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Abstract  
Hur har modejournalistiken sett ut och utvecklats sedan 1921 till nutid? Denna uppsats 

undersöker det genom att analysera artiklar ur Idun och Husmodern från 1921, 1955, 

samt deras respektive slutnummer – Idun 1963 och Husmodern 1988. Idun och 

Husmodern kan ses som föregångare till dagens tidningar med modeinnehåll och därför 

görs även en jämförelse med två av dagens största modetidningar – Damernas Värld 

och Femina.  

 

Syftet är baserat på frågorna: Hur mycket utrymme får modejournalistiken? Hur ser 

texterna ut? Hur är texterna skrivna? Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? Hur 

samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser?  

 

En kvalitativ text- och bildanalys görs på de utvalda artiklarna. Fyra artiklar per år och 

tidning, Idun och Husmodern, från 1921 och 1955, samt en artikel från deras respektive 

slutår analyseras. Ur de aktuella numren av Damernas Värld och Femina analyseras en 

artikel från respektive tidning.  

 

Undersökningen visar att det skett förändringar i modejournalistiken, både i layout och i 

text. Det märks främst då bilderna tar allt mer plats och texten krymper. Även 

skribenternas stil förändras på så vis att det fria och skönlitterära försvinner, samt att 

texterna inte längre innehåller lika mycket kunskap och fördjupning. Men det kvarstår 

ändå likheter. Dagens Damernas Värld och Femina påminner om de tidningarna som då 

kallades för veckopress och som innehöll delvis mode, men även annat material.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyckelord: Damernas Värld, Femina, Husmodern, Idun, journalistik, magasin, mode,  

modejournalistik, samhälle, teknik, tidningar, utveckling, veckopress.   
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1. Inledning 
Vad är modejournalistik? Vad är mode och vad är journalistik? Det är stora frågor som 

inte kan besvaras fullt ut i den här uppsatsen, men de kommer att ligga som en grund för 

den.   

 

Utifrån erfarenhet, bland annat av att ha läst modevetenskap, samt skrivit en tidigare 

uppsats om hur modejournalistiken såg ut 1921, ser jag stora skillnader i 

modejournalistiken – men även likheter. Jag vill undersöka den svenska 

modejournalistikens utveckling, eftersom jag tycker att det är viktigt att bevara det 

svenska språket och kulturen, med tanke på hur mycket utländskt inflytande det är i 

dagens modejournalistik. Jag tycker också att det är viktigt att bevara den tryckta 

skriften och papperstidningen, därför kommer jag att undersöka modejournalistiken i 

tryck på papper – tidningar och magasin.  

 

Jag kommer även att fokusera på kvinnan både som läsare och skribent, det gör jag med 

tanke på att det främst var kvinnor som skrev om mode och det var kvinnor som läste 

om det. Det fanns dock, redan i början på 1920-talet manliga läsare och skribenter inom 

området. Men de har framför allt synts mer de senaste åren, under 2000-talet.  

 

Den första avsikten var att studera flera tidningar med modejournalistiskt innehåll, samt 

göra nedslag vart tjugonde år från 1921 fram till i dag 2011. Men det blev för stort och 

jag har begränsat mig rätt rejält. Jag har framför allt tittat närmare på Idun och 

Husmodern, från den tidigare perioden, då de var de dominerande tidningarna med 

modeinnehåll. Även Damernas Värld och Femina, som kom på 40-talet och deras 

parallella tid med Idun och Husmodern. Idun gick 1963 ihop med Vecko-Journalen och 

Husmodern lades ner 1988. Tanken var från början att även undersöka dagens 

dominerande modemagasin Elle, Plaza och Bon, men efter ytterligare begränsning 

valdes de bort.  

 

Begränsningen innebar alltså att fokusera på Idun och Husmodern från åren 1921, 1955, 

samt deras respektive slutår. Urvalet ger ändå en god översikt över modejournalistikens 

utveckling under 1900-talet. Idun och Husmodern var de första tidningarna som 

innehöll en mera omfattande modejournalistik och de är föregångare till dagens 

modemagasin. För att knyta an undersökningen till dagens situation, så kommer även 
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analyser att göras av dagens äldsta och mest etablerade (som de själva kallar sig) 

modemagasin i Sverige - Damernas Värld och Femina. Det kommer dock att bli en 

mindre översikt, enbart över ett av varderas aktuella nummer. Det ska även bli 

intressant att se skillnader och likheter, om och i sådana fall vad som finns kvar av 

modejournalistiken sedan 1921, nästan ett sekel från i dag.  

 

Uppsatsen fokuserar på modejournalistiken och texterna om mode. Modehistoria och 

dess utveckling är också intressant, men det är inte om vad, utan hur modejournalistiken 

har utvecklats, som undersökningen handlar om. Exempel kommer dock att ges – om 

vad modejournalistiken handlar om. Vad modejournalistiken handlar om kan vara 

diffust, då mode är ett stort begrepp, men främst om kläder och sättet att klä sig. Men 

även om de olika inblandade aktörerna, som sömmerskor, modeller och journalister. 

Samt andra faktorer som påverkar modet, som produktionsförhållanden och 

konsumtionsvanor. 

 

Detta är en undersökning som går att bygga vidare på – vilket jag redan har visioner om.  
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2. Bakgrund 
Det har hänt mycket under 1900-talet när det gäller teknik- och samhällsutveckling. 

1921, året då denna undersökning inleds, fick kvinnan rösträtt. Hennes självständighet 

har sedan växt i enorm fart. Det första världskriget var över, men det andra väntade. Vid 

den andra undersökningsperioden, 1955, var även det andra världskriget över. 

Världskrigena påverkade såklart ekonomin och möjligheten att konsumera – bland annat 

tidningar och mode, samt tidningar om mode. Konjunkturen har gått upp och ner och 

kjollängderna med dem. Modet och sättet att klä sig är starkt beroende av och påverkas 

av yttre faktorer – vad som händer och sker. Likaså har journalistiken om modet 

påverkats av dessa händelser.  

 

Teknikens utveckling och det digitala nätverket har skapat forum för alternativ 

journalistik. Under de senaste åren, främst under 2000-talet har den alternativa 

journalistiken tagit mer utrymme på nätet i form av bloggar och sociala medier. Vem 

som helst kan skapa en blogg och skriva om sitt specialintresse, väldigt många skriver 

just om mode och skönhet. Även i sociala medier, som facebook och twitter kan man 

uppdatera sina tankar och idéer. Att vem som helst kan yttra sig är en bra demokratisk 

del, men det kan också innebära dåligt inflytande på så vis att allt inte kan kontrolleras. 

Den alternativa journalistiken konkurrerar med den traditionella journalistiken. Men den 

traditionella journalistiken bär på en djupare granskning och professionellitet, som blir 

svår för den alternativa journalistiken att slå. Detta är en intressant diskussion som dock 

inte kommer att studeras närmare i den här uppsatsen. Men är en lämplig fråga att 

diskutera vidare i detta sammanhang.  

 

Innan datorn och Internet kom var det radion och teven som utmanade den skrivna 

journalistiken och tidningarna. Men trots teknikens utveckling och journalistikens 

konkurrenter så har inget medium direkt försvunnit, utan de har i stället kompletterat 

varandra.  

 

Teknikens utveckling har även påverkat fotografiet – det visuella mediet tar allt större 

plats. 1921 dominerade texterna på sidorna i tidningarna. Det kunde visst finnas bilder, 

antingen svartvita fotografier eller illustrationer. I dag kan man se en märkbar skillnad, 

då fotografierna tar mest uppmärksamhet och dessutom lyser upp sidorna med färg. 

Texten har krympt och fungerar ofta enbart som bildtext – en kort förklaring av vad 
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bilden visar. Som det klassiska uttrycket lyder: ”en bild säger mer än tusen ord” 

stämmer till en viss del. Men texten ger en förklaring och en fördjupning som i många 

fall är nödvändig för förståelse – speciellt om man är intresserad av ett visst ämne och 

då vill få mer detaljerad information.  

 

Teknikens utveckling har även påverkat layout- och tryckmöjligheter. Ett modemagasin 

i dag produceras i en dator och man kan laborera med texter och bilder fram och 

tillbaka. Det finns en stor färgpalett att använda sig av och man kan redigera bilder i 

bildbehandlingsprogram. Detta påverkar så klart hela intrycket av en tidning – eller 

magasin som det kallas när omslaget blir tjockare och glansigare. Även tryckerierna har 

fått bättre maskiner och det går att välja mellan olika papperskvaliteter. 

 

Även om den här uppsatsen fokuserar på modejournalistiken så påverkas den av 

annonser och reklam. I dag är modejournalistiken beroende av annonsintäkterna för att 

överleva ekonomiskt. Man kan se historiskt hur konjunkturen har påverkat 

journalistiken, samt konsumtionsvanorna. I dag lever vi ett konsumtionssamhälle och 

det märks tydligt i modemagasinen. Annonserna och det redaktionella materialet flyter 

ofta ihop, gränsen är vag. 1921 rapporterades det mest om det nya modet inför 

säsongerna: vår, sommar, höst och vinter. I dag rapporteras det varje ny vecka och 

klädkedjorna skyltar ständigt om i sina fönster. Det går gärna inte att hålla sig 

uppdaterad och köpa allt nytt som flyger upp på galgarna. Men denna 

konsumtionsutveckling har så klart påverkat modejournalistiken, både i den 

redaktionella texten och i antal annonser. Det är även en ekonomisk fråga för 

medieföretagen i dag, då de är beroende av annonsintäkterna för att kunna överleva.   

 

I dag kan man även läsa om mode som ett akademiskt ämne på Stockholms universitet. 

Det startade 2006 genom en donation från familjen Erling-Perssons Stiftelse. Många 

tror att mode enbart handlar om kläder, vilket det inte gör. Kläder är konkret, det går att 

ta på. Mode är abstrakt, det går inte att ta på. Kläder kan ses som en del av modets 

process, där även andra faktorer ingår. Och man kan se mode som ett system, bestående 

av flera aktörer. En av dessa aktörer är just modetidningen/magasinet. Föregångare till 

dagens modemagasin var den så kallade veckopressen – som Idun och Husmodern, då 

de var tidningar för kvinnan och innehöll delvis mode.  
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3. Teoretisk ram och tidigare forskning 

Det finns knappt någon tidigare forskning om den svenska modejournalistikens 

utveckling. Däremot så finns det liknande undersökningar och forskning inom 

närliggande områden. Det finns litteratur om mode respektive journalistik, här kommer 

en sammanfattning:  

 

3.1 Om svensk veckopress  

En annan historia – om kvinnors läsning och svensk veckopress av Lisbeth Larsson. 

Lisbeth Larsson är lärare och forskare på Göteborgs universitet. Hon har band annat 

forskat inom biografiforskning, litteraturteori, litteraturhistoria och populärkultur. I den 

här boken redogör hon för veckopressens historia och utveckling, samt för hur 

kvinnornas läsning har utvecklats. Hon skriver bland annat om Idun-traditionen, där hon 

även nämner Husmodern. Hon skriver att Idun och Svensk Damtidning var de första 

inom denna tradition och de etablerades 1887 respektive 1889. Hon beskriver deras 

innehåll: ”De är bildfattiga, domineras av kärleksfiktion och artiklar företrädesvis i 

kvinnoämnen och sätter kvinnans praktiska arbete i hemmet i centrum.”1 Både Idun och 

Svensk Damtidning förändras däremot omkring sekelskiftet, skriver hon. ”Då ökar de 

fotografiska bilderna, och det kulturella intresset kommer alltmer att sätta sin prägel på 

tidningarna, dock med bibehållet kvinnoperspektiv.”2 Med tanke på att Idun undersöks i 

den här uppsatsen kan det vara intressant att veta lite mer om dess historia. ”1899 ändrar 

tidningen undertitel från Praktisk Veckotidning för Qvinnan och Hemmet till Illustrerad 

tidning för kvinnan och hemmet och hädanefter är Idun en rikt illustrerad tidning, som 

domineras av kulturella nyheter.”3 Lisbeth Larsson fortsätter att berätta om vad som 

händer i den utvecklade traditionen under mellankrigstiden. Idun och Svensk 

Damtidning förändras inte nämnvärt utan det är den nya kvinnotidningssuccén 

Husmodern som står för förnyelse inom traditionen. Hon hänvisar också till Margareta 

Bergers Fruar och damer, att Husmodern talar med sina läsare medan Idun pratar till 

eller om henne. Husmodern har hemarbetet som profession.4 

 

                                                
1 Larsson (1989) En annan historia – om kvinnors läsning och svensk veckopress s. 105 
2 Ibid. s. 105 
3 Ibid. s. 105 
4 Ibid. s. 126  
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Fruar och damer – kvinnoroller i veckopress av Margareta Berger. Margareta Berger 

har själv jobbat som journalist i både dags- och veckopress, bland annat på Husmoderns 

redaktion. I Fruar och damer har hon undersökt hur kvinnans roll på redaktionerna Idun 

och Husmodern sett ut. Hon har fokuserat på åren 1930, 1945, 1961, samt Husmodern 

år 1971 (då Husmodern levde längre än Idun). I Fruar och damer får vi en god 

presentation om hur arbetet såg ut på Husmoderns och Iduns redaktioner. För den här 

uppsatsen är det relevant att se vilka som var medarbetare under vilka år, hur 

tidningarnas redaktionella utveckling skett och hur läsekretsen såg ut. Till exempel så 

skriver hon om Husmodern 1921: ”Tidningen ’går bäst på landsbygden’, bättre där än i 

Stockholm och större städer. Den har stark förankring i grupper med kyrkligt intresse 

och nykterhetsintresse. Speciellt med tanke på annonsörerna är läsarnas höga 

medelålder ett bekymmer, den anses ligga vid 40-60 år.”5 Om Idun 1921: ”Idun vet att 

dess läsekrets i hög grad är stockholmsk, möjligen speciellt östermalmsk, men att den 

därjämte har spridning över landet. Någon läsekretsundersökning görs varken nu eller 

senare men tidningen utgår av traditionen från att den främst når läsare – kvinnor och 

män – inom allmänintresserade, allmänbildade borgerliga skikt.”6  

 

Både Lisbeth Larssons och Margareta Bergers böcker ger detaljerad information om den 

svenska veckopressen under 1900-talet. De har båda undersökt veckopressen i sin 

helhet, vilket inte den här uppsatsen avser. Den här uppsatsen fokuserar på 

modeinnehållet – vad som skrivs, men framför allt hur det skrivs om mode, som dock är 

en stor del av veckopressens innehåll. Idun och Husmodern kallades förr för veckopress, 

eftersom de då kom ut en gång i veckan. Det fanns då inga renodlade modetidningar, 

men Idun och Husmodern är exemplariska föregångare till dagens modemagasin.  

