlighet, utan begreppet kvinnlighet ser jag som en i grunden tom beteckning utan 

någon verklig innebörd.  

Den dekonstruktion som Butler förespråkar som vapen i kampen mot könsdikotomin kan 

tyckas enkel på ett tankemässigt plan men i praktiken är en sådan dekonstruktion avlägsen och 

det är ännu en bit kvar till könens frigörelse från normer och hierarkier. I den sociala kontext 

som vi lever idag har könsbeteckningarna fortfarande specifika betydelser, bl.a. med 

konsekvensen att jag som samhällsvarelse men kvinna i många fall inte tas på samma allvar 

som den som är samhällsvarelse men man. Därför anser jag att det också är angeläget att 

feminismen under tiden även kämpar för kvinnors villkor i vardagssituationer. Trots deras 

teoretiska olikheter är Butler och Bordos feministiska strategier enligt min mening därför 

möjliga att förena inom samma teoretiska ram: kroppar är kulturella texter och de hegemoniska 

diskurser som formar kvinnliga kroppar skapar smärta och lidande för riktiga, materiella 

kvinnor oavsett hur man väljer att definiera materialitet. Den offentliga diskussionen och 

feministisk forskning måste alltså enligt min uppfattning röra sig parallellt både på det 

filosofiska och det politiska planet för nå sina politiska syften, både kortsiktigt och långsiktigt. 

 

En konsumerad identitet 
 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektiv som bildar utgångspunkt för denna uppsats 

betraktar jag identiteter som något som förvärvas och inte som en medfödd essens eller inre 

fixerad kärna. Med ett sådant förhållningssätt blir det därför meningsfullt att fråga sig hur 

sociala identiteter förvärvas, eller med andra ord genom vilka diskursiva praktiker som sociala 

identiteter konstitueras? Med stöd av tankegångar från den konsumtionsforskning som 

intresserar sig för identitetsskapande i det postmoderna samhället vill jag argumentera för 

konsumtionen som en sådan viktig identitetskonstituerande diskursiv praktik.31  

 

Poststrukturalismens bidrag i synen på identiteten som en konsumtionsvara 
 

Inom det teoretiska tänkandet kring konsumtionssamhället har Jean Baudrillard med sin teori 

om konsumtionsvaran som ett tecken i Ferdinand de Saussures mening särskilt bidragit till 

förståelsen av konsumtion i relation till identitetsskapande (se Baudrillard, 1996; 1998/1999). 

Baudrillard bygger sin teori på Saussures föreställning om språkets relation till verkligheten. 

                                                                 
31 Här menar jag att det givetvis finns flera diskurser som bidrar till att konstituera sociala identiteter, men som är 
irrelevanta för uppsatsens syfte. 
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Saussures språkteori utgör också diskursanalysens språkteoretiska grund och får därför en 

närmare förklaring här.  

Saussure menade att språket är ett fixerat system av tecken. Han delar upp dessa tecken i 

beståndsdelarna ”signifier” (det betecknande, d.v.s. ordet eller tecknet för ett objekt) och 

”signified” (det betecknade, d.v.s. ett faktiskt objekt). Dessa beståndsdelar är oupplösligt 

förenade med varandra, så refererar t.ex. bokstavskombinationen h-u-n-d till ett fyrbent djur 

som säger vov. Mellan det betecknande och det betecknade finns däremot inte något ”naturligt” 

på förhand givet samband utan tecknet och dess betydelse bestäms i den sociala kontexten. 

Således är alla tecken ursprungligen tomma, d.v.s. utan betydelse, men får mening genom hur 

de förhåller sig till andra tecken inom det system av signifikanter som språket bildar. Detta 

innebär att förhållandet mellan språket och verkligheten är godtyckligt och att språket därmed 

inte refererar till någon verklighet, utan världen får sin mening genom att bestämda ting 

förbinds med bestämda tecken (Winther Jörgensen, Phillips, 2000:16-18). Det är alltså från 

Saussures tankar som diskursanalysen hämtar uppfattningen om att språket är ett system 

strukturerat i mönster (eller diskurser) som inte bestäms av den verklighet som det refererar till. 

Poststrukturalistiska tänkare, däribland Foucault och Baudrillard, har senare utvecklat Saussures 

språkteori. Bl.a. har man visat att språket inte har en fast och oföränderlig struktur utan att 

språket förändras över tid och i skilda kontexter. Den postmoderna utvecklingen av Saussures 

språkteori har inte bara bidragit till konsumtionsforskningen utan har också gett nya 

tankegångar att handskas med till feminismen som lett till att begreppet genus och teorier kring 

genus har utvecklats. Detta då man insett att det inte existerar någon kvinnlig essen, utan att 

begreppet kvinna är ett tomt tecken som inte refererar till någon verklighet och därmed är en 

socialt konstruerad identitet.  

Utifrån Saussures språkteoretiska ansats betraktar Baudrillard konsumtionen som en diskurs, 

d.v.s. som ett språk av tecken i form av symboler och bilder. Enligt Baudrillard bör 

konsumtionen därför inte primärt förstås som konsumtion av bruksvärden, utan som 

konsumtion av tecken vars mening bestäms slumpmässigt av dess position i ett självreferentiellt 

system av signifikanter.32 Konsumtionsvaror utgör i detta sammanhang snarare 

identitetsmarkörer som människan använder för att uttryck sig själv och kommunicera med 

                                                                                                                                                                                                           
 
32 Här utgår Baudrillard från den ekonomiska modellen om varuobjektets bruksvärde och symbolvärde. 
Bruksvärdet är ett varuobjekts användbarhet t.ex. bilens användbarhet som ett transportmedel, medan 
symbolvärdet är knutet till  
varuobjektets förpackning och image t.ex. en lyxig bil betecknar social status. Baudrillard menar här att 
konsumtionssamhället medfört att varors symbolvärden helt har hamnat i fokus (Baudrillard, 1998/1999:129). 
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andra individer än bruksvaror. Här utgår alltså Baudrillard från att konsumtion har ersatt 

produktion som den centrala punkt varifrån det samtida samhället kan förstås: det är genom 

att konsumera som människor idag får sin identitet och inte som tidigare genom 

yrkestillhörighet, moraliska värderingar o.s.v. (Baudrillard, 1998/1999). Jag kommer att 

återkomma till Baudrillards varuteckenteori senare, men då i relation till uppsatsens fokus 

kvinnokroppen. Tills vidare kan vi nöja oss med att kunna betrakta konsumtionen som en 

identitetsskapande diskurs, som därigenom kan förstås genom de analytiska verktyg som 

diskursanalysen tillhandahåller.  

Föreställningen om att identiteten i det postmoderna samhället är något som främst byggs 

upp genom konsumtion har förts vidare inom konsumtionsforskningen bl.a. av forskarna 

Douglas Kellner och Mike Featherstone som båda för fram tankar om det postmoderna 

identitetsskapandet som en form av estetiskt gestaltande av jaget genom konsumtionsvaror. 

Medan Kellner talar om den postmoderna identiteten som en fråga om olika teatraliska 

presentationer av jaget som leks fram genom stilskapande praktiker väljer Featherstone att på 

liknande sätt tala om att jaget i och med det postmoderna konsumtionssamhället har övergått 

till att vara ett uppträdande jag som lever på ytan och som kräver att individen ständigt står på 

scen och spela olika roller. Kellner och Featherstone pekar särskilt ut media och reklamens 

centrala roll i denna process som primära kanaler som bidrar med material till individen att 

skapa olika stilar medan (Kellner, 1995/1996:256; Featherstone, 1994:122-125). Här blir det 

tydligt att det postmoderna identitetsskapandet innebär en jagidentitet som är förlagd till den 

yttre kroppen och som är koncentrerad kring utseende, stil och image och som därmed rymmer 

en oundviklig kommodifiering. Kroppen har alltså kommit att spela en central roll i 

konsumtionssamhället då identiteten förlagts till ytan. 

 

Kroppen i konsumtionssamhället 
 

Den enorma kroppsfixeringen som råder i konsumtionssamhället förklarar Baudrillard med 

utgångspunkt i sin teori om varutecknet i sin studie av de strukturer som styr 

konsumtionssamhället, The Consumer Society (Baudrillard, 1998/1999). Inspirerad av den 

marxistiska teoribildningen (som han senare bröt med) tänker sig Baudrillard här 

människokroppen som ett objekt på en kapitalistisk marknad och menar sammanfattningsvis 

att kroppen i och med konsumtionssamhället har upphört att vara en kropp i traditionell 

fysisk bemärkelse och istället har övergått till att vara ett varuobjekt inrättat i ett system av 

andra varuobjekt. Kroppen (både naken och pyntad) utgör alltså just ett sådant visuellt 
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semiotiskt system som Fairclough inkluderar i diskursbegreppet vid sidan av det talade och det 

skrivna språket. Då konsumtionssamhället fokuserar på varors symbolvärden (d.v.s. deras 

funktion som meningsbärare) utgör kroppen som varuobjekt ett tecken för social status där 

statusen beror på hur väl vi sköter den, precis som t.ex. en lyxig och välskött bil är en given 

statussymbol: ”The general status of private property applies also to the body, to the way we 

operate socially with it and the mental representation we have of it” (Baudrillard, 

1998/1999:129). Dessa tankar finns också hos Featherstone som talar om att vi lever i ”en 

kultur där kroppen är biljetten till allt som är gott i livet” (Featherstone, 1994:121). Kroppen 

(både naken och pyntad) utgör alltså just ett sådant visuellt semiotiskt system som Fairclough 

inkluderar i diskursbegreppet vid sidan av det talade och det skrivna språket. 

Baudrillard och Featherstone intresserar sig särskilt för hur den estetiska och erotiska 

kroppen har fått en central roll i konsumtionssamhället. Här menar de att 

konsumtionssamhället styrs av en normativ sexuell estetik kopplad till kommersiella intressen 

där sex och estetik helt enkelt är värden som ”säljer” (detta gäller alltså både produkter och 

kroppar). Featherstone uppmärksammar hur sexualiteten kopplas ihop med estetik t.ex. genom 

begreppet ”motionssex” där termerna sex o motion blandas ihop och implicerar att måste man 

se bra ut för att uppnå högre njutning (Featherstone, 1994:117).  Den kropp som står som 

norm i konsumtionssamhället är den slanka och ungdomliga kroppen som skulpteras fram 

genom kroppsvård och diet, men den naturliga och den åldrade kroppen förknippas däremot 

inte med estetik och erotik utan är närmast tabu i konsumtionssamhället menar han. Ju mer 

kroppen liknar de idealiserade bilderna av skönhet och erotik desto högre är dess bytesvärde 

medan kroppsliga försämringar som sker med t.ex. åldrandet tolkas som ”moralisk slapphet”, 

enligt Featherstone. Detta får som konsekvens att kroppen reduceras till att vara ett estetiskt 

och erotiskt symbolvärde som används för att sälja andra varor men som samtidigt är ett 

konsumerat objekt i sig (Baudrillard, 1998/1999:129, 132-135; Featherstone, 1994:112-113, 117). 

Vad det gäller sexualiteten påpekar Baudrillard t.ex. att den inte bara färgar allt som säljs utan 

sexualiteten säljs även som en vara, så har t.ex. erotiska kläder, sexhandböcker och 

sexhjälpmedel blivit nödvändiga inslag i ett lyckat sexliv (Baudrillard, 1998/1999:144). M.a.o. 

utgör skönhet och erotism en form av socialt kapital i konsumtionssamhället. Därmed blir 

också underhåll av kroppen centralt i konsumtionssamhället, vilket både Baudrillard och 

Featherstone pekar ut som en kapitalistisk strategi för att öka marknaden för försäljning av 

varor (Baudrillard, 1998/1999:129-131, Featherstone, 1994:108, 117).  

Att kroppen och utseendets betydelse särskilt iscensätts runt kvinnor är både något som 

Baudrillard och Featherstone har noterat och som feminismen har lyft fram som en av sina 
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huvudfrågor. I Baudrillard och Featherstones respektive studier av konsumtionssamhället finns 

flera paralleller till Bordo, Butler och Macdonalds feministiska kritik. Bordos tankar om den 

plastiska kroppen återfinns t.ex. hos Featherstone som i likhet med henne konstaterar att de 

kroppsideal som konsumtionsdiskursen formulerar bara kan uppnås genom ständigt arbete och 

disciplinering av kroppen. Han menar här att konsumtionssamhället innebär att människor i 

högre grad tenderar att se på sin kropp dels som ett konstverk och dels som en maskin, d.v.s. 

som något som går att skulptera och som något som kräver underhåll och skötsel och att alla 

förväntas ansvara för att deras kroppar överensstämmer med normerna (Featherstone, 1994:45-

46, 117) Det är just denna ständiga kroppskontroll som idealen framkallar som Bordo kritiserar 

för att bidra till att forma kvinnors kroppar till fogliga kroppar, och som hon menar i själva 

verket är förödande och destruktiva.  

Precis som Myra Macdonald uppmärksammar både Featherstone och Baudrillard att arbetet 

med kroppen maskeras i positiva termer av konsumtionsdiskursen. Eftersom språket inte 

refererar till någon verklighet bygger konsumtionssamhället på att konsumenten tror att tecknet 

på social status (i detta fall en vacker och erotisk kropp) skall medföra verklig social status 

menar Baudrillard (Baudrillard, 1998/1999:131-132). Det finns därför en strävan bland olika 

diskurser att vinna tolkningsföreträde och på så sätt fixera teckens betydelser. Här har 

konsumtionsdiskursen ett intresse av fylla det tomma tecknet skönhet med de positiva 

betydelserna lycka och framgång. Enligt samma logik fixeras olika konsumtionsvaror med 

betydelser av konsumtionsdiskursen ofta med förbluffande långsökta kopplingar som t.ex. den 

mellan rött läppstift och sexighet. Baudrillard menar vidare att konsumtionssamhället 

uppmuntrar en narcissistisk snarare än funktionell relation till kroppen som påhejas av termer 

som ”frigörelse” och ”skapande”. När man betraktar sin kropp narcissistiskt kan man börja 

investera i den, men den narcissistiska investeringen är i själva verket är en ekonomisk 

investering inte för individens självändamål utan för att möta kapitalistiska mål. (Baudrillard, 

1998/1999:129-131). Featherstone talar i detta sammanhang om vad han kallar för ”den 

konsumtionskulturella ekvationen: ungdom=skönhet=hälsa” där att vara mån om sin skönhet 

artikuleras som att bevara sin hälsa och därmed att förlänga livet vilket är positiva termer som 

motiverar arbetet med kroppen (Featherstone, 1994:114).  

Baudrillard betraktar den narcissistiska relationen till kroppen som en strategi för social 

kontroll framförallt riktad mot den kvinnliga kroppen:  

 

”Women, young people and the body - […] constitutes the most revolutionary potentially – and, therefore, the 

most fundamental risk for any social order whatever – are integrated and recuperated as a ’myth of emancipation’.  
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Women are given Woman to consume, the young are given the Young and, in this formal and narcissistic 

emancipation, their real liberation is successfully adverted.” (Baudrillard, 1998/1999:137-138).  

 

Han kan här sägas representera den negativa syn på konsumtionen som uttrycks bl.a. av Reekie, 

Bowlby och Friedan. Här finner man hos Baudrillard också tydliga beröringspunkter med 

Butler och hennes uppfattning om kvinnokroppen som ett tomt tecken som får sin mening 

genom den heteronormativa diskurs som har tolkningsföreträde i samhället då han menar att 

de kvinnliga kroppsidealen formuleras av konsumtionsdiskursen så att de är krafter som inte 

stör den sociala ordningen då kvinnors verkliga frigörelse avstyrs genom konsumtion. Detta 

gäller även kvinnors frigörelse på det sexuella planet menar han (Baudrillard, 1998/1999:129). 

Också Featherstone ser hur kroppen i det kapitalistiska samhället blir central för individens 

sociala relationer och status och därmed en strategi för social kontroll.  Då 

konsumtionsidentiteten delvis är beroende av omgivningens legitimerande kan ett 

överskridande av gränser vad det gäller utseendenormer få konsekvenser för den vardagliga 

interaktionen och den individ som beslutar sig för att strunta i sitt utseende ”måste vara 

beredda på att konfronteras med följderna av detta i sina sociala kontakter” påpekar han 

(Featherstone, 1994:128). 
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KAPITEL 5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 
 

Kvinnligheten som förhandling 
 
När det gäller genusidentiteten i dagens samhälle innebär denna som vi sett en lek med socialt 

konstituerade roller när det handlar om kön och sexualitet, som utgår från hur man talar och 

skriver om dessa koncept. Så hur talar man i kvinnotidningarna om kön, kropp och sexualitet 

och hur förhåller sig den kvinnlighet som ges utrymme i materialet till den rådande sociala 

ordningen som utgår från en patriarkal struktur? Jag har tidigare antagit att det skapas en 

normativ kvinnlighet genom kvinnotidningarnas diskursordning som positionerar kvinnor 

enligt en samhällsstruktur som den postmoderna feministiska teoribildningen starkt opponerar 

sig mot. Hur detta sker konkret vill jag påvisa i den kommande analysen.  

Jag betraktar studiens fyra tidningar som en gemensam diskurs om kvinnan och skapandet 

av henne och analysen presenteras därför tematiskt efter frågeställningarnas teman kropp, stil 

och sexualitet. Jämförelser mellan de olika tidningarna strukturerar inte själva analysen utan 

finns kontinuerligt i texten. Under varje tema presenteras dels övergripande gemensamma och 

särskiljande drag i de olika tidningarna för att ge en överblick över hur temat framställs i 

materialet. Dels görs analysen på ett djupare plan där ett antal artiklar som jag själv anser är 

typiska för varje enskilt tema närstuderas och på så vis får exemplifiera hur det aktuella temat 

tar sig konkreta uttryck i materialet. Detta innebär att det ibland bara hämtas exempel från en 

eller ett par av tidningarna. De kursiveringar som återfinns inom citaten i analysen är gjorda av 

mig med avsikt att åskådliggöra konkreta artikulationer av de diskurser jag vill påvisa i 

materialet. 

