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Abstract 

Studiens huvudsakliga frågeställning är hur dagens modejournalistik förhåller sig till 

Journalistförbundets spelregler för press- och yrkesetik. 

 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts på 12 nummer av de tre modetidningarna Damernas 

Värld, ELLE och Femina från år 2010. Samt alla modeartiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet från 2010. För att se en utveckling av modejournalistiken har vi i samband 

med litteratur som redogör för 1900-talets kvinnotidningar, gått igenom kvinnotidningarna Idun och 

Husmodern från år 1925 för att få ett historiskt perspektiv för modejournalistikens start. Vi har också 

gjort ett nedslag år 1988 där vi har granskat de tre modetidningarna Damernas Värld, ELLE och 

Femina för att få en överblick av modejournalistiken det året. För vår överblick av 1988 års tidningar 

valde vi 12 nummer av de valda modetidningarna. En samtalsintervju har gjorts med ordförande i 

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd. En enkät om förväntningar på yrket som modejournalist har 

även besvarats av yrkesverksamma modejournalister i Sverige. Denna enkät har använts för att få 

kommentarer och reflektioner över yrket från yrkespersoner i dagens läge. 

 

Studien visar att modejournalistiken delvis har förändrats i sin rapportering om mode och trender. I 

de äldre tidningarna från 1925 handlade modet om att beskriva tyger, garn, mönster och den 

praktiska delen av att sy upp egna kläder. Modejournalistiken hade annan struktur 1988 än vad den 

har idag med fler detaljer och bredare och mer förklarande rapportering, även i sina modeuppslag. 

Till viss del visar resultatet för undersökningen tendenser för att modejournalistiken 2010 är mer 

konsumtionsinriktad och gränsar till textreklam utifrån Spelreglerna för press- och yrkesetik. 

Analysen visar även att dagens modejournalistik inte alltid belyser vem som är avsändare i deras 

rapportering om trender och att sammanblandning sker emellanåt av redaktionellt material och 

reklambudskap.  

 

 

 

 

Nyckelord: ELLE, Femina, Damernas Värld, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, journalistik, 

textreklam, dagspress, modetidningar, modejournalister, Journalistförbundet 
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1 Inledning 
 

Ett flertal gånger har vi ställt oss frågan om huruvida innehållet i modetidningar är journalistiskt 

genom att hålla en kritisk och granskande nivå eller om det gränsar till textreklam. Med 

modejournalistik syftar vi på innehåll som till stor del redogör för trender och stilar inom kläder, 

accessoarer och skor. Dessa i sin tur kommer från varumärken vilka har försäljning i sitt intresse 

och därför menar vi att det förekommer en problematik i sambandet mellan redaktionellt material 

och reklam. Vi vill med vår kvalitativa innehållsanalys av 2010 års utvalda mode- och 

dagstidningar, försöka klargöra om dagens modejournalistik förhåller sig till Journalistförbundets 

regelverk och checklista för textreklam. Med undersökningen vill vi bli sakkunniga inom ämnet 

och har inspirerats av att det i dagsläget inte finns någon liknande forskning inom modejournalistik 

med utgångspunkt i Spelreglerna för press- och yrkesetik.  

Idun och Husmodern var två kvinnotidningar i början på 1900-talet som skrev en del om mode och 

trender. De kvinnliga journalisternas yrkeshistoria började en aning tidigare där kvinnorna redan skrev 

en del i dagspress. Intresset för kvinnliga journalister ledde till att det uppkom fler kvinnotidningar med 

kvinnoämnen i sitt innehåll, däribland mode och trender vilket ledde till att mode etablerades som ämne 

inom journalistiken. De kvinnliga journalisterna bidrog till att modejournalistiken expanderade och det 

finns böcker om just kvinnan i pressen som kämpade för att göra sig ett namn i branschen. Vår uppsats 

berör inte kvinnofrågan på ett ingående sätt mer än att vi nämner att det främst var kvinnliga 

journalister som rapporterade om mode genom en tillbakablick på modejournalistikens historia.  

Modejournalistik som genre etablerar sig runt om i världen som ett akademiskt ämne och det finns i 

dag modejournalistutbildningar i både USA och Storbritannien. Sverige har ännu inte 

journalistutbildningar med mode som huvudämne men mode som akademiskt ämne finns på 

Stockholms Universitet. Med detta vill vi stärka vår anledning till att göra en uppsats om 

modejournalistik eftersom forskningen i ämnet är bristfällig.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ställa dagens modejournalistik i förhållning till Spelreglerna för press- 

och yrkesetik mot bakgrund av modejournalistikens historia och utveckling i tryckt press. Med 

ändamålet i åtanke har vi utformat frågeställningar som redogör för de olika delarna av vår 

undersökning. Vi har valt just dessa spelregler att utgå ifrån eftersom det är de enda riktlinjer som 
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yrkesverksamma journalister har att förhålla sig till och Göran Palm som är författare till boken ”I 

nationens och marknadens intresse” motiverar även för dessa etiska riktlinjer.  

Rent allmänt talar journalister om två slags regler eller regelsystem; att vara och att göra. 

Den första regeln rör den egna ställningen i samhället, journalistikens samhälleliga 

betydelse och yrkesidentiteten. Den enskilde journalisten har ett ansvar för demokratin... Det 

journalistiska uppdraget kräver att journalisten vid en intressekonflikt alltid tar ställning för 

allmänheten och mot andra intressen och i de Etiska reglerna för press, radio och tv betonas 

mediernas integritet. 1 

 

Frågeställningar: 

 Hur förhåller sig dagens modejournalistik till Journalistförbundets spelregler för press - 

och yrkesetik? 

 Finns det några skillnader mellan modejournalistiken i dagspress och modetidningar år 2010? 

 Hur resonerar yrkesverksamma modejournalister om sin yrkesroll?  

 

På ett översiktigt plan söker vi beskriva vilka förändringar som skett inom 

modejournalistiken från tidigt 1900-tal till idag på 2000-tal. 

 

1.3 Avgränsning av ämne 

Vi har valt att avstå från jämställdhetsfrågan och kvinnans roll i journalistikens historia i denna uppsats. 

Även om vi på många sätt rör vid ämnet i vår redogörelse av modejournalistikens bakgrund och 

historia, har vi inte som syfte att belysa den aspekten eftersom det skulle ta bort fokus från vårt ämne. 

Vi har läst böcker om kvinnor i pressen för att ta fram historisk bakgrund till modejournalistiken i 

Sverige för tryckt press och är medvetna om kvinnornas inverkan på vårt ämne men väljer att hålla isär 

denna i uppsatsen. I dagens läge finns det en trend bland privatpersoner och yrkesverksamma 

människor att publicera sina reflektioner och åsikter om olika ämnen i webbdagböcker, så kallade 

bloggar. Ett av de populäraste ämnen som dessa personer skriver om är just mode och kan med 

anledningen av att de publicerar offentliga skrifter och för att de har så många regelbundna och nya 

läsare, uppfattas som journalistiska. Med förklaringen att de till stor del inte är skrivna av journalister 

och inte ingår i tryckt press har vi ingen anledning att föra in modebloggar i vår undersökning. Vårt 

                                                           
1
 Göran Palm, I nationens och marknadens intresse, Kapitel: 3 Journalistisk expertis, regler och rutiner - konsten att 

vara och göra rätt, sida: 53 
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huvudsyfte är att undersöka modejournalistik i tryckt press och som är skriven av svenska journalister 

samt deras artiklars förhållande till Journalistförbundets spelregler. 

2 Bakgrund  

2.1 Modejournalistikens roll 

Modejournalistiken betraktas ofta i dagspress, radio och tv som en egen genre antingen inom 

kulturjournalistiken eller inom nöje/underhållning. Men i tryckt press förekommer den numera i form 

av det som kallas för modetidningar. Modejournalistiken har likheter med sport- och 

motorjournalistiken i sin framställning och produktion, eftersom den liksom de genrerna också riktar 

sig till en målgrupp med ett särskilt intresse. I större grad liknar den motorjournalistiken eftersom 

även den är inriktad på konsumtion och har tendens att upplevas som textreklam. Ämnet eller 

fenomenet mode har stärkts den senaste tiden i Sverige då till exempel de största museerna har 

dedikerat utställningar till mode. Bland annat hade Nordiska museet förra året en utställning som 

hette ”Modets makt” och Fotografiska museet en exposition vid namn ”Fashion – modefotografi 

genom tiderna”. Ett annat bevis för modets popularitet är boken Modeologi av modesociologen 

Yuniya Kawamura som bygger på hennes doktorsavhandling inom ämnet där Kawamura ger olika 

teorier för om huruvida mode är vetenskap eller shopping.  