 

3.2 Om mode  

Mode finns i dag som ett akademiskt ämne på Stockholms universitet. På centrum för 

modevetenskap är Louise Wallenberg och Dirk Gindt verksamma och de är båda 

redaktörer för Mode – en introduktion, en tvärvetenskaplig betraktelse. Det är den första 

boken i Sverige som diskuterar ämnet mode på en akademisk nivå. Och hur kan mode 

kopplas samman med andra ämnen? Tretton författare som är lärare eller forskare inom 

humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi medverkar i boken. Med tanke på den här 
                                                
5 Berger (1974) Fruar och damer s. 33 
6 Ibid. s. 44 
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uppsatsens syfte – att se hur modejournalistiken har utvecklats, är det relevant att se hur 

man behandlar ämnet mode på en akademisk nivå, samt att knyta ihop det med 

journalistiken. I inledningen skriver Louise Wallenberg och Dirk Gindt: ”Mode är ett 

möte mellan dräkthistoria och ekonomi; det handlar om kreativa och estetiska insatser, 

samtidigt som det är en stor industri. Spörsmål kring inredning och design är lika 

centrala som studier av kroppar och kommunikationen med omvärlden genom kläder 

och kostymer. Betydelsen av modekonsumtion för hur vi representerar och iscensätter 

våra identiteter spelar stor roll, men likaså frågan om vem som producerar dessa kläder 

– och under vilka omständigheter.”7  

 

En annan författare som försöker förklara ämnet mode på en vetenskaplig nivå är 

Yuniya Kawamura i boken Modeologi. I sin inledning skriver hon: ”Modeologi är ett 

sätt att studera mode. Det som studeras är inte kläder och inte heller beklädnad, vilket 

innebär att dessa två – mode och kläder/beklädnad – är två skilda begrepp, som kan eller 

bör studeras var för sig. Modeologi innebär en sociologisk undersökning av mode som 

behandlar mode som ett system av institutioner, ett system som producerar mode både 

som idé och praktik.”8 Yuniya Kawamura skriver även om modets väktare – 

modejournalistiken. ”Plaggen som beskrivs i text och bild anammas som ’inne’, och 

tidskriften anses vara en viktig informationskälla för sina läsare.”9 Hon diskuterar även 

modetidningens historia: ”Modetidningarna uppstod före och efter första världskriget, 

och har sedan dess dragit enorma fördelar av fotografiets och illustrationskonstens 

tekniska utveckling. Modefotografering, som började på 1920-talet, har stadigt 

förbättrats genom åren och kan användas som ett viktigt visuellt källmaterial. Samtidigt 

har det drivit upp tempot inom marknadsföringen. Fotografering är numera ett av 

modets viktigaste propagandaredskap i specialtidningar och dagspress.”10 

 

I Sexton texter om mode medverkar flera erfarna modejournalister – om vad de tycker 

om ämnet, bland annat om modejournalistik. Det kommer dock inte citeras så mycket 

från denna bok i den här uppsatsen, men boken innehåller flera bra tankar som ligger till 

grund för några av slutsatserna. En av de mest erfarna modejournalisterna i Sverige är 

                                                
7 Wallenberg, Gindt (2009) MODE – en tvärvetenskaplig betraktelse s. 9-10 
8 Kawamura (2007) Modeologi s. 17  
9 Ibid. s. 126 
10 Ibid. s. 128  
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Lotta Lewenhaupt. Hon jobbade på Damernas Värld 1970-1990, där hon hade en egen 

spalt som kallades ”det allra senaste”. 1992-2011 var hon redaktionschef på Elle 

Interiör. Lotta Lewenhaupt har skrivit Modeboken, där hon redovisar hela 1900-talets 

modehistoria. Men eftersom den här uppsatsen fokuserar mer på hur än om vad 

modejournalistiken handlar om, så ligger Modeboken mest som en grund för hur modet i 

journalistiken har utvecklats.  

 

Modejournalistiken består både av text och av bild. I boken Bilden av modet har Lotta 

Lewenhaupt tillsammans med Tonie Lewenhaupt samlat ihop de främsta 

modefotograferna och de bästa modebilderna från 1940-talet till 2000-talet. Tonie 

Lewenhaupt är modejournalist och stylist. I del 1, 40-50- talet skriver de om de tryckta 

modenyheterna: ”Dagstidningarnas tryck är ännu så dåligt att tecknade plagg fungerar 

bättre än fotograferade till skillnad från tidskrifternas modeannonser som allt oftare är 

fotograferade, särskilt helsidorna, ibland med fotografens namn utsatt. Färgbilderna 

väntar ännu i framtiden. De få som syns är färglagda, ofta grällt starka med mycket 

rött.”11 Vi får presentationer av de främsta modefotograferna, bland annat Sten Didrik 

Bellander som är fotograf i de artiklar/reportage som analyserats ur Idun1955.12 Samt 

Ralf Turander som fotat för Husmodern 1988.13 Även delar ur Feminas och Damernas 

Världs utveckling beskrivs.  

 

3.3 Om mode och svensk veckopress  

Ur boken Iklädd identitet, redaktörer Madeleine Hurd, Tom Olsson och Lisa Öberg, 

kommer jag att hänvisa till Eva Blombergs kapitel ”konsten och garderoben”, där hon 

skriver om kvinnans roll både som läsare och skribent i populärpressen. Eva Blomberg 

är docent i historia på Södertörns högskola och har även skrivit Vill ni se en stjärna: 

Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953. Filmjournalen liknar både Idun och 

Husmodern och Eva Blombergs analyser och resultat kan jämföras med de som kommer 

i den här uppsatsen. Hon fokuserar på hur filmstjärnorna avspeglades, men det syns 

även i Idun och Husmodern. Filmstjärnorna, de som i dag kallas kändisar är en stor 

inspirationskälla för modetidningarna. Men den här uppsatsen fokuserar dock mer på 

hur än om vad modejournalistiken handlar om.  

                                                
11 Lewenhaupt, Lewenhaupt (2009) Bilden av modet s. 17  
12 Ibid. s. 53 
13 Ibid. s. 135 
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3.4 Om journalistiken och teknikens utveckling   

Vart är journalistiken som yrke på väg? Kan vem som helst bli journalist? I Ett yrke på 

glid – om journalistrollens de-professionalisering försöker Gunnar Nygren besvara den 

frågan så gott det går. Gunnar Nygren är medieforskare och lektor i journalistik på 

Södertörns högskola.  Han ger även en kort beskrivning av journalistikens historia. 

”Journalistyrket växte fram i slutet av 1800-talet. När de nya masspridda 

dagstidningarna skulle fyllas krävdes fler anställda som självständigt kunde leta upp 

nyheter och berätta dessa i tidningen. Det växande lönearbetet hade skapat en marknad 

för tidningar, och de nya rotationspressarna kunde trycka till en kostnad som gjorde 

tidningarna billigare. De moderna tidningarna växte fram med industrisamhället: 

nyhetsförmedlingen underlättades av telegrafen och nyhetsbyråerna, de nya järnvägarna 

underlättade distributionen och annonser började fylla tidningarna.”14  

Gunnar Nygren beskriver vidare ordet profession – att det både kan vara ökad 

yrkesskicklighet och att en yrkesgrupp utvecklas mot en sammanhållen profession. För 

att bli just journalist krävs ingen speciell utbildning egentligen, även om det är en fördel 

– och i dag finns det flera utbildningar att välja mellan, både på högskolenivå och på 

andra nivåer. Han går även in på journalistikens utveckling i form av olika tekniker som 

växt fram och hur informationsförmedlingen har förändrats.  

 

En annan bok som innehåller frågor om journalistikens utveckling är: Framtiden har 

redan varit här, hejat och passerat, där Petra Jankov Picha på Svenska 

journalistförbundet har samlat ihop unga journalters tankar om journalistikens framtid.  

 

Båda dessa böcker ligger som grund för den här uppsatsens undersökning. Hur har 

själva journalistyrket utvecklats och förändrats? Det har framför allt hänt mycket de 

senaste åren, under 2000-talet när det gäller teknik och alternativ journalistik. Detta är 

en mycket intressant diskussion, som dock inte kommer att ta så mycket 

uppmärksamhet i den här uppsatsen – men som absolut ligger som grund för fortsatt 

forskning.  

 

 

 

                                                
14 Nygren, (2008) Ett yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering s. 11  
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3.5 Uppsatser om modejournalistik  

Moa Alneskog och Johanna Ewerbring har skrivit uppsatsen ”Makten över modet – från 

reflektion till konsumtion”, där de kollar på hur modejournalistiken sett ut i Damernas 

värld sedan den startade 1940. Deras uppsats är snarlik den här, men de fokuserar som 

sagt enbart på Damernas Värld och de analyserar tidningen i sin helhet, både när det 

gäller text, fotografi, annonser med mera. Den här uppsatsen har ett något annorlunda 

urval och väljer att göra en undersökning som startar tidigare än deras, samt även andra 

analysobjekt. Moa Alneskog och Johanna Ewerbring skrev sin kandidatuppsats 2009 på 

Södertörns högskola, programmet för journalistik och multimedia. 

 

”’The bold and the Beautiful’ – en studie om den svenska modejournalistiken och dess 

utmanare” är skriven av Linnéa Sjölund. Hon jämför den traditionella 

modejournalistiken med det nya fenomenet modeblogg och funderar på hur de förhåller 

sig till varandra. Hon går som sagt in delvis på den traditionella journalistiken och dess 

historia, men hon fokuserar mest på modebloggarna. Den här uppsatsen har ett bredare 

perspektiv och går längre tillbaka i tiden, men Linnéas uppsats är absolut en 

inspirationskälla – då modebloggarna tar över modejournalistiken allt mer. Även om 

inte den här uppsatsen kommer att gå in så mycket på just modebloggar, så är det 

intressant och relevant med tanke på den utveckling som skett och som pågår. Linnéa 

Sjölunds uppsats är en masteruppsats och den är skriven på Linköpings universitet, 

masterprogrammet i kultur och mediegestaltning.  
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4. Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka den svenska modejournalistikens utveckling från 1920-talet till 

nutid genom att analysera artiklar om mode i Idun och Husmodern från åren 1921, 

1955, samt deras respektive slutnummer – och jämföra dem med dagens modemagasin 

Damernas Värld och Femina, för att se skillnader och likheter hur modejournalistiken 

behandlas och beskrivs – då och nu.  

 

Modejournalistik innefattar både texter och illustrationer/fotografier. Annonser och 

övrig reklam är inte journalistik, men det påverkar helheten. Därför kommer dessa 

frågor att ställas till det utvalda materialet: 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

   - Hur mycket utrymme får texten? 

   - Hur mycket utrymme får illustrationer/fotografier? 

   - Hur mycket utrymme får annonser och övrig reklam? 

 

2. Hur ser texterna ut? 

   - Är texten lång eller kort? 

   - Är texten uppdelad i stycken, med rubrik och ingress – eller endast en lång brödtext? 

 

3. Hur är texterna skrivna?  

   - Vad har texten för stil? 

   - Vad har texten för tilltal? 

   - Vem är skribenten?  

    

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

   - Vad ger de för intryck?  

   - Hur påverkar de texten?  

   - Finns en bildtext?  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 
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5. Metod och material  
5.1 Kvalitativ textanalys 

Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ studie, där texterna ska läsas noga och 

framkalla mönster, visa återkommande likheter och olikheter. Detta görs utifrån 

Metodpraktikans kvalitativa textanalys, samt kvalitativ forskning av Karin Widerberg. 

Hon anser att man ska läsa med egna ögon och vara kreativ. Att ställa frågor till texten, 

för att sedan kunna besvara dem är något som Kristina Lundgren, Birgitta Ney och 

Torsten Thurén tipsar om i Nyheter – att läsa tidningstext. Även om de fokuserar på 

nyhetstext, så kan man tillämpa liknande metoder på annan sort av text, till exempel 

modejournalistik. Att skriva om mode är också en slags nyhetsförmedling. Ofta skriver 

man om den ”nya modet”.  

 

De skriver till exempel att: ”Tidningarnas innehåll och utformningar förändras med 

tiden. När vi läser en tidning från trettiotalet får vi inte bara veta vad som hände då, utan 

vi får också veta hur människor talade och uttryckte sig, och hur samhällets värderingar 

och normer såg ut vid den tiden.”15 Trots att de utgår från nyhetstexter så finns det flera 

likheter med att analysera modejournalistik. Hur ett reportage är uppbyggt beror på vart 

skribenter varit och hur miljön runt omkring är, skribenten utgår från sig själv. Var, när 

och hur är artikeln publicerad? Vad handlar artikeln om? Hur är materialet disponerat 

och hur är det vinklat? Hur är framförandet, den språkliga gestaltningen? Detta är några 

av de frågor som Lundgren, Ney och Thurén tar upp i sin bok. ”Listan på frågor att 

pröva kan göras oändlig för att genomlysa varje ord och ”tömma” artikeln på mening 

och innehåll, beroende på typ av artikel och vilket ämne som behandlas.”16  

De går även in på källkritiken som är viktigt att tänka på vilken text det än är – om det 

är nyhetstext eller mer skönlitterär text. Modejournalistiken påverkas av annonser och 

pressmeddelanden skickas till redaktionerna. Vart går gränsen för redaktionellt arbete 

och reklam?  