 

Den formbara kroppen 
 

Kroppens diskurser handlar i tidningarna Silikon, amelia och tara om uttalade kroppsformande 

praktiker. Till dessa hör smink-, tränings-, kroppsvårds- och plastikpraktiker. Mycket av det som 

skrivs om kroppen i de tidningar jag studerat handlar också om stil. Stilpraktiken utgör dock 

ett eget tema och behandlas under rubriken ”Den kvinnliga maskeraden”. Under det här temat 

behandlas alltså främst de representationer av kroppen som har att göra med fysiska 

egenskaper. I varje nummer av dessa tre tidningar finns flera artiklar som sammanfattningsvis 

går ut på att beskriva för läsaren hur hon t.ex. skall träna eller sminka sig för att se ut på ett 

visst sätt. I tidningen julia som riktar sig till lite yngre läsare uttrycks däremot kroppens 
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diskurser nästan aldrig i klartext på detta sätt, d.v.s. det finns här en avsaknad av sådana 

konkreta textbaserade artiklar och instruktioner vad det gäller den fysiska kroppen och 

dithörande kroppsformande praktiker som är vanligt förekommande i de andra tidningarna. 

Det finns alltså en tydlig gräns för vad som är tillåtet att nämna i julia som inte finns i de 

övriga av studiens tidningar som vänder sig till äldre kvinnor. Denna avvikelse kan möjligen 

sättas i samband med det tabu som finns i samhället om att öppet tala om kroppen till 

småflickor. Trots att kroppens diskurser inte uttrycks i klartext i materialet från julia finns den 

ändå där för analys då den förekommer i ett mer dolt utförande i tidningens bildmaterial, t.ex. 

i samband med modereportage.  

Vad det gäller tidningarnas gemensamma diskursproduktion om kvinnokroppen är det som 

kanske generellt kan betraktas som mest karakteristiskt att man inte talar om en integrerad 

kropp utan kroppen delas upp och vissa delar fokuseras mer än andra, t.ex. bröst, mage, lår, 

hår, mun ögon o.s.v. Redan här kan man skönja en reartikulation av reklamens diskurser om 

kvinnokroppen som drar fördel av en föreställning om en uppdelad kropp där varje del för sig 

är formbar via konsumtion. Jag kommer vidare under detta analystema att konkretisera hur 

kroppens form och utseende framställs i konsumtionstermer i mitt material.  

 

Den förändringsbenägna kvinnan 
 

Ofta uttrycks kroppens diskurser i materialet i samband med förändring. ”Före- och efterbilder” 

är ett grepp som alla studiens tidningar använder sig av och som på ett uppenbart sätt 

konnoterar förändring. Här utgör artikeln ”Fem finaste frisyrerna för festen!” i julia ett exempel 

(julia, 23/2001:11-16). Bilder på fem julialäsare som de såg ut ”före” med ofriserat lite 

bångstyrigt eller rufsigt hår ställs mot bilder ”efter” där samma läsare fått fantasifulla 

festfrisyrer genom att bl.a. klämmor, löshår, snoddar och locktång använts. Den förändring 

som skett understryks ytterligare i tillhörande text som beskriver tillvägagångssätten, t.ex.:  

 
”Johanna är 9 år, hennes hår är rakt och ganska tunt i vanliga fall. Men med stora lockar och glitter blir frisyren 

helt annorlunda. Gör såhär: 1. Spraya håret fuktigt och lägg upp det på stora hårrullar. 2. Föna håret och ta 

försiktigt bort hårrullarna. 3. Kamma ut håret och förstärk lockarna med locktång. 4. Fäst upp håret och förstärk 

lockarna med hårnålar på hjässan. Dekorera med små hårspännen och spraya. 5. Lägg försiktigt på silverglitter” 

(julia, 23/2001:13).  

 

Här är det tydligt hur förändringen sätts i samband med konsumtion då den är beroende av de 

stylingprodukter och håraccessoarer som nämns. I samma tidningsnummer finns även en 

återanknytning några sidor längre fram i en så kallad ”prylguide” där bilder på ett tjugotal 
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hårprodukter med hänvisning till återförsäljare och pris har placerats ut på en sida (julia, 

23/2001:17). Ett annat exempel på den här typen av före- och efterestetik finns i 

modereportaget ”Få så stora bröst du vill!” i amelia som visar olika bh-modeller som förstorar, 

formar och lyfter brösten (amelia, 16/2001:60-61). Layoutmässigt är uppslaget indelat i ett 

rutmönster om tre gånger fyra rutor. I den första lodräta spalten finns ”förebilder” i svartvitt 

på tre naturliga bröstpar i storlekarna A-, B- respektive C-kupa. I de andra spalterna visas 

”efterbilder” i färg på samma bröstpar instoppade i bh:ar med luftkuddar, pushup-effekt och 

formande geléfyllningar. Man kan tydligt se och jämföra skillnaden i storlek, form och lyft 

”före” och ”efter”. Även de ganska stora inbördes skillnaderna i form och storlek mellan de 

naturliga brösten kan jämföras med skillnaderna sinsemellan de olika bh-brösten som inte alls 

är lika påtagliga Användandet av före- och efterbilder i tidningarna tolkar jag som ett tecken på 

intertextualitet som hämtats från reklamen och därmed som ett uttryck för en 

konsumtionsdiskurs. Här bygger tidningarna vidare på reklamen som i sina annonser ofta 

använder sig av före- och efterbilder i försäljningssyfte för att påvisa de positiva förändringar 

som användandet av deras produkter generar.  

Reportaget ”Få så stora bröst du vill!” är även intressant ur en annan aspekt. I texten som 

hör till skriver amelia bl.a.: ”Bestäm själv! […] Nu kan du få precis den byst du vill. […] Med den 

nya fantastiska superbehån kan du få klyfta, lyft och hylla…” (amelia, 16/2001:60). Det finns 

här en dubbelhet i diskursen om kvinnors bröst i relation till förändring. Det personliga 

tilltalet i de två första fraserna i citatet betonar kvinnans rätt att själv ha makt över sin kropp 

och över hur den skall formas. Samtidigt reartikulerar amelia en diskurs om kvinnors bröst som 

prefererat stora, formade och lyfta eftersom ”den byst du vill” i reportaget är synonym med en 

byst som är ”stor” och ”lyft”. Utropstecknet i rubriken förstärker ytterligare sensationen av 

stora bröst. En mer feministiskt orienterad diskurs som hävdar kvinnans autonomi och en 

konsumtionsdiskurs om förändring av kroppen genom användandet av vissa typer av bh:ar 

konkurrerar inom reportaget om att vinna tolkningsföreträde. Precis som Myra Macdonald 

skönjde i sitt material om kvinnors sexualitet ges här en konsumtionsdiskurs tolkningsföreträde 

framför en feministisk diskurs i kvinnotidningarna genom amelias fokusering på stora bröst 

som i sin tur sätter normer för läsarna då man utgår från presuppositionen att kvinnor, om de 

själva får bestämma, vill infria detta ideal och därmed bidrar man till att kvinnor infogar sig i 

denna norm som i sin tur gynnar konsumismen.  

Ett annat exempel på hur förändring förekommer i samband med kroppen i materialet är 

att en förnyelsediskurs oftast präglar texterna om kroppsformande praktiker. Den omfattar 

sådana konstruktiva termer som Macdonald utpekar som tillhörande konsumtionsdiskursen, 
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t.ex. ”förvandlas”, ”helrenovering”, ”trend”, ”(senaste) nytt”, ”prova på”, ”testa” och ”våga” som 

ofta förekommer i dessa sammanhang i mitt material. Konkret uttrycks denna förnyelsediskurs 

i de exemplifierade reportagen ovan från julia och amelia i följande citat: ”Fem Julialäsare visar 

hur man kan förvandla håret med hjälp av klämmor, glitter, locktång och fina hårspännen” och 

”Med den nya fantastiska superbehån kan du få klyfta, lyft och hylla…” (julia, 23/2001:11; 

amelia, 16/2001:60). Andra exempel från materialet är ”Här är de säkraste och trendigaste 

makeuperna […] förvandlas till en klassisk skönhet” och ”prova s.k. tibetanskt ansiktslyft…” 

(Silikon, 6/2001:72-73; tara, 8/2001:54). Förändringen ställs även i dessa sammanhang i relation 

till konsumtion, d.v.s. förnyelsen sker genom konsumtion av vissa produkter och service. I 

citatet från amelia förstärks förnyelsen ytterligare av en reklamdiskurs som är närvarande 

genom de positivt värdeladdade orden ”fantastisk” och ”super”. Till förnyelsediskursen hör 

också en säsongsbundenhet vad det gäller kroppen t.ex.: 

 

”På händerna händer det grejer i höst. Naglarna är i fokus och oavsett om du gillar den naturliga eller färgstarka 

stilen så ska de ändå fixas. […] Alltså – fram med vårdande krämer och snygga lack.” (amelia , 2001/19:53) 

 

”Fruktsallad i badrumsskåpet: i sommar ska läpparna glänsa av bär, håret tvättas med mango och kroppen tvålas in 

med banan.” (Silikon, 7/2001:77).  

 

Här ser vi att kroppens utseende aldrig kan bli fulländat eftersom varje ny årstid kräver en 

förändring av kroppen. McRobbie har tolkat den här typen av säsongsbetoning som en 

kommersiell funktion, d.v.s. varje ny säsong kräver konsumtion av nya varor och att gamla 

kasseras utan att de har förbrukats eftersom de tillhör förra säsongen och helt enkelt är 

omoderna.  

”Förändring” är inom konsumtionsdiskursen ett positivt laddat ord då det ger positiva 

löften om att något fantastiskt skall ske. Genom att man talar om kvinnokroppens utseende ur 

ett konsumtionsperspektiv i materialet reartikuleras all förändring av kroppen som positiv och 

därmed eftersträvansvärd. I citatet nedan från amelia blir detta extra tydligt då förändringen 

sätts i förhållande till upprepning: 

 

”Samma gamla foundation. Ditt vanliga läppstift. Och ögonskuggan du förälskade dig i på 80-talet. Visst känns det 

tryggt att möta sin invanda spegelbild varje morgon. Men du kan ju bli ännu snyggare! Vilken blir din nya look?” 
(amelia, 19/2001:54).  
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Förändringen positioneras här som positiv i relation till upprepning. Detta genom att en ”ny 

look” ges den positiva associationen ”ännu snyggare” medan upprepning i stället sätts i 

samband med ”trygghet” som implicerar tråkighet. Trygghet uttrycks visserligen inte som 

negativt i citatet eftersom det är i den fasen som läsaren befinner sig, men det är den 

förändringsbenägna kvinnan som idealiseras. Trygghet är ett statiskt tillstånd och står därför i 

opposition till hela den logik som konsumtionskulturen bygger på och som även tidningarna 

är en del av, d.v.s. om kroppens utseende är statiskt saknas motiv till konsumtion av både varor 

och tidningar.  

Den förändringsbenägna kvinnan är alltså en roll som starkt betonas och uppmuntras 

genom tidningsmaterialets kroppsuppfattning. Jag ser här tydliga paralleller mellan det ideal 

om den förändringsbenägna kvinnan som förekommer i materialet och de ”plastic bodies” som 

Susan Bordo menar att medias diskursordning skapar. Den ständiga förändring av kroppen 

som genom kvinnotidningarnas diskursordning görs till en del i erfarenheten av att vara 

kvinna genererar en syn på kroppen som en lerklump som är formbar via de 

konsumtionsrelaterade kroppsformande praktiker som ges utrymme i denna kontext. Att 

kvinnotidningarna här använder sig av reklam- och konsumtionsdiskursens positiva ordval i 

artikulationen av kvinnokroppens diskurser kan tolkas som en liknande strategi för att dölja 

det arbete med kroppen som krävs för att leva upp till idealen som Macdonald men även 

Featherstone och Baudrillard påtalar i sina studier. I materialet finns också uttryck för en 

förnyelsediskurs som på ett ytterligare sätt avdramatiserar arbetet med kroppen. Artikeln 

”Ombytta roller!” i julia inleds: ”Häftiga kläder, lite löshår och en klick smink. Whooops! Och 

så är omvandlingen i full gång. Julia lät […] sex mammor leka modedesigners…” (julia 6/2001:23). 

Här artikuleras en kroppsformande praktik i stället som en lek, d.v.s. som något som bedrivs 

endast i nöjessyfte. Lektermen förekommer också i samband med träning i tara som tipsar om 

bra produkter för att ”motionsleka” (tara 7/2001:25). 

Det finns dock en typ av förändring som positioneras som negativ i materialet, nämligen 

den förändring av kroppen som sker ”naturligt”. Diskurser om kroppens naturliga förändring 

uttrycks främst i samband med åldrande och de kroppsliga omställningar som följer med det i 

tara och i viss mån även i amelia, som ju har valt att lyfta fram den lite äldre kvinnan och ge 

utrymme för äldre kroppar på bild. Det finns därför en klar paradox med deras framställningar 

av äldre kroppar som jag ser det. Trots att man vill ge en bild av hur det är att vara gammal 

märks en strävan efter föryngring då representationerna av äldre kroppar i amelia och tara sker 

i anpassning till de normer som gäller för yngre kroppar, t.ex. kravet på att vara smal och 

fräsch:  
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”Med rätt underarbete lägger du grunden till vardagsfräschören. Ljus concealer under ögat är en ren föryngringskur.  

T.ex. Body Shop Lightening Touch, 97.” (amelia, 21/2001:95).  

 

”’Snabb-lyft’ Shiseido Benefiance Facial Lifting Complex. En närande emulsion som korrigerar hud [och] som 

stramar åt slapp hud och gör den ”ung” för några timmar – en ’askungekräm’ 575 kr.” (tara, 6/2001:70). 

 

I citatet från amelia kopplas ungdomlighet samman med att vara ”fräsch” och i citatet från tara 

använder man sig av Askungen-metaforen där den föryngrande ansiktskrämen blir sagans 

magiska trollspö som förvandlar den fula Askungen till en vacker prinsessa. I de här två 

exemplen uppmanas alltså den mogna kvinnan att sträva efter ett ungdomsideal som artikuleras 

som liktydigt med skönhet. Genom kvinnotidningarnas diskursartikulation av ungdomlighet 

som synonymt med att vara vacker blir den binära oppositionen åldrande förknippad med det 

som den unga kroppen inte är, d.v.s. den gamla kroppen definieras som oattraktiv och ful.  

Att tara och amelia utgår från ett ungdomsideal när man talar om den äldre kroppens 

utseende bidrar till att man omedvetet reproducerar diskursen om att kroppens naturliga 

förändring genom åldrande är negativ i vår kultur. Här uppfattar jag alltså att man 

reartikulerar det tabu mot den åldrade kroppen som Mike Featherstone skönjer i vårt samhälle. 

Följande citat från artikeln ”Håret som lyfter ansiktet, självförtroendet och looken” i tara som 

handlar om hur håret förändras i fyrtioårsåldern visar detta tydligt: ”Grå strån – hjälp! 

Tantpermanent – nej, nej! Tunnare kalufs – Suck!! (tara, 11/2001:63). Här artikuleras en motvilja 

mot hårets förändring genom de negativa uttrycken ”nej, nej!” och ”suck!!” som kopplas 

samman med hårets ålderstecken samtidigt som ordvalet ”hjälp!” i sammanhanget antyder ett 

orosmoment som är förlagt till kroppens naturliga förändring. Att åldrandet artikuleras som en 

negativitet leder till att kroppens ålderstecken bedöms som problem, d.v.s. som något som det 

krävs en ansträngning för att rätta till. I båda amelia och tara fokuseras det således på att genom 

olika kosmetika praktiker dölja ålderstecken och motverka kroppens åldrande vilket inte minst 

citaten ovan visar.  

I materialet från tara ges dessutom utrymme för plastikkirurgiska ingrepp som en lösning på 

att motverka kroppens åldrande i inslaget ”Plastikspecial 6 sidor” (tara, 9/2001, 84-89). Att 

plastikpraktiker ges stort utrymme i materialet från tara men inte förekommer i amelia ger 

budskapet att när man kommer upp i ”taraåldern” så krävs ännu hårdare tag för att få bukt 

med ålderstecknen, det räcker inte med att dölja med att sminka över utan det krävs kirurgiska 

ingrepp. Plastikkirurgi är inte något laddat ämne i tara. Redan i inledningstexten positioneras 

plastikkirurgin som en självklarhet:  
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”Ett litet, litet snitt… Allt fler vänder sig till kirurgen för att bli snyggare eller se yngre ut. Men hur går det till? Hur ont 

gör det? Vad kostar det? Och varför ska man göra det egentligen?” (tara , 9/2001, 84).  

 

Förutom att plastikoperationer i citatet framställs som vanligt förekommande d.v.s. som något 

som ”allt fler” gör så anges anledningen till att operera sig vara ”för att bli snyggare” och ”se 

yngre ut”. Här artikuleras alltså återigen ungdom som synonymt med skönhet och i artikeln 

lyfts sedan de plastikoperationer som har att göra med ålderbetingade förändringar fram t.ex. 

ansiktslyftning, bröstlyft, fettsugning och bukplastik medan sådana plastikkirurgiska ingrepp 

som har att göra med medfödda avvikande drag inte tas upp. Det finns också före- och 

efterbilder på äldre kvinnor som gjort ögonlocksplastik, bröstlyftning respektive 

innerarmsplastik, d.v.s. reducerat hängande ögonlock, hängbröst och gäddhäng, vilket är 

typiska ålderstecken. Generellt intar tara en positiv attityd till plastikoperationer. Redan 

inledningstexten avdramatiseras plastikkirurgi till att bara vara ”ett litet, litet snitt” och därmed 

tonas de stora operativa ingrepp som görs i samband med plastikkirurgi ner. Även de smärtor 

som förekommer i samband med de olika ingreppen tonas ned och beskrivs i texten som 

”lättare”, ”lindriga”, ”övergående” och ”måttliga” (tara, 9/2001, 84). Även de riskfaktorer som 

förknippas med en operation tonas ned. I artikeln erkänns visserligen att ”Helt riskfria 

operationer existerar inte” men man understryker att:  

 

”[…] risken för komplikationer vid ett ansvarsfullt kirurgiskt ingrepp på en frisk person är otroligt liten. Risken är 

säkert större att man råkar ut för en allvarlig trafikolycka på hemresan efter operationen.”  (tara, 9/2001:85, 88).  