2.2 Tidigare forskning och litteratur om veckopress och mode 

Den litteratur vi har använt oss av för att beskriva bakgrunden och utvecklingen av modejournalistik i 

tryckt press är boken Pennskaft – kvinnliga journalister under 300 år av Margareta Berger (1977), Fruar 

och damer av Margareta Berger (1974), Allt för mycket kvinna – en biografi in Else Kleen och den Nya 

kvinnan som samhällsförbättrande journalist av Kristina Lundgren (2010) och Tankar om mode av Lotta 

Lewenhaupt (2004). För att hitta en modern definition av ordet trend har vi använt oss av boken The 

Fairchild Dictionary of Fashion (2003) av Charlotte Mankey Calasibetta & Phyllis G. Tortora. 

Boken Pennskaft redogör för de första kvinnliga journalisterna i Sverige och deras arbete på olika 

tidningar i landet. Fokus i den boken ligger på kvinnans roll och utveckling i ett mer jämställt 

samhälle och eftersom vi har koncentrerat oss på text och ämnen i tidningar som boken redogör för 

och inte på de kvinnliga journalisterna har den varit en aning utanför vårt ämne. Trots det har vi med 

hjälp av boken fått en helhetsbild av tiden då de första tidningarna som skrev om mode växte fram. 

Fruar och damer av samma författare har däremot varit till stor hjälp för vår undersökning och vår 
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sammanfattning av de äldre kvinnotidningarna och deras roll inom modejournalistiken. Författaren 

har gjort egna mätningar av innehållet i tidningar som Idun och Husmodern, vilka vi har tittat 

närmare på och därför hittat mycket stöd i författarens redogörelser om dessa två tidningar.  

Kristina Lundgrens bok Allt för mycket kvinna har även den hjälpt oss i vårt skrivande eftersom hon 

skildrar de första svenska modejournalisterna på de stora dagstidningarna i början på 1900-talet. 

Boken skildrar Else Kleen som den första moderedaktören och hur hennes arbete blev en vändpunkt 

för modejournalistiken och banade väg för andra framtida kvinnliga journalister.   

Tankar om mode av Lotta Lewenhaupt har vi använt oss av i liten skala eftersom den till största del 

handlar om modevärlden och kläder. Hon ger en historisk återspegling som till liten del handlar om 

modejournalistik men då Lotta Lewenhaupt själv också har arbetat som till exempel redaktionschef 

på ett antal stora modetidningar ville vi ha med en hänvisning till henne eftersom hennes arbete har 

betytt mycket för den svenska modejournalistiken.  

2.3 Modejournalistikens bakgrund och utveckling i Sverige 

En av Sveriges första kvinnliga modeskribenter Else Kleen blev ett stort namn inom dagspressen där 

hon skrev om ett antal olika ämnen, däribland mode. Hon läste på Tekniska Aftonskolan vilket är 

föregångare till dagens Konstfack2 och blev 1906 medarbetare i Dagens nyheter med sin krönika 

”Koketteriets ekonomi.”3 På den tiden fanns det exklusiva modetidningar för kvinnor sedan hundra 

år tillbaka som Journal des Dames och Le Moniteur de la Mode i Frankrike, Der Bazar och Die 

Modenwelt i Tyskland. Material från de europeiska tidningarna översattes och redigerades ofta av 

kvinnliga medarbetare i pressen och publicerades i de svenska tidningarna. Hennes kännetecken blev 

att skriva för kvinnor med ett budskap om att varje kvinna skulle kunna sy egna kläder för att hålla 

igen på sina utgifter. 

En fru vars hela budget går till 5.000 kr om året bör ej använda 1:20 per dag och person till 

mat, men hon skall och bör fordra av sig själf att se något så när dräglig ut och därtill 

behöfva icke åtgå mera än cirka 350 kr. om året. För 300 kan hon vara verkligt välklädd med 

anspråk på elegans. Men då fordras naturligtvis en smula energi och god vilja. 4 

Else Kleens artiklar visade till stor del syteknik och mönster och illustrerades med hennes egna 

mönsterteckningar och bidrog kontinuerligt med ny kunskap om blusar, kragar, hattar och smycken. 

                                                           
2
 Kristina Lundgren Allför mycket kvinna, 2010, Kapitel 1, s. 14 

3
 Kristina Lundgren Allför mycket kvinna, 2010, Kapitel 2, s. 29 

4
 Kristina Lundgren Allför mycket kvinna, 2010, Kapitel 2, s. 30 
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Det innehållet är vad som kännetecknar modejournalistiken från början av 1900-talet till ungefär 

mitten på seklet. Den riktade sig på ett personligt sätt till läsaren och fokus låg på detaljerna där 

informationen om bland annat kläderna var bred. Det fanns även uppgifter om priser och 

inköpsställen där man kunde få tag på den billigaste och bästa varan. Med Else Kleen fick DN ett 

återkommande utrymme tillägnat kvinnorna och under 1908 skrev Else Kleen regelbundet i DN med 

ett tiotal artiklar varje månad som mestadels handlade om mode men även andra uppdrag inom sitt 

område textilkunskap. 5 Senare började Else Kleen att arbeta på veckotidningen Idun, som riktade sig 

till kvinnor, där hennes vän Elin Wägner var redaktionssekreterare. Kleen berättade för läsarna om 

hur det senaste modet i Paris kunde ombildas till svenska förhållanden. De största veckotidningarna 

framtill 1940-talet var Idun och Husmodern där Idun och det är i Idun och Husmodern som mode för 

första gången förekommer på allvar i svensk presshistoria med egna svenska modejournalister.  

Tidningarna Damernas Värld och Femina kom till år 1944 och ELLE tillkom inte förrän under sent 

1980-tal. Med tanke på ELLE:s sena uppkomst har vi inte tagit med dessa modetidningars första 

upplagor i vår historiska redogörelse av modetidningar. Men Lotta Lewenhaupt berättar i sin bok om 

sin första tid som modejournalist för tidningen Året runt som då hade en upplaga på en halv miljon.  

Guldstol har jag faktiskt suttit på några gånger. Det var inte så svårt i slutet av 60-talet, när 

Parisvisningar inte direkt var comme il faut6 . I slutet av 60-talet passade det sig egentligen 

bara i Frankrike och Medelhavsländerna att gå på modevisningar i Paris – i resten av 

världen var mode lika med antifeministiskt och sexistiskt. 7 

Vi har valt att inte heller titta närmare på modejournalistik i tv- eller radiohistoria, utan fokuserat på 

tryckt press. Vår motivering är att dagens modejournalistik som vi har förhållit spelreglerna till, 

framför allt finns i tidskrifter. Det innebär att vi inte har tagit med P1:s radioprogram Stilguiden eller 

något av Svt:s modeinriktade tv-program. I tv-sammanhang från äldre tid finns modejournalisten 

Ingrid Schrewelius program Modejournalen från 1960-talet med modereportage från haute couture-

visningar i Paris som visades i tv-rutan. 

 

 

                                                           
5
 Kristina Lundgren Allför mycket kvinna, 2010, Kapitel 2, s. 44 

6
 Comme il faut är franska och ger uttryck för något ’som det skall vara’, det vill säga passande eller korrekt 

http://www.ne.se/lang/comme-il-faut 
7
 Lotta Lewenhaupt Tankar om mode, 2004, Kapitel G Guldstol, s. 39  
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2.4 Idun och Husmodern under tidigt 1900-tal 

Vår egen läsning av tidningarna Idun och Husmodern från 1925 bekräftar Margareta Bergers studie 

angående deras inslag av mode och hur ämnet gestaltas samt av vilka skribenter.  