 

I Metodpraktikan står det att den kvalitativa textanalysen är ”noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”, liksom att mycket ”ligger dolt 

under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten”.17  

                                                
15 Lundgren, Ney och Thurén (1999) Nyheter – att läsa tidningstext s. 39 
16 Ibid. s. 57 
17 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) Metodpraktikan s. 237  
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Metodpraktikan hänvisar också till filosofen Mats Furberg, som säger att ”det handlar 

om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten, eller man själv, 

kan besvara dessa frågor”.18  

 

Det handlar både om att fokusera på de utvalda textdelarna, men även helheten. All 

nämnd litteratur ligger som grund för analysen och frågorna i syftet.  

 

5.2 Kvalitativ bildanalys  

Det är inte bara texten som är intressant – även bilden i dess kombination. Därför 

kommer den här undersökningen även innehålla en kvalitativ bildanalys. Terje 

Hillesund skriver i sin bok Står det noe nytt? : innforing i analyse av aviser og nyheter 

att bilden förankrar nyhetens innehåll till verkligheten. Att bilden och fotografiet har 

betydelse för en artikel/ ett reportage. Han påpekar dock att ett fotografi inte föreställer 

själva verkligheten – det är en avbild av verkligheten. Det påstår även Roland Barthes, 

att ett fotografi inte är det verkliga motivet, men en väldigt bra kopia. Han säger också 

att ett fotografi inte kan ha specifika koder, eftersom det är olika från person till person 

hur man tolkar kontexten. Men det finns enligt Roland Barthes två meddelanden att 

tolka i en bild, denotation och konnotation. Denotation är det fotografiska objektet och 

den verkliga företeelsen. Konnotationen går djupare in i bilden och förklarar 

symboliken i bilden/fotografiet. Man kan även studera det Roland Barthes kallar 

studium och punctum. Vi ser alla samma motiv och kan förstå det ytliga budskapet, så 

kallat studium. Men sedan kan vi fästa oss vid olika detaljer som är extra betydelsefulla 

för just oss. Den speciella detaljen eller känslan i en bild kallar han punctum.19  

 

I Står det noe nytt? : innforing i analyse av aviser og nyheter har Terje Hillesund sex 

punkter som han anser är relevanta som analysredskap när man ska titta närmare på ett 

fotografi. 1. Det umiddelbare inntrykk. 2. Det denotative nivå. 3. Komposisjonivå. 4. 

Det konnotative nivå. 5. Det ideologiske nivå. 6. Bildet i konteksten. Det är framför allt 

dessa punkter som kommer att ligga som grund för den här uppsatsens bildanalys.  

 

1. Det omedelbara intrycket är det första vi ser och upplever, det första intrycket 

och känslan vi får när vi ser en bild/ ett fotografi. 
                                                
18 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) Metodpraktikan s. 237  
19 Barthes (2000) Camera Lucida s. 25-27 
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2. Den denotativa nivån visar bildens/fotografiets innehåll – vad består fotografiet 

av, gestalter, föremål?  

3. Kompositionsnivån beskriver bildens/fotografiets form och perspektiv, liksom 

färger och kontraster. Även tekniken avslöjas, samt storlek och om 

bilden/fotografiet är ett porträtt eller landskapsbild.  

4. Den konnotativa nivån framkallar känslor och associationer. Det ger 

bilden/fotografiet ett djup. Beroende på hur fotografiet är taget och hur personer 

gestaltas – kan man framkalla olika känslor i bilden.  

5. Den ideologiska nivån försöker förklara olika roller, till exempel hur kvinnor 

respektive män framställs? Maktförhållanden? Historiska händelser? Detta gäller 

mer arrangerande bilder.  

6. Bilden i kontexten är ett första intryck. Det gäller att få ett bra första intryck – 

det är det som talar för hela kontexten. Det spelar roll vart i kontexten/artikeln 

bilden är placerad och hur den är framställd/fotograferad. 20 

 
5.3 Källmaterial och urval 

Källmaterialet består av artiklar om mode ur tidskrifterna Husmodern och Idun från 

1921, 1955, respektive deras slutår. Val av år är delvis slumpmässigt. Men 1921 var året 

som låg till grund för den tidigare undersökningen jag gjort, som jag nu ville utveckla. 

Det valet berodde delvis på kvinnans rösträtt – att det skedde en förändring i samhället, 

som lyfte fram kvinnorna – och det var främst kvinnor som skrev och läste om mode då. 

Året 1955 blev ett slumpmässigt nedslag som föll någonstans mittemellan 1921 och 

2011, men även med tanke på att andra världskriget var över – vilket påverkade både 

modet och journalistiken. Tidningarnas slutnummer är av intresse för att se hur de 

avslutade sin tid och hur de lämnade över till sina efterträdare, samt vad som skiljer 

tidningarna över tid. Man kan se Idun och Husmodern som föregångare till dagens 

modemagasin, som Damernas Värld och Femina. Därför kommer även en analys att 

göras av aktuella nummer av Damernas Värld och Femina från i år, 2011 – för att 

sammanföra modejournalistiken då och nu – hur såg den ut då och hur ser den ut nu?  

 

Ur Idun och Husmodern från 1921 och 1955 har fyra artiklar från varderas år och 

tidning analyserats. Från deras respektive slutår har två artiklar analyserats. Från 

                                                
20 Hillesund (1994) Står det noe nytt? : innforing i analyse av aviser og nyheter s. 72-76 
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Femina och Damernas Värld har en artikel per tidning analyserats. Från början var en 

tanke att kolla närmare på de fyra säsongerna: vår, sommar, höst och vinter. Men då 

innehållet och upplägget skiljer sig relativt mycket från år till år, så blev valet i stället 

att plocka ut de texter som var relevanta för undersökningen, ett delvis slumpmässigt 

urval, men texter som handlade om mode. Detta val gjordes för att kunna få så bra 

jämförelser som möjligt. Här nedan presenteras de utvalda artiklarna:  

 

Artiklar ur Idun, 1921: ”Nya tailleurer för vårpromenaden”, nummer 9. ”Att gå i bodar 

– kvinnans nöje och konst”, nummer 11. ”Korsettidealet spirella”, nummer 18. ”Det nya 

höstmodet defilerar förbi”, nummer 39.  

 

Artiklar ur Husmodern, 1921: Envar sin egen hemsömmerska – en lättsydd 

klänningsmodell”, nummer 8. ”Fru Birgits prat om kläder – sommarmodets förelöpare”, 

nummer 13. ”Ett sekellångt problem löst”, nummer 21. ”Från Birgittaskolans 

elevutställning”, nummer 51.  

 

Artiklar ur Idun, 1955: ”Som en tråd i vår”, nummer 9. ”Det långa livets vår”, nummer 

11. ”Tre modetecknerskor packar sin kappsäck”, nummer 13. ”Mot sommaren”, 

nummer 21.  

 

Artiklar ur Husmodern, 1955: ”Nytt roligt amerikanskt”, nummer 7. ” ”I vår säger Dior 

A”, nummer 9. ”Känn er själv”, nummer 19. ”Semesterklänningen och 

semesterkappan”, nummer 23.  

 

Artiklar ur Idun, 1963: ”Han modellerar vår exteriör”, nummer 9. ”11 säkra kort från 

Paris”, nummer 9.  

 

Artiklar ur Husmodern, 1988: ”8 modemedvetna & klädkunniga väljer det bästa 

höstmodet -88”, nummer 35. ”Härigt sköna nyheter för ett vackrare jag”, nummer 35.  

 

Artikel ur Damernas Värld, 2011: ”Mitt yrke är ett kall”, nummer 6.  

 

Artikel ur Femina, 2011: ”Kvinnotjusaren”, nummer 5.  
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5.4 Reliabilitet och validitet  

För att få en god både reliabilitet och validitet är urvalet noga genomfört. Materialet ska 

vara lätt att finna och metoden ska vara lätt att följa – så att någon annan av intresse ska 

kunna genomföra samma undersökning och komma fram till samma resultat. Helt och 

hållet kan det aldrig stämma dock, då detta är en kvalitativ studie och det beror på vem 

som läser hur man tolkar.  

 

Alla de utvalda tidningarna i den här undersökningen är noga genomlästa, varje tidning 

från varje år. Utifrån det har artiklarna sedan valts ut. Som beskrivs i urvalet så är 

artiklarna delvis slumpmässigt utvalda, men även utifrån dess innehåll – utifrån min 

tolkning. Artiklarna i sig är av intresse, men även sammanhanget när det gäller hela 

tidningarnas innehåll. Som också beskrivs i urvalet så är fyra artiklar från respektive 

tidning och år analyserade ut Idun och Husmodern från 1921 och 1955. Från deras 

respektive slutår är två artiklar analyserade. Ur Damernas Värld och Femina är en 

artikel analyserad, men för att få en bättre jämförelse och förtroende så beskrivs även 

övriga delar av modeinnehållet ur dessa tidningar.  

 

Det är värt att nämna här att den kommande analysen är rätt så lång. Varje fråga ur 

syftet besvaras och det är för att få en så bra genomgång och jämförelse som möjligt. 

Skulle man korta den så skulle den tappa sitt förtroende.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Texter ur Idun och Husmodern, 1921  

Generellt när det gäller modejournalistikens under den här perioden, så innehåller 

tidningarna inte så mycket renodlad text om mode, en till två texter i genomsnitt. Sedan 

behandlas närliggande ämnen, som skönhet och hantverk.  

 

Idun: 

”Nya tailleurer för vårpromenaden”, nummer 9.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Detta reportage täcker en dryg halvsida och består av både text och fotografier. Texten 

är uppdelad i två spalter och emellan dem är fyra fotografier centrerade. Även två små 

illustrationer finns. Under fotonen och illustrationerna finns en bildtext. Det finns inga 

annonser eller övrig reklam på denna sida.  

 

2. Hur ser texten ut?  

Texten är relativt lång och är som sagt uppdelad i två spalter. Tack vare 

spaltuppdelningen och bilderna i mitten, ges lite luft. Annars är det inte mycket 

uppdelning i texten. En rubrik med versaler lyder: ”Nya tailleurer för vårpromenaden”. 

Ingen ingress, men en inledande rad mer versaler: ”Nu knoppas sälgen…”  

 

3. Hur är texten skriven?  

”Nu knoppas sälgen ibland snön, butikerna sätta ut stora förledande prislappar: har 

kostat… säljas nu…” Texten inleds med en miljöbeskrivning och fortsätter med en 

allmän undran: ”och vi börja undra om kjolarna skola bli längre till våren eller – 

orimligt att tänka sig – ännu mera stubbliknande.” Sedan kommer inspirationen från 

Paris: ”Nere i Paris sitta vid det här laget de visa augurer, som ensamma kunna besvara 

så nyfikna frågor, och titta på mannekänger, vilka vaggande, med höfterna och vickande 

med armbågarna trippa fram och åter på välformade ben.” Skribentens signatur är 

Midinette och hon använder en härlig stil när hon skriver, med uns av humor. Hon gör 

en liknelse: ”Och så en vacker dag springer mademoiselle Vårmod ut ur 

Parisskräddarens huvud liksom en gång Pallas Athene ur Zeus´, fullt färdig och rustad 

att erövra världen.” Hon talar till sina läsarinnor: ”Tänk på det, ärade läsarinnor, när ni 

köper den billiga stuvbiten!”.  
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4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är fyra svartvita fotografier. De är inramade och ser ut att föreställa kvinnor som 

speglar sig. I form är tre av fotografierna fyrkantiga och ett är ovalt, det ovala ligger 

mellan och över de tre fyrkantiga – men de flyter ihop. I varsitt nedre hörn finns två små 

illustrationer – avbildande modeller i vid kappa, respektive vid kjol. Det finns en 

bildtext som förklarar vad kvinnorna i spegelramarna har på sig. Fotografierna anknyter 

till brödtexten – om ”tailleurer för vårpromenaden”. Kvinnorna ser nöjda ut med sina 

klädval när de speglar sig.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Det finns som sagt inga annonser på den här sidan. Men kombinationen av text och bild 

är harmoniskt. Tack vare spaltuppdelningen och fotografierna emellan, ges luft som 

underlättar för läsningen.21 

 

”Att gå i bodar – kvinnans nöje och konst”, nummer 11.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken? 

Denna artikel täcker också en dryg halvsida. Texten får här mest utrymme, i form av tre 

breda spalter. En liten illustration ligger över den mellersta spalten. Det finns inte heller 

här några annonser eller övrig reklam. 

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är som sagt lång och täcker i princip hela sidan, i form av tre breda spalter. En 

rubrik i större storlek och versaler ligger högst upp i kanten: ”Att gå i bodar – kvinnans 

nöje och konst”. Första raden i brödtexten är skriven med versaler: ”Mannen går i butik 

för att köpa…” Alltså ingen ingress och inga andra särskilda uppdelningar. Indrag på 

stycken och en blankrad i sista spalten.  

 

3. Hur är texten skriven?  

”Mannen går i butik för att köpa en halsduk, en resväska – kort sagt något bestämt. 