 

I samband med att man avdramatiserar plastikoperationer så dramatiseras åldrandet i texten:  

 

”En dag upptäcker du ett annat ansikte i spegeln, ett med rynkor, påsar och veck. I själva verket uppkommer 

rynkor och veck successivt – och obarmhärtigt – från 20 årsåldern.” (tara, 9/2001:86). 

 

Här uttrycks ansiktets åldrande som ett skoningslöst och kontinuerligt skeende. Genom en 

konkret beskrivning av hur ansiktets åldras årtionde för årtionde förstoras ansiktets naturliga 

förändring ytterligare: 

 

”30-årsåldern. Nu kan du börja skönja ett överskott av ögonlockshud. Ögonbrynen […] sänker sig, kring ögonens 

kanter bildas små rynkor.  

40-årsåldern. Ögonlocken blir tyngre. Vecken mellan ögonbrynen och i pannan syns tydligare än förut.  
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50-årsåldern. Nu upptäcker du att du har fått ett överskott av hud på halsen, som blir rynkigare. […] Nästippen 

börjar sänkas.  

60-årsåldern. Huden blir tunnare och rynkorna tydligare över kinderna. Överläppen sjunker ner. […] Läpparna 

smalnar av. Hakspetsen börjar hänga och örsnibbarna blir längre.” (tara , 9/2001:86). 

 

Det finns heller inte någon problematisering av plastikkirurgin. Man tar inte själv öppet 

ställning för eller emot utan ger endast en objektiv beskrivning av hur ingreppen går till och 

vad de kostar. Man ger också råd om hur man kan finansiera de dyra operationerna:  

 

”Kostnaderna för estetisk kirurgi måste man helt och hållet stå för själv. Det finns de som får hjälp av en privat 

försäkring eller arbetsgivare. Eftersom det kan bli mycket dyrt att plastikoperera sig kan man behöva kontakta 

Svensk Vårdkredit eller någon bank för ett lån. (tara, 9/2001:87). 

I inledningstexten ifrågasätts varför man överhuvudtaget skall göra plastikkirurgi men på detta 

ger inte tara själv något svar utan det förmedlas implicit genom ett uttalande av plastikkirurg 

Per Hedrén i en intervju där han uppger att: ”De flesta får ökad självkänsla. […] Omkring nittio 

procent av patienterna tycker faktiskt att det är bland det bästa de någonsin gjort.” (tara, 

9/2001:88-89).  

De ovan beskriva sätten att förhålla sig till plastikkirurgi gör att jag uppfattar taras 

plastikspecial som en form av konsumentupplysning om plastikoperationer. T.ex. får ingen före 

detta patient uttala sig utan plastikkirurgin presenteras uteslutande ur ett läkarperspektiv vilket 

ytterligare understryker känslan av reklam. Hedrén presenteras i artikeln som ”[…] en av 

grundarna till Akademiska kliniken i Stockholm, som är Skandinaviens största privatklinik 

inom plastikkirurgi.” (tara, 9/2001:88). Det finns också en bild av Per Hedrén i läkarrock. Här 

gestaltas Hedrén i sin yrkesroll vilket jag tolkar som ett grepp som skall konnotera behörighet 

och kompetens. I intervjun med Hedrén finns ett citat som ytterligare bidrar till att förstärka 

hans legitimitet: ”De skräckexempel jag sett har alltid utförts av doktorer som inte varit 

plastikkirurger”. (tara, 9/2001:89). Här skapas förtroende för Hedrén hos läsarna genom att han 

positioneras som kompetent inom området i förhållande till de skojare som finns. Det 

upprättade förtroendet för Hedrén bidrar till att hans enbart positiva uttalanden om 

plastikkirurgi uppfattas som ”sanningar”. Samtidigt förläggs ansvaret för en misslyckad 

operation inte hos läkarkåren utan hos patienten som ju är den som väljer plastikkirurg. Här 

ges läsaren en känsla av att själv kunna styra och påverka riskfaktorn.  

I julia och i Silikon är tabut mot åldrande extra tydligt i och med att äldre kroppar förnekas 

helt i dessa tidningar. De existerar inte på bild och man nämner aldrig hur det är att bli 

gammal utan fokuserar uteslutande på ungdomliga kroppar.  I Silikon kan man utläsa en slags 
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bevarandediskurs av kroppens nuvarande ålder och form. Kroppens naturliga förändring har 

inte inträtt ännu, eller ligger precis i startgropen. Det är däremot viktigt att skydda och vårda 

kroppen för att bibehålla ungdomen, men mest ligger fokus här på att förädla och 

glamourisera den ännu ungdomliga kroppen. I julia artikuleras tvärtom en strävan efter att vara 

äldre än man är och modellerna i tidningen är följaktligen oftast äldre än målgruppen. Det är 

också viktigt att pröva på saker som tillhör vuxenvärlden som t.ex. att använda bikini och inte 

baddräkt på stranden, att gå på fester och klä upp sig och sminka sig (se t.ex. julia, 9/2001:21-

25, julia, 19/2001:13, 22-25). Ser man till bild- och textmaterialet i alla studiens tidningar verkar 

det alltså finnas en ideal ålder för kvinnan, som landar någon stans vid Silikons målgrupp och 

därmed en uttalad önskan om att vara en ”evig tjugoåring”. Detta trots att tidningarna riktar 

sig till fyra olika åldersgrupper och vill ge bilder av hur det är att vara i en av respektive tidning 

specificerad ålder.  

I Silikon framhålls i stället den naturliga förändringen av kroppen som uppkommer genom 

den miljö man vistas i som problematisk och som något som måste motarbetas: 

 

”När man suttit framför sin iMac hela dagen blir man lätt lite puffig kring ögonen. Det är då du ska ta fram dina 

iGels och lägga dem över själens speglar. Och sen […] är du fräsch som en nyponros igen.” (Silikon, 5/2001:31) 

 

”Väck med svärta under ögonen. Vik hädan sprött hår. Välkommen hud som mandelmjölk. Om det inte vore för 

stark sol och salta bad… För att hjälpa dig lät vi fyra Silikonläsare testa vattenfasta maskaror, leave in conditioners, 

after sun-krämer och ansiktssprayer.” (Silikon, 7/2001:72)  

 

Ordvalen ”väck” och ”vik hädan” kan i sammanhanget tolkas som en direkt uppmaning till 

krigföring mot kroppen. Diskurser om den naturliga förändringen av kroppen som sker genom 

miljöpåverkan finns också representerade i materialet från tara, t.ex. i artikeln ”Ta hand om dig 

själv i sommar” som handlar om hur huden skall vårdas under sommaren: 

 

”Huden kan ta skada av allt från sol, värme, kyla och datorer till sorger och ilska. Stress är ett av nutidens stora gissel 

och huden avslöjar direkt om du inte skött om dig själv. Smidigheten minskar, dragen blir mer markerade och 

långvarig stress kan göra att huden åldras snabbare. Huden påverkas förstås också av vår livsstil, av alkohol och 

rökning . Här gäller det att vidta motåtgärder i form av extra antioxidanter, fuktighetsgivande och närande hud- och 

kroppsprodukter. Om man håller huden mjuk märks inte naturliga ålderstecken som rynkor och försämrad 

elasticitet så tydligt.” (tara , 6/2001:69). 

 

Här lyfts hudens naturliga förändring fram som ett resultat av yttre påverkan men också inre 

faktorer som sorger, ilska, stress och dålig kosthållning. Lösningen presenteras dels som 
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kroppsvård med mjukgörande hudprodukter. ”Så långe huden hålls mjuk och fuktig motverkar 

man naturliga ålderstecken som försämrad elasticitet och rynkig och gropig hud” (tara, 

6/2001:71). Men även vitaminer och mineraler framställs som kompletterande lösningar i 

artikeln. Det finns en lista på ”viktiga mineraler” och på ”vitaminerna som gör under med din 

hud”. Vitamin A, B, C, E och F beskrivs som ”ungvitamin”, ”mjukvitamin”, ”lystervitamin”, 

”fasthetsvitamin” och ”fuktighetsvitamin” (tara, 6/2001:68). Fokuseringen på hälsa i samband 

med kosmetiska praktiker är symptomatiskt för tara och existerar inte i dom andra tidningarna. 

Kroppsvård inkluderas alltså i tara inom en hälsodiskurs där tidningen skapar en ideologi om 

vad god hälsa är genom att man profilerar sig som en hälsotidning. Att sköta sin hälsa handlar 

i artiklarna som jag valt att lyfta fram som typiska exempel om att konsumera produkter och 

tjänster. D.v.s. hälsa artikuleras som något som är konsumtionsbart via konsthållning i form av 

t.ex. vitamintillskott men även genom estetisk kroppsvård i form av skönhetsprodukter och 

plastikkirurgi. Därmed blir taras definition av god hälsa ett index på ungdom och skönhet. 

Fokuseringen på hälsa i materialet som riktar sig till den äldsta åldersgruppen kan kopplas till 

det som Mike Featherstone benämner den konsumtionskulturella ekvationen.  

Oavsett vilken form av naturlig förändring man fokuserar på i materialet artikuleras den 

naturliga förändringen alltså som en negativitet. Detta tolkar jag som ännu ett uttryck för hur 

en konsumtionsdiskurs ges tolkningsföreträde i materialet. Den naturliga kroppen är inte 

konsumtionsbar och därför artikuleras kroppens naturliga förändring inom en 

konsumtionsdiskurs som negativ så att det skall generera en önskan om att motarbeta den via 

konsumtion av produkter och tjänster. Enligt samma logik kopplas det som definieras som en 

naturlig kropp inom konsumtionsdiskursen till olika konsumtionsbara produkter. När en 

kvinna tillåts att vara naturlig i tidningarna handlar det t.ex. om hur man sminkar sig för att se 

”naturlig” ut: 

 

”Få en naturligt sminkad och fräsch look för en dag i solen. Huden grundas med foundation […] Kindernas 

rosighet får man genom att borsta på rouge mitt på kinden. […] Läpparna täcks med ett glans som ger en 

transparent men fuktig känsla.” (Silikon, 6/2001:72). 

 

”Rätt rouge kan avgöra om makeupen blir en succé eller inte. Ett ansikte helt utan schatteringar ser lätt onaturligt ut, 

men efter ett tag eller två med rougeborsten kommer livet åter.” (amelia, 21/2001:95).  

 

I båda citaten definieras ett ”naturligt” ansikte som ett ansikte med skuggor som inte finns där 

från början, utan som kräver rouge för att ta form. Naturlighet blir här något som måste 

skapas med hjälp av smink. Dessa två förhållningssätt till den naturliga kroppen i materialet är 
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exempel på hur den naturliga kroppen görs konsumtionsbar genom tidningarnas 

diskursartikulation.  

 

Kropp och själ 
 

Den kroppsuppfattning som dominerar kvinnotidningarna förutsätter det förhållande mellan 

individ och kropp som bygger på att jaget till stor del sammansmälter med kroppen, d.v.s. att 

den fysiska kroppen sammanfaller med det man är och man får sin identitet av kroppen, som 

Baudrillard, Featherstone och Kellner tagit upp som ett resultat av konsumtionssamhället. 

Detta är något som jag hittar konkreta uttryck för genom hur man i artikelmaterialet 

positionerar kroppen i förhållande till själen.  

Mest påtagligt är det kanske om man ser till de bilder av kvinnokroppar som förekommer i 

artikelmaterialet dels i samband med de modereportage där kvinnliga modeller poserar i olika 

skepnader, miljöer och ställningar men och illustrationer till artiklar om smink och skönhet. I 

dessa sammanhang är modellerna representerade i egenskap av att vara en kropp och inte 

utifrån deras person eller åsikter. De får aldrig komma till tals utan förblir antingen helt 

anonyma eller nämns bara vid förnamn i bildtexten. I dessa reportage positioneras kvinnan 

som en kropp utan andra egenskaper än de rent estetiskt kroppsliga. Detta är ett exempel på 

hur kvinnotidningarna reproducerar den diskurs om kvinnokroppen som ett objekt som har 

tolkningsföreträde i konsumtionssamhället. Här utgör tara delvis ett undantag då man i varje 

nummer låter ett av de traditionella modereportagen avslutas med en längre intervju och en 

personlig presentation av modellen som är en ”vanlig” kvinna. Intervjuerna handlar om 

kvinnornas yrkes- och fritidsliv och hur de funnit sig själva ”mitt i livet” tack vare intressen 

som t.ex. golf, hundar eller konst. Kvinnorna positioneras i intervjuerna som förebilder för 

läsaren genom att deras framgång och initiativförmåga betonas. Trots detta är det inte 

kvinnornas personligheter som reportagen betonar i första hand utan eftersom det rör sig om 

modereportage är modellerna i första hand skyltdockor.  

Ett annat exempel på hur kroppen ges inflytande över identiteten i materialet är när 

kroppens utseende och fysiska egenskaper kopplas ihop med personlighetsdrag, beteenden och 

känslor. Det är t.ex. vanligt att olika kroppsformande praktiker sätts i relation till ökat 

självförtroende. I tara finns t.ex. artiklarna ”Håret som lyfter ansiktet, självförtroendet och 

looken” som ger råd om hur håret skall skötas, klippas och färgas och ”Ett litet, litet snitt…” 

där man betonar att ”De flesta får ökad självkänsla” av en plastikoperation som exempel på 

detta (tara, 11/2001:62-66; 9/2001:88). I Silikon konstateras på samma sätt att ” […] det är ju inte 
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så att akne höjer självkänslan direkt” i artikeln ”Akneattack!” som tar upp olika behandlingar 

och produkter som dämpar akne (Silikon, 5/2001:75). Men det kan också handla om att få 

kroppen att framstå på ett sätt som får andra att uppfatta en som en viss personlighetstyp. I 

amelias doftguide rekommenderas t.ex. olika parfymer att använda ”När du vill vara: stark och 

utmanande […] sval och sofistikerad […] kvinnlig och romantisk […] fräsch och naturlig […] 

trendig och spännande […] äventyrlig och exotisk” (amelia, 26/2001:70-72). Här kopplas olika 

dofter godtyckligt ihop med beteenden som bäraren sedan kan signalera till sin omgivning. 

Ytterligare två exempel på hur personlighetsdrag och beteenden förekommer i samband med 

kroppsformande praktiker i materialet är: 

 

”[…] var en cool katt med kylig ögonskugga. […] Maybellines Cool effect shadow/liner är ögonskugga och eyeliner i 

en och samma penna, en praktisk makeupprodukt som är snabb och lätt att använda.” (Silikon, 10/2001:85). 

 

”Convertible Colory i Poppy från Stila, 329 kr. Hallonröd multikräm som ger en sund och sexig rodnad till både 

läppar och kinder.” (amelia, 19/2001:57). 

I tara finns ytterligare ett annat sätt att tala om relationen mellan kroppen och jaget. Man 

betonar här att hur själen mår syns på kroppen, i huden, ansiktet och håret: 

 

”– Vi bär livet med oss i våra ansikten, säger Ann-Charlott Snickars. Bär vi på bitterhet blir ansiktet förstelnat. Allt 

hänger ihop. […] –Det handlar inte om vanlig ansiktsbehandling utan att komma åt stress och press som satt sig i 

ansiktet. […] Om det är missnöjet som sitter i ögonlocken så gäller det att bli av med missnöjet. […] – Skönhet har 

med livsinställning att göra”. […] Tibetansk facelift hjälper ansiktet att hitta tillbaka till ett spänningsfritt läge” 

(tara, 8/2001:53).  

 

Här förläggs själen, eller identiteten, utanpå kroppen. Att ta hand om den inre kroppen blir här 

i själva verket en investering i den yttre kroppen. Man ser i exemplen ovan att de lösningar som 

tidningarna erbjuder har kommersiella förtecken. 

Ett annat exempel på hur kroppsformande praktiker fyller emotionella funktioner är att 

konsumtion och kroppsvårdsutövande i materialet artikuleras som sätt att trösta sig, belöna sig 

och pigga upp sig med, t.ex. ”Tröst för torrisar. Massera in håret och vänta en halvtimme innan 

du schamponerar. Resultat: mjukt, fylligt och glänsande hår!” och ”Varför inte unna dig en 

riktig massagebehandling? Det är en investering i din hälsa och ditt välbefinnande.” (amelia, 

22/2001:91; tara, 6/2001:71). I ett nummer av julia finns en prylguide där man bl.a. visar 

ansiktsmasker, parfym och läppglans med tillhörande text:  
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”Nu är vi tillbaka i plugget efter en skön sommar. Vardagen med tidiga mornar och massa läxor kan kännas tung. 

Hur ska man orka med? Tja, kanske ta en tur på stan och kolla vad som kommit in i butikerna! (julia 15/2001:40-

41). 

 

julia föreslår här läsaren att handla smink för att orka med skolan och vardagen. Smink 

reproduceras genom detta som en viktig del av livet, något som man måste befatta sig med för 

att ”orka med”. Att shoppa ställs mot negativt associerade saker som läxor och tillskrivs därmed 

en positivism. Att ”pigga upp sig”, ”unna sig” och ”trösta sig” kan dessutom ses som sådana 

positiva termer som tillhör en reklam- och konsumtionsdiskurs vars syften jag tidigare tolkat 

som en strategi för att dölja arbetet med kroppen.  

I exemplen som har lyfts fram artikuleras alltså den fysiska kroppen som det man är som 

person. Kroppsvårdspraktiker blir här som enda sättet att förändra sitt yttre och sin identitet. 