Under 1920-talet blir det tydligt att Idun fick en mer allmänbildande roll i kvinnornas liv och läsarna 

kallades följdriktigt för damer. Det var ”damerna” som tidningen skrev för och de som återspeglades 

i artiklarna. Signaturen Sondra var Iduns modeskribent och hade som intresse och uppgift att 

rapportera från Paris modehus. Sondra som i själva verket hette grevinna Astri Douglas var 

välinformerad, hade ett positivt tilltal men var även ifrågasättande. Damerna i tidningen skildrades i 

samband med olika slags porträtt där tidningen t.ex. presenterade landets största författarinnor och de 

fotograferades då ofta med aftonklänningar och eleganta juveler. På många sätt riktade sig både Idun 

och Husmodern till en både existerande och skapad elitgrupp eller i alla fall en högre samhällsgrupp 

som hade en vilja att bilda sig. Iduns material dominerades i hög grad av att vara humanistiskt och 

kulturellt och behandlade skönlitteratur, konst, teater och historia i sitt innehåll. 8 Det finns mycket 

att skriva om dessa tidningar och deras roll i kvinnornas kamp för jämställdhet eftersom de på många 

sätt blev milstolpar i den svenska kvinnans framgång i samhället. Men eftersom vi har valt att skriva 

om modejournalistik gör vi ett medvetet val att välja bort fakta som inte är relevanta för vår 

undersökning, även om det är intresseväckande. T.ex. skriver Elin Wägner i Husmodern:  

Nog tror jag att vi kvinnor skulle vara oerhört tacksamma om vi var och en fick tagas som 

människor… och inte bedömdes ut från vad man anser att en kvinna bör eller icke bör vara. 9  

Både Idun och Husmodern hade som ambition att bidra sina läsare med nöje och underhållning men 

höll sig på många sätt till praktiska ämnen som att sy och laga mat. I den mån kläder fanns med i 

Husmodern bevakades den av den ”praktiska redaktören” som fokuserade på att inspirera med idéer 

och mönster. Idun och dess modeskribent Sondra hade ett annat tilltal där de riktade sig till den 

”allmänbildade damen” som förväntades vara intresserad av modet i Paris. Under 1945 bestod Iduns 

innehåll till 9,1 % av texter om mode, kläder och skönhetsråd vilket var högre än genomsnittet för 

den här tiden och Husmodern.10 Förklaringen till det var att Idun varje år hade några speciella 

”modenummer” vilket andra tidningar inte hade.  

                                                           
8
 Margareta Berger Fruar och damer, 1974, Kapitel 2 Vad sägs i tidningarna?, s. 48 

9
 Margareta Berger Fruar och damer, 1974, Kapitel 2 Vad sägs i tidningarna?, s. 76 

10
 Margareta Berger Fruar och damer, 1974, Kapitel 7 Mätningar med kommentarer, s. 224 
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3 Teoretisk ram och tidigare forskning 
I dagens samhälle skapar tidningar en gemensam referensram för befolkningen, där varje läsare har 

möjlighet att välja sin tidning utifrån eget intresse och tidningar som avsändare har därför en viktig roll 

i folkbildningen. Som journalist förbinder man sig till att rätta sig efter de gemensamma spelreglerna 

för press, radio och tv som bland annat handlar om att undvika textreklam, sponsring och ”otillbörligt 

gynnande av enskilt företag.” 11 Läsaranpassning och varufiering är två centrala begrepp inom 

modejournalistiken som medför ett ansvar för journalister gentemot regler för textreklam. PR är en del 

av den journalistik som hanterar produkter eftersom det finns företag som vill lansera sina produkter i 

tryckt press. En metod som PR-företagen använder sig av är News Management för att uppmärksamma 

företag som vill lansera sina produkter genom denna metod. Ett annat begrepp som vi använder oss av 

inom vår teoretiska ram är konsumentjournalistik, då vi ser tendenser som påminner om 

konsumentjournalistik hos modejournalistiken med sin nutida produktfokusering. 

   

3.1 Modejournalistikens förhållande till konsumentjournalistik 

Böcker vi har använt oss av för att dra paralleller till teorier inom konsumentjournalistik och textreklam 

är Opinionsmakarna av Lars-Åke Larsson (2005), Att gestalta en region av Jesper Falkheimer (2004), I 

nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik av Göran Palm 

(2002) och Spegla, granska och tolka: aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet av 

Monica Djerf-Pierre och Lennart Weibull (2001). En bok som tar upp ämnet PR och 

konsumentjournalistik är Opinionsmakarna av Lars-Åke Larsson. Den har vi använt till vår teori om 

modejournalistiken som en del av konsumentjournalistiken samt att PR influerar i arbetet med 

produkter. I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik redogör 

Göran Palm för hur News management och faktorer som läsaranpassning hör ihop med den nya 

journalistiken där marknaden blivit hårdare och arbetsvillkoren ändrats. Eftersom modejournalistiken 

hör till de nyare formerna av journalistik som är känslig för tendenser och teknik har vi haft hjälp av 

den här boken för att dra paralleller till vårt ämne. Spegla, granska och tolka: aktualitetsjournalistik i 

svensk radio och TV under 1900-talet av Monica Djerf-Pierre och Lennart Weibull återfinns ofta som 

kurslitteratur i journalistikämnen och är en modern bok som diskuterar hur Spelreglerna för 

journalistiken har förändrats med tiden. Även om boken har etermedier i fokus, har den hjälpt oss i vår 

teori om textreklam och journalistens arbete för att vara kritiskt granskande. 

      * 
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Konsumentjournalistiken snuddar många gånger till begreppet textreklam, men den handlar i 

grunden om kritisk granskning och upplysning av produkter för konsumenten. Vi reflekterar kring 

om huruvida modejournalistiken har närmat sig konsumentjournalistiken och har därför svårt att 

skapa en avgränsning när det gäller information om produkter och varumärken. Till stor del rör sig 

konsumentjournalistik om att informera om nya produkter som har lanserats på marknaden och har 

därför ett annat fokus än vad många anser att modejournalistiken bör ha. Modejournalistiken bör i så 

fall handla om mer än produkter och även om båda genrerna ska förhålla sig kritiska till varumärken 

och produkter, ska de skilja sig åt på fler punkter. Till viss mån handlar det om en balansgång mellan 

det relevanta och det säljande, även om dessa också kan samverka. Den granskande journalistiken 

har ökat i perioder men som Djerf-Pierre och Weibull beskriver i sin bok, det handlar om att vara i 

kundernas tjänst och presentera en tolkning av verkligheten. I och med att medier och däribland 

tidningarna blivit alltmer kommersialiserade har de traditionella gränserna mellan den publicistiska 

och den ekonomiska styrningen suddats ut. Journalisterna och däribland modejournalisterna har fått 

upp ögonen för den kommersiella världen. 12 Djerf-Pierre och Weibull skriver i sin bok att de stora 

förändringarna satte igång i mitten av 80-talet, vilket även Göran Palm håller med om.  

 

Det finns inte så mycket forskning inom vårt specifika ämne modejournalistik men en uppsats vi har 

använt som källa är ”The Bold and the Beautiful: en studie om den svenska modejournalistiken och 

dess utmanare”.  Uppsatsen är skriven av Linnea Sjölund från Linköpings universitet, Institutionen 

för studier av samhällsutveckling och kultur och är från 2009. Hon skriver om modebloggar och 

deras förhållning till modejournalistik där hon ställer sig frågan om modebloggar kan räknas in i den 

nya modejournalistiken. Eftersom uppsatsen till största del handlar om bloggar har vi inte använt oss 

särskilt mycket av den, då vi har valt bort modebloggar i vår undersökning. En annan C-uppsats vi 

har använt som referens för vår forskning är ”När journalister lanserar en produkt – hur PR-

kampanjer påverkar nyhetstexter” av Marita Grufvik. Uppsatsen är skriven på Södertörns högskola 

under 2010 på Institutionen för kommunikation, medier och it. Den här uppsatsen har som fokus att 

undersöka huruvida produktlansering i journalistiska sammanhang blir påverkade av PR. Författaren 

kommer en hel del in på konsumentjournalistik och textreklam, vilket berör vårt ämne och den har 

bra referenslitteratur som vi också har kunnat använda oss av. Samma sak gäller för uppsatsen ”Vad 

säljs mellan raderna: Journalisters syn på textreklam och om hur kommersialiseringen påverkar deras 

vardag” som är skriven av Therese Selén och Kerstin Säthil. Uppsatsen är skriven på Södertörns 
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2002, s. 65-66 
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högskola år 2010 på Institutionen för kommunikation, medier och it. Den här uppsatsen har 

undersökt journalister på svenska tidningsredaktioner och deras förhållning till textreklam. 