Kvinnan helt enkelt – går i butiker. Det kan hända hon går in för att köpa ett sidenband 

och kommer ut igen med en hel sidenklänning. För henne innebär det att gå i bodar 

                                                
21 Midinette, ”Nya tailleurer för vårpromenaden” Idun 9/1921 
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fantasiens lek och upptäckarfärdens spänning.” Signaturen är: E. TH. Jag skulle tippa på 

att det är Ebba Theorins förkortning. Hon skriver utifrån sig själv: ”I amerikanska 

noveller har jag läst om butiksflickor, som blivit förlovade med millionärer, under det 

de provat handskar på dem.” Texten handlar om en köpstrejk som varit både i storstaden 

och på landsorten. Därför längtar en del av damerna till modelandet Frankrike: ”Det 

finns också de damer, som till omväxling med inhemska butikssensationer söka sig till 

franska.” Skribenten har talat med J.F. Holtz mode- och sybehörsaffär i Stockholm, där 

de säger: ”Damerna ha blivit ganska ekonomiska nu för tiden. Det märks, att de mycket 

ofta sy sina kläder hemma.” Hon har även pratat med Sidenhuset och Gustaf 

Holmbloms kappaffär i Stockholm – alltså får butiksägarna komma till tals i den här 

texten, inte enbart skribentens egna åsikter. Skribenten talar även om kvinnans ställning, 

vilket kan vara intressant med tanke på att hon fick rösträtt 1921:  

Den moderna kvinnan är ju i högsta grad självständig, inte sant? – men det slår 

ändå aldrig fel, att hon inte inför hummern eller gåslevern en crôute säger: ”jag ska 

fråga min man!” [. . .] Hon förstår bättre än förr att koncentrera sina inköp till en 

viss dag och springer inte och köper salt på måndagen och peppar på tisdagen eller 

– det värsta av allt – alltihop i sista ögonblicket på lördagen. Och så köper hon mer 

än förr färdiglagade rätter, eftersom hon har ont om både tjänare och sin egen tid. 

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut?  

Det finns här bara en mindre illustration, som föreställer en man och en kvinna vid en 

disk i en butik. På andra sidan disken står ett butiksbiträde och håller fram ett 

förslagsvis vackert sidenband. Illustrationen är enkel, med raka streck och kantig stil, 

men trots sin enkelhet är den vacker och tjänar sitt syfte. Den kompletterar texten väl. 

Det finns ingen särskild bildtext. 

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Som sagt, texten och bilden fungerar bra ihop. Det finns inga annonser eller övrig 

reklam som stör. Spaltuppdelningen och bilden i mittersta spalten ger luft och en fin 

komposition. Rubriken skulle kunna ha varit något högre upp, nu blir intrycket rätt 

kompakt. Men för övrigt är det en behaglig sida att beskåda.22   

 

 
                                                
22 Ebba Theorin, ”Att gå i bodar – kvinnans nöje och konst” Idun 11/1921 
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”Korsettidealet Spirella”, nummer 18.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Här beskrivs ett företag och en produkt. Spirella är en korsettillverkare. Texten är 

omfattande och täcker en hel sida, men trängs ut åt kanterna av bilderna. Texten bildar 

två spalter på varsin sida av bilderna och en mycket kort mittenspalt, som ligger under 

bilderna. Det är två fotografier, ett på fabriken och ett på tillverkningen. Samt Spirellas 

logga. Det finns inga annonser eller övrig reklam, om man då bortser från 

produktbeskrivningen av Spirella och deras logga.  

 

2. Hur ser texten ut? 

Texten är lång och flödande. Innehåller inga särskilda uppdelningar, vilket innebär lite 

luft. Rubriken ligger uppe i kanten och är skriven med versaler: ”Korsettidealet 

Spirella”. Första raden inleds också med versaler: ”Iduns talrika läsa-…” Kan tyckas 

något konstigt att kapa ett ord och ersätta resten med gemener. Hela ordet är 

”läsarinnor”.  

 

3. Hur är texten skriven?  

Det finns ingen signatur till den här texten. Alltså är skribenten okänd. Men med 

uttalanden som: ”Varför jag funnit Spirella äga företrädet framför andra korsetter…” 

och ”Vi kvinnor ha ju alltför talrika erfarenheter av…” kan man dra slutsatsen att det är 

en kvinnlig skribent. Och texten riktar sig till andra kvinnor: ”Iduns talrika läsarinnor 

komma säkerligen, där så icke redan skett, att med intresse göra bekantskap med den i 

utlandet såväl som här hemma så högt skattade och ansedda Spirella korsetten, vars 

popularitet får sägas stå utan motstycke.” Texten är för övrigt beskrivande, med en 

mycket positiv klang:  

När jag bär min Spirella känner jag, huru dessa två olägenheter avlägsnat och hur 

behagligt och på samma gång fast den stöder kroppen. [. . .] Tack vare sina 

elastiska fjädrar återtar korsetten alltid sin raka form, så att korsetten aldrig, så 

länge där finnes något kvar av den, förlorar sin facon. [. . .] Att Spirella korsetten är 

den mest ekonomiska anser vår interlokutör bäst bevisas därav, att varje Spirella 

korsett återföljes av en skriftlig garanti…  
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4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är två svartvita foton - de visar verkligheten, för de som aldrig beskådat fabriken 

och tillverkningen på riktigt. Man får se hur de arbetar i fabriken – hur Spirella 

korsetten faktiskt tillverkas. Fotot på fabriken ligger högst upp och är av oval form. 

Under ligger ett fyrkantigt foto på tillverkningen. Längst ner tar Spirellas logga sin 

plats. Det finns ingen speciell bildtext. Men bilderna påverkar hela texten och texten 

påverkar bilderna. Man får se med egna ögon vad detta fantastiska Spirella är för något. 

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Texten och fotografierna och loggan påverkar varandra positivt, då de förstärker hela 

reportaget. Texten behövs för att beskriva vad det är vi ser på bilderna, och bilderna 

behövs för att visa vad det skrivs om. Texten är dock något lång och trång. Helhetens 

intryck blir något rörigt.23  

 

”Det nya höstmodet defilerar förbi”, nummer 39. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

”Det nya höstmodet defilerar förbi” lyder rubriken som ligger högst upp på sidan. Under 

rubriken finns fyra illustrationer, föreställande kvinnor i det senaste höstmodet. Alla 

kvinnorna får en varsin beskrivning av vad de har på sig i form av en bildtext. 

Brödtexten börjar i den nedre högerhalvan. På vänstersidan finns ytterligare en 

illustration och ett fotografi. De föreställer samma som tidigare och har också bildtext. 

Själva texten fortsätter sedan på en sida längre fram, vilket är ett återkommande sätt i 

dessa tidningar. Där tar texten upp drygt en spalt. 

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är av storleken mitt emellan, en halv spalt på första sidan och drygt en halv på 

nästföljande sida. En första rad med versaler och fortsätter med löpande text, endast 

med små styckeindrag, dock inga större uppdelningar. Och en rubrik skriven med 

versaler högst upp på första sidan. Bildtexter förekommer till alla bilder. 

 

 

                                                
23 ”Korsettidealet Spirella” Idun 18/1921 
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3. Hur är texterna skrivna?  

Skribenten är åter igen Midinette, en återkommande signatur i Idun. Hon har en vacker 

skrivstil och hon använder väl valda ord i sina meningar. ”Det var en förväntansfull och 

intresserad dampublik som häromdagen samlats i NK:s franska salonger för att se 

höstens Parisnyheter defilera förbi.” Återigen inspiration från Paris! Hennes texter är 

detaljerade och gestaltande – man kan se det hon beskriver framför sig: ”I halvannan 

timme vandrade mannekängerna omkring genom rader av tedrickande damer, medan de 

båda alternerande orkestrarna spelade muntra revymelodier och smäktande valser.”  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Fem illustrerade vackra damer, som ger ett lockande intryck inför höstmodet. De har 

också bildtexter som beskriver närmare vad de har på sig. Även ett fotografi finns, med 

samma innebörd, fast kanske något tråkigare intryck – då fototekniken inte var så bra 

och personerna som fotograferades kunde känna sig obekväma.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Heller inte här några annonser eller övrig reklam som stör. Texten står för sig själv och 

bilderna står för sig själva, med sina bildtexter. Det är på så vis en fin uppdelning. Det 

som kan vara något jobbigt för läsandet är att texten plötsligt bryts och fortsätter på en 

sida längre fram. Man måste hoppa fram och tillbaka i tidningen.24  

 

Husmodern:  

”Envar sin egen hemsömmerska – en lättsydd klänningsmodell”, nummer 8. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Den här artikeln täcker en halv sida. Texten är uppdelad i en bredare och en smalare 

spalt, lite konstigt att uppdelningen inte är jämnare – då den andra spalten är onödigt 

smal, orden kapas i onödan. En stående bild, en illustration av en flicka som tittar på en 

papegoja, finns i högerkanten. Inga annonser eller övrig reklam.  

 

 

 

                                                
24 Midinette, ”Det nya höstmodet defilerar förbi” Idun 39/1921  
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2. Hur ser texterna ut? 

Texten är ganska lång, i alla fall om man jämför med hela utrymmet, i kombination med 

illustrationen. Texten är uppdelad i en bredare och en smalare spalt, men det skulle 

kunna ha varit en jämnare fördelning. Rubriken är återkommande i flera nummer: 

”Envar sin egen hemsömmerska”, vid rubriken finns även en liten illustration, som hör 

till rubriken. Illustrationen föreställer nål och tråd. Underrubriken ”En lättsydd 

klänningsmodell” skiljer sig från nummer till nummer. Underrubriken är också i mindre 

storlek. 

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Ni som sy hemma på egen hand, bry er aldrig om att fundera ut några nya, 

märkvärdiga och tillkrånglade modeller! Låt bli att bläddra igenom högar av 

modejournaler! Den som bor i en stor stad har mera nytta av att gå och se i 

bodfönster eller iakttaga sina välklädda medmänniskor. Och den, som bor på landet 

och i småstad, är långt mera hulpen med ett par modeteckningar i t.ex. 

”Husmodern” än av franska modeplanscher. Det är nämligen ej så lätt att sy direkt 

efter dessa senare. Ett utländskt mode måste alltid något omvandlas för att kunna 

inpassas i svenska förhållanden.  

 

Texten riktar sig till alla husmödrar, både de som bor i storstaden och småstaden. Olika 

alternativ ges. Det är ett ganska lustigt tilltal – att man ej bör läsa modejournaler! 

Husmodern kanske inte är en modejournal, utan mer en veckotidning för kvinnor, men 

ändå – att tipsa sina medsystrar att spara de pengarna och istället inspireras av annat. 

Signaturen är H.S – r.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det finns en illustration, som föreställer en flicka som kollar på en papegoja. Flickan är 

klädd i den lättsydda klänningsmodellen. Det finns ingen bildtext, men det står i 

brödtexten: ”Bilden här visar en alldeles förtjusande liten klänning. Kjolen är så pass 

kort, att den förutsätter en mycket ung bärarinna.” En längre beskrivning följer, om hur 

man syr denna klänning. Som texten säger, uttrycker även bilden – att det är en ung 

kvinna, en flicka. Hon ser lite osäker ut, kanske att hon frågar papegojan om råd? 
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5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

De samspelar väl, men som jag redan nämnt så är spaltuppdelningen lite konstig. Hela 

intrycket skadas av den uppdelningen. Annars är den stilistisk fin, med raka linjer och 

inga konstiga krusiduller.25  

 

”Fru Birgits prat om kläder – sommarmodets förelöpare”, nummer 13. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Här får modejournalistiken mycket plats, texten får mycket plats. Men även 

illustrationerna får ta plats, samt ett fotografi. ”Fru Birgits prat om kläder” täcker knappt 

två sidor. På andra sidan, längst ner ryms även en fortsättning på en tidigare artikel, 

samt en slogan om att man ska läsa Husmodern – alltså reklam för tidningen själv.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är lång och täcker knappt två sidor. På båda sidor är texten uppdelad i två 

bredare spalter. Det finns en rubrik som har en snirklig stil: ”Fru Birgits prat om kläder” 

som är återkommande i nästan varje nummer. Sedan finns en underrubrik: 

”Sommarmodets förelöpare”. Texten har styckeindrag, med det är för övrigt inte så 

mycket luft. 

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Skribenten Célie Brunius möter sin väninna som kallas ”Fru Birgit”. Fru Birgit är expert 

på mode, sömnad och hushållssysslor. Allt detta diskuteras i deras möten, men fokus 

ligger alltid på mode och kläder. Hela texten är ett samtal, dem emellan – det skapar liv 

i texten. Det är bra miljöbeskrivningar och händelsebeskrivningar, man kan se framför 

sig var de är och vad de gör. Till exempel:  

Det är väl förtjusande med detta tidiga vårsolsken och den fuktiga ångan från 

svällande knoppar, som förresten märktes redan i februari”, sade fru Birgit med 

drömmande uttryck i sina blå ögon, där vi sutto trevligt installerade i hennes lilla 

”fruhörn” med blommande crocus på fönsterbrädet. Hennes nystrukna vita 

skjortblus föll i lätt skimrande veck och fick delikata skiftningar av solskenet och 

blommorna och reflexen från hennes vackra gardiner, och allt omkring henne såg 

                                                
25 H.S – r, ”Envar sin egen hemsömmerska – en lättsydd klänningsmodell” Husmodern 
8/1921 



 27 

nystädat och blänkande ut, trots solskenet som sände in en prövande ljuspelare över 

golvet. 

 

Fru Birgit börjar prata om barnen och att en av flickorna behöver en ny tröja. Denna 

tröja beskriver hon då hur den kan stickas: ”Jag börjar i nedre kanten med ena halvan, 

lägger upp 124 maskor och stickar fram och tillbaka med en avig och en rät maska.” 

Deras samtal fortsätter och Célie Brunius berättar: 

Min värdinna slog nu i den andra koppen av en härligt doftande brygd. Samtalet 

hade småningom länkats in på mera fåfängliga ting än stickade tröjor. Vi beslöto 

båda att ta modet, det Syndiga Modet, en liten smula i försvar. Ty tänk så ledsamt 

det vore, om man inte hade det att rasa över och även glädjas åt! 