Att framhäva vem man är, eller kanske snarare vem man vill att andra ska tro man är, blir 

huvudsyftet med att skulptera kroppen. Dessa exempel speglar också hur kvinnan i materialet 

reduceras till en kropp som dehumaniseras och förvandlas till ett ting genom att kroppen 

styckas i olika beståndsdelar. Genom detta förhållningssätt reproducerar man 

konsumtionssamhällets uppfattning om kroppen som ett ting, vilket Baudrillard och 

Featherstone pekar ut som en kapitalistisk strategi som rymmer en oundviklig kommodifiering, 

och gör denna kroppsuppfattning som självklar för läsarna.  En sådan syn på kroppen som 

viktigare än själen motiverar helt enkelt det arbete som läggs på att förändra och skulptera 

kroppen inom ramen för konsumtion.  

Skulptering av kroppen motiveras också genom att kroppen positioneras som en fiende i 

materialet. Här samanfaller kroppen inte alls med det man är utan förläggs i stället till att vara 

”den andre”, d.v.s. ett ting som måste anpassas innan det kan bli en accepterad del av jaget. 

Integration, d.v.s. att bli ett med sin kropp, framställs ändå som mål. Diskursen om kroppen 

som en fiende återfinns på flera ställen i de tidningar som jag har studerat. T.ex. skall lockarna 

”tämjas” med plattång (amelia, 20/2001:105), torra och fnasiga läppar ”fightas” med cerat, 

peeling och läppmask (Silikon, 10/2001:93), ostskalkarna på hälarna skall ”battlas” med mask, 

skrubb, salt och massageolja (Silikon, 6/2001:60) och svullnader och slapp hud under ögonen 

”bekämpas” med ögonkräm (tara, 8/2001:56). I artikeln ”Ljuset som tar bort generande hår” i 

tara positioneras hår på kroppen som en fiende: 

 

 ”Har du hår där du inte vill? IPL – intensivt pulsande ljus – är en effektiv metod för att ta bort generande hårväxt. 

[…] En kvinna behöver inte ha mycket hår för att hon skall tycka att det är besvärande – om det sitter på fel ställe. 
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Och med åren tenderar det önskade håret att bli allt glesare medan det oönskade dyker upp på allt fler ställen.”  

(tara, 4/2001:71). 

 

Hårväxt på kroppen artikuleras allmänt sett som ett orosmoment i detta citat. Detta gäller både 

det önskade håret som blir ”allt glesare” och det oönskade håret som ”generar” och ”är 

besvärande”. I artikeln beskrivs olika sätt att ”bekämpa den oönskade hårväxten på”: epilering, 

krämer som bleker eller bränner av hårstrån, rakning och laser men fokus läggs på IPL som 

tillskrivs epitetet ”det allra senaste” (här ser vi också uttryck för en förnyelsediskurs) (tara, 

4/2001:71). Man talar också om ”ovälkomna hårstrån på överläppen”. Artikeln om generande 

hårväxt är också intressant ur ett annat perspektiv eftersom generande hårväxt är ett 

orosmoment som tillskrivs just kvinnor som grupp. Generande och besvärande är håret då det 

”sitter på fel ställe”, alltså när det sitter där det enligt normen inte borde finnas men faktiskt 

naturligt växer. Genom att använda det allmänt vedertagna begreppet ”generande hårväxt” om 

det hår som är ”oönskat”, alltså i princip allt hår som inte sitter på huvudet, och därigenom 

benämna kvinnors övriga hårväxt som just ”genant” och problematisk reproducerar man en 

norm om kvinnokroppen som fri från all kroppsbehåring utom den som sitter på huvudet. 

Man utgår i artikeln från presuppositionen att hår på kroppen är ett problem som kvinnor vill 

bli av med men det framgår aldrig i klartext varför hårväxten i sig är ”generande” och 

”besvärande” utan paradoxalt nog verkar problemen skapas genom själva borttagningen av 

håret:  

 

”Om du har problem med hårsäcksinflammationer efter rakning och vaxning, kan du pröva att använda en gelé 

som innehåller aloe vera. Det är läkande och minskar risken för inflammationer.” (tara , 4/ 2001:71).  

 

Att artikulera kroppen som defekt och förlägga kosmetiska orosmoment vid kroppen som i 

exemplen ovan kan tolkas som ett sätt att stimulera kvinnors konsumtion på bekostnad av ett 

”naturligt” förhållningssätt till sina kroppar.  

 

Avvikande kroppar 
 

Det är överlag en ung, smal och ljushyad kvinnokropp som dominerar i artikelmaterialet från 

alla tidningar. Denna kvinnorepresentation följer den gängse samhällsnormen om kvinnlighet 

vilket betyder att ett sådant homogeniserat kroppsideal som Susan Bordo talar om uttryckligen 

förekommer i tidningarna. Det ges mycket lite utrymme för en kropp som avviker från denna 

norm men i visst artikelmaterial förekommer ändå avvikande kroppar som bryter mot normer 
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om ålder, vikt, etnicitet och genus. Det blir ur analyssynpunkt intressant att titta närmare på 

hur dessa ”onormala” kroppar framställs i materialet och i vilka sammanhang det sker.  

Åldersvariationer i materialet har jag tagit upp tidigare under detta tema i samband med 

”Den förändringsbenägna kvinnan”. Här vill jag vidareutveckla diskussionen om den åldrade 

kropp som ges utrymme i tara och amelia och den paradox som jag skönjer i dessa 

framställningar. För det första är vad som utgör en ”äldre kropp” relativt. De äldre kroppar 

som ges utrymme i materialet från amelia och tara är medelålders kroppar. Riktigt gamla 

kroppar har ingen plats i någon av tidningarna. För det andra ges dessa äldre kroppar, som 

nämnts, endast utrymme inom vissa reglerande och normativa ramar som även gäller för yngre 

kroppar d.v.s. att hålla sig smal och fräsch. Den gamla kroppen i amelia och tara artikuleras på 

samma sätt och lyder under samma regler som den yngre kroppen. Det finns alltså inget 

egentligt särskiljande mellan den äldre kroppen så som den gestaltas i amelia och tara och den 

yngre kropp som förekommer i Silikon och julia mer än en åldersbeteckning. Det finns här en 

dubbelhet i hur åldrandet både bryts som tabu genom att äldre kroppar ges utrymme i dessa 

tidningar samtidigt som de tabubeläggs i och med att den unga kroppen fortfarande artikuleras 

som en norm att sträva efter i materialet. Ur detta hänseende är de äldre kroppar som finns 

representerade i amelia och tara inte alls märkbart avvikande eftersom de bara är en relativt sett 

äldre version av de normer som är definierade för en ung kropp. Att man i tara och amelia 

visar representationer av äldre kroppar som är anpassade till de normer som gäller för yngre 

kroppar i stället för att visa naturliga åldrade kroppar tolkar jag som en förlikning med 

tidningens annonsörer där konsumtionsdiskursen ges företräde i definitionen av kvinnlighet. 

Fetma är en annan vanlig form av avvikelse som tas upp i alla studiens tidningar. Hur fetma 

ges utrymme och i vilka kontexter detta sker skiljer sig däremot åt. I materialet från Silikon och 

tara är den feta kroppens avvikelse tydlig då mulliga kroppar endast finns representerade på 

varsin bild i hela artikelmaterialet från respektive tidning. Avsaknaden av representationer av 

den feta kroppen bidrar här till att förstärka tidningens syn på vad som är ”normalt” d.v.s. en 

smal kropp. Här blir alltså det som inte sägs avgörande för tidningarnas kroppsuppfattning 

eftersom det indirekt blir något som förnekas och som inte får förekomma. De två fall där den 

feta kroppen förekommer på bild i dessa två tidningar sker i syfte att väcka en motreaktion mot 

kroppen. I tara är det en fet kropp som valts ut att illustrera artikeln om generande hårväxt 

som tagits upp till analys tidigare. Bilden är skuren så att man bara ser mellersta delen av 

kroppen, d.v.s. mage, kön och lår. Kroppen är iklädd en bikinitrosa och det bildas fettvalkar i 

midjan och vid höfterna där byxan smiter åt. Låren är tjocka och formlösa och det växer 

könshår långt ner på låren. Kroppen är blek och leverfläckarna som finns på huden har inte 
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retuscherats bort. Den bleka och mulliga kroppen tillsammans med den generande hårväxten 

konnoterar ofräschhet och det är uppenbart att bilden ska väcka avsmak mot denna kropp som 

är långt ifrån den gängse normen (tara, 4/2001:71). I Silikon representeras den mulliga i en 

artikel om alternativa träningsformer. I artikeln talar man förvisso inte om träning främst i 

syfte att bli smal och snygg utan för att bli ”Starkare, friskare och gladare” och berättar om hur 

Silikons fyra programledare har funnit alternativa motionsformer som innebär att de kan ”träna 

utan att träna” (Silikon, 10/2001:117, 119). Det finns en bild på programledaren Lisa Egnell 

som buggar klädd i kjol och ett kort linne som bildar en glipa så att magen tillåts titta fram 

och puta ut över linningen. Liknande bilder när de tre smalare programledarna som utöver 

”sin” motionsform finns också. Till artikeln hör också ett uppslag som handlar om hur läsaren 

skall motivera sig själv till att börja träna. Bl.a. skrivs att: 

 

Svettiga gym är inget för Silikons programledarteam som hittat roliga sätt att motionera […] Träning handlar inte 

om att plåga sig igenom löpspåret eller tvinga sig själv att lyfta hantlar på gymmet. Det gäller att hitta en inre 

motivation för att aktivera sig. Gör du något du tycker är roligt och träningen kommer att komma naturligt och 

resultatet blir överraskande mycket bättre [sic!]. Börja smått och du kommer snart att se stora förändringar.” 

(Silikon, 10/2001:120). 

 

Här blir det i alla fall viktigt att träna för att uppnå ”förändringar” oavsett om träningen blir 

en rolig lek i stället för en ”plåga” och ett ”tvång”. Det kan också ses som symptomatiskt att 

det just är bilden på Lisa Egnell som placerats i samband med denna text.  

När fetma förekommer i amelias modereportage blir bilden av den feta kroppen paradoxal. 

Dels handlar det om att vara stolt över sin stora kropp och man har modereportage med enbart 

överviktiga modeller som visar kläder för stora kvinnor, t.ex. modereportaget ”Stor snygg och 

sexig” (amelia, 22/2001:35-36). Samtidigt handlar det om att ge ett intryck av att vara smal 

genom att lura ögat med de kläder man har på sig, t.ex. i artikeln ”Så klär du dig 5 kilo lättare!” 

som kan ses som typisk för dubbelheten i amelias kroppsuppfattning gällande den feta kroppen: 

 

”Ställ undan vågen! Skönhet handlar inte om storlek, eller att späka sig till en 36:a. Hemligheten bakom din 

attraktionskraft ligger i att ha självförtroende och självkänsla. […] Undvik det mest trendiga modet (ger dig för 

mycket uppmärksamhet) och tänk på att svart är den mest slankande färgen […] Runda höfter, mage och lår klär 

du bort i en svart bootcutbyxa med långa ben […] En stor sjal över axlarna leder ögat lodrätt så du ser smalare ut.” 

(amelia, 20/2001;32-35). 

 

Genom dessa dubbla budskap artikulerar man både fetma som ”naturligt” och som avvikande. 

En fet kropp är accepterad inom tidningens värld, men måste döljas och skylas när man 
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befinner sig utanför den. Här anlägger amelia en grundsyn på den feta kroppen som avvikande 

i en samhällskontext.  

I julia talas det aldrig öppet om den feta kroppen, men den förekommer på bild i två av 

modereportagen där lite mulligare tjejer är modeller tillsammans med andra smalare tjejer (julia 

19/2001:22-25; julia 23/2001:22-27). I julia smälter de mulliga tjejerna in bland de smalare, de 

kommenteras inte specifikt och gör samma saker som de smalare tjejerna (provar kläder till 

party respektive nyårsfest). De är alltså inte med i tidningen i egenskap av att vara just mulliga 

utan presenteras som vilka andra tjejer som helst. Genom detta artikuleras det inte som en 

avvikelse att vara mullig i julia och den feta kroppen problematiseras heller inte, utan det råder 

mer en ”låt-barn-vara-barn-anda” när det gäller just den här typen av tränings- och dietrelaterad 

kroppsformning. Att äta sötsaker som glass och saft och bullar uppmuntras till och med i ett 

av modereportagen:  

 

”Det är inga problem att fördriva några sommarlovsveckor i huset på ön. Bada i havet vid klipporna, segla jolle, 

[…] eller strosa på kajen och äta glass och shoppa. […] Efter det salta badet smakar det gott med saft och bullar i  

trädgården.”(julia , 13/2001:20).  

 

Man kan konstatera att fetma alltså först blir ett uttalat problem när man kommer upp i 

”Silikonåldern” och artikuleras då och framöver som en avvikelse vars lösning är 

konsumtionsbar via träningsredskap/motionsklasser, kläder och accessoarer. Att den feta 

kroppen inte betraktas som avvikande i julia kan dels bero på det tabu att tala om kroppen till 

små flickor, i detta sammanhang för att förhindra viktminskning genom sjukdomar som 

anorexi hos en så ung grupp. Ur ett konsumtionsperspektiv är en sådan typ av viktminskning 

krasst sett inte heller konsumtionsbar. Man kan också anta att julias målgrupp inte är lika 

benägen att lägga pengar på kost, träning och kläder som de äldre målgrupperna, det finns 

alltså ett större intresse från marknadskrafterna att fetma artikuleras som avvikande för de äldre 

grupperna p.g.a. deras köpkraft.  

Etnicitet är en tredje som rör förekomsten av kroppar som avviker från den gängse normen i 

materialet. Etnicitetsvariationer återfinns i flera av julia och Silikons modereportage där 

mörkhyade och asiatiska tjejer finns representerade på bild. Däremot vänder sig tidningarna 

aldrig specifikt till dessa kvinnor, det finns t.ex. inte några sminkprodukter för mörkhyade 

kvinnor eller frisyrtips för afrohår. Kvinnor från kulturer där t.ex. religionen påbjuder att dölja 

kroppen stängs helt ute från tidningarna. Här reproduceras alltså en grundsyn på kvinnor som 

en homogen grupp som inte är förenlig med den postmoderna feminismen där erfarenheten av 
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att vara kvinna anses variera med bl.a. etnicitetsfaktorn. Kvinnor från andra länder och 

kulturer finns visserligen representerade i tidningsmaterialet men görs inte delaktiga på sina 

villkor, utan måste anpassa sig till utseendeideal inom ramen för den vita västerländska 

normen. Paradoxalt nog görs andra etniska tillhörigheter än den svenska omvänt till en trend i 

Silikon då mycket av materialet handlar om hur svenska kvinnor skall uppnå ett annat etniskt 

utseende, t.ex. finns en artikel som handlar om hur man sminkar sig till en ”Orientalisk 

gudinna” och ett modereportage där man visar bohemiska kläder med ”etnoinspiration” 

(Silikon 6/2001:77; 8/2001:53-62). På så sätt görs kulturella symboler som förknippas med vissa 

etniska grupper till ett mode och blir därigenom något konsumtionsbart. Detta gäller också 

västerländska kulturella symboler som genom tidningarnas representationer görs till ett 

konsumtionsbart mode för andra etniska grupper (se även Johansson, 1998). 

Etnicitetsvariationer blir genom det sätt på vilket de ges utrymme i materialet alltså en fråga 

om kommodifiering snarare än integrering.  

Subversiva kroppar som överskrider normer om genus är däremot inte alls accepterade i 

materialet. Redan i julia främjas den flickkultur som består i intresset för (rosa och lila) kläder, 

smink och smycken som fortplantas i de andra tidningarna. Endast i ett reportage i Silikon 

bryter man mot etablerade könsidentiteter. I modereportaget ”Freak out” förekommer attribut 

som traditionellt kopplas till kvinnlighet på en manskropp (Silikon, 12/2001:52-57). Miljön 

föreställer en lägenhetsfest och en man förekommer på bild i olika situationer, bl.a. där han 

klädd i kortkort lackkjol, pumps, genomskinligt linne, strassörhängen och silverringar tar på sig 

nätstrumpor sittandes i en utmanande pose samt klädd i kortkort klänning sminkar sig och sin 

väninna i badrummet. På alla bilder är mannen överdrivet sminkad med kraftig ögonskugga, 

rött läppstift, lösögonfransar, påmålade ögonbryn och rouge men samtidigt framhävs 

traditionellt manliga attribut genom att hans muskulösa armar accentueras med ärmlösa plagg 

och genom att den kortklippta pojkfrisyren behållits och på vissa bilder blandas kvinnliga och 

manliga attribut, t.ex. matchas en spetsbody och pälscape med herrskor och gubbyxor. Den 

transexuella kroppen i reportaget är ett uppenbart exempel på en ”misslyckad könsidentitet” 

och de situationer den förekommer i på de subversiva kroppsakter som Butler talar om som 

ifrågasätter den heterosexuella matrisens konstruktion av genus. Men den transexuella kroppens 

subversiva potential tillintetgörs i detta sammanhang eftersom transsexuella artikuleras som 

”freaks”, d.v.s. som något onormalt och udda genom rubriken ”Freak out”. Att ”freaka ut”, 

d.v.s. att gå över gränsen och flippa ur, kan också tolkas som ett tillfälligt och därmed 

övergående tillstånd. Det finns här således en tanke om en återgång till det som är ”normalt” 

och som håller sig inom de sociala gränserna. Att bryta mot könsidentiteterna framställs i 
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reportaget därför snarare som en tillfällig lek där man temporärt förflyttar sig mellan olika 

genus genom konsumtion av manliga respektive kvinnliga attribut än ett bestående 

ställningstagande. På det sätt som den transsexuella kroppen positioneras i denna kontext 

bryter man alltså egentligen inte mot de etablerade könsidentiteterna utan hjälper snarare till 

att bibehålla bilden av överskridande av könsroller som något avvikande.  