3.2 Läsaranpassning 

Göran Palm menar att kommersialiseringen leder till att tidningarna måste ta reda på vad publiken 

vill ha eller borde få. Med begreppet varufiering menar han att journalistiken anpassar sig till vad 

publiken vill eller antas vilja ha. Fokusgrupper och läsarundersökningar har blivit vanligare för att 

lyckas ta reda på vilken publik man kan erbjuda annonsörerna. 13 Eftersom tidningens fokus då 

hamnar på vad publiken vill ha blir det mer produktfixering vilket leder till att journalisterna måste 

hålla sig till regler vad gäller textreklam för att inte hamna utanför journalistikens ramar.  

 

3.3 Public relations och News management 

PR är ett område som på olika sätt träder in i journalistiken men som till största del är en medveten 

strategi för att påverka allmänheten där informationen är styrd av organisatoriska intressen. På så sätt 

går PR ut på att nå allmänheten med information genom medierna. Men det finns också missledande 

och oetisk PR som journalister bör hålla sig vaksam till. 14 

News management är en typ av nyhetsstyrning där tekniker och strategier används för att försöka 

påverka vad som blir nyheter och hur de presenteras för publiken. För att styra innehållet i medierna 

styr de professionella källorna genom olika strategier. PR-branschen arbetar med news management 

genom att i samma kampanj få konsulter att skriva artiklar, ordna events och samtidigt få med 

konstruerade expertisutlåtanden och statistik för att ge intrycket av objektiv information. 15 

Genom olika studier har man sett att News management ökar och orsaken är bland annat att det skett 

en avreglering av olika marknader som skapat ökad konkurrens och fler mediekanaler. Avregleringen 

inom mediebranschen har också skapat en ökad produktionstakt för tidningarna vilket har lett till att 

det är lättare för källor att påverka nyheternas innehåll. 16 

 

3.4 Spelregler för press- och yrkesetik 

Spelreglerna inom press- och yrkesetik antogs som yrkeskodex år 1974 av Journalistförbundet, 

yrkes- och fackförbundet för journalister. Reglerna gäller alla journalister som är medlemmar i 
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 Göran Palm I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik,  
2002, s. 62-63 
14

 Jesper Falkheimer Att gestalta en region, 2004, s. 81 
15

 Lars-Åke Larsson, Opinionsmakarna, s. 34 
16

 Jesper Falkheimer, Att gestalta en region, 2005, s. 61 



 13 

förbundet och arbetar för svenska medier. Organisationen företräder och talar för alla dessa 

journalister och har som syfte att vidhålla yttrandefriheten och tryckfriheten samt skydda 

upphovsrätten och yrkesetiken inom journalistik. 1976 infördes regler mot textreklam som i slutet av 

2006 ersattes med Riktlinjer mot textreklam. Dagens yrkesetiska regler finns angivna i "Spelregler 

för press, radio och TV", utgiven av Pressen Samarbetsnämnd. I Pressens Samarbetsnämnd ingår 

Svenska Journalistförbundet, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. 

Yrkesreglerna är tolv till antalet och reglerar två stora huvudområden: den journalistiska integriteten 

och anskaffande av material. Om man överträder mot dessa regler anmäls man till 

Journalistförbundets Yrkesetiska Nämnd (YEN). Ett medlemskap i Svenska Journalistförbundet 

innebär att man ansluter sig till de yrkesetiska reglerna och förpliktar sig till att följa dem. I 

spelreglerna finns det riktlinjer för textreklam vilka är de vi har tittat närmare på för att avgöra om 

dagens modejournalistik förhåller sig till dem. Inom textreklam ingår det riktlinjer för journalistens 

arbete om att förhålla sig kritiska till varumärken och produkter som presenteras tidningen. 

3.5 Journalistförbundets yrkesetiska nämnd  

För att få klarhet kring vad Journalistförbundet anser om dagens modejournalistik har vi varit i 

kontakt med den Yrkesetiska nämndens ordförande Rino Rotevatn. Frågorna har haft en utgånspunkt 

i Journalistförbundet spelregler för press- och yrkesetik. Modejournalistik i Rino Rotevatns ögon 

klassas som en genre för sig. Förbundet anser att det kan ställa till med problem för den slutliga 

produktens trovärdighet, vilket i det här fallet är tidningen. När den är som allra bäst klassar han den 

som en genre inom konsumentjournalistiken och som sämst anser han den vara dålig textreklam. 

Journalisternas arbete, vare sig det är på redaktionen eller under tjänstresor avspeglar slutprodukten, 

som i det här fallet är tidningen.  

Problematiken med just modejournalistik ligger i att trovärdigheten faller när man som läsare får ett 

intryck av att innehållet är styrt från annat håll. Om det är så att en journalistisk produkt inte kan utlova 

trovärdighet och läsaren får ett intryck av att det döljer sig ett dolt kommersiellt budskap bakom 

produkten ses den som reklam och annonser vilket leder till att den undervärderas och bortkastas. Han 

exemplifierar med en händelse för några år sedan när klädföretaget Hennes och Mauritz bjöd ett antal 

journalister på en resa med boende till New York. Det skapar problematik när journalisterna sedan ska 

rapportera om mode-eventet med ett kritiskt förhållningssätt. Han menar att om man låtar andra stå för 

kostnaderna spelar det ingen roll hur bra sluttexten blir eller hur bra frågor som ställs, för allmänheten 
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är det fortfarande någon som vill köpa till sig utrymme i medierna. Vilket i sin tur förstör grunden för 

att journalistik ska utgå från allmänhetens behov av kritisk granskning och rapportering.  

Journalistförbundet har inte haft några konkreta ärenden med enskilda fall rörande modejournalistik 

men säger sig arbeta mot att väcka debatt, liva upp och uppmärksamma spel- och pressreglerna. 

Journalistförbundet är ett av de största fackorganen i Sverige där 90 procent av Sveriges alla 

journalister ingår och har en skyldighet att följa reglerna. Rino menar att även om det är många som 

befinner sig i gränslandet mellan ren journalistik och textreklam så är det få som fälls och om man 

inte är med i förbundet kan man inte klandras. Å andra sidan är de flesta arbetsgivare inom 

journalistvärlden medlemmar och även om den enskilda journalisten inte är medlem i förbundet kan 

tidningen komma att åtalas. 

4. Metod och material  

Undersökningen av dagens modejournalistik har genomförts i två steg, en textanalys och en intervju 

del. En kvalitativ textanalys har genomförts på modetidningarna ELLE, Femina och Damernas Värld 

samt på dagspresstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets modeartiklar från år 2010. Från 

modetidningarna hämtade vi alla tolv upplagor för år 2010 och undersökte artiklar i form av generell 

information om mode, rapportering om modebranschen, rapportering om trender, presentation av 

skönhetsprodukter, accessoarer och skor samt modeuppslag. Vi har medvetet valt att inte ta med 

innehåll i tidningarna som handlar om andra ämnen som till exempel resor, matlagning och träning. De 

specifika artiklarna vi valt återkommer kontinuerligt i varje nummer under samma sektion, i 

källmaterialet ser man tydligt vad alla sektioner heter och vilka artiklar under dem vi valt att ta med, till 

exempel undersökte vi alla ELLE Trend, där de rapporterar om de senaste trenderna, i ELLE Trend har 

de även en återkommande informativ sida som vi undersökt där de skriver om trender och återkopplar 

till historia. Femina hade till exempel en återkommande vinjett vid namn mode och Damernas Värld 

presenterade återkommande vinjetten hett nu. Utöver det återkommande materialet varierar 

tidningarnas övriga innehåll från nummer till nummer, de har med reportage, ekonomitips etc. men vi 

valde enbart att ta med de artiklar som fokuserar på mode och trender och inte till exempel Hennes och 

Mauritz ekonomi. Urvalet av dagspressens tidningar, DN och SVd, fick vi fram genom att söka från 

mediearkiv med mode och trender som sökord, de resultat vi fick fram jämförde vi sedan med 

Kungliga Bibliotekets innehåll på mikrofilm för att se helheten och hela uppslaget. I källmaterialet ser 

man tydligt alla artiklar och dess skribenter, motiveringen till varför just dessa artiklar redovisas är för 
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att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet inte har en lika bred rapportering om mode och därför 

valde vi att ta med alla de artiklar vi hittade för år 2010 som berörde mode. Även för dagspressen valde 

vi att inte ta med artiklar som berörde till exempel modets ekonomi. 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys används för att läsa ut textens innehåll med hjälp av kritisk läsning. I vårt fall 

handlar det om att läsa ut det underliggande budskapet i modemagasin och modetidningar. För att 

hitta ett system för vår undersökning valde vi till att börja med ut de Spelregler för press- och 

yrkesetik som var relevanta för vår undersökning. Utifrån dessa punktade vi upp alla regler och 

ställde dem som kritiska frågor till innehållet i tidningarna. Varje artikel eller uppslag som vi 

uppfattade som tendenser till textreklam markerade vi ut och undersökte närmare och resultatet finns 

under rubriken resultat. Hur vi gick tillväga konkret för att upptäcka dessa tendenser till textreklam 

går att läsa under vår redogörelse för Symtomal textanalys. 