 

Exempel på hur man då beskrev modet: 

Modellen visar just den lilla aning av midja som är det nyaste, och ärmarna vidga 

sig nedåt, vilket också är nytt. Dräkten är av mörkblå duvetin med gråbrunt 

mockaskinn som garnityr. Moackaskinnet ersättes rätt bra av tyg, duvetin eller matt 

kläde. Kjolens raka bak- och framvåder stickas i kanterna, och mellan dem ser man 

den grå mockan, som också visar sig i kilar på jackan och som kraggarnityr. En 

enda knapp långt nere. Hatten är av fina blanka picotflätor med flor och mönstrat 

av mörkt silver. Strumpor i mockaskinnets färg – naturligtvis! Är inte detta en 

lockande vårutrustning?  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

På den första sidan finns fem illustrationer, två mindre i varsitt hörn upptill, och tre 

stående kvinnor i en triangelform i botten. Kvinnorna i triangelformen är vackert 

tecknade i detaljerade kläder. De har en varsin bildtext som förklarar vad de har på sig – 

av vårmodet. I vänstra hörnet upptill finns ett porträtt, där hatten får uppmärksamheten. 

I det högre hörnet upptill är ”moderna garneringsbåder” illustrerade. På den andra sidan, 

mitt på sidan, mitt i texten är ett foto av den stickade tröjan som fru Birgit beskriver i 

texten. Med tanke på dåtidens fototeknik, så känns det fotot aningen platt och färglöst. 

Men det var säkert inspirerande då, att man fick se resultatet i ”verkligheten” – en 

avbild av verkligheten.  
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5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Texten är lättläst och den följer fint i de breda spalterna. Att illustrationerna dyker upp 

gör absolut inget, de förtydligar bara det man läser. Men som sagt, så är texten väldigt 

beskrivande i sig. Men det är också vackra illustrationer, som är enkla med vit 

bakgrund, det underlättar för helhetsintrycket och för läsningen och tolkningen.26  

 

”Ett sekellångt problem löst”, nummer 21. Här måste påpekas att denna text handlar om 

Spirella korsetten, precis som en text ur Idun. 

  

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Liksom i Idun täcker reportaget en sida. Även här finns tre bilder, två fotografier över 

produktionen och Spirellas logga. Ingen övrig reklam förutom loggan då.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är rätt lång, den täcker en hel sida i form av två spalter. Det ligger dock tre stora 

bilder diagonalt över sidan, som tränger undan texten. Texten är för övrigt uppdelad i 

rubrik och brödtext.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Skribenten som kallar sig Madame S förespråkar inte själv för korsetten, däremot 

använder hon en trogen kund som röst i texten – fru X. Fru X talar gott om korsetten: 

”Varför jag numera endast begagnar Spirella är därför, att jag funnit Spirella vara den 

enda korsett, som förenar stil med bekvämlighet på samma gång som den är hygienisk 

och hållbar.” Om man jämför med Iduns text om korsetten, så är den skribenten mycket 

mera överväldigad i sina ordval och beskrivningar. Den här texten är mer neutral, men 

det framgår ändå att Spirella korsetten är väl värt ett försök!  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är liksom i Iduns reportage två foton och en logga. Husmodern har dock inget foto 

av fabriken, de har i stället två fotografier av tillverkningen. Spirellas logga tar upp en 

stor plats och mycket uppmärksamhet mitt på sidan, de två fotografierna tappar fokus en 

aning och ligger i varsitt hörn – i en diagonal linje med loggan i mitten. Bilderna tränger 
                                                
26 Célie Brunius, ”Fru Birgits prat om kläder – sommarmodets förelöpare” Husmodern 
13/1921 
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ut texten och gör att texten får ett trängre utrymme. Men för övrigt får man liksom i 

Idun en verklighetsbild genom att både se bilderna och läsa texten. Kanske att även 

Husmodern borde ha haft en bild på fabriken. Det finns en bildtext som är gemensam 

för alla tre bilderna.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Som sagt, så tar bilderna, framför allt loggan aningen stort utrymme. Texten trängs åt 

sidorna och ger ett kompakt intryck, gör det lite svårare för ögat att läsa. Men annars så 

kompletterar text och bild varandra, återigen så får man både läsa mer detaljerat om 

Spirella korsetten och så får man se hur tillverkningen ser ut i verkligheten, på 

fotografierna. Det finns inga annonser eller övrig reklam, förutom Spirellas egen logga 

– som faktiskt tar mycket uppmärksamhet!27  

 

”Från Birgittaskolans elevutställning”, nummer 51. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Denna artikel täcker en sida. Texten är uppdelad i två spalter och det finns två 

fotografier som är placerade i centrum. På denna sida finns det faktiskt, längst ner i 

kanten, en annons: Marmor, inredningar i kök och serveringsrum m.m. utföres av A.-B 

Stockholms Marmorindustri. Under denna inramade annons står det även en mening, 

som uppmanar att den bästa julklappen är ett presentkort på husmodern!  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är uppdelad i två spalter och den täcker hela sidan, förutom att det också finns 

två bilder. En rubrik som med versaler lyder: ”Från Birgittaskolans elevutställning” 

ligger högst upp i kanten och sedan är brödtexten en enda lång följetång, med några få 

styckeindrag.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Detta är ett reportage om en elevutställning på Birgittaskolan. Det är Célie Brunius som 

är skribent och hon använder här sina initialer som signatur – C. B. Hon är på 

Birgittaskolan och uppmärksammar de nya, unga sömmerskorna – som vi i dag skulle 

                                                
27 Madame S, ”Ett sekellångt problem löst” Husmodern 21/1921  
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kalla för designers. Som vi känner igen från tidigare text av Célie, så skriver hon utifrån 

sig själv – i jag-form. ”Jag menar, kvinnornas och särskilt de unga flickornas duglighet i 

fråga om klänningssömnad.” Hon ställer även frågor i texten, och besvarar dem: ”Vad är 

då sundare och mera logiskt än att de unga flickorna – eller fruarna – så mycket som 

möjligt tar ta sin klädfråga i egna händer? Det är också vad de gjort över hela världen i 

oerhörd utsträckning under dessa sista prövande år.” Hon berömmer sömmerskorna och 

ger dem fina ord, några får mer uppmärksamhet än andra:  

Bland de utställda elevarbetena fäste man sig särskilt vid några, som här avbildas. 

Dels var där en ytterst välsydd vinterkappa med pälsbesättning så vacker och så 

sakkunnig gjord, att den kan tjäna till bevis för hur mycket god vilja, metod och 

ordning betyda. Den andra modellen visar en vacker och korrekt beigefärgad 

klänning av gabardine, med framstycket broderat i blått och beige. Den hör inte 

heller till det lättaste att sy.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är två fotografier. Ett utav dem föreställer ”Eleverna i arbete”, som bildtexten lyder. 

Det andra fotografiet visar de två elevarbetena som Célie beskriver som de bästa. 

Bildtexten lyder: ”Två vackra elevarbeten: gabardineklänning och vinterkappa.” 

Bilderna påverkar texten på ett bra sätt då de visar vart skribenten varit. Läsarna får 

själva se, samtidigt som de kan läsa mer detaljerat om utställningen och elevarbetena. 

Fotografierna är svartvita så klart, med tanke på dåtidens tekniska möjligheter – de är 

något suddiga, men de känns genomtänkta och huvudsaken är att de föreställer 

verkligheten.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

De samspelar mycket bra i det här reportaget. Bilderna ger läsarna en föreställning om 

verkligheten, för dem som inte själva varit och sett utställningen. Rubriken ligger uppe i 

kanten och brödtexten löper fint över sidan. Bilderna stör inte, snarare tvärt om – det är 

en fin komposition. Längst ner i kanten ligger en annons, men den stör heller inte.28  

 

 

 

 

                                                
28 Célie Brunius, ”Från Birgittaskolans elevutställning” Husmodern 51/1921  
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6.2 Texter ur Idun och Husmodern, 1955  

Texterna om mode börjar få mer utrymme, liksom fotografiet.  

 

Idun: 

”Som en tråd i vår”, nummer 9.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Denna artikel börjar på en sida, för att sedan fortsätta på nästa uppslag och vidare längre 

fram i tidningen. Jag analyserar bara den första sidan i detta fall. Texten får en liten 

plats här, dock uppdelad i rubrik, ingress och brödtext. Fotografiet tar mer plats, en 

större bild och tre mindre. Det finns inga annonser eller övrig reklam.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är inte så lång, med den har en trevlig uppdelning i form av rubrik, ingress och 

brödtext, vilket underlättar för läsningen. Man kan sortera lättare. Tycker man att 

ingressen är intressant så läser man vidare i brödtexten för att få mer information om 

vårens mode. Rubriken lyder som sagt: ”Som en tråd i vår” ”i vår” är i en större storlek 

och hela rubriken består av versaler, säkerligen för att uppmärksamma vårens trend! 

 

3. Hur är texterna skrivna?  

”Vi ska se ut som Audrey Hepburn i vår, tunn, urvuxen, avgnagd, men svindlande skön. 

Silhuetten är rak, färgerna beige och aprikos, halsbanden en kaskad och armarna – en 

olycka, rapporterar Iduns moderedaktör från Paris.” Moderedaktören heter Ingrid af 

Ström och hon har alltså varit i Paris för att rapportera om det senaste modet. Hon 

skriver i inledningen av brödtexten: ”Vi ska fortfarande se ut som prinsessan Audrey 

Hepburn!” Hon talar om oss/vi – hon inkluderar både sig själv och läsarna i sitt tilltal, 

vilket ger en medkänsla när man läser. Hon ställer en fråga: ”Man frågar sig verkligen, 

efter ha sett de parisiska modehusens klädkollektioner och då i synnerhet Diors, vem 

som egentligen gör modet och leder det, Dior eller Audrey Hepburn???” Sedan svarar 

hon utifrån sin egen erfarenhet och sitt eget tyckande. 

 

 4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det finns fyra fotografier, varav det ena är större, en stående bild i högerkant. Det 

fotografiet föreställer en kvinna som går iklädd en av de dräkter som beskrivs i texten – 
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som en tråd. Hon rör på armarna för att skapa en dynamik i bilden och hon är placerad 

framför en bil. Ett försök att verka självsäker och självständig, men tyvärr har hon en 

aningen osäker min. Ska modellen vara A-formad eller rak? Något Ingrid af Ström 

diskuterar i texten, utifrån Diors visning. En bild på Audrey Hepburn ligger uppe i det 

vänstra hörnet och längst ner i kanten ligger två små bilder föreställande en väska, 

respektive en sko och en handske. Båda de nedre bilderna har bildtext, liksom det större 

fotot på kvinnan i dräkt. De nedre bilderna kompletterar texten, då de ger övrig fakta 

som inte finns i texten, och därför är det också nödvändigt med bildtexter. Bilden på 

Audrey Hepburn behöver dock ingen bildtext, då hon omnämns i texten och de flesta 

kände nog igen henne på 50-talet.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Det är en fin sida, med trevliga uppdelningar, det är behagligt för ögat att läsa. Först 

fäster man ögonen vid rubriken, där ”i vår” lyser upp i större storlek. Sedan läser man 

ingressen och sist brödtexten. Trots att texten inte är så lång så får den sitt utrymme och 

det finns gott om luft på sidan. Bilderna har också bra placeringar, kanske att Audrey 

Hepburn hade passat bättre någon annan stans – att hon är placerad uppe i vänsterhörnet 

stör läsningen lite, då det är därifrån man börjar läsa.29  

 

”Det långa livets vår”, nummer 11. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Här får modejournalistiken plats i form av ett långt reportage om ”det långa livets vår”. 

En text som sträcker sig över tre sidor. Fotografiet tar också plats och förstärker 

reportaget. 

 

2. Hur ser texterna ut? 

Första sidan har en fin layout, med en rubrik bestående av versaler högst upp i mitten. 

Direkt under rubriken står det med mindre storlek: Av Ingrid af Ström. Sedan en två 

raders ingress med kursiv stil. En spalt med text på första sidan, placerad åt vänster. Åt 

höger ett större foto med bildtext. På andra sidan fortsätter brödtexten i fyra spalter och 

täcker nästan hela sidan. I varje spalts överkant finns ett foto – alltså fyra mindre foton 

                                                
29 Ingrid af Ström, ”Som en tråd i vår” Idun 9/1955 
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med bildtext. På sida tre blir spalterna tre till antalet och täcker där bara en kort bit i 

överkanten. Ett stort fotografi tar plats där under.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Ingrid af Ström har vi redan stött på, hon är Iduns moderedaktör och hon vistas mycket i 

Frankrike och Paris. ”Det blir allt färre stora fina modehus i Paris för varje säsong. 