 

Sammanfattning av temat 
 

Under detta analystema har jag försökt visa på hur studiens tidningar reproducerar och 

positionerar kvinnan som en kropp och att den kvinnliga identiteten därmed blir förknippad 

med kroppens utseende och form i materialet. Den gängse bilden av kvinnlighet blir i detta 

avseende bilden av en kvinna med en viss kroppsform och ett visst utseende som infriar 

normer vad det gäller t.ex. ålder, etnicitet och vikt. Kroppsidealen i materialet är homogena 

d.v.s. det finns en likriktning för hur kroppen skall formas trots att tidningarna riktar sig till 

olika ålderskategorier och det lämnas inte mycket utrymme för kroppar som avviker från dessa 

normer. Det som skiljer tidningarna åt är snarare vilka kroppsformande praktiker som ges 

utrymme. Här kan man skönja en viss gradskillnad som består i att ju äldre kroppen blir desto 

”hårdare tag” krävs för att leva upp till idealen. När man talar om kvinnokroppen i materialet, 

både den som infriar gängse normer och den som avviker från dessa, sker det utifrån en 

konsumtionsdiskurs där man lånar termer och grepp från reklamen. Därmed blir de 

kroppsideal som artikuleras i materialet en produkt av det kapitalistiska samhället. Detta 

eftersom man reproducerar en konsumtionsdiskurs som dikterar sådana kroppsideal som är 

konsumtionsbara, snarare än ifrågasätter den. Att konsumera produkter och tjänster som har 

med kroppen att göra görs genom tidningarnas diskursartikulation till en mycket viktig del i 

erfarenheten att vara kvinnlig. 

 
Den kvinnliga maskeraden 

 

Kvinnligheten skapas också i materialet genom stilpraktiker där kläder och accessoarer fungerar 

som ett sätt att inskriva genus på kroppen. Bl.a. Nina Björk talar utifrån ett postmodernt 

feministiskt perspektiv om kvinnlighet som ett påklätt ord. Med detta menar hon att man inte 

är kvinnlig när man är naken utan först när man är ”förklädd” som kvinna och att det således 

inte finns någon kvinnlighet bakom denna ”maskerad”. Kläder är här ett diskursivt uttryck och 

fungerar som symbol för en viss identitet. Här ser jag att modet i materialet främjar en specifikt 

kvinnlig identitet framför andra möjliga identiteter genom att det fungerar som en markör för 
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kvinnlighet snarare än som en markör för andra former av sociala tillhörigheter som t.ex. 

subkultur och klass, eftersom sådana tematiseringar inte förekommer i mitt material. 

När moderelaterat material förekommer i mitt material handlar det oftast om så kallade 

”berättande modereportage” d.v.s. längre berättelser i bilder på ett givet tema genom vilka 

stilpraktikerna kontextualiseras. Också i dessa sammanhang går det att skönja tydliga paralleller 

till reklamens bildspråk som ett uttryck för intertextualitet. Det är svårt att skilja denna visuella 

estetik från den som tillämpas i t.ex. reklamannonserna i samma tidningar. Detta visuella grepp 

kan tolkas som en central strategi att inbjuda läsaren/konsumenten till att föreställa sig själv i 

den värld som bilden/annonsen gestaltar och som ett löfte om att kunna ta del av denna värld 

genom konsumtion. De stilpraktiker som ges utrymme skapar alltså utifrån en 

konsumtionsdiskurs sociala värden och ideologier om vad kvinnlighet är och hur den ser ut.  

 
Olika uttryck för kvinnlighet 
 
 
I studiens material finns flera konkreta uttryck för den ”kvinnliga maskeraden”, där läsaren i 

alltså uppmanas att klä ut sig till kvinna genom olika stilskapande praktiker. Hur kvinnlighet 

definieras skiljer sig dock åt mellan tidningarna. julia artikulerar kvinnlighet som synonymt 

med att vara söt eller gullig. I modereportaget ”Ombytta roller!” med det för 

kvinnotidningsgenren typiska ”gör-om-mig-temat” stylas sex döttrar om efter sina mammors 

önskemål som kretsar kring att döttrarna skall klä sig i plagg som kjol, klänning och sandaler. 

Dessa plagg uppfattas av mammorna bl.a. som ”kvinnliga”, ”flickiga” ”gulliga”:  

 

”Cecilia […] Vill gärna se Johanna i: Varför inte som en liten trädgårdsmästare! Det vore gulligt med gummistövlar, 

snickarbyxor och kanske en halmhatt på huvudet.” […] Cecilia [sic!] åsikt om Johanna: Hon blev precis så fin som 

jag trodde! Snickarkjolen fungerar lika bra som ett par snickarbyxor i jeanstyg. […] Janna Larsson […] Vill gärna se 

Victoria i: Gärna i mer kvinnliga kläder. I kjol och sandaler! […] Marie […] Vill gärna se Julia i: Som en engelsk 

skolflicka. I vita knästrumpor, plisserad kjol och vit skjorta.” (julia , 16/2001:23-29). 

 

Greppet där ”vanliga” läsare görs om rymmer en dimension där det färdiga resultatet 

positioneras som ett ideal i relation till hur läsaren brukar se ut till vardags. I detta fall 

visualiserar och reproducerar man mammornas uppfattning om kvinnliga ideal. Här 

reproduceras i julia en diskurs om den här typen av kläder som symboler för kvinnlighet 

samtidigt som att vara kvinnlig sätts i samband med att vara gullig. I modereportaget 

”Vinterstjärnor” artikuleras kvinnlighet som att vara ”söt”: 
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”Vinterns modeplagg lyser med klara färger. Hitta din personliga stil – den lite tuffa, sportiga eller flickaktigt söta.” 

(julia, 22/2001:24).  

 

Här finns två möjliga identiteter för läsaren som ställs i binär opposition till varandra då 

läsaren förväntas att göra ett val mellan dem, d.v.s. ”tuff och sportig” eller ”flickaktig och söt”. 

Att vara ”tuff och sportig” ryms således inte inom en av tidningen definierad kvinnlig identitet, 

utan betraktas genom den binära oppositionens logik som ett uttryck för manlighet. I 

bildmaterialet till reportaget finns heller ingen tydlig uppdelning mellan ”sportigt” mode och 

”sött” mode. Plaggen som visas skiljer sig inte åt i modellerna utan skillnaden mellan den givna 

distinktionen ”sportig” och ”söt” tar sig i stället uttryck i de två färgskalor som präglar modet i 

reportaget, nämligen rosa/lila och blå/svart. Då den ”flickaktigt söta” stilen blir förknippad 

med traditionellt ”tjejiga” färger som rosa och lila reproducerar man här en traditionell 

flickkultur och symbolerna för den. 

I Silikon artikuleras kvinnlighet som att vara glamourös och sexig. Ett citat från artikeln ”Att ha 

och inte ha”, som hör till det i Silikon återkommande temat ”härmapa”, får här spegla denna 

definition:  

 

”Lauren Bacall hade ’det’. Med sin chica, feminina  stil förförde hon såväl Humphrey Bogart som filmpubliken 

världen över. Nu kommer 40-talet på bred front, ett decennium som präglades av kvinnornas behov av att åter få 

vara flärdfulla efter ett långt krig. […] Laurens stil kännetecknades av plagg i svart, grått, vitt och rött, som den 

klockade kjolen och kuvertväskan. Hennes berömda hesa röst kombinerades alltid med knallröda läppar.” (Silikon,  

8/2001:62). 

  

Också här handlar det indirekt om ett ”gör-om-mig-tema” där Bacall positioneras som ett ideal. 

På samma uppslag visar Silikon moderna kläder, accessoarer och smink som liknar det mode 

som Bacall bar så att läsaren kan bli en ”härmapa” och plagiera hennes stil (Silikon, 8/2001:62). 

Bacall framställs som en ideal för läsaren att ta efter eftersom hon hade ”det”. Att ha ”det” sätts 

i citatet i samband med att klä sig kvinnligt, d.v.s. enligt Silikons definition ”chict”, ”flärdfullt” 

och för att ”förföra”, med andra ord att klä sig glamouröst och sexigt. De plagg och accessoarer 

som nämns i citatet artikuleras som symboler för en kvinnlig stil som representerar ett gammalt 

kvinnoideal. Man reproducerar här alltså 40-talets diskurs om kvinnlighet och placerar denna i 

en modern kontext.  

Att vara kvinnlig artikuleras även i materialet från amelia och tara främst som att vara 

glamourös. I amelia är t.ex. modereportaget ”20-, 30-, 40 år. Se sån stil vi har!” illustrativt för 

detta. Även detta modereportage följer det populära ”gör-om-mig-temat” som finns 
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representerat i alla studiens tidningar och som också kan tolkas som ett uttryck för en 

förnyelsediskurs.  I stället för ”gör-om-mig” har man dock valt att kalla temat för ”amelia BLI 

NY”. Den som ”görs om” positioneras genom detta ordval som ett aktivt subjekt som blir 

omgjort efter egna önskemål. 20-åringen vill klä sig ”rockigt med lite glamour”, 30-åringen 

”kvinnligt och elegant” och 40-åringen föredrar ”bekväma men kvinnligt eleganta kläder” 

(amelia, 17/2001:26, 29, 30). Här är det alltså i stället kvinnornas egna ideal om kvinnlighet 

som sammankopplats med att vara ”glamourös” och ”elegant” som amelia reproducerar och 

därmed befäster genom att man föreslår dem varsin ny stil, ”20 år trendig”, ”30 år klassisk” 

respektive ”40 år feminin” med de tre variationerna ”City-Chic”, ”Fest” och ”Sportig look” där 

klädesplagg och accessoarer som tidningen tolkar som tecken för en sådan kvinnlighet utgör 

stilförslag, t.ex.: ”Ett par eleganta stövletter ger trendiga jeanskjolen rätta vardagslooken.” och 

”City-elegant blir dräkten med brosch på slaget och rätta väskan till.” (amelia, 17/2001:27, 31). tara 

uttrycker kvinnlighet som synonymt med att vara ”chic” och ”elegant”. I modereportaget ”Så 

blir du chic som en fransyska” positioneras den eleganta fransyskan som en idealkvinna i 

förhållande till den svenska, mer ”naturliga” kvinnan:  

 

”Att bemöda sig om att vara elegant och kvinnlig ser hon [fransyskan] som en själklarhet, som en plikt mot sig själv 

och omgivningen. […] Tumregeln är inte som hos oss att det ska vara praktiskt och lättskött.”  (tara, 11/2001:50-52). 

 

Bilder på klädesplagg som utgör den ”chica” franska stilen ställs också mot den svenska: 

 

”Så blir du chic som en fransyska: Strasshalsband från Dior […] Chanelinspirerad jacka […] Spetsbody […] Trendig 

väska i skinn […] Snäv dräktkjol […] Sko i skinn.  […] …men om du föredrar den lite mer svenskt naturell: Jeanskjol 

[…] Fjällrävenjacka […] Randig halsduk […] Silverhalsband […] Bomullsunderkläder […] Birkenstock […] Praktisk 

ryggsäck” (tara , 11/2001:51-52). 

 

Även här kopplas kvinnlighet ihop med glamour och reproduceras som ett ideal genom att 

tidningen uppmanar läsaren  att ”bli chic som en fransyska” och föreslår läsaren kläder och 

accessoarer som utgör denna stil. Som exempel på chica kvinnor lyfter man i texten också fram 

den franska regeringens kvinnliga ministrar. Glamour blir ur detta perspektiv också ett tecken 

på framgång vilket ytterligare förstärker den glamourösa kvinnan som ideal. Precis som när det 

gäller den fysiska kroppens diskurser i materialet ställs naturlighet här mot förändring där 

förändringen premieras. Här framträder konsumtionsdiskursens dominerande roll i materialet 

återigen tydligt.  
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I den kontext som modematerialet utgör fylls alltså det ursprungligen tomma tecknet 

kvinnlighet via konsumtionsbara artiklar som kläder, smink och accessoarer. Här blir kläder, 

precis som den fysiska kroppen, ett diskursivt uttryck för en kvinnlig identitet som byggs upp 

genom konsumtionsvaror. Detta då tidningarna i sina modereportage artikulerar olika 

klädstilar och klädesplagg så att de förknippas med beteenden som tidningarna definierar som 

kvinnliga. Även om tidningarna definierar kvinnlighet något olika har de gemensamt att de i 

sina definitioner uteslutande använder typiska traditionella kvinnliga värden, bl.a. att vara 

glamourös och söt. Genom att låta sig göras om eller genom att byta stil deltar läsaren i 

skapandet av kvinnlighet utifrån denna definition.  

När kvinnan på detta vis ”kläs ut” till kvinna i tidningarna sker det genom att 

kvinnobilderna imiterar normer för kvinnliga identiteter inom ramen för den heterosexuella 

matrisen där det som är definierat som en kvinna och det som är definierat som en man står i 

binär opposition till varandra. Det som artikuleras som kvinnligt blir här de sätt som kvinnan 

skiljer sig från mannen på, d.v.s. kvinnan blir kvinnlig genom att skapa utseenderelaterade 

skillnader från mannen. Det handlar t.ex. om att raka bort hår från kroppen eftersom mannen 

förknippas med en kraftig kroppsbehåring, att förstora brösten då små eller obefintliga bröst 

liknar mannens eller att vara smal och finlemmad eftersom det finns en föreställning om 

mannens kropp som större och mer muskulös. Vad det gäller den kvinnliga maskeraden skapas 

sådana skillnader just genom att klä sig i plagg och accessoarer som artikuleras som markörer 

för kvinnlighet, t.ex. att använda kjol, klänning, högklackat samt smycken, smink och nagellack 

eftersom det traditionellt inte anses manligt att ha ett estetiskt intresse för kläder och 

accessoarer utan endast ett praktiskt. Själva den stilskapande praktiken, d.v.s. sysslandet med 

mode och smink, reproduceras här också som ett typiskt kvinnligt fenomen genom den tydliga 

distinktionen mellan kvinnors och mäns estetiska respektive funktionella relation till kläder. 

Detta är ytterligare ett exempel på hur tidningsmodet används i syfte att markera just 

könsskillnader framför andra sociala identiteter.  

Genom sätten tidningarna definierar kvinnlighet på blir det dock tydligt att det inte bara 

handlar om ett enda stilideal utan det är flera möjliga kvinnligheter som ryms inom ramen för 

glamouridealet. Ofta utgörs modereportagen av flera varianter av samma grundstil som t.ex. i 

exemplen ovan från julia och tara där läsaren kan välja mellan ”tuff och sportig” och 

”flickaktig och söt” respektive ”City-Chic”, ”Fest” och ”Sportig look” och i följande två 

exempel från Silikon och tara:  

 



 75 

”Här är de trendigaste och säkraste makeuperna för semesterns olika äventyr […] Solskensflicka  […] Filmstjärna […] 

Partyprinsessa […] Orientalisk gudinna” (Silikon, 6/2001-72-78) 

 

”Dags för tweed igen […] Rockig stil […] Så romantisk  […] Perfekt Preppy look […] Bli en Bohem chic ” (amelia ,  

19/2001:99-105). 

 

Det finns alltså utrymme för flera personligheter/utseenden inom en av tidningarna definierad 

kvinnlig identitet. Detta kan kopplas till Myra Macdonalds antagande om hur media 

framställer mode- och sminkkoder som ett lekfullt experimenterande och hur man på så vis 

väljer att skapa flera möjliga identiteter för kvinnor i syfte att främja deras köpkraft. I julia 

finns moderreportaget ”Lekfullt Londonmode” som uppmuntrar kreativitet, experimenterande 

och djärvhet i stilskapandet: 
 

”På Londons gator verkar allt vara tillåtet. Eller vad sägs om nallebjörnsväskor, knästrumpor, eldhår och 

lapptäckskjolar. Titta på bilderna och låt dig inspireras. Kanske hittar du någon idé som du själv vill ta efter.” 

(julia, 15/2001:28). 

 

Här har man fotat ”vanliga” tjejer på Londons gator och under varje bild finns en beskrivande 

text om speciella detaljer i deras egenhändigt skapade klädstilar. Några exempel på sådana 

modedetaljer är röda stövlar där främre delen klippts av och blottar ett par turkosa strumpor, 

en kjol som är sydd av ett gammalt lapptäcke, en väska tillverkad av en nallebjörn och svarta 

nästrumpor ovanpå ett par gula strumpbyxor där det ena benet är avklippt och det andra pryds 

av en benvärmare (julia, 15/2001:28-31). Här visas experimenterande utanför stilkonventionerna 

för ”vad som är tillåtet”, men experimenten hålls inom ramen för det klädmode som 

tidningarna angett som kvinnligt, med kvinnligt associerade plagg som stövlar, väska, kjol och 

strumpbyxor. Genom att man presenterar flera möjliga kvinnligheter i mitt material ger man ett 

sådant sken av valmöjligheter där läsaren fritt kan välja vilken stil hon vill anamma eller välja 

att blanda olika stilar som Macdonald pekar ut som en funktion av konsumismen. I själva 

verket är de olika stilarna eller kvinnligheterna som presenteras väldigt likriktade. Det går 

egentligen inte att skilja en sportig look från t.ex. en ”flickaktigt söt look” som i julia eller från 

en ”chic look” som i amelia där följande citat speglar att det i grund och botten är samma 

stilideal som artikuleras:  

 

”Sportig look: Gärna jeans eller jeanskjol och sportiga skor med det där lilla extra . […] City-chic: Ett par eleganta 

stövletter ger trendiga jeanskjolen rätta vardagslooken.” (amelia , 17/2001:27). 
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Här blir det uppenbart att en sportig och en chic look ingår i samma stilriktning då det är 

snarlika klädesplagg som utgör stilarna. Det finns också flera exempel på intertextualitet i 

modet då ett specifikt stilideal återkommer i flera tidningar. Modereportaget ”Bli ett serve-ess” i 

Silikons majnummer där man visar golf- och tennisinspirerat mode återkommer t.ex. på 

modesidorna i taras juninummer under temat ”Galen i golf” (Silikon, 6/2001:63-66; tara, 

6/2001:48-54). Samma sak gäller t.ex. ”kostymmodet” som finns representerat i Silikons 

julinummer samt i amelias augustinummer och ”Moulin Rouge-modet” i Silikons 

septembernummer och amelias oktobernummer (Silikon, 8/2001:84-70; amelia, 17/2001:34-41 

respektive Silikon, 10/2001:75; amelia, 22/2001:79-86). Att som i Silikon reproducera 40-talets 

diskurs om kvinnlighet är också ett uttryck för intertextualitet. Detta visar tydligt att 

stilriktningarna och därmed kläderna och accessoarerna som presenteras i materialet är 

homogeniserande och skapar en kvinnlig kollektivitet snarare än individualitet.  