De spelregler vi tagit fram för vår undersökning och använde som analysfrågor: 

a) Ge korrekta nyheter; rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

b) Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka 

innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. 

c) Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. När 

produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas  

d) Var särskilt vaksam och kritisk när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som 

kan antas utgöra produktplacering.  

e) Var särskilt vaksam och kritisk när produkter/tjänster i konsumentupplysande material 

redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda 

eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana 

redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker. 

 

 



 16 

4.1.1 Operationalisering och symtomal textanalys 

”Frågorna i ett frågeformulär utformas i stort sett genom att begrepp som ingår i teorier och 

hypoteser operationaliseras och omvandlas till frågor”.17 Vi har operationaliserat Journalistförbundets 

spel- och pressregler som begrepp och format dem för att hitta svar till vår undersökning om 

huruvida modejournalistiken i dag gränsar till textreklam. Vi valde just de här Spelreglerna till vårt 

material för att vi tycker att de som frågeställningar har hjälpt oss att lyfta fram och begripliggöra det 

väsentliga innehållet i de aktuella texterna.18  

Vår undersökning handlar till stor del om att finna dolda budskap, om att undersöka om våra artiklar 

säger något som inte omedelbart är synligt, den metoden kallas för symtomal textanalys.19 ”Ett 

symtom är ett synligt uttryck för något bakomliggande. Detektiver (särskilt i litteraturen) är 

specialister på symtomal läsning: De observerar detaljer (spår i snön, fimp i askkoppen, försägningar) 

som de genom tolkningar (slutsatser om vad som har hänt) sätter in i ett sammanhang”.20 När vi läste 

våra utvalda artiklar observerade vi detaljer i språket, ställde våra operationaliserade frågor till 

texterna och försökte sätta dem i ett sammanhang. Det väsentliga sammanhanget vi försökte ställa 

våra frågor i var om de gränsade till textreklam eller inte och i hur stor utsträckning. För att få fram 

svaret på huvudfrågan har vi läst texterna i modetidningarna på följande sätt: 

För att få svar på fråga a undersökte vi om huruvida rubrik och ingress hade täckning i brödtexten. 

Det innebär att innehållet i texterna skulle återspeglas i rubriken och ingressen, om de lockade till 

läsning samt undersöka om ord och begrepp överensstämde med innehållet i brödtexten.  

Fråga b och c har vi undersökt på samma sätt genom att titta närmare på ordval, begrepp och 

meningsuppbyggnaden i artiklarna för att tolka om tilltalet var positivt eller neutralt i framför allt 

produktbeskrivning. Med positivt menar vi om de lyfter fram produkten med ett speciellt tilltal och 

ordval. Med de här punkterna har vi även tagit ett ytterligare steg för att undersöka om det går att 

utläsa någon kritik i produktbeskrivningen eller varumärkesbeskrivningen. Eller om ämnet mode 

överhuvudtaget förekommer i kritiskt granskande ämnen. 

Fråga c tillämpade vi framför allt genom att, med hjälp av texterna ta reda på vem som stod skriven 

som avsändare. Med Spelreglerna kan man avläsa om det förekommer ett dolt reklambudskap, det 
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har vi undersökt genom att se på tilltalet i de enskilda artiklarna, man kan till exempel som läsare 

bli misstänksam ifall redaktionen står som avsändare i en överdrivet positiv beskrivning av en 

produkt eller ett varumärke.21  

Fråga d har vi undersökt genom att bara läsa det redaktionella innehållet och inte annonser, för att se 

om de visar eller refererar till en speciell produkt utan en nödvändig sammankoppling med resten av 

texten. I det här fallet har vi även tittat närmare på bilduppslag som förekommer återkommande i 

samtliga modetidningar. För att se om det misstänks gränsa till produktplacering har vi tittat närmare 

på om produkten redovisas utan tydligt redaktionellt eller konsumentupplysande sammanhang. Rent 

konkret har vi till exempel tittat på om en väska redovisas med varumärke och pris på en sida där det 

i texten tydligt framgår att det ska ske en redogörelse för en trend för ett speciellt klädesplagg eller 

större sammanhang. 

Fråga e sammanflätas till en viss del med b och c eftersom vi även där har tittat efter sambandet med 

om tilltalet är positivt och om det tydligt framgår vem som är avsändare. Därifrån har vi undersökt om 

det finns någon motivering för urvalet av produkter/varumärken som presenteras i texterna. Med 

motivering menar vi när orsaken till varför vissa produkter/varumärken valts ut står tydligt, till exempel 

plocksidor eller när en specifik trend presenteras med ett antal specifika klädesplagg. Vi har letat efter 

ord i texten som till en början visar att en trend verkligen är en trend genom hänvisningar till stora 

modehus eller visningar. Därefter har vi tittat efter ordval som ger orsak för presentationen av just de 

varumärken/produkter som det redogörs för. Här menar vi att tidningarna ska sätta referenserna i ett 

större sammanhang. Det ena sammanhanget är vid konsumentupplysande sammanhang där 

konsumenten ska få reda på fakta om nya och bra produkter/varumärken, som ska bli testade. Det andra 

sammanhanget är när texterna innehåller rapportering från/om de stora modehusen, vilket kan vara 

kritiskt granskande rapportering eller rapportering om deras senaste trender. 

4.2 Kvalitativ enkätundersökning 

För att komplettera den kvalitativa textanalysen har vi genomfört en kvalitativ enkätundersökning där 

vi har ställt relevanta frågor till berörda parter som har varit betydelsefulla för vår uppsats.22 Urvalet 

av personer gjorde vi genom att läsa igenom dagens modetidningar, artiklar och intervjuer där dessa 

modejournalister har figurerat antingen som modejournalister, författare eller i andra 
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modejournalistiska sammanhang. Samtliga modejournalister förutom en är aktiva inom de tidningar 

vi har undersökt.  

För att komplettera textanalysen har vi valt att skicka ut enkätundersökningar till journalister som är 

eller har varit aktiva skribenter inom modejournalistik. Enkätundersökningen skulle ge oss en inblick 

över modejournalisters egna reflektioner över sin yrkesroll och sitt arbete. Frågorna var utformade 

med inspiration av Journalistförbundets spelregler för press- och yrkesetik och finns att läsa i vår 

bilaga. Vi skickade ut en förfrågan om en enkätundersökning till tio verksamma modejournalister i 

Sverige ca fem veckor innan vi behövde skriva ihop slutversionen av vår uppsats. Vi fick svar från 

sex stycken om att de ville ställa upp på undersökningen men trots att vi skickade påminnelse till alla 

när tiden blev knapp fick vi i slutändan endast enkätsvar från två journalister och en moderedaktör. 

Vi är medvetna om att det här inte ger en helhetsbild av alla verksamma modejournalister i Sverige 

och vår eftersträvan har inte heller varit att lyfta fram några särskilda modejournalisters åsikter. 