Alltid är det något som slagit ihop sin stora port och innanför den har i stället 

bilutställningar rullat in.” Hon skriver att Haute Couture blir konfektion. ”Frankrike, 

som egentligen aldrig vetat vad konfektion är, gör nu plötsligt bra konfektion.” Ingrid af 

Ström beskriver den franska, moderna kvinnan. Hon använder ett uttryck som hon även 

använde i den tidigare analyserade texten: ”Vårstilen är enkel, knaper, avgnagd.” Det är 

just ordet ”avgnagd” hon verkar gilla. Ingrid af Ström fortsätter att ge exempel och ger 

specifika förslag åt svenska turister. Hon kommer även in på ett gränsande ämne till 

kläder och mode – inredning. Men det kan även gå mode i inredning. ”Det finaste just 

nu är gamla engelska skeppsmöbler av tung gedigen mahogny med indragna lås och 

beslag. [. . .] Spanska möbler i strama eller barocksvulstiga former och släta enkla 

franska klostermöbler är också mycket á la mode.” Hon kommer även in mer på själva 

klädesmodet sedan – det hon kallar ”det långa livets vår” – ”Att den långlivade 

sweaterlinjen har inbjudit till tvådelade plagg är naturligt. Man ser tvådelade plagg i alla 

modehus, för alla timmar av dygnet och i alla material.” Med en vacker övergång börjar 

hon skriva om andra ting som mat: ”Det oklanderligt vita tycker man om i Paris i modet 

just nu, gärna tillsammans med beige. Samma färgställning som på den godaste sallad 

jag åt i Frankrike denna gång. Varsågod här är receptet…” Hon övergår sedan att 

diskutera skönhet och smink, kroppsvård och bastubad. En text med härliga 

kombinationer, både när det gäller hur och om vad hon skriver.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är fotografier som träder fram i det här reportaget. På den första sidan är det ett 

fotografi av en mycket tjusig kvinna i halvkropp. Hon har en skarp men snäll blick som 

riktas rakt in i kameran – mot oss läsare. Ögonbrynen är starkt markerade, liksom 

läpparna. Hon har en liten hatt, en kuvertväska i handen och handskar. Bakgrunden är 

suddig och det är kvinnans ställning som talar till oss. En bildtext förklarar vad hon har 

på sig: ”Kappa av naturfärgad shantung från Dior…” På den andra sidan är det först tre 

mindre bilder, fyrkantiga. De föreställer liknande som det förra fotot: självsäkra kvinnor 
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i vårens mode. Den fjärde bilden är något större, rektangulär, men visar samma 

självsäkra kvinna. Den här fjärde kvinnan står på en trottoar, intill de bilar som är 

parkerade längs vägen. En fint komponerad bild med skärpedjup. På den sista sidan tar 

fotot störst plats och där ser vi en kvinna på ett torg. Det märks att fototekniken har 

utvecklats, både i kvalitet och hur man fotar – hur man ser på en bilds komposition. 

Denna sista bild har bildtexten: ”Ja, nog är det långa livets vår i denna modell från 

Jacques Fath med sweater i rött ylle över marinblå plisserad kjol. Krage och ärmslag i 

vitt.”  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Kan inget annat säga än väl – och rubriken ”det långa livets vår” återkommer genom 

hela texten och i bilderna – och i bildtexten på sista sidan. Det finns inga annonser eller 

övrig reklam.30  

 

”Tre modetecknerskor packar sin kappsäck”, nummer 13. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Här är en modejournalistik bestående både av text om, foton av och illustrationer gjorda 

av modetecknerskor. Texten, fotografierna och illustrationerna tar ungefär lika mycket 

plats, uppdelat på tre sidor – en sida för varje modetecknerska.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Brödtexten är uppdelad i tre spalter per sida och ligger jämnt med den nedre kanten. 

Rubriken sträcker sig över brödtexten på de två första sidorna. Intill rubriken finns 

också en kort ingress, i mindre storlek. Över texten presenteras tecknerskorna och deras 

illustrationer.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Återigen är det Ingrid af Ström som är skribent. Hon presenterar de tre 

modetecknerskorna: Marianne Heijkenskjöld, Ruthel Eksell och Anna-Greta Paulsen. 

Dessa tre kvinnor presenterar i sin tur varsin resa: Marianne föreslår för varm sommaro 

och några dagar i London, Ruthel föreslår för bilresa och jättehotell i södra Spanien, 

                                                
30 Ingrid af Ström, ”Det långa livets vår” Idun 11/1955  
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Anna-Greta föreslår för vintersport i Sverige. Under deras förslag listas vilka plagg man 

bör packa ner i sin kappsäck. I brödtexten är det Ingrid af Ström som talar om 

tecknerskorna. Hon berättar kort om deras bakgrund och om deras karriär, samt om 

deras val av resa och vilka plagg de valt att packa i kappsäcken. Brödtexten ger alltså en 

mer berättande text om dem.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

På varje sida finns ett foto på respektive tecknerska – intill dessa foton presenteras deras 

resförslag. Fotografierna är placerade lite olika, med illustrationer runt omkring. Det är 

mycket fina illustrationer, av tecknerskorna själva. Illustrationerna föreställer som sagt 

de plagg de packar ner i sina kappsäckar och till det korta texter som förklarar. Liksom 

skribentens namn skrivs ut, skrivs även fotografens namn: Sten Didrik Bellander.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Det här är ett något annorlunda reportage, men en mycket trevlig och fin kombination 

av text, foto och illustrationer. Kul att Ingrid af Ström får göra det hon är bäst på – att 

skriva, och att de hon skriver om får göra det de är bäst på – att teckna, och att detta blir 

ett fulländat reportage, samt fotografen som får göra det han är bäst på – att fota 

tecknerskorna. Det är även kul att modetecknerskorna omskrivs, då de är en del av 

modets process, och inte bara deras klädillustrationer. Det är intressant att få läsa om 

personerna bakom verken, vilka man ofta inte får se ansiktena på annars.31   

 

”Mot sommaren”, nummer 21. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

På två sidor presenteras här sommarens mode – ”mot sommaren” lyder rubriken. Det är 

här mest bilder, fotografier och mindre text. 

 

2. Hur ser texterna ut? 

Rubriken är stor och skriven med versaler, den sträcker sig över hela uppslaget. Under 

rubriken på andra sidan finns en kort text, som verkar både som ingress och brödtext. 

Under den står signaturen, som åter är Ingrid af Ström. För övrigt är det bildtexter.  

                                                
31 Ingrid af Ström, ”Tre modetecknerskor packar sin kappsäck” Idun 13/1955 



 36 

3. Hur är texterna skrivna?  

I den lilla text som finns skriver Ingrid af Ström: ”Här visar vi fem sommarsvala, 

solglada och flickvackra klänningar som plockats ut ur butikernas gallerier – för 

morgon, middag, kväll.” Det är en rapportering och tips om vad man kan ha på sig i 

sommar. Sedan innehåller bildtexterna förklarande detaljer om vad vi ser på bilderna, 

vad det är för priser och vart plaggen kan köpas. Det ges alltså en uns reklam i dessa 

bildtexter.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Foto: Sten Didrik Bellander. Fotografierna föreställer liksom rubriken antyder 

sommarens modeplagg. Det är fina flickor som har snälla uttryck, de verkar vara fotade 

i studio – då det är enkel bakgrund. Med på några av fotonen finns också en segelbåt, 

som säkerligen ska förstärka sommarkänslan. På första sidan är det ett större fotografi 

som nästan täcker hela sidan och ett mindre foto upp till vänster. På den andra sidan, på 

samma sida som den lilla biten av text, är tre bilder placerade. Två till höger och ett till 

vänster, under texten och bildtexterna. I det här reportaget är bilderna nästan mera 

beroende av den lilla textbit som finns än tvärt om.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Fotografierna tar mycket plats och talar sitt eget språk – då de tar mest uppmärksamhet. 

Bilderna är enkla och tydliga, liksom texten – så de samspelar bra.32  

 

Husmodern: 

”Nytt roligt amerikanskt”, nummer 7. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

En sida med för omväxlings skull amerikanskt mode. En spalt text och fyra 

fotograferade kvinnor. Inga annonser eller övrig reklam. 

 

2. Hur ser texterna ut? 

Det ligger en liten textrad högst upp på sidan, till vänster – där det står ”För unga 

fröken.” Sedan kommer rubriken några hack nedanför med större storlek: ”Nytt roligt 

                                                
32 Ingrid af Ström, ”Mot sommaren” Idun 21/1955  
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amerikanskt.” Sedan är det en spalt med text mitt på sidan, omringad av de 

fotograferade kvinnorna.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Som den lilla textraden högst upp redan sagt oss, så riktar sig texten till den unga 

fröken: ”Här är några modeller, närmast avsedda för unga fröken men lika bra till den 

som har kommit över det första ungfrökenstadiet.” Sedan är texten en ihop slagen 

bildtext för de fyra fotografierna. ”De två översta bilderna visar en sådan 

sammansättning. Kappan har raglanärm, hög schalkrage…” Texten har alltså en 

förklarande och beskrivande stil – för dem som vill veta vad bilderna visar.  

  

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

På två av fotografierna är bakgrunden bortskuren – enbart den fotograferade kvinnan 

framträder. Den ena till vänster om texten, den andra till höger. Kvinnan till vänster har 

svart dräkt och är i större format än kvinnan till höger, som har blus och vid kjol. De ser 

något inklippta ut. I överkant åt höger finns också två fotografier – med bakgrund, men 

de har avskurna huvuden, vilket stör en aning. Bildtexten är som sagt inflätat i den 

befintliga texten. Texten beskriver fotografierna.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Med tanke på fotografierna och att de beskrivs i den befintliga texten, så samspelar de. 

Men bilderna kanske har en något konstig placering – man skulle vilja flytta om lite för 

att få en bättre komposition.33  

 

”I vår säger Dior A”, nummer 9. Liksom i Idun omskrivs Diors A-linje. Han var den 

stora mästaren inom modebranschen som gav kvinnan lite vidd i kjolen. Och 

rapporteringen från Paris är fortfarande lika aktuell som 1921.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

En sida, en textspalt och ett stort fotografi. Spalten är rätt smal och ligger i 

vänsterkanten, fotot tar mer plats åt högerkanten.  

 

                                                
33 ”Nytt roligt amerikanskt” Husmodern 7/1955 
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2. Hur ser texterna ut? 

Texten ligger som sagt i en spalt, men en relativt lång spalt. En liten rubrik lyder: ”I vår 

säger Dior…” Sedan flyger stora ”A” över bilden. Alltså ”I vår säger Dior A” För 

omväxlings skull ligger bildtexten över bilden i stället för under.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Skribenten Marie-Louise Löfgren har varit i Paris. Hon beskriver Diors visning och 

motsätter liksom Ingrid af Ström Diors A-form: ”Man skulle vilja vara ’avslöjande’, 

originell och modig och säga att det där med Dior, det är inte så märkvärdigt som alla 

skriker om. Men det går inte. Man måste stämma in i kören. Dior är överlägsen. Det är 

alltjämt till honom blickarna går och det är hans impulser som leder modet.” I stället för 

att prata mer om Dior fortsätter hon: ”Vidare såg jag…” Hon talar alltså utifrån sig 

själv, vad hon sett på visningarna i Paris.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är ett stort fotografi på en kvinna med bestämd blick. Hon visar även sin 

självsäkerhet i hållningen, då hon håller ena handen i midjan och i den andra handen 

håller hon en käpp av något slag. Bildtexten lyder: ”Den är vårens signaturmelodi, 

ensemblen i grått kamgarn från Dior.” Foto: Jeanne ef Lennart Green. Formen på 

dräkten som kvinnan har på sig stämmer väl med rubriken och bokstaven A!  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

En annorlunda rubriksättning, då det är små bokstäver och sedan stora A:n som flyger – 

men en kul lek med bokstäver och hela layouten. Fotot tar som sagt mest 

uppmärksamhet, i kombination med bokstaven A – och det är just om A texten 

handlar!34 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Marie-Louise Löfgren, ”I vår säger Dior A” Husmodern 9/1955 
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”Känn er själv!”, nummer 19. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Här kommer ett något annorlunda uppslag med modeinnehåll. ”Känn er själv!” Ett 

reportage om hur man bör klä sig för att framhäva sin form på bästa sätt. Reportaget 

består av illustrerade bilder och kortare texter.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texterna på detta uppslag är korta och beskriver bilderna. En stor rubrik: ”Känn er 

själv!”, ligger i mitten, högst upp med stor stil, dock inte med versaler. En mindre 

ingress ligger till vänster högst upp. Sedan är övrig text uppdelad i mindre delar och 

samspelar med bilderna.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Ingressen lyder: ”Hurdan är er silhuett? Det finns sätt att framhålla en fördelaktig linje, 

liksom att villa bort en ofördelaktig.” Under ingressen faller underrubrikerna: ”Om ni är 

lång” ”Om ni är liten” ”Om ni är höftbred” ”Om ni är kraftig upptill”. Texten riktar sig 

alltså till läsarnas olika kroppsformer. Utifrån den kroppsformen man har, läser man den 

texten och får tips på hur man bör klä sig för att framhäva sina former på bästa sätt. Det 

finns ingen speciell signatur.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

I vänsterkanten finns fyra bilder placerade på rad uppifrån och ner. De har alla svart 

bakgrund och vita silhuetter – för att framhäva de olika kvinnoformerna på bästa sätt. 

Bredvid dessa bilder finns de förklarande texterna. Uppslaget är uppdelat i fyra 

delar/linjer, där de olika klädessätten beskrivs mer ingående. Alla exempel visas i form 

av illustrationer med korta bildtexter. Fördelen med bilder här är att man måste se de 

olika kroppsformerna, man kan gärna inte bara läsa om dem. Det blir tydligare med 

både bild och text. Det är fina illustrationer, med fina linjer. En fördel med illustrationer 

är att de inte föreställer några speciella människor – utan de kan vara vilka som helst. 
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5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Det finns inga annonser. Bilderna och texterna samspelar väl, då de är beroende av 

varandra för att kunna förklara. Läsaren kan både se och läsa om de olika silhuetterna 

och klädesexemplen.35  

 

”Semesterklänningen och semesterkappan”, nummer 23. 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken? 

På ett uppslag får både ”Semesterklänningen” och ”Sommarkappan” plats – en kort 

beskrivning av dem, samt bilder. För sommarklänningen visas tre bilder, två större och 

en mindre. På sommarkappan visas en större bild.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Det är korta texter som befinner sig direkt under rubrikerna. Bildtexter finns till 

bilderna.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Den första texten är skriven utifrån rubriken ”Semesterklänningen är sydd på 

amerikanskt vis…” Återigen amerikans inspiration. Bilderna beskrivs närmare och om 

man själv vill sy plaggen finns en rekvisitionskupong på sid. 53. Den andra texten 

beskriver utifrån fjolårets mode att det nu mest populära kappmaterialet är markisväv. 

”Vår markiskappa är lika bra till den gängliga tonåringen som den vuxna damen, även 

om hon skulle vara en aning kraftig.” Texten riktar sig alltså både till modern och till 

dottern. De kan sedan sy sommarkappan själva, då det som i förra texten finns en 

rekvisitionskupong på sid. 53.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

På första sidan ett större foto på en kvinna, som något nonchalant lutar sig mot en bil. 