Det finns få möjligheter i materialet att särskilja sig från den artikulerade kvinnliga 

kollektiviteten och bryta mot den heterosexuella struktur som råder i samhället. I amelia och 

tara ryms visserligen den sportande kroppen som är en traditionellt manlig kropp inom en 

kvinnlig identitet till skillnad från i julia men här handlar det inte om själva utövandet av 

sporten, utan när kvinnan är ”sportig” i materialet handlar det om en klädstil. Den sportande 

kvinnan i materialet utmanar alltså inte könsdikotomin utan befäster i stället den 

heterosexuella matrisens definierade egenskaper för manligt och kvinnligt. Det finns inte heller 

utrymme för att bryta mot det som är definierat som kvinnligt i relation till mannen genom att 

välja sin egen stil och därigenom bryta mot normerna eftersom de presenterade stilarna oftast 

formuleras som befallningar. Bara genom ordval som ”mode” och ”trend” i presentationerna av 

olika stilar skapas en förväntan på läsaren att hålla sig ajour genom att hela tiden förkasta 

gammalt och konsumera nytt. Här intar tidningarna en särställning genom att påstå sig 

presentera det ”senaste” och ”nyaste”. Ofta artikuleras olika stilar i materialet som ”måsten” 

t.ex. ”Höstens mesta modemåsten” (amelia 17/2001:80), ”En snygg sjalett är ett måste i 

sommar” (julia 9/2001:28) och ”36 måsten på stranden” (Silikon 5/2001:58-61). Ett annat sätt 

som ytterligare förstärker uppfattningen att det inte utrymme för att välja sin egen stil i 

materialet som tidningarna använder sig av är begränsning: 

 

”RÄTT & FEL […] Det finns delar av 80-talet man kan tänka sig att ta på sig igen. Och så finns det grejerna som 

helst skall stanna kvar i malpåse. […] RÄTT Go (b)ananas. Turkos tröja med nedhasad ärm och knyte fram, 1699 

kr, Chloé/Maruschka. […] FEL Poweraxlar och markerade midjor fick oss att se ut som V:n. Kort Kavaj 120 kr, 

MIA.” (Silikon 7/2001:49). 
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Och: ” -7 sommarklassiker är allt du behöver” (amelia, 16/2001:65-71), ”33 härliga höstskor. […] 

Julia har gjort en rejäl djupdykning i skolådorna och visar här de allra läckraste dojorna.” (julia, 

16/2001:40-43), ”Snällare för figuren – fräckare för ögat. Tara har valt säsongens bästa 

baddräkter, bikinis och roliga badtofflor” (tara, 6/2001:75). Här står tidningarna för urvalet 

vilket gör att läsaren inte behöver röra sig utanför tidningens moderamar utan begränsas i sitt 

stilskapande.  

I materialet framställs modet alltså som ett sätt att särskilja sig genom att plocka från och 

kombinera olika stilar i tidningarna, eller att skapa en egen. Men i själva verket menar jag att 

modet i materialet fungerar som en möjlighet till kollektivitet där kvinnor genom att delta i 

den kvinnliga maskeraden såsom den definieras av tidningarna reproduceras som en homogen 

grupp. 

 
Att ses och att synas 
 

I Silikon, amelias och taras modereportage framställs kläder framförallt som viktiga diskursiva 

uttryck för att ses och att synas. I amelias modereportage ”Va? Måste man ha dräkt och kostym 

igen?” används t.ex. bildtexter som ”Om du vill synas och gillar kortkort”; ”Det kostar på att 

synas i mönstrat och färg” och ”Välklädda damen syns garanterat på stan i höst” (amelia, 

17/2001:34:41). I Silikon och tara utgör följande två citat exempel: ”Huka er brudar, för nu har 

årets solglasögon kommit. Vi har hittat modellerna som gör dig till ett regelrätt bombnedslag.” 

(Silikon, 5/2001:68) och ”Det går inte att dölja en stark personlighet. […] taras färgstarka 

chefredaktör Margareta Hägglund visar mode för kvinnor som inte vill smälta in i tapeten” (tara, 

5/2001:43). Här reproduceras inom en specifikt kvinnlig kontext Featherstone och Kellners 

uppfattningar om identiteten i konsumtionssamhället som ett uppträdande/teatraliskt jag där 

individen ständigt står på scen inför en publik och därmed ständigt betraktas och bedöms 

utifrån ett yttre som byggs upp kring konsumtionsvaror, vilket också påvisar 

konsumtionsdiskursens närvaro i kvinnotidningarnas definition av kvinnlighet. 

Motiven för att synas skiljer sig däremot åt i citaten. I artiklarna från Silikon och amelia 

handlar användandet av modet om att bli sedd och åtrådd respektive sedd och beundrad. Detta 

blir särskilt tydligt genom fraseringarna ”regelrätt bombnedslag” och ”välklädda damen syns 

garanterat”. Här reproduceras i materialet den erotiserande kvinnobild som Hirdman talar om 

där kvinnan visuellt konstrueras som ett objekt för att tilltala den manliga blicken genom att 

väcka åtrå och beundran eftersom dessa egenskaper i citaten kopplas samman med det 

diskursiva uttryck som kläder utgör och genom denna diskursartikulation blir en del i den 

kollektiva erfarenheten av att vara kvinnlig. I tara presenteras användandet av modet i syfte att 
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synas i stället som ett medel för att lyckas i karriären och blir därmed som en indikation på 

framgång. Detta genom att Margareta Hägglunds väg till karriären som chefredaktör beskrivs 

som ”en utvecklingsprocess som bland annat kan beskrivas i – kläder.” (tara, 5/2001:47): 

 

”Margareta började försiktigtvis med jeans och tröjor. När hon om in på journalisthögskolan hade hon avancerat 

till folklorestilen med långa vida empireskurna klänningar och sjalar med lysande färger. […] När hon drog in på 

sitt första reporterjobb […] var hon en fullt utvecklad mode-dramatisk talang med guldfärgad metallsjal och stora 

örhängen. […] Från Folket flyttade hon till Expressen i Stockholm, tidningen amelia, eget företag och nu tara. […] 

Parallellt med denna karriär vidareutvecklade hon sin klädstil till den urbana mediakvinnans [sic!] - svart och 

sofistikerad – men med den hägglundska skruven.” (tara , 5/2001:48). 

 

taras chefredaktör är inget objekt utan positioneras här som en ”stark personlighet” som gått 

sina egna vägar och ”har en alldeles egen stil” (tara, 5/2001:47). Att det är hennes egensinniga 

klädstil snarare än intellekt som man valt att lyfta fram tolkar jag dock som ett uttryck för en 

konsumtionsdiskurs i materialet som ju tjänar på att artikulerar kläder som tecken på 

framgång. Precis som i artikeln ”Lekfullt Londonmode” i julia betonas här ett 

experimenterande med stilar, men som hålls inom ramen för en normativ kvinnlig 

könsidentitet. En ”typisk Maggan-outfit” beskrivs i artikeln som:  

 

”[…] elegant svart kostym, svarta högklackade skor och så något som får en att studsa till. Ett jättestort halsband som 

ligger som en boa om halsen på henne, stora rasslande örhängen eller en skojig kappa.” (tara, 5/2001.47). 

 

Hägglunds stil utgörs alltså av sådana klädesplagg och accessoarer som i materialet artikulerats 

som tecken för kvinnlighet. Att experimentera med kläder utanför den egna könsidentiteten 

accepteras heller inte: 

 

”När hon dök upp i mångfärgade strassörhängen och en lång cyklamenfärgad velourkavaj inköpt i en affär i Los 

Angeles med ett påfallande stort gayklientel, då kunde det bli lite Liberace-varning. Nu klär hon sig snäppet 

diskretare.” (tara , 5/2001:48). 

 

Då den kvinnliga identiteten i det västerländska samhället existerar i relation till den manliga 

blicken där en uppskattande sådan skänker henne identiteten som kvinna blir artikulationen av 

användandet av kläder i syfte att bli sedd och därmed bekräftad ytterligare en indikation på hur 

man i materialet reproducerar den rådande sociala maktbalansen mellan könen samt hur modet 

i materialet blir till en form av diktat och därmed skapar en kollektiv kvinnlighet. I sin 

egenskap av att vara diskursiva uttryck kan kläder nämligen tolkas som ett sätt att få kontroll 
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och över hur andra ser en. Att hålla sig till det mode som tidningarna reartikulerar som 

kvinnligt blir alltså ett sätt att erhålla den uppskattande blicken, medan att bryta mot de 

kvinnliga klädkonventionerna kan få negativa konsekvenser i kontakten med omgivningen 

eftersom utseenden som bryter mot det som är angivet för manliga och kvinnliga identiteter 

generellt inte accepteras i samhället.  

 
 
Kändisar och populärkulturens roll 

 

Som Macdonald betonat i sin studie är det inte enbart kvinnotidningar som spelar stor roll i 

kvinnors identitetsskapande, utan det sker i en växelverkan mellan många olika former av 

media. Ett ständigt hänvisande till kändisar och andra populärkulturella influenser i mode- och 

skönhetsreportagen kan ses som ett exempel på denna växelverkan i mitt material. I amelia och 

Silikon finns t.ex. i nästan varje nummer avdelningarna ”Så får du looken” och ”härmapa” som 

går ut på att ge läsaren verktyg för att kopiera kändisars stilar. Kändisar representerar en 

position där man är både sedd, åtrådd, beundrad och framgångsrik och att anamma deras 

klädstilar representerar för läsarna drömmen om att själv uppnå denna status. I materialet 

positioneras de stilideal som kändisarna representerar som uppnåeliga genom att man inte 

skapar någon ”vi-och-dom-uppdelning” utan tvärtom ger läsaren verktyg för att själv plagiera de 

moden som kändisarna skapar. Kändisar och populärkulturella referenser saknas däremot helt i 

materialet från tara. Jag ser två möjliga anledningar till detta. Dels en åldersrelaterad som har 

att göra med att den målgruppen som tara riktar sig till stor del kan antas utgöras mödrar. När 

kvinnan blir mor ändras synen på henne, hon måste ta ansvar för någon annan än sig själv och 

får inte delta i uteliv på samma sätt som tidigare utan förväntas sätta sig själv i andra hand. 

Kändisar däremot figurerar främst i sammanhang som galor, premiärer och fester och 

representerar därför ett uteliv och kändiskulturen en miljö där man bara förväntas ha ansvar 

för sig själv. Avsaknaden av kändisar och populärkulturella referenser kan också antas ha att 

göra med att tara profilerar sig som en hälsotidning, att koppla av och vara i balans både 

kroppsligt och mentalt är viktiga hälsoargument i tara. Ett aktivt uteliv som kändiskulturen 

innebär skulle rubba detta.  

Förekomsten av populärkulturella referenser i materialet där olika stilar säljs till läsaren 

genom associationer till kändisliv och populärkultur är för mig särskilt intressant ur två 

aspekter. För det första kan populärkulturen ses som en integrerad kultur där populärkulturen 

och modet spelar an på varandra. Dels påverkas modet av populärkulturen och kändisar där 
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dessa skapar en stil som sedan plockas upp av tidningarna och förmedlas vidare till läsarna. I 

amelia handlar det bl.a. om hur man plagierar sångerskan Nina Perssons rockstjärnelook:  

 

”Nina Persson, sångerska i Cardigans, är sinnebilden för sval, svensk, skönhet. […] Förstärk sommarens solkyssta 

slingor med stylingprodukter ur Johan Friedas serie Sheer Blonde, t ex Dual Action Mousse eller Shaping & 

Highlighting Balm för 79 kr/st. Kajal runt hela ögat ger intensiv och spännande blick. Isadoras penna INliner 

Kajal, 47, kr är lätt att måla med. Guerlains lyxiga pulverkohl för 205 kr, är mer svårhanterlig men ger rätt 

rockstjärnelook.” (amelia , 20:105). 

 

Genom att Nina Persson här artikuleras som ”sinnebilden” för en ”svensk skönhet”, d.v.s. som 

en kvinna som uppfyller den gängse skönhetsnormen i vår kultur exemplariskt positioneras 

hennes look som en symbol för idealkvinnan och blir därmed önskvärd att efterlikna. I ett av 

numren av Silikon är det på samma sätt skådespelerskan Heather Grahams stil som ”skall 

plankas”:  

 

”Heather Graham är högaktuel l i komedin Skojar du eller? Vi föll på allvar för hennes somrigt röda 50-talslook. […] 

Efter att ha varit iförd rullskridskor i porriga filmen Boogienights går Heather Graham nu vidare till en annan 

galen rulle. […] Privat är hon riktigt stylish. Det är därför vi plankar hennes stil”. (Silikon 7/2001:62). 

 

Graham positioneras i texten som ”högaktuell” och ”stylish”. Detta kan dels tolkas som uttryck 

för en förnyelsediskurs där Graham representerar ett mode som gäller just nu. Dels 

representerar Graham här konsumtionsdiskursens kvinnoideal om att vara glamourös. Till 

artikeln hör ett fotografi på Heather Graham taget på en galapremiär där hon är klädd i en röd 

klänning med ett vitt skärp i midjan, remsandaletter, ett halsband i form av ett silverhjärta och 

en röd handväska. Bredvid fotot finns flera bilder på plagg och accessoarer som är snarlika de 

kläder som Heather Graham bär och information om priser och inköpsställen så att läsaren 

kan bli en ”härmapa”. Andra exempel på hur modet i dessa tidningar har influerats av 

populärkulturen är modereportagen ”Trolltider” och ”Cartoon” i Silikon där man visar mode 

inspirerat av miljöer, frisyrer och kläder från filmen om Sagan om ringen respektive 

serietidningsvärlden samt frisyrguiden ”Bli Kalas-Snygg i håret” i amelia där man visar 

frisyruppsättningar som hämtar inspiration från prinsessan Leia i Star Wars-filmerna, Mimmi 

Pigg och Pippi Långstrump (Silikon, 11/2001:50-59; 62-67; amelia, 26/2001:52-56). Samtidigt är 

kändisar och populärkulturen växelvis själva påverkade av modet. Ett exempel på detta är 

artikeln ”Sy snygga sommarsjaletten” i julia:  

 



 81 

 ”[e]n snygg sjalett är ett måste i sommar. […] Vi har sett både Christina Aguilera och Baby-Spice  med tuffa sjaletter” 

(julia, 6/2001:28).  

 

Det finns också en bild på popstjärnan Christina Aguilera med en sjalett knuten runt huvudet. 

Här artikuleras sjalettmodet som ett ”måste” genom att det kopplas samman med kändisar som 

har anammat det. Här är det inte kändisarna som skapar modet utan ett redan existerande 

mode lanseras genom kändisar. De kändisar som utgör stilikoner i materialet är alltså också 

samtidigt påverkade av det mode som redan finns i sitt eget stilskapande. På så vis deltar de 

själva redan i den kvinnliga maskeraden och kan därför antas reproducera den heterosexuella 

matrisen snarare än att sätta den på spel. Detta bekräftas i exemplen ovan från Silikon och 

amelia där de klädesplagg och accessoarer som utgör Grahams och Perssons stilar är 

traditionella tecken för kvinnlighet: smink, klänning, smycken o.s.v.  

För det andra tar sig populärkulturen uttryck i flera dimensioner som alla är uppe för 

konsumtion, t.ex. film, musik, böcker, leksaker och kläder för att nämna några. Genom att 

populärkulturen sprids i flera dimensioner tar den också över det sociala rummet under en 

kortare tidsperiod och därmed också utformningen av kvinnan. Ett belysande exempel på detta 

i mitt material är det så kallade ”Moulin Rouge-modet” d.v.s. ett klädmode inspirerat av filmen 

Moulin Rouge. Modet fick stor genomslagskraft i samband med att filmen visades på bio och 

finns följaktligen representerat i flera av studiens tidningar. Moulin Rouge-modet är alltså en av 

dimensionerna som filmen tagit men även tidningarna i sig utgör ytterligare en dimension 

eftersom man kunde sälja nummer med hjälp av t.ex. en framsida eller artikel som refererade 

till Moulin Rouge. I Silikon finns Moulin Rouge-modet representerat under avdelningen 

”härmapa”:  

 

”Romantik och sex, spets och tyll, dramatiskt rött och syndigt svart. […] Modet från storfilmen Moulin Rouge! med 

Nicole Kidman i huvudrollen är ingenting för blyga violer. Men den som önskar att hon varit cancandansös i ett 

tidigare liv kan frossa i syndiga klädesplagg och drömma sig tillbaka till det cigarilldoftande nöjes palatset [sic!].” 

(Silikon, 10/2001:75). 

 

Bredvid texten finns en bild på skådespelerskan Nicole Kidman i rollen som filmens 

glädjeflicka Satine där hon är klädd i korsett, spetsstrumpor och strumpebandshållare.  De 

attribut som Silikon föreslår att läsaren skall konsumera för att plagiera stilen finns också 

representerade på bild bredvid; fransk volangklänning, strumpebandshållare, svarta stövletter, 

plym, korsett, rött strumpeband, svart kajalpenna och puderpuff. Också i amelia förekommer 

Moulin Rouge-modet i modereportage ”Syndigt snygg”: 
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”Frasande siden, pärlbeströdda sjalar, skimrande sammet. I rött, svart och guld. Succéfilmen ”Moulin Rouge” 

inspirerar modet och gör dig syndigt snygg till höstens fester.” (amelia 22/2001:79).  