Däremot tror vi att, trots det låga antalet modejournalister kan svaren ge en överblick av hur dessa tre 

modejournalister resonerar. Särskilt har vi valt att lyfta fram Charlotta Jakobsson som har varit 

delaktig i debatten om modejournalisters problematik kring textreklam. Hon intervjuades senast i 

tidningen Journalisten och är en verksam journalist med bakgrund och utbildning inom 

modejournalistik som har reflekterat kring dessa etiska riktlinjer. Daniel Björk har varit en 

nyckelperson i enkätundersökningen eftersom han har mer än tio års erfarenhet inom 

modejournalistik, både inom de största modemagasinen och i dagspressen med sitt särskilda 

förhållningssätt till rapporteringen om mode.  

4.3 Reliabilitet 

God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet och kan också 

förklaras som frånvaron av systematiska och osystematiska fel, vilket innebär att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter.23 Den här typen av test utförs oftast på kvantitativa metoder men vi tillämpar den 

på vår kvalitativa textanalys genom att testa varandras resultat. 

Vi delade upp undersökningsarbetet på så sätt att den ena personen läste ELLE och Damernas Värld 

medan den andra läste Femina, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Utifrån våra frågor 

antecknade vi svar och resultat som vi skrev ner i våra dokument och diskuterade med varandra 

under tiden. För att få ett riktigt och sanningsenligt svar gick vi tillbaka till vår undersökning ett 
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flertal gånger och genomförde exakt samma kontroll fast på varandras tidningar. Vi antecknade 

datum, tog bildbevis och citerade på samma sätt som innan och skrev ner resultaten för att ha dem på 

ett åtkomligt sätt.  

Resultatet av den här metoden gör att vi anser att vår undersökning har god reliabilitet. Det vill säga 

att vi kom fram till samma slutsatser när vi senare undersökte varandras tidningar som när vi 

undersökte dem vi hade tillhanda från början. Även om denna metod lämpar sig bättre åt kvantitativa 

studier då mätinstrumenten är tydligare så anser vi att den har hjälpt oss på bästa sätt i vår 

undersökning. Vi har med den här metoden kommit fram till att våra resultat har stärks genom att vi 

nått fram till samma resultat utifrån samma sorts principer.  

4.4 Materialpresentation 

Nedan kommer en generell information om vilka nummer av tidningarna vi har använt oss av i vår 

undersökning. En mer detaljerad information om exakt vilka artiklar finns som bilaga till uppsatsen. 

 

4.4.1 Damernas Värld 

12 nummer från år 1988 

12 nummer från år 2010 – Nr 1 januari 2010 till och med nr 12 december 2010 

4.4.2 Femina 

12 nummer från år 1988 

12 nummer från år 2010 – Nr 1 januari 2010 till och med nr 12 december 2010 

4.4.3 ELLE 

6 nummer från år 1988 

12 nummer från år 2010 – Nr 1 januari 2010 till och med nr 12 december 2010 

4.4.4 Dagens Nyheter 

Samtliga texter som berör ämnen mode, skönhet och trend från 2010-01-01 till och med 2010-12-31 

4.4.5 Svenska Dagbladet 

Samtliga texter som berör ämnen mode, skönhet och trend från 2010-01-01 till och med 2010-12-31 

 

4.5 Avgränsningar av material 

De tidningar vi väljer att analysera för vår undersökning är ELLE, Femina, Damernas Värld, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Anledningen till att vi väljer dessa är för att vi anser att de tre 

förstnämnda är ledande magasin inom modejournalistik i Sverige. Eftersom dagspressen inkluderar 

mode i sin rapportering har vi valt DN och SvD som är de enda inom dagspressen som genomgående 
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har modeinslag i sina tidningar. Vi har valt att titta på 2010 års tidningar för att komma så nära inpå 

de senaste upplagorna som möjligt och ge en sanningsenlig bild av dagens modetidningar. Senare har 

vi gjort ett nedslag vid 1988 med samma tidningar delvis för att en av de största tidningarna; Elle 

uppkom det året men även för att det skedde stora förändringarna i tidningsvärlden i mitten av 80-

talet. 24 Vi ville också kunna göra en jämförelse mellan den periodens modejournalistik med dagens. 

Som komplettering till vår undersökning och för att ge en historisk bakgrund för modejournalistiken 

har vi tittat närmare på veckotidningarna Idun och Husmodern från år 1925. Vi avgränsade oss till år 

1925 eftersom tidningarna hade haft tid att etablera sig eftersom de kom till under sent 1800-tal 

(Idun) och tidigt 1900-tal (Husmodern). Det här var även då kvinnor började få en roll som kulturellt 

och socialt intresserade samhällsmedborgare. 25 Förutom den historiska undersökningen av litteratur 

och tryckt press undersöker vi även ELLE, Femina och Damernas Värld 1988 för att uppfatta hur de 

var på den tiden i jämförelse med i dag.  

Vi har valt att utelämna kvällstidningar eftersom vi har dragit slutsatsen att de inte har uppdraget att 

kritiskt rapportera om mode utan är inriktad på trender och konsumtion där mode förekommer främst 

i rapporteringen av celebriteter. Kvällspressen har även modebloggare som författare till sina artiklar 

och bilagor vilket inte är det vi vill skriva om i vår uppsats. Vi vill se mönster, läsa ut innebörden i 

texten och dra slutsatser av resultatet vi har kommit fram till. Valet av tidningar var för oss självklara 

redan från början.  

 

5. Resultat 

Vårt resultat bygger på en kvalitativ textanalys som vi genomfört på utvalda modeartiklar tidningarna 

ELLE, Damernas Värld, Femina, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi har använt oss av 

operationaliserade frågor utifrån spel- och pressreglerna där vi tagit fram resultat på hur 

journalistiska i förhållande till Journalistförbundets riktlinjer mot textreklam dagens modetidningar 

samt modeinnehåll på dagspressens utvalda artiklar är. För att vi ska få en förförståelse för dagens 

modejournalistik då vi endast känner till denna typ av modejournalistik har vi gjort en generell 

undersökning på ELLE, Damernas Värld och Femina från år 1988, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet skrev inte kontinuerligt om mode 1988 och därmed valde vi att inte ta med dem 1988. Vi 

                                                           
24

 Göran Palm I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik,  
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 Margareta Berger Fruar och damer, 1974, Inledning, s. 18 
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har tagit med 1988 års upplagor för att undersöka om dagens modejournalistik alltid sett ut som den 

gör eller om det funnits annan form av rapportering och då ställt 1988 års rapportering mot år 2010. 

Detta gjordes dels för att ge oss själva en förförståelse för modejournalistiken då vi även undersökt år 

1925 för den historiska redovisningen men även för att vi ville ha med ett tidigare årtal än vad vi 

upplevt som läsare av dessa magasin. För att förhålla oss mer kritiska till dagens modejournalistik 

anser vi att undersökningen, även om den är generell, var viktig då vår bild av modejournalistik alltid 

varit densamma.  

 

5.1 Modejournalistiken 1988 

Damernas värld kom till 1940 och Femina 1944 och bägge tidningar var från början veckotidningar. 

ELLE kom ut i Frankrike på 40-talet och i USA 1981 men i Sverige kom den inte ut förrän 1988. I 

upplagorna från år 1988 har vi gjort en generell undersökning av dessa tidningars innehåll, 

formuleringar, ordval och begrepp främst för att se en utveckling framtill 2010. Undersökningen har 

inte gjorts med samma specificerade frågor utifrån spelreglerna för press- och yrkesetik som vi 

använder för analysen av tidningarna från år 2010.  

 

De regelbundna sektionerna från år 1988 i alla tre tidningarna ingår i ämnen som berör kvinnan och 

hennes angelägenheter. Textmässigt är innehållet i tidningarna från år 1988 i helhet brett, detaljerat 

och förklarande. Det gäller även modeuppslagen som visar mer text bredvid bilderna och förutom 

fakta om produkterna (plaggen, accessoarerna, skorna etc.) innehåller texten även förklaringar bakom 

trenden i sig, vilken/vilka designers som har visat det modet i sin senaste kollektion samt hur man på 

bästa sätt bär den här stilen. Vid nästan varje bild står det på ett informativt vis om de olika 

tendenserna från visningarna med information om pris och inköpsställen. På något sätt skulle vi säga 

att fokus ligger på trenden och inte på produkten i sig eftersom det nästan alltid finns minst en källa 

som kommenterar trenden de skriver om. Tidningarna från 1988 återger tydligt för varför 

redaktionen valt ut dessa plagg där en notis eller ingress förklarar, återger modehusens senaste 

trender och ger tips på hur man själv återskapar looken. Jämför man 1988 med dagens 

modejournalistik ser vi att dagens inte alls är lika informativ i sitt val av produktredovisning. 