Hon tittar åt sidan, undra vad hon spanar in? En avlång bild på en kvinna i rutig 

klänning i mitten av uppslaget. Det skulle kunna vara samma kvinna som återfinns på 

den mindre bilden, som ligger upptill i kanten, intill den senast omnämnda större bilden.  

Hon är glad – det är ju sommar! På den andra sidan står det två kvinnor i 

                                                
35 ”Känn er själv!” Husmodern 19/1955 



 41 

sommarkappor. Den bilden är också i en större storlek. Bilderna tar alltså mest plats på 

det här uppslaget. Trots att bilderna beskrivs i de befintliga texterna, så finns även 

bildtexter, som ännu tydligare beskriver. Fotograf för semesterklänningen: Stig Grip. 

Fotograf för sommarkappan: Arne Nilsson.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Eftersom texterna i princip är beskrivningar av bilderna så samspelar de väl. Den 

mellersta bilden skulle kunna ha valts bort, det hade räckt med en bild per sida, per 

rubrik. Förutom att kläderna beskrivs så finns ingen annan reklam på dessa sidor.36  

 

 

6.3 Texter ur Idun, 1963  

Det sista numret av Idun och här ser vi en något annorlunda modejournalistik, då 

fotografiet syns mer och texten i vissa fall bara blir en kort beskrivning av fotografiet – 

och av modet.  

 

 ”Han modellerar vår exteriör”, nummer 9.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

På en sida får texten en spalt. Rubriken ligger högst upp och det finns en ingress som 

lockar till vidare läsning. Men bilderna tar mer uppmärksamhet. Det är två större bilder 

och en mindre, samt bildtext. Inga annonser eller övrig reklam.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är en spalt, uppdelad i några stycken. En rubrik och ingress, samt bildtexter.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Skribenten och signaturen R.W, som jag misstänker är Ria Wägners initialer, inleder 

texten med frågan: ”Passar vi människor egentligen in i vår moderna miljö? Sedan 

svarar hon.: ”Det tyckte inte Eric Sporrong en sommardag när han gick omkring i 

utställningshallarna på H 55.” En presentation ges av skräddaren Eric Sporrong och om 

hans nya kolt. Ingressen ger en kort beskrivning: ”Som ett vårtecken i det tidlösa modet 

                                                
36 ”Semesterklänningen och semesterkappan” Husmodern 23/1955  
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kommer kolten för vuxna damer.” Skribenten går inte in så mycket själv i texten, mer än 

när frågorna ställs – utifrån henne. Texten fokuserar på skräddaren och hans verk.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Ett större fotografi i högerkanten högst upp och ett mindre fotografi åt vänster, intill 

rubriken och ingressen, visar kvinnor i kolten. Korta bildtexter finns till. Ett större 

fotografi är också placerat under det andra större fotografiet. Det undre fotografiet 

föreställer Eric Sporrong och hans hustru Märta som är honom tillhjälplig. Bilderna 

visar tydligt hur plagget ser ut på en kvinna, vilket ger läsarna förtroende. Man får även 

ett ansikte på skräddaren (och hans fru), vilket är trevligt då han är huvudet och 

händerna bakom skapandet – det ger också ett ökat förtroende för att konsumera 

produkten.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Text och bild samspelar väl, om än bilderna tar något stor plats. Vänstersidan är fint 

komponerad med en rubrik, ingress, det mindre fotografiet och sedan brödtexten. På 

högerkanten tar de två större fotografierna mycket plats och kanske något för mycket 

uppmärksamhet.37  

 

”11 säkra kort från Paris”, nummer 9.  

 

Här svarar jag inte på alla frågor, då det inte är relevant. Kort och gott så får vi se elva 

bilder på elva kvinnor i olika modeplagg från Paris. Flera bilder med korta bildtexter, 

det liknar mycket dagens modejournalistik, med inspiration till konsumtion.  

 

 

6.4 Texter ur Husmodern, 1988  

Sista numret av Husmodern. Här ser vi ännu mera fotografi och mindre utrymme för 

text.  

 

 

 

                                                
37 Ria Wägners, ”Han modellerar vår exteriör” Idun 9/1963 
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”8 modemedvetna & klädkunniga väljer det bästa höstmodet -88”, nummer 35.  

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Texten krymper och blir i det här fallet mer ett tillbehör till fotografiet. Fotografiet 

täcker hela sidor och texten ligger på fotograferad bakgrund. Inga direkt annonser finns, 

men reklam på så vis att de kläder som visas finns att köpa. ”Nere i vänsterhörnet på 

första sidan står det: ”Köpställen se sidan 72.” Denna artikel sträcker dig över flera 

sidor, men enbart de två första sidorna analyseras (då det inte är relevant att analysera 

de andra som är uppbyggda på samma vis som de första).  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texterna är korta och beskrivande. På första sidan ryms bara rubriken och ingressen. På 

de resterande sidorna presenteras de olika personerna med kortare texter – men då också 

med en slags rubrik och ingress.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Marianne Berglund har gjort reportaget och hon uppmanar i ingressen att man ska titta 

och låta sig inspireras. Syftet är alltså att titta, inte att läsa så mycket – därför korta 

texter. Den första personen som presenteras är Madeleine Otto, fotomodell hos 

Stockholmsgruppen. Med större storlek, i det som blir rubrik i denna presentation, står 

det: ”Mina fest & vardagsfavoriter – här är de!” Alltså ett citat från modellen, inte från 

skribenten. Som ingress, i mindre storlek står det: ”Jag tycker att det är roligt att klä upp 

mig till fest, men till vardag väljer jag helst bekväma kläder som är rörliga, dvs trikå i 

alla former. Rött är en av mina favoritfärger och grönt älskar jag!” Återigen ord från 

modellen – vad hon tycker. Sedan finns en bildtext, där Madeleines kläder beskrivs, 

vilka märken det är, vad det är för priser och vart de kan köpas. Texten uppmanar till 

konsumtion och skribenten är förmedlare.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Båda dessa sidor täcks helt av fotografier. På den första sidan, där rubriken och 

ingressen ligger, står en kvinna i vänsterkanten och blir plåtat i en studio. En stor 

kamera eller ett lysobjekt tar upp fokus på sidan, vilket känns lite konstigt. Men det ger 

en svart bakgrund, som gör att rubriken får träda fram. På den andra sidan blir modellen 

Madeleine fotograferad. Det är hon som är i centrum, samt hennes citat.  
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5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

I det här fallet känns det som att texten stöttar bilderna. Att bilden är viktigast och att 

texten bara ger den nödvändigaste informationen.38  

 

”Härigt sköna nyheter för ett vackrare jag”, nummer 35.  

 

Här svarar jag heller inte på frågorna, utan ger bara en kort beskrivning. Det är en 

artikel om skönhet, ett ämne som gränsar till mode. Men det märks att det blir ett allt 

mer viktigt inslag i tidningarna och att det går hand i hand med modet. Ingressen lyder: 

”Nu kommer signalerna utifrån med höstens mode- och skönhetsnyheter. Sensuella, 

kvinnliga silhuetter i modet, nya läckra makeup-färger, härliga väldofter – allt för ett 

vackrare och skönare höst-jag! Och på nästa uppslag får du tips om alla de nya 

underbara kropps-crémerna, ett fantastiskt alternativ till parfym!” Utifrån den här texten 

kan man även kalla skönhet för mode – det går mode i skönhet, hur vi ska se ut, både 

när det gäller hur vi klär oss, hur vi sminkar oss och hur vi doftar.  

 

 

6.5 Texter ur Damernas Värld och Femina, 2011  

I dagens så kallade modemagasin, för det är så de själva kallar sig, är det mera texter om 

mode och de förekommer tidigare i tidningen. Det är mest rapporter om ”det senaste” i 

olika former, både från catwalken, vad kändisarna har på sig och om fynden på stan. 

Sedan fylls sidorna med kändisporträtt och skönhetstips, mat och hälsa, samt övriga 

artiklar – om relationer till exempel. Framför allt i Femina kan man se den ”gamla 

stilen” som påminner om veckotidningarna, den innehåller mer inredning och 

familjefrågor. Det ges även tips om aktuella böcker, filmer och musik, samt 

resereportage i dagens tidningar. Annonserna är betydligt fler och framför allt större, de 

täcker flera hela uppslag och ligger gärna på de första sidorna i tidningen. Det är även 

mycket mera bilder och fotografier. Man kan fortfarande se illustrationer, i en 

konstnärlig anda. Men framför allt så har fotografiet utvecklats och modereportage i 

form av fotografier tar störst plats. Texten har tappat sitt fäste och tar mindre plats, får 

om möjligt plats som bildtext. Även om bild och text ofta förstärker varandra, så kan det 

                                                
38 Marianne Berglund, ”8 modemedvetna & klädkunniga väljer det bästa höstmodet -
88” Husmodern 35/1988 
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även bli ett rörigt intryck. Men en relativt stor skillnad är att texterna nu är uppdelade i 

rubrik, ingress och brödtext, vilket ger mer luft och underlättar för läsningen.   

 

Damernas Värld, nummer 6: 

”Mitt yrke är ett kall” 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

På två sidor får en av dagens stora modeskapare en presentation. Texten ryms på första 

halva sidan. Bilden tar upp resten av halvan, plus hela nästa sida. Denna artikel ligger 

under en rubrik som heter ”just nu”.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Texten är inte så lång om man jämför med vad den skulle kunna ha varit. Bilden tar 

mycket plats. Texten är en kort beskrivning. Brödtexten är placerad i vänsterkanten och 

börjar med ett stort V i rött: ”Vanligtvis är de fyra stycken som jobbar i Lars Wallins 

ateljé…” Rubriken och ingressen ligger längre ner åt höger – i bildens nedre vänsterkant 

– alltså över bilden. Det finns också en liten ”faktaruta” om modeskaparen. 

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Modeskaparen som presenteras är Lars Wallin. Han har varit verksam i 20 år och detta 

reportage görs inför hans utställning på Waldermarsudde. Skribenten som träffat Lars 

Wallin heter Sofia Edgren. Hon beskriver kort hans ateljé, och att det är bråda dagar 

inför utställningen. Sedan använder hon pratminus, vad Lars har sagt. Och hon kallar 

honom ibland för Lars, vilket blir ett ganska personligt tilltal. För övrigt är texten enkel 

och redovisande.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är glansigt papper och färgtryck, vilket ger ett snyggt intryck. Bilden täcker stor del 

av uppslaget och Lars Wallin står i sin ateljé tillsammans med några skyltdockor. Det 

finns ingen bildtext, vi förstår ändå att det är Lars det handlar om. Däremot finns det en 

liten faktaruta som beskriver honom som person närmare: Ålder: 45 år. Bor i: 

Stockholm. Yrke: Designer. Aktuell: Men en jubileumsutställning på Prins Eugens 

Waldermarsudde i Stockholm, pågår 7 maj – 18 september. Lars Wallin har en något 
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allvarlig blick när han tittar in i kameran, kanske för att stärka sin ställning som seriös 

modeskapare. Fotograf är Andreas Johansson.  

 

5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Bilden tar mycket uppmärksamhet, men layouten är fin och texten är fint komponerad. 

Det är inga annonser på det här uppslaget.39  

 

Övrigt modeinnehåll i Damernas Värld, nummer 6. 

”Jag är besatt av mode” – om stylisten Rachel Zoe, om kändisarna hon stylat och om 

smalidealet.  

 

”DV mode” – ett längre modereportage i form av modefotografier med korta 

beskrivningar. Martina Bonnier som både är chefredaktör och modechef  skriver först 

kort om det aktuella modet – sedan kommer ett antal sidor med modebilder. Dessa 

modereportage har oftast teman. I detta fall är det teman: ”Älskade pinuppa”, ”Tropisk 

hetta”, ”Strandbohem”, ”Kryssa med stil” och ”Modepoesi”. Alla dessa delar får sin 

egen lilla beskrivning och sedan finns bildtext till varje bild – som förklarar vad 

modellerna har på sig.  

 

Femina, nummer 5: 

”Solsidan”, ”Stilsäkert”, ”Trendtoppen” är modereportage liknande de som Damernas 

Värld har. Reportage bestående till största del av fotografier och med korta 

beskrivningar och bildtexter.  

 

”Stora kavajguiden” Här kan du som läsare få tips på vilken kavaj du ska bära – mini, 

midi eller maxi? Information finns om vad den kostar och vilket märke det är.  

 

Under rubriken ”mode” fanns ingen längre text med det avsedda innehållet. Däremot 

under rubriken ”skönhet” fanns ett reportage om Yves Saint Laurent – en av våra största 

modeskapare genom tiderna. Det blir en liknande artikel som ur Damernas Värld att 

analysera: 

                                                
39 Sofia Edgren, ”Mitt yrke är ett kall” Damernas Värld 6/2011 
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”Kvinnotjusaren” 

 

1. Hur mycket utrymme får modejournalistiken?  

Tre och en halv sida kan man säga att den här artikeln får. Först ett helt uppslag, 

bestående till största del av fotografier, men även rubrik, ingress och brödtext. På nästa 

uppslag täcker annonser en och en halv sida. Artikeln om Yves Saint Laurent får en halv 

sida. På tredje uppslaget får artikeln en hel sida.  

 

2. Hur ser texterna ut? 

Det är en längre artikel, så texten är också lite längre, men det är även mycket bilder. På 

första sidan ligger rubriken högst upp i vänsterhörnet ”Kvinnotjusaren” i svart och rött. 

En ingress återfinns längre ner och sedan tar brödtexten över på andra sidan nere i 

högerkanten. På den halva sidan, där det också finns annonser fortsätter brödtexten – för 

att sedan fortsätta ytterligare på den sista hela sidan. Brödtexten är uppdelad i stycken 

och de inledande raderna har fet stil. Det finns även puffar – utplockade citat ur texten.  