 

På varje uppslag finns dels ett foto på Nicole Kidman som Satine från filmen och sedan en bild 

på en modell som bär liknande frisyr, accessoarer och kläder som Kidman gör på kortet och 

som befinner sig i liknande miljöer. Det finns också en utförlig steg-för-steg-beskrivning över 

hur man lägger Moulin Rouge-makeupen. De attribut som enligt amelia skapar stilen är i 

princip samma som i Silikon: tyllkjol, nästrumpor, boots med stilettklackar, spetssjal, snörliv, 

röd textilros, svart sotig ögonmakeup, rött läppstift och puderpuff. De attribut som Moulin 

Rouge-modet plockat upp är således attribut som ursprungligen är förknippade med 

prostitution. Det var alltså dessa modeattribut som under den tidsperiod som filmen Moulin 

Rouge dominerade det sociala rummet utgjorde material för den kvinnliga maskeraden och 

därmed styrde utformningen av kvinnan. Moulin Rouge-modet visar på hur ett mode som 

ursprungligen tillhört Paris horor genom populärkulturen blir ett kvinnoideal genom att en 

förlegad kvinnosyn legitimeras som populärkultur och sedan reartikuleras i tidningsmaterialet 

och därmed blir en del av den moderna kvinnobilden.  

De populärkulturella influenserna i materialet är ytterligare en aspekt på hur modet blir en 

möjlighet till kvinnlig kollektivitet snarare än individualitet genom att det skapas en 

kollektivitet i konsumtionen av kläder och accessoarer. Man ”hakar på” ett redan existerande 

mode som tagit över det sociala rummet och klär sig i ungefär samma kläder genom att 

anamma de attribut som är angivna av tidningarna och ingår då i ett populärkulturellt 

sammanhang.  

 

Sammanfattning av temat 

 
Under detta analystema har jag visat hur kvinnan uppmanas att klä ut sig till kvinna i 

materialets modereportage, där kläderna hon bär artikuleras som tecken för kvinnlighet och 

därmed främjar en kvinnlig identitet framför andra möjliga identiteter. Redan i julia 

introduceras läsaren i det kvinnliga stilskapandet och lär sig klä ut sig till kvinna enligt en 

homogeniserande mall, som också upprepas i de andra tidningarna som studien omfattar. 

Kläder är ett diskursivt uttryck som förstås i relation till andra diskurser och kläderna i 

tidningarnas modereportage bör därför förstås utifrån befintliga diskurser i samhället där 

kläderna säger något om vad samhället menar med kvinnlighet. På så sätt speglar man den 

hegemoniska diskursen om kvinnan i materialet. Precis som i det tidningsmaterial som rör den 
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fysiska kroppen reartikuleras kvinnlighet i det moderelaterade materialet inom en 

konsumtionsdiskurs där kvinnlighet blir synonymt med att ständigt förändra sig genom 

stilpraktiker, d.v.s. en betydande del av erfarenheten av att vara kvinna utgörs av att ett intresse 

för sysslande med mode och att vara skicklig på att alternera mellan olika stilar och skepnader 

(dock inom en given mall). Genom att delta i den kvinnliga maskeraden som tidningarna 

bidrar med material till stöps kvinnan i redan färdiga former som är definierade av den 

heterosexuella matrisen och som positionerar kvinnan som ett kroppsligt objekt som står inför 

konsumtion. 
  

Sex att konsumera 
 

Sexualiteten är ett tredje tema som återkommer i materialet i samband med diskurser om 

kvinnlighet, dels integrerat med det andra mode- och skönhetsrelaterade materialet och dels 

som en egen fristående kategori. Förekomsten och utformningen av detta tema i materialet 

belyser i flera avseenden Macdonalds, Featherstones och Baudrillards påståenden om att 

kvinnors sexualitet står i centrum i konsumtionssamhället och därför har blivit 

kommodifierad. För det första fokuserar man på kvinnan som en sexuell varelse och/eller som 

ett sexuellt objekt i definitionerna av henne i alla undersökningens tidningar utom julia som av 

hänsyn till sin unga målgrupp inte säger sig innehålla något sexrelaterat material. Dels sker 

detta inom en konsumtionsdiskurs där man på olika sätt främjar en kvinnlig sexualitet som är 

kopplad till konsumtion. Man kan dock fråga sig om det ändå inte går att tala om en form av 

dold sexualisering av kvinnan i julia där småflickor sexualiseras genom att de ställs inför 

vuxenattribut som är sexuellt kodifierade, t.ex. visst smink och vissa klädesplagg. I artikeln 

”Mysiga klappar” föreslår man t.ex. ett underklädsset med trosor och bh som ett julklappstips 

att ge bort till bästisen (julia, 22/2001:17). Ett annat exempel är modereportaget ”Partykläder 

som krockar och lockar” (julia, 19/2001:22). Här kan man anta att det är det motsatta könet 

som skall ”lockas” med plagg som korta kjolar och bara magar som visar upp magkedjor. 

Sexualiseringen av kvinnan förekommer alltså mera som en outtalad underliggande norm som i 

julia och därför finns julia följaktligen inte representerad som närstudie under detta analystema.  

 

 
Horan och madonnan 
 
 
Feminister brukar tala om två västerländska kvinnoideal som beskriver kvinnan som mor och 

kvinnan som sexuell varelse: kvinnan som madonna och kvinnan som hora (se t.ex. Björk, 
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1996:96-97). I mitt material ges endast utrymme för ett av dessa ideal, nämligen horan. Här har 

alltså bilden av kvinnan som modersgestalt som McRobbie uttydde som ett ideal i tidningen 

Jackie fått ge vika för framställningen av kvinnan som sexgudinna. Dels sexualiseras den fysiska 

kvinnokroppen i materialet genom att kroppsdelar ges epitet som anspelar på sexualitet och 

erotik, t.ex. ”sexiga fötter”, ”kyssvänliga läppar” och ”ögon att förföra med” (tara 5/2001:78; 

amelia 22/2001:91; Silikon 7/2001:51). Ett ytterligare avseende där kvinnan sexualiseras i 

materialet är det som jag tidigare berört under analystemat ”Den kvinnliga maskeraden” där att 

bli åtrådd anges som ett motiv till att delta i tidningarnas stil- och sminkpraktiker och kläder 

och smink artikuleras inom en sexuell diskurs och därmed görs till kulturella tecken för en 

sexualitet som också intimt förknippas med samhällets definition av kvinnlighet, d.v.s. kvinnan 

blir här kvinnlig genom att klä sig i och sminka sig med attribut som artikuleras som sexiga. 

Här utgör t.ex. modereportagen ”Stor snygg och sexig” och ”Syndigt snygg” som jag tidigare 

nämnt i analysen exempel då de presenterar olika plagg som kopplas samman med sexualitet 

(amelia, 22/2001:36-39, 79-86). I Silikon finns även skönhetsartikeln ”Sätt färg på sommaren” 

som lär ut olika sminkstilar till läsaren som exempel på detta: 

 

”Vikten av rätt smink  vid rätt tillfälle blir extra tydlig i solens skarpa strålar. Här är säkraste och trendigaste 

makeuperna för semesterns olika äventyr. […] ORIENTALISK GUDINNA Skaffa en sotig och skimrande makeup 

för heta sommarnätter. […] Ögonen markeras med en svart ögonpenna, tight utanpå franslinjen, såväl under som 

över ögat. För att det ska se lite kladdigt ut dras en linje även inne i ögat. Ögonlocken beströs med ett svart 

sandglitter som på bilden. För att få det mer dramatiskt används ett franslim som prickas på med en tandpetare. 

Sedan duttar man på glitter. Hela proceduren tar lite tid, då man måste göra det lite pö om pö. Ös på med 

mascara på ögonfransarna.” (Silikon, 6/2001:72, 77). 

 

I textsammanhanget är ordvalet ”het” dubbeltydigt och kan dels tolkas som värmerelaterat dels 

som en sexualrelaterat. Det finns också en bild på en tjej som sminkats till orientalisk gudinna 

med svart utsmetat ögonsmink och mörkröda glansliga läppar. Hon har huvudet lätt 

bakåtlutat, ögonen slutna och munnen halvöppen. Här blir det uppenbart att bilden 

konnoterar njutning och att det är den sexuella tolkningen av ordet ”het” som gäller. I text och 

bild finns alltså ett implicit löfte om att konsumtion av ”rätt smink” kommer att leda till ett 

sexuellt ”äventyr”. Sminkkonventionerna med mörka ögon och röda läppar återkommer också 

på bilden ”Sotig förförerska” i Silikon. Också i artikeln ”Syndigt snygg” i amelia där man lär ut 

hur läsaren lägger Moulin Rouge-makeupen används samma sminkprodukter som ett diskursivt 

uttryck för sexualitet: 
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”Moulin Rouge-looken handlar om dramatiska ögonbryn,  sotigt svarta ögon och en härligt röd mun. […] Dra sotsvart 

eyeliner från inre ögonvrån, tätt intill fransarna och gör linjen kraftigare allt eftersom. Avsluta med en kråkspark 

så får hel ögat ett fint lyft. Under ögat drar du en tunnlinje längs fransroten. I Lip and Eye Blocks från Estée 

Lauder finns allt du behöver: eyeliner, skugga och läppstift. […] Förföriskt varmröda läppar får du med läppfärgen i 

Lip and Eye Blocks. Använd pensel om du vill ha en exakt form på läpparna.” (amelia , 2001:89). 

 

Kvinnokroppen sexualiseras också ofta när den förekommer på bild i mode- och 

skönhetsrelaterade sammanhang genom att man skapar sexuella konnotationer där bilderna 

representerar något utöver sig själva som egentligen inte finns där. I Silikon och amelia finns 

flera exempel på detta där t.ex. modebilder som egentligen inte föreställer något annat än en 

ung tjej som står vid en strandkant i bikini, en ung tjej som sitter på en sandstrand i orange 

klänning och svartglittrig ögonmakeup och en kvinna som halvligger i en soffa iklädd 

volangskjorta och byxor har givits titlar som ”Het blodapelsin”, ”Sotig förförerska” respektive 

”Läcker i tvådelat” och därmed rymmer en sexuell kodifiering (Silikon, 5/2001:51; 8/2001:61; 

amelia, 22/2001:37). Här blir både den fysiska kroppens utseende och position och kläderna 

den bär sexuellt laddade tecken.  

Sätten man artikulerar kvinnokroppen på i exemplen ovan bidrar till att kvinnokroppen 

reduceras till det erotiska symbolvärde som Baudrillard och Featherstone talar om och som de 

menar styrs av en kommersialiserad sexuell estetik. I kvinnotidningskontexten utgörs den 

erotiserade kroppen heller inte av någon naturlig kropp utan existerar i relation till 

konsumtion, kyssvänliga läppar får man om man använder ”Isadora Brilliant Lipgloss”, de 

förföriska ögonen trollas fram med ”blommiga ögonskuggor från Vincent Longo” och ”syndigt 

snygg” blir man genom att använda kläder och smink som är inspirerade av filmen Moulin 

Rouge o.s.v. Genom att kvinnors sexualitet förläggs till utseendet eftersom tidningarna befinner 

sig inom en konsumtionsdiskurs när de talar om den, blir sexighet också synonymt med 

skönhet och kroppslig perfektion. Här finns alltså konkreta uttryck för den sammankoppling 

mellan sex och estetik som Featherstone gör där kvinnors sexualitet kopplas ihop med 

kvinnokroppen och kvinnors utseende. I artikeln ”Starkare, friskare, gladare – så får du roligt 

när du tränar” i Silikon där man nämner ”att tumla om i sänghalmen” som ett exempel på en 

alternativ motionsform finns det exempel som Featherstone själv använder för att exemplifiera 

denna sammankoppling med nämligen ”motionssex”. Som en sexuell varelse reduceras alltså 

kvinnan i materialet till något rent kroppsligt, där kroppen blir ett objekt för kvinnan att 

pynta.  
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Heta köp 
 

Ytterligare aspekter på hur kvinnors sexualitet blir alltmer kommodifierad går att skönja i 

Silikon och tara. I materialet från de här två tidningarna presenteras nämligen sexleksaker och 

sexhjälpmedel för läsaren som en egen kategori i det konsumtionsrelaterade innehållet. Detta 

sker enligt samma konventioner vad det gäller text och grafik som kläder, smink och 

accessoarer exponeras på i samma material. I artikeln ”Heta köp” i tara finns t.ex. bilder av 

sexiga underkläder, erotiska tillbehör, massageoljor och dildos utplacerade över en hel 

tidningssida. Till varje bild hör en kort beskrivande text samt prisuppgift och hänvisning till 

inköpsställe (tara, 11/2001:86). Samma komposition använder alla studiens tidningar sig av i 

sina prylpresentationer av allt ifrån håraccessoarer (julia, 23/2001:17) till smink (Silikon, 

7/2001:71) och skor (amelia, 16/2001:27). De layoutmässiga likheterna framträder tydligt i två 

tester av glidmedel respektive läppcerat som finns i Silikon: 

”Invit, Saltlakrits, 25 ml, 40 kr, lustgården.com LUKT Som en turkisk peppar-shot. SMAK Inte särski lt god, som 

lakritspenicillin. […] BETYG 2 ID Juicy Lube, Fresh Peach, 125 ml, 125 kr, Lenas erotikshop (fly.to/lenas)  

LUKT Mild, ganska syntetisk, inte så naturtrogen. SMAK Sockrig , men inte helt oäven. Ganska god. BETYG 4 

Invit, Melon, 25 ml, 40 kr, lustgården.com LUKT Mmm, som en god blandning mellan lipglossen man hade när 

man var liten och en riktigt fräsch melonglass. SMAK lite för konstgjord smak, men rätt okej. BETYG 4 Invit, 

Cappucino [sic!], 225 ml, 159 kr, sexliv.com LUKT Otroligt god om man gillar kaffe […] SMAK […] Smakar som 

en mix av dåligt blandad Irish coffee och sirap. BETYG 3” (Silikon, 5/2001:29). 

 

”ACO, Cerat, 13,50 kr. Luktar gott, som sockerkakssmet. Konsistensen är plastig och det känns som om det inte går 

in i läpparna. 1 […] The Body Shop, Honey lip care, 39 kr. Ceratet har en mycket hård konsistens. Jag gillar inte 

dess smak och lukt av honung , men gör man det är detta ett bra och prisvärt basic cerat. 3” (Silikon, 10/2001:83). 

 

Här bedöms och betygsätts glidmedlens lukt och smak precis som ceratens och ges liknande 

godisinfluerade omdömen, t.ex. ”sockrig” och ”sockerkakssmet” samt ”honung” och ”sirap”. 

De layoutmässiga likheterna behöver dock inte vara ett medvetet drag från tidningarnas sida 

utan kan tolkas som en indikation på intertextualitet inom kvinnotidningsgenren. Att man 

presenterar ett nytt fenomen enligt redan etablerade mönster och konventioner tyder på en 

statiskhet inom genren. Det är också till stor del samma sexprylar som återkommer i Silikon 

och tara t.ex. Kama Sutra-puder och feromonparfym (tara, 8/2001:86; Silikon, 11/2001:27; 

8/2001:29). 

Att sexprylar ges utrymme på detta sätt är en relativt ny företeelse vad det gäller 

kvinnotidningsgenren som kan förklaras genom det fokusskifte från kvinnan som mor och 

hustru till en betoning av kvinnans individualitet och sexualitet som bl.a. Winship 
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uppmärksammat i sin studie och som även gäller i mitt material där madonnan uppenbarligen 

har fått ge vika för horan. I dessa sammanhang framställs kvinnor heller inte traditionellt som 

några passiva sexobjekt utan som aktiva sexuella subjekt och sexualiteten som ”på tjejers 

villkor”. Två citat från artiklarna ”Heta köp” och ”Din guide till singellivet” i amelia och tara 

är belysande: 

 

”Om din partner inte vill se en erotisk video eller prova en massagestav så gör klart för honom att du tänker 

prova” (tara, 8/2001:86). 

  

”Tro inte att ditt liv är värdelöst bara för att du inte har någon pojkvän […] Njut av fördelarna! […] Man kan ta sig 

ett lösnummer då och då utan att få dåligt samvete” (Silikon, 11/2001:83). 

 

Sättet att här tala om kvinnors sexualitet kan möjligtvis tolkas som en feministisk strategi som 

tidningarna använder sig av då kvinnorna framställs som aktiva sexuella varelser som bryter 

mot konventionerna om en norm där kvinnans sexualitet är tyglad, som frammanats av 

kvinnors krav på en egen sexualitet. Jag ställer mig dock tveksam en sådan tolkning. Eftersom 

kvinnan uppmuntras att experimentera med sin sexualitet inom ramen för konsumtion kan 

man fråga sig om sexualiteten verkligen är på tjejernas villkor. Genom att kvinnors sexualitet 

artikuleras inom en konsumtionsdiskurs som framställer olika hjälpmedel som nödvändiga 

ingredienser i ett lyckat sexliv vilket bl.a. Baudrillard fört fram, menar jag att sexualiteten som i 

grund och botten är ett ”gratisnöje” övergår till att handla om prestation och konsumtion där 

kvinnan hela tiden måste leva upp till spelets regler och testa nya grejer. Det går t.ex. att skönja 

hur termer som tillhör konsumtionsdiskursen dominerar framställningen av kvinnors sexualitet 

i materialet. Här har Macdonald i sin studie pekat ut termerna ”prestation”, ”njutning” och 

”sexuellt experimenterande”. Flera exempel på liknande en njutnings- och experimentorienterad 

diskurs om kvinnor sexualitet kan hämtas från Silikon:  

 

”Ibland kan man behöva lite glidmedel för att göra det hela lite härligare . Och döm av vår förvåning när vi 

upptäckte att det finns i alla möjliga och omöjliga smaker. Vi kunde helt enkelt inte låta bli att göra ett litet 

minitest. Inte på hur de fungerar utan på hur de luktar. Yum…” (Silikon, 5/2001:29) 

 

”Mmmmmm… Den som älskar choklad gillar förmodligen tanken på att älska med choklad. Pensla på ett tjockt lager 

av Bodypaint på din partner. Yummy! 125 kronor kostar burken på Secrets.” (Silikon, 10/2001:29). 