Information handlade även i större utsträckning om mönster, tyger och detaljer i materialet. Ett 

exempel för en mer förklarande trendrapportering med fokus på detaljer i mönster och textil är från 

ELLE 1988 där det bredvid en tydlig bild står: 
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Modern, enkel och med viss 70-tals känsla är Pierre Cardins elegans; klockhatt, örhänge i 

gummi och strass till polotröja i ullig babymjuk kaschmir. Rakt och utan krusiduller, en 

vilsam kontrast till många av designkollegornas extravaganser. 26 

 

 En likhet som tidningen från 1988 har med de äldre modetidningar vi har undersökt för vår 

redogörelse av historien bakom modetidningar är att de fortfarande hade instruktioner på hur man 

sydde eller stickade egna kläder. Här ett exempel från Damernas Värld: 

 

Sticka en riktig långtröja som går ned över stjärten. Skön att bära till tights, hemma eller till 

sportig dunjacka för sköna skidturer.27 

 

Reportagen under den här tiden har på olika sätt annan struktur och ett annat innehåll än vad de har i 

dag där skribenten var mer ingående och upplysande i sitt beskrivande och man gav ofta plats för 

intervjuer med ”vanliga” kvinnor och lyfte fram deras intresse eller åsikter inom ett särskilt ämne. 

Texterna från 1988 andas till en viss del en form av upplysande information och när det handlar om 

trender gör tidningen ibland hela reportage på en viss trend och ger historisk bakgrund till trenden.  

 

Klänningen som passar lika bra på privata fester som på arbetsmiddagen. I höst finns mycket 

snyggt att välja bland efter några säsonger då dräkt och kostym varit dominerande plagg i 

många kollektioner. 28 

 

5.2 Damernas Värld år 2010 

Damernas Värld i dag återger de stora modehusens senaste trender och sätter innehållet i sitt 

perspektiv. Då Damernas Värld är ett svenskt magasin producerar de sina texter helt själva, till 

skillnad från ELLE som kan kopiera och översätta en del material från utländska upplagor. 

 
a) Ge korrekta nyheter; rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

Vad gäller modetidningar kan det vara svårt att titta på skrivregler som rubrik och ingress och 

huruvida dessa har täckning i texten eftersom artiklarna inte är renodlade nyheter. Tilltalet i 

modemagasin är ofta inte desamma som i dagspress då det till en början inte alltid finns rubrik och 

ingress och texterna är kortfattade och har många gånger syfte att vara slagkraftiga till tonen istället 
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för upplysande eller lockande till vidare läsning. Texterna förekommer regelbundet vid sidan av 

bildcollage, modeuppslag, råd om kläder men även i form av reportage. När det gäller reportagen har 

de oftast en rubrik och tillhörande ingress som vanligen har täckning i texten. En artikel heter ”Ida 

Sjöstedt – ingen vanlig svensk designer” där ingressen lyder:  

Hon dras till dålig smak och har som motto att förvandla kitsch till något vackert. Designern Ida 

Sjöstedt vägrar hålla sig till säkra kort när hon skapar glittrande prinsessklänningar vägg i vägg 

med en tvättstuga. 29 

b) Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller 

utöva inflytande över, det som publiceras. 

I sidor där tidningen uppmärksammar exempelvis hudprodukter, är man som läsare inte helt klar med 

om tidningen rekommenderar dessa produkter eller bara uppmärksammar dem som produkter på 

marknaden. I många sammanhang beskriver skribenten produkten på ett anmärkningsvärt positivt 

sätt och lyfter fram dess positiva effekter utan att belysa läsaren om var informationen kommer ifrån. 

Om huruvida den positiva beskrivningen kommer från varumärkets egen beskrivning eller om det är 

faktum att till exempel krämen gör det den påstår är vissa gånger oklart vilket kan leda till misstankar 

om otillbörlig påverkan av innehåll. I vissa fall skriver tidningen ut vad varje produkt utmärker sig 

för och man som läsare förstår urvalet av produkter och på så sätt även förstå sammanhanget så att 

läsaren inte misstänker att någon påverkan innehållet. Det kan vara att produkterna utmärker sig för 

sina speciella egenskaper eller för priset. Till exempel i artikeln ”Fuktboost” från Damernas Värld 

där de radar upp ett antal produkter som bidrar med mycket fukt och håller en bra prisklass.  

1. Oparfymerat för känslig hud  

2. Med jungfruolivolja 

3. Nordiskt källvatten på burk 30 

Å andra sidan finns det artiklar som enbart påvisar pris, storlek och varumärke och där information 

endast finns i ingressen. Tilltalet är positivt och riktar sig till alla läsare och om man granskar kritiskt 

ser man inget större sammanhang utom att det är sommar och att de presenterar säsongens mode.  

Bikini eller baddräkt? I sommar är båda lika rätt och finns för alla smaker, stilar och figurer. 

Här är säsongens bästa badkläder från 178 till 3 099 kronor. 31 
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 24 

Däremot lyckas Damernas Värld många gånger med att visa var den stora modetrendrapporteringen 

kommer ifrån och hänvisar ofta till stora visningar och modedesigners. Som till exempel i artikeln 

"10 i topp" där varje trend uppvisas tillsammans med ett foto från visningen och klädkollektionen.  

Eleganta byxdresser, festivaldoftande batikmönster och råbarkad hantverkskänsla.  

Här är vårens hetaste trender.32 

 

c) Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. När 

produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. 

Det finns ofta liknelser mellan annonser och redaktionellt innehåll där vi anser att tidningen i sig inte 

bär skulden för fenomenet. Annonsörerna försöker ofta efterlikna innehållet för att locka läsarna. Det 

vi har tittat närmare på är hur produkter och tjänster redovisas i konsumentupplysande material vilket 

i modetidningar medför kläder, accessoarer, skor och hud- hårprodukter. Likasom regeln ovan kan 

man urskilja i tilltalet och i ordvalet att det redaktionella innehållet inte alltid är uttryckt om det är 

redaktionens personliga åsikt, en allmän uppfattning, omdömen på produkter eller produktföretagets 

information som reflekteras i informationen. I Damernas Värld finns en artikel vid namn ”Bubblare” 

där tidningen ger en genomgång av produkter i ett konsumentupplysande sammanhang som man kan 

läsa sig till är nya produkter på marknaden. Ingressen är inte tillräckligt förklarande för att man ska 

förstå varför de har valt just dessa produkter och på många sätt kan uppslaget upplevas som reklam 

eftersom det inte framkommer varför produkterna är "favoriter".  

Hur ser det ut precis under topplistans tio favoriter? DV ger dig en tjuvtitt på produkterna 

som kanske klättrar upp och hamnar i rampljuset nästa år.33 

Under vinjetten hett nu har vi hittat exempel för ett positivt tilltal särskilt genom ordval i 

beskrivningen av produkter och varumärken.  

Den snygga baddräkten från Caye Swimwear, som du också ser på sidan 120… 34 
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 Damernas Värld, april 2010, Badkläder för alla, sida: 122, skribent: Karin Hagman 
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 Damernas Värld, februari 2010, ”10 i topp”, sida: 90, skribent: Elin Fundell 
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 Damernas Värld, februari 2010, ”Bubblare”, sida: 64, skribent: Jenny Pettersson-Segerlind 
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Jonathan Adler är främst känd för sitt inredningsimperim med finurliga keramikdjur och 

mönstrade textiler, men i sortimentet gömmer sig också glada fodral… Kitschfaktorn är lika 

hög som trendkänslan – hantverkstrenden är ju som bekant stor i år. 35 

Det som däremot inte framgår är just urvalet av produkter och tips och råd som ges står inte ifall de 

är åsikter från redaktionen eller något expertutlåtande eftersom det inte finns några referenser.  

Du kan också låta en inpackning vila i håret för en snygg wetlook, förstärka saltvattenkänslan 

med en texturspray eller skapa den perfekta strandvågiga looken med en locktång. 36 

 

d) När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra 

produktplacering. 

Renodlad produktplacering som innebär att produkter redovisas i onödiga sammanhang eller som 

förekommer för att uppmärksammas på ett sätt som är opassande finns inte i stor uppfattning. 

Produkter presenteras men renodlad produktplacering med försäljningsobjekt förekommer inte. Ett 

återkommande tema som Damernas Värld har precis som de övriga modetidningarna, är plocksidor 

som innehåller endast produkter tillsammans med varumärke och pris. ”Tecknade pärlor” : 

Sommarljumma modevindar för med sig lekfulla plagg med naivistiska förtecken. Ge din 

garderob en yster Disneyinjektion med rosetter, prickar och seriefigurer. 37 

Här förekommer inte trendrapportering med hänvisning till större modehus eller visningar utan som 

läsare kan man tyda att belägg för trenden finns i de olika produkter som visas upp. Sidan innehåller 

sammanlagt 14 objekt som är kläder, skor, accessoarer och smycken där var och motivering för 

urvalet är att produkterna ger bevis för trenden. Det som kan ses som produktplacering är att det inte 

sker någon rapportering om trenden i ett större sammanhang och inga reflektioner över produkterna.  

 

e) När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt 

rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva 

mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker. 
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Någon redogörelse för hur urvalet av produkter som presenteras görs är näst intill obefintligt i 

tidningen. Till exempel under vinjetten ”hett nu” skriver tidningen om de senaste trenderna och vi 

frågar oss hur de vet vilka de senaste trenderna är eftersom det inte framgår överhuvudtaget, dvs. om 

de följer modehusens upplysningar eller om tidningen själv anser att till exempel rött är vårens trend. 

Däremot har Damernas Värld ett återkommande tema i nästan varje nummer för året som heter DV 

testar där redaktionen visar tydligt att det är de själva som står bakom urvalet av produkter och har 

även testad dem. Vi har valt ut ett exempel som vi har redogjort för i punkt a) som handlar om 

sammanblandning av redaktionellt material och reklambudskap men som även passar in som 

exempel under den här punkten. I artikeln “Brun utan sol” står det:  

 

Blek och glåmig? Satsa på en brun utan sol-kräm som gör hyn sommarfräscht gyllenbrun 

utan brännande UV-strålar. DV har testat 19 produkter för ansiktet.38 

 

Även om tidningen inte klargör exakt för hur produkterna har blivit jämförda eller testade kan man se 

tydligt att redaktionen är avsändare. Senare i artikeln finns också en lista på tips på hur man 

applicerar den som bäst vilket inte framgår i texten om vem det är som tipsar och varför den 

personen är bäst lämpad för att ge råd. Det visar sig i alla fall vara ett återkommande tema i 

Damernas Värld att de har en testpanel från redaktionen som testar nya produkter som lanseras. Och 

på något sätt kan man tyda att de nylanserade produkterna står för det urval som gjorts.  

 

5.3 ELLE år 2010 

Dagens ELLE förhåller sig bra till regler för rubrik, ingress och brödtext. Textmässigt är det förkortat 

i jämförelse med 1988 och i många sektioner låter tidningen bilderna tala för sig själva.  

 

 
a) Ge korrekta nyheter; rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

Rubrikerna och ingresserna har till största del täckning i uppslaget som det här fallet: 

Upp med HÄNDERNA Fnasiga och nariga? Inte längre. ELLE ger dig vinterns bästa tips för 

att hålla händer och naglar i trim.39 

 

Då vi som tidigare nämnt i Damernas Värld är svårt att urskilja och jämföra rubrik och ingress så 

anser vi ändå att de flesta rubriker har täckning i det som sedan presenteras i uppslaget. Rubriken 
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ovan säger sig själv att innehållet kommer att visa hur man håller händerna i trim med de produkter 

de uppvisar. Vi ser detta som ett exempel på att rubriken har täckning i texten.  

 
b) Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller 

utöva inflytande över, det som publiceras. 

Ett exempel för att tilltalet ibland gränsar till att bli för positivt och som kan förväxlas med 

reklaminnehåll är en plocksida i ELLE augusti:  

SAVON DE MARSEILLE gör en av världens härligaste hand- och kroppstvålar...   

Det är starka uttryck i den meningen att det som står ordagrant egentligen inte finns bevis för eller 

som i alla fall inte presenteras. Den här artikeln har som fokus att skriva om olika varumärken inom 

skönhet som firar någon slags årsdag och därför framhålls i artikeln med en nylanserad äldre populär 

produkt. Artikeln i sig visar mångsidighet och tidningen visar ett tydligt syfte för de särskilda 

produkter som finns med urvalet. Men här kan den positiva inställningen och ordvalet vara ett 

problem eftersom det kan ge en felaktig bild av verkligheten. Även här:  

I år firar den omåttligt populära flytande tvålen 20 år. 40 

Vi kan påpeka att resten av artikeln håller en nivå som inte kan utläsas som överdrivet positiv 

eftersom artikeln innehåller ord och uttryck som är faktamässiga och som med tilltalet och ordvalen 

kan i större utsträckning förväntas överensstämma med verkligheten.  

Elizabeth själv var banbrytande i en tid då mest skådespelerskor bar makeup, och hennes mest 

kända skapelse är så klart klassiska Eight hour cream - universalcrèmen som fortfarande är 

Ardens absoluta sortsäljare. 41 

c) Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. När 

produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas  

Ett bra exempel för en gedigen trendrapportering visar ELLE i juli under vinjetten Stil. Artikeln är 

flera sidor lång och börjar med en framsida med en helbild på en modell från en visning av designern 

Alberta Ferretti. I ingressen står det:  

fotsid klänning EN LÅNG HISTORIA Sval och svepande - låt det fladdra kring benen i 
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sommar.  

Därefter har de markerat genom olika pilar med tillhörande text, för varje detalj i stilen som modellen 

bär genom att lyfta fram dessa som olika stilar i trenden. Det står bland annat:  

MARKERA Skärp i midjan ger en ny silhuett, DEKORERA En brosch ger klänningar nytt liv. 

VÄLJ VITT! Vita skor är sommarfint. 42 

Vid nästa sida kommer ett uppslag som heter ”långledig SEMESTERSILHUETT” med ingressen:  

Långklänning gör dig chicast på jobbet, på stan och på sommarängen. 43 

Uppslaget presenterar åtta olika klänningar som presenterar den här trenden och har ett 

konsumentsyfte eftersom de framkommer med märkesnamn och pris. (Inköpsställen finns alltid 

längst bak i ELLE) Här menar vi att tidningen har en tydlig avsändare samt tar ansvar för sin 

konsumentupplysande uppgift eftersom det sker med rätt steg och på ett genomskinligt sätt. De här 

åtta klänningarna är bevis för trenden eftersom de visar att andra klädesmärken har "kopierat" den 

här trenden från de större modevisningarna och tidningen ger läsaren/konsumenten information var 

hon kan vända sig för att skaffa den här stilen. Vid vänster sida av samma sida visar tidningen även 

en rad med mindre bilder på fem kända kvinnor som bär den långa klänningen, stilen som det 

rapporteras om. Vilket självklart ger mer stöd för trenden, eftersom många vill klä sig som dessa 

kvinnor och om dessa kvinnor bär stilen betyder det att det är trendigt. 

Fortsättning följer på nästa sida där rubriken är ”TILLTUFFAD hatt & herrklocka Romantiska trosor 

trivs i manligt sällskap”. Det här är en av de sidor som i modetidningssammanhang kallas för 

plocksidor, där ett antal accessoarer, skor och annat som går i sällskap med klädstilen presenteras 

med varumärken och pris. Något särskilt bevis för trenden påvisas inte i det här fallet, alltså att man 

bör matcha långklänningen med dessa manliga accessoarer. Man förväntas förmodligen som läsare 

antas förstå att det är en del av samma trendrapportering som skedde från visningen på första sidan, 

eller från andra visningar. Däremot finns det längst ner på sidan, fem små bilder av skor som har 

uppvisats av modellerna under visningar och där står det namnet på modesignern/märket vid varje 

bild. Men några produkter som ska ge läsaren/konsumenten hjälp att skaffa den här stilen, skorna 

eller strumporna som har särskild fokus, påvisas inte. Utan det är en radda andra accessoarer som 

hattar, smycken och