 

3. Hur är texterna skrivna?  

Textens stil är liksom i Damernas Värld enkel och redovisande. En presentation ges av 

Yves Saint Laurent. Kort om hans bakgrund och vad han har gjort. Han är modeskapare 

men även en man bakom skönhet – som den här artikeln sägs fokusera på. Men det 

handlar mest om mode – och mode och skönhet är närliggande ämnen, så det är svårt att 

bedöma vad som är vad. Men han är dock mest känd som klädskapare och det är det 

som beskrivs mest. Han verkade även i Paris, så fortfarande hämtas modeinspirationen 

därifrån. Eftersom Yves Saint Laurent gick bort 2008 så går det inte att få direkta 

pratminus från honom i artikeln. Men några välkända citat lyfts fram, till exempel: 

”Mode bleknar, stil är evigt.” ”Att klä sig är ett sätt att leva”. Han talar på så sätt i 

texten. Skribenten, Jessica Blockström Hember är osynlig, man märker inte av henne 

personligen i texten.  

 

4. Hur ser illustrationerna och fotografierna ut? 

Det är både fotografier och illustrationer. På det första uppslaget ser vi ett äldre fotografi 

av Yves Saint Laurent, det är svartvitt. Denna bild ligger under rubriken på första sidan. 

Upptill åt höger visas en bild av honom tillsammans med Naomi Campbell på en 

catwalk, det är nyare och i färgkvalité. Intill det fotot ligger en faktaruta om YSL 



 48 

sminkprodukter. Instoppad i brödtexten ser vi också en parfymflaska av YSL. På nästa 

sida, där även annonserna tar plats, finns en illustration föreställande en kvinna med 

strutbröst och en massa kyssläppar i olika färger. På den sista sidan, uppe i det vänstra 

hörnet är en bild av några modeller och intill det en faktaruta om hans dofter. Ytterligare 

ett svartvitt foto uppe i det högre hörnet och flera modeller som är urklippta och 

placerade intill brödtexten längre ner. Det är bildtexter till alla bilder som förklarar vad 

som visas. Fotograf: Bulls, Jonas Gustavsson m fl.  

 

 5. Hur samspelar texten, illustrationer/fotografier och annonser? 

Det är mycket bilder och flera faktarutor. Intrycket kan bli aningen rörigt, så det är 

mycket att hålla reda på, men samtidigt trevligt att få reda på så mycket. På det 

mellersta uppslaget är det två annonser som tar stor plats och uppmärksamhet, det 

förstör tyvärr reportagets helhet. Och det är synd för den lilla delen som ligger mellan 

annonserna, för det är en enkel och vacker del – som består av text och illustrationer.  

För övrigt är det snygg layout och mycket luft, som gör det enkelt att läsa.40  

 

En intressant sak att nämna är att både Femina och Damernas Värld har ett samarbete 

med Åhléns i dessa nummer, där de har gjort en annons i samma layout som det 

redaktionella innehållet. Vart går gränsen, vad är modejournalistik, vad är annonser och 

reklam? Det finns fler liknande exempel i dagens modejournalistik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
40 Jessica Blockström, ”Kvinnotjusaren” Femina 5/2011  
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7. Slutsatser och diskussion 
Efter att nu ha analyserat tidningar med modeinnehåll från 1921, 1955, 1963, 1988 och 

2011 så har jag kommit fram till mycket intressanta slutsatser och eventuella 

diskussioner: När jag gjorde analyserna av modejournalistiken från 1921 var det ett 

begränsat innehåll. Det var oftast bara en text och en bild och ett enkelt upplägg. 

Fotografiet tog inte så mycket plats, det var texten som spelade störst roll. I 

modejournalistiken 1955 hade fotografitekniken- och kvalitén utvecklats. Texten och 

dess stil var fortfarande viktig, men mer i kombination till bilden. 1963 fortsätter denna 

utveckling och bilderna blir allt fler. Mode är ett ämne som är enkelt att visa genom 

bilder – som ”11 säkra kort från Paris” ur Iduns sista nummer. Det liknar mycket dagens 

modejournalistik, där bara bilder med bildtext visar upp det senaste. Men det fanns 

fortfarande längre texter och de började få ett annat innehåll – som att man skrev om 

modeskaparen Eric Sporrong. Men texten tar inte heller där mycket plats om man 

jämför med vad fotografierna gör – och inte om man jämför med hur innehållet såg ut 

1921. 1988 har det så klart hänt ännu mera i utvecklingen när det gäller bild kontra text. 

Framför allt så har tidningarna börjat tryckas i färg. Det är mycket mera bilder och 

texterna är mindre och ofta bara beskrivande bildtexter. Som i exemplet där ”8 

modemedvetna & klädkunniga väljer det bästa ur höstmodet -88”, det är personerna i 

fråga som får mest uppmärksamhet i form av foto, sedan är texten bara en kort 

beskrivning. Texten blir mindre och även den personliga stilen försvinner. Det märks 

också, att de etablerade modeskribenterna i Idun och Husmodern, som Midinette och 

Célie Brunius från 1921 och Ingrid af Ström från 1955 hade en mer personlig och 

karakteristisk stil än vad dagens modejournalister har.  

 

När jag skulle analysera modejournalistiken i dagens aktuella nummer av Damernas 

Värld och Femina märkte jag den största skillnaden – och likheten med 

modejournalistiken från 1921 och åren där emellan. Fototekniken och själva 

layoutmöjligheterna har ändrats mycket. I dag består ett modereportage till störst del av 

bilder och grafik, då man jobbar med layouten i dataprogram. Det är mindre text och 

texten har inte alls samma karisma som texter från tidigare undersökningsår. Likheterna 

kan man dock se när det gäller innehållet som helhet. Att framför allt Femina, men även 

Damernas Värld fortfarande liknar rätt mycket de så kallade veckotidningarna från 

1921 och 1955. Femina och Damernas Värld bildades på 40-talet och hade också den 

formen då. Trots att de båda nu kallar sig för modemagasin, så innehåller de inte till 
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största delen mode. De har fortfarande ett allmänt innehåll för kvinnor – om mat, 

inredning, skönhet och relationer med mera. I bilden av modet skriver de att Femina 

skulle vara en ”svensk tidning med hög klass på medarbetare och material; från 

reportage och noveller till mode, mat, heminredning, fotografer och illustratörer. 

Tidningen skulle också vara utan skvaller och kungligheter.”41 Man kanske inte skriver 

så mycket om kungligheter, men om kändisar – dock inte så mycket skvaller. Femina 

blev månadstidning 1982.42 Damernas Värld blev månadstidning 1991.43 Damernas 

Värld blev den nya Flitiga Händer 1940 men kallades då för Damernas Flärd. Det blev 

ett ”betydelsefullt genombrott för Sveriges första riktiga modetidning även om ”mode” 

till en början mest var sy-om eller sy-själv-tips, och tidningen innehöll många 

stickbeskrivningar.”44 

 

”Från bildfattigt och ’grått’ i slutet av 40-talet till färgstarkt och bildspäckat mot slutet 

av 90-talet – utvecklingen har gått fort” skriver Lotta Lewenhaupt i Bilden av modet.45 

Det stämmer, men frågan är vad som är bäst modejournalistik. Färre bilder, svartvitt och 

ett enkelt upplägg – eller en massa bilder, färger och kampen om den mest spektakulära 

layouten? Nu nämnde jag inte ens texten i den frågan – men min personliga åsikt är att 

det inte behöver vara tillkrånglat, det blir jobbigt för ögat att läsa och för hjärnan att ta 

in information då.  

 

Det finns i dag en konkurrent till papperstidningen och den är det digitala nätverket, där 

en alternativ journalistik har växt fram, i form av bloggar bland annat. Det påverkar det 

traditionella journalistiken och den personliga skribentens stil. Kanske att den 

personliga stilen mer har övertagits av de som bloggar – och att de som skriver i 

tidningar och magasin håller ett ”proffsigare” och mer distanserat och enkelt språk? 

Men behöver stilen försvinna för det – och språket bli tråkigt? Utifrån analysen kan man 

dock se att stilen har förändrats på så vis att texten tappat sin fria och skönlitterära stil 

och att texten inte längre bär på samma kunskap och fördjupning.  

 

                                                
41 Lewenhaupt, Lewenhaupt (2009) Bilden av modet s. 100 
42 Ibid. s. 100 
43 Ibid. s. 199 
44 Ibid. s. 199 
45 Ibid. s. 210 
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I Modeologi skriver Yuniya Kawamura att ”modeskribenter kan indelas i två grupper: 

journalister och redaktörer. Båda grupperna spelar viktiga roller i en klädstils 

upphöjning till mode, för de kan tolka designerns idéer för en allmänhet som inte är 

professionellt modekunnig, och ge idéerna oerhörd publicitet. Vad de väljer ut är lika 

betydelsefullt för designerna som för köparna.”46 Det finns även en tredje roll i gruppen 

av modeskribenter – eller denna tredje är egentligen inte en skribent, utan stylist! Många 

som vill bli modejournalister, syftar på benämningen ”stylist” – ”de som jobbar med 

modebilder utan att vara skrivande moderedaktörer. Stylisten är den som håller ihop 

teamet, bokar hår och makeup och sätter modegraden för bilden.”47   

 

Något som påminner om bloggarnas upplägg i dagens modemagasin är de så kallade 

plocksidorna– där de tipsar om det senaste och hetaste. ”Det är intressant att se hur 

stilreportage och shoppingtips förändrats fram till dagens essäartade modejobb med en 

viss stämning och typ av kläder och collage av plagg och prylar som ger mer direkta tips 

på var sakerna kan köpas”48 En personlig åsikt är att journalistik visst är att förmedla, 

men kanske inte så på gränsen till att konsumera. Det är en vag gräns i dag, vart den går 

mellan journalistik och reklam. Men mode är till mångt och mycket kläder – och det ska 

konsumeras – och då blir gränsen vag. Men icke att glömma – så är mode mycket mer 

än kläder och det är därför jag i mitt urval av källmaterial valde olika sorters texter, för 

att lyfta fram vad modejournalistik kan vara.  

 

”Annonserna ses idag som ett komplement till tidningens innehåll och det är 

annonsörerna som väljer i vilken tidning de vill förekomma.” skriver Lotta 

Lewenhaupt.49 Tyvärr är det så, att tidningarna är beroende av annonsintäkterna och 

”det idealiska förhållandet mellan annonser och redaktionellt innehåll ska vara 30/70, 

men oftare är det 45/55.”50 Detta är också något som märks tydligt i dagens 

modemagasin – att annonserna tar allt mer plats och skymmer det redaktionella arbetet.   

 

Sedan så är det kul att uppmärksamma den svenska modejournalistiken. Och av den 

anledningen valde jag just dessa tidningar. Flera av dagens modemagasin härstammar 
                                                
46 Kawamura (2007) Modeologi s. 127 
47 Lewenhaupt, Lewenhaupt (2009) Bilden av modet s. 197 
48 Ibid. s. 210  
49 Lewenhaupt, Lewenhaupt (2009) Bilden av modet s. 210 
50 Ibid. s. 210  
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från andra länder, Amerika och Storbritannien till exempel, och då köps mycket 

material in från systertidningarna. Elle är ett exempel på ett sådant magasin, som kom 

till Sverige 1988. I de tidningar som jag har analyserat är innehållet svenskproducerat – 

om än med inspiration från andra länder, som Frankrike och Amerika, som vi sett 

exempel på. Men även med rapportering från den svenska modemarknaden – som från 

Birgittaskolan ur Husmodern 1921.  

 

Mode är ett ämne som främst har riktat sig till kvinnor. Eva Blomberg skriver: ”I 

populärpressen var det kvinnor – filmstjärnor och liknande – som avbildades som 

konsumenter. Den svenska populärpressen fokuserades på unga kvinnor i början av sin 

karriär…”51 Det var även främst kvinnor som skrev om mode: ”Kvinnliga journalister 

fick först inte skriva i ut- eller inrikespolitiska frågor, utan de hänvisades till 

allmänreportage, kåserier och till modet – för att alls få skriva.”52  Men under 2000-talet 

har även våra män börjat konsumera mode allt mer. ”Det första ambitiösa 

modemagasinet för män var Café som i början av 2000-talet fick konkurrens av King. 

Herrmode är också en viktig del i unisextidningen Bon, som startades 2002 och var först 

i Sverige med en internationell upplaga.”53 2006 kom DV Man och DV Mode.54 

 

Modejournalistiken i dag har alltså både likheter och olikheter med den som existerade 

1921, för nästan ett sekel sedan. Den största skillnaden märks när det gäller bild kontra 

text. Texten har fått lämna plats åt bilderna och i och med det har även texten tappat stil. 

Texten känns inte längre så viktig, vilket är synd, med tanke på dess potential. Texten är 

viktig för förståelse och för att få fördjupad information om något. Hur läget ser ut i 

dag, med tanke på den alternativa journalistiken, är något som är värt att diskutera 

vidare.  

 

Detta har varit en mycket intressant undersökning och det finns mycket mer att nämna – 

som inte fått plats i den här uppsatsen. Men det gör det möjligt att fortsätta 

undersökningen, vilket jag har visioner om att göra.  

 
                                                
51 Hurd, Olsson och Öberg (2005) Iklädd identitet Blomberg, ”Konsten och garderoben” 
s. 189 
52 Ibid. s. 197 
53 Lewenhaupt, Lewenhaupt (2009) Bilden av modet s. 210 
54 Ibid. s. 199.  
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Till sist vill jag bara rikta ett extra tack till min handledare Kristina Lundgren, till min 

mentor Lotta Lewenhaupt och personalen på Nordiska biblioteket, samt Kungliga 

biblioteket – för all hjälp och information jag fått. För övrigt, ingen nämnd, ingen 

glömd!  
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