 

”Förlusta  er med puder. Silkesmjukt stoff av bland annat honung och majs att pensla på varandras kroppar med en 

fjäderlätt borste. På Secrets kan man inhandla Kama Sutra-pudret för 260 kr.” (Silikon, 11/2001.27). 
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Här integreras sexualiteten dels med olika konsumtionsbara produkter som artikuleras som 

nödvändiga för att ”göra det hela härligare” och för att ”förlusta sig”, men också med mat 

vilket kan tolkas som uttryck för njutning. Uppenbara njutningsyttranden som ”Yum…”, 

”Mmmmm…” och ”Yummy!” förekommer också. Dels anspelar citaten på ett sexuellt 

experimenterande där sexualiteten framställs om en aktivitet som inte är tillräcklig i sig utan 

som bör involvera även andra aspekter av tillvaron. Även den läsare som är singel uppmuntras i 

Silikon att experimentera med och njuta av sin egen sexualitet inom ramen för konsumtion: 

  

”Hitta ditt eget sexliv. Ha egensex, ta ett lösnummer, skaffa en knullkompis eller inget alls. Har man haft ett 

fungerande sexliv är det svårt att ställa om sig till något helt annat. Om du väljer att ha one night stands eller 

egensex är upp till dig, viktigast är att du hittar ett sätt som du mår bra av. Att bara fylla tomheten med någon 

brukar skada en själv och det är inte bra. Bättre är då att botanisera i erotikaffären och hitta en ny, rolig och skön,  

bästa vän.” (Silikon 11/2001:83).  

 

Här positioneras sexualiteten som en viktig del av identiteten genom att den artikuleras som 

svår att avstå ifrån samtidigt som att konsumera en dildo framställs som ett bättre alternativ än 

icke konsumtionsbara ”one night stands”. I artikeln ”Heta köp” i tara artikuleras också 

konsumtion och användning av de erotiska tillbehör som presenteras som regel snarare än som 

undantag: 

 

”Köp dig lite erotik! Det finns de som aldrig köpt en sexleksak eller överraskat med sexiga underkläder. Men det kan 

vara just det som behövs för att ge kärlekslivet en lekfull kick och öppna en kommunikation.”( tara 8/2001:86). 

 

Här positioneras de kvinnor som inte experimenterar med sexleksaker som avvikande från den 

i materialet angivna normen om kvinnors sexualitet. I tara finns även uttryck för en 

prestationsdimension i samband med kvinnors sexualitet. I en artikel om ”mitt-i-livet-sex” har 

man utvecklat ett sensuellt träningsprogram i tre steg som går ut på att vidga sin erotiska 

horisont och utforska sexualiteten: 

 

”- Min man jobbar alltid på att utveckla den perfekta golfswingen, men han har älskat precis likadant i 28 år, klagar 

en kvinna. Det går att utveckla den perfekta lusten också. Är du beredd? Här är taras sensuella träningsprogram. Lika 

effektivt som härligt.” (tara , 8/2001:83).  

 

Genom ordvalen ”utveckla” och ”träningsprogram” där sexualiteten likställs med en 

sportprestation åsyftas att sexualiteten inte är tillräcklig i sig utan måste arbetas med och övas 
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upp. Att tala om kvinnors sexualitet utifrån en konsumtionsdiskurs innebär undantagslöst att 

man utgår från en presupposition om att läsaren inte är helt tillfredsställd med sitt sexliv och 

att det behöver kryddas genom konsumtion av erotiska tillbehör.  

 

Sammanfattning av temat 
 

Här har alltså ytterligare en aspekt, sexualiteten, knutits till ett kommersialiserat kvinnoideal 

genom kvinnotidningarnas konsumtionsretorik och förvandlats till en konsumtionsvara. Detta 

genom att sexualiteten i materialet artikuleras som en viktig del av den kvinnliga identiteten 

där vad som är sexigt definieras av den konsumtionsdiskurs som har tolkningsföreträde i 

tidningarna. Här framträder ett sexuellt ideal applicerat på kvinnan som är gemensamt för alla 

studiens tidningar utom julia och som är kopplat till konsumtion. Dels handlar kvinnors 

sexualitet om kroppslig perfektion och skönhet där det krävs konsumtion av smink och kläder 

för att framstå som sexig i en manlig betraktares ögon, dels handlar kvinnors sexualitet om 

viljan att experimentera med sin sexualitet genom konsumtion av erotiska tillbehör. Här 

framställs kvinnan på samma gång som både sexobjekt och sexuellt subjekt. Pendlingen 

däremellan visar tydligt på de dubbla budskap som Karin Ekman varnar för. I båda fallen 

reproduceras den heterosexuella matrisens maktstruktur och den binära oppositionen mellan 

man och kvinna då sexualiteten i materialet uteslutande handlar om heterosexuella relationer 

som främjar reproduktionen.  

 

Kvinnlighet till salu 
 

Konsumtionssamhällets objektiva ställning 
 

I analysen, som konkret visar på hur kvinnotidningarna i och med att de i första hand är 

positionerade inom en konsumtionsdiskurs när de producerar bilder av kvinnan reproducerar 

och konstituerar kvinnobilder som står inför konsumtion, har jag främst uppehållit mig vid 

det som Fairclough kallar för textnivån i sin tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. 

I denna slutdiskussion vill jag vidga studien till att även omfatta den diskursiva praktikens nivå 

och den sociala praktikens nivå.  

Genom att beakta det ansenliga utrymme som faktiskt ges för konsumtion i 

kvinnotidningarna visar materialet på att tidningarna själva utgör en del av 

konsumtionssamhället och därmed också lyder under dess logik; om definitionen av 

kvinnlighet i materialet skulle vara statisk skulle man inte kunna sälja några tidningar. Att 
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koppla samman kvinnlighet med konsumtionssamhällets definition av densamma fyller därför 

en kommersiell funktion inte bara för det kapitalistiska samhället utan även för tidningarna, 

att som kvinna leva upp till normerna för kvinnlighet sker genom konsumtion av olika 

produkter samtidigt som tidningarna säjer nummer på att förmedla dessa produkter till läsarna. 

Att det går regelbundna moden i hur kvinnor ska se ut som växlar med årets säsonger driver 

alltså på försäljningen av produkter men även av tidningarna. Konstruktionen av kvinnan som 

förmedlas genom tidningarna står därmed i relation till den kapitalistiska och kommersiella 

aspekten av tidningsproduktionen d.v.s. att tidningarna är en del av det kapitalistiska samhället 

och lyder under konsumtionssamhällets logik.  

Det är alltså från denna position d.v.s. som en naturlig del av konsumtionssamhället som 

tidningarna när de talar om kvinnan skapar en betydelse av henne som konkretiseras i det 

mode- och skönhetsrelaterade materialet och som därmed reproducerar de normer som är satta 

av konsumtionssamhället. (Här blir vikten av det foucaultska maktperspektivet för feminismen 

tydligt eftersom kvinnotidningarna skapar kvinnobilder utifrån en konsumtionsdiskurs inom 

vilken både män och kvinnor ingår, vilket betyder att även kvinnor är delaktiga i 

konstruktionen av den kvinnobild som dominerar idag. Både medierade texter (bl.a. 

kvinnotidningarna och reklamen) och kvinnors vardag (bl.a. konkreta kroppsformande 

praktiker och konsumtion av mode- och skönhetsprodukter) är, som studien visat, viktiga delar 

i diskursen om kvinnlighet. Kvinnor är själva både aktiva tolkare och medskapare av denna 

diskurs genom att ta del av tidningarnas och reklamens budskap och genom att forma och 

smycka sina kroppar enligt de mallar som presenteras för att framstå som kvinnliga. Rådande 

former av kvinnlighet upprätthålls alltså inte av fysisk kontroll uppifrån en hierarkisk struktur 

utan inifrån genom individuell självbevakning och anpassning till normer.) Detta bygger i sin 

tur på att konsumtionssamhället idag utgör en stark objektivitet och därmed inte är ifrågasatt 

varken av kvinnotidningarna eller av dem som lever i det, utan konsumtionssamhället utgör en 

föreställning om värden som vi ser som ”sann”. Detta gör att konsumtionen som i själva verket 

är en diskursiv konstruktion, genom att vara en del av det objektiva samhället upplevs som ett 

faktum. Här utgör definierandet av människan som konsument ett exempel på hur en viss 

världsbild konstrueras som ”det naturliga” d.v.s. som något som inte ifrågasätts genom sociala 

krafters påtryckning (i detta fall det kapitalistiska samhället). Konsumtionssamhällets starka 

objektivitet kommer tydligt fram i materialet genom att man hela tiden bygger vidare på 

reklamens texter och konventioner i mode- och skönhetsreportagen, det pågår alltså aldrig en 

kamp om konsumtionen där denna ifrågasätts. Diskursen om kvinnlighet utgör däremot inte 

något faktum såsom konsumtionen, utan i samhället pågår en ständig kamp om definierandet 
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av kvinnlighet där t.ex. feministiska diskurser å ena sidan strider med andra diskurser i 

samhället och å andra sidan sinsemellan om att ge ordet kvinna olika innebörder. Här blir det 

konsumtionssamhället (som både tidningar och läsare är en del av) som i egenskap av sin 

objektiva ställning ges prioritet att fylla det tomma tecknet kvinna med mening. Därmed utgör 

konsumtionssamhällets definition av den flytande kvinnliga identiteten den definition som vi 

som lever i det uppfattar som ”sann”. 

Den moderna kvinnobilden utgörs utifrån konsumtionsdiskursens hegemoniska ställning av 

en kvinnlighet som sitter på ytan och som är formbar via konsumtionsbara element, vilket 

feminismen länge har riktat stark kritik mot då kvinnan därmed blir en kropp och ett objekt. 

Tidigare studier av kvinnotidningar har visat på att förändringar av tidningarnas 

kvinnorepresentationer har ägt rum efterhand som feminismen har givits större utrymme i 

samhället: kvinnor inte längre är offer för romantiken utan blir mer och mer självständiga. De 

representationer av kvinnlighet som jag ser i mitt material påminner däremot mycket lite om 

den postmoderna feministiska teoribildningens tankar om genusidentiteter. Medan den 

postmoderna feminismen förordar en betoning på skillnader mellan kvinnor och därmed en 

dekonstruktion av genus behandlas kvinnor i materialet utifrån konsumtionsdiskursens 

definition som en homogen grupp. Detta sker dels genom att man just genom att rikta sig till 

bara kvinnor skapar dem som grupp och genom att man i materialet negligerar skillnader som 

förekommer mellan kvinnor, t.ex. vad det gäller etnicitet, klass och sexualitetsaspekter. Att man 

riktar sig till så olika ålderskategorier med i stort sett samma kvinnobild reproducerar 

ytterligare tanken om att erfarenheten av att vara kvinna är lika för alla kvinnor, då samma 

kvinnobild gäller för såväl barn som medelålders kvinnor. Den postmoderna feminismen skulle 

mena att en sådan kategorisering leder till att en sådan grupp skapas genom att kvinnor ges 

något gemensamt, i detta fall ett intresse för sysslande med mode och skönhet. Därmed står 

kvinnotidningarna i kontrast till den postmoderna feminismen som verkar för en 

dekonstruktion av begreppen manligt och kvinnlig och som inte vill tala om kvinnan som en 

kategori eller ens erkänna hennes existens. 

Här blir begreppet intertextualitet som ett index på historisk utveckling och social 

förändring användbart. Sätten man definierar kvinnlighet på bygger på intertextualitet mellan 

tidningarna och reklamen men även sinsemellan tidningarna, d.v.s. man bygger dels vidare på 

reklamens texter och konventioner dels på tidigare artiklar och stilistiska grepp. 

Intertextualiteten i materialet blir också tydlig om man tar i beaktande när tidningarna 

startades: amelia 1995, Silikon 1999, julia 2000 och tara 2000. Trots att det har gått fem år 

mellan tidningarnas tillkomst använder man sig av samma konventioner för att presentera 
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mode och skönhet och det är också samma element som står inför konsumtion som presenteras 

i de olika tidningarna vilket tyder på en låg interdiskursivitet då samma ideal gäller för både 

flickor, unga tjejer och medelålders kvinnor. Här är ännu en bekräftelse på att konsumtionen är 

ett faktum då kvinnobilderna efter fem års tid fortfarande definieras inom ramen för 

konsumtion och inte alls tagit intryck av andra betydande samhällskrafter som t.ex. 

feminismen (även om vissa tidningar inom genren kallar sig feministiska, vilket de uppenbart 

inte är). När kvinnors identitet på detta sätt definieras utifrån en konsumtionsdiskurs som 

ensam har tolkningsföreträde uteblir den diskursiva kamp som leder till social förändring, utan 

den diskursiva praktiken bidrar i stället till reproduktion, vilket får sociala konsekvenser t.ex. 

att rådande maktförhållandena mellan män och kvinnor förstärks. Detta genom att 

kvinnotidningarnas representationer skapar kulturella förväntningar på kvinnliga identiteter 

som bidrar till att upprätthålla dikotomin manligt/kvinnligt och dess innebörder. Dessa 

representationer följer sedan kvinnor hela livet eftersom denna tidningsgenre inte som tidigare 

bara inriktar sig på en ungdomskategori utan kvinnligheten är idag till salu för alla 

åldersgrupper. 

 
I konsumismens våld? 
 

Slutligen vill jag återknyta till diskussionen om konsumtionens betydelse för kvinnors 

emancipation och de polära tolkningarna av den inom konsumtionsforskningen som inleddes i 

kapitel 2. Detta genom att utifrån konsumtionsaspekter i mitt eget studiematerial försöka finna 

stöd för om konsumtionen kan sägas bidra till kvinnoförtryck där kvinnan har fastnat i 

konsumismens våld i definierandet av sig själv som den traditionella konsumtionsforskningen 

har hävdat, eller om konsumtionen i faktiskt kan ses som en kreativ process som bryter fixerade 

patriarkala föreställningar om kvinnlighet, som den nyare konsumtionsforskningen fört fram.  

I materialet från de fyra kvinnotidningarna finns tydliga paralleller till den tredje 

representationsmöjlighet i konsumtionsdikotomin som Bowlby för fram där konsumenten på 

samma gång är hedonistisk och rationell i olika situationer. Dels förekommer termer som att 

”frossa i” och ”hänge sig åt” i samband med de mode- och skönhetspraktiker som uppmanar 

till konsumtion i materialet vilket tyder på en hedonistisk konsument som styrs av reklam och 

sociala strukturer. Dels förekommer termer som ”budget”, ”fynda” och ”investera” i artiklarna 

vilket i stället kan kopplas till en rationell konsument som är aktiv och medveten om sina val. 

Dessa två konsumtionsbeteenden förekommer ibland till och med i samma reportage, vilket 

tillåter läsaren att själv välja sin roll, t.ex.: ”Spara & slösa? […] Låt plånboken avgöra hur lyxig du 

kan vara den har månaden” (Silikon, 7/2001:71). I materialet finns alltså både uttryck för 
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kvinnan som en hedonistisk och rationell konsument, vilket talar för att kvinnor inte 

nödvändigtvis är manipulerade (och män autonoma) när det gäller konsumtion. Samtidigt har 

Campbell framhållit att det traditionellt manliga rationella sättet att shoppa på inte är förenligt 

med den postmoderna konsumtionen som till stor del styrs av ett ”ha-begär” och därför för 

han fram den traditionellt kvinnliga konsumtionen som framtidens shoppingideologi (se 

Campbell, 1997:175). Närvaron av denna tredje representationsmöjlighet i materialet bekräftar 

tesen om att konsumtionsdikotomin har blivit otydligare i det postmoderna 

konsumtionssamhället vilket skulle betyda att män och kvinnor inte längre socialiseras in i två 

polära konsumtionsbeteenden.  

Med denna tredje representationsmöjlighet som mitt material visar på i åtanke blir det 

omöjligt att helt förkasta manipulationstesen och tala om konsumenten (oavsett 

könstillhörighet) som enbart rationell som den nyare konsumtionsforskningen har gjort. Det 

vore också naivt att blunda för den makt som reklamen och sociala strukturer utövar på 

konsumenten vilket inte minst blir tydligt i tidningsmaterialets representationer av kvinnor 

som vanemässigt sker utifrån en konsumtionsdiskurs som inte ifrågasätts. Därför blir det också 

enligt min mening omöjligt att inta en syn på kvinnors konsumtion som kreativ och 

frigörande. Eftersom konsumtionssamhällets definition av kvinnan inte alls överensstämmer 

med den postmoderna feminismens politiska syften ligger det snarare närmare till hands för 

mig att betrakta konsumtionen som förtryckande. Utifrån de aspekter som analysen givit ser jag 

däremot till skillnad från den traditionella konsumtionsforskningen inte att sysslandet med 

mode och smink i sig gör att kvinnan hamnar i konsumismens våld utan snarare p.g.a. det sätt 

på vilket plagg, accessoarer och smink kontextualiseras och fylls med mening av 

konsumtionsdiskursen (där t.ex. användandet av ett rött läppstift kommunicerar sexualitet 

o.s.v). Jag ställer mig heller inte bakom den traditionella konsumtionsforskningens syn på 

kvinnan som förtryckt av ett patriarkat som styr produktionsmedlen. Det vore dock lika fel att 

påstå att den traditionella konsumtionsforskningen är den enda rådande som att hävda den 

nyare konsumtionsforskningens tolkning som allmängiltig, för även om kvinnor mer eller 

mindre är slavar under mode- och skönhetsindustrins ideal kan man inte heller bortse från att 

de samtidigt har ett fritt val och därför är mode- och skönhetsföretagen också beroende av att 

tillfredsställa dem.  

Utifrån den specifika kontext som min egen studie utgör blir min förståelse av 

konsumtionens roll för kvinnan trots de positiva tolkningar som den lyfts fram av den nyare 

konsumtionsforskningen ändå ifrågasättande. Även om den kvinnliga konsumenten kanske 

inte fullt ut kan sägas utgöra ett passivt offer för det kapitalistiska konsumtionssamhälle vi 
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lever i är hon onekligen en social varelse som ingår i (och rättar sig efter) det objektiva 

konsumtionssamhällets regler och strukturer. Detta innebär att kvinnor genom konstituerandet 

av en social identitet i huvudsak baserad på konsumtion oundvikligen bidrar till att stärka det 

kapitalistiska samhälle som upprätthåller den rådande och ojämlika maktbalans som vi lever i 

och som förtrycker kvinnor.  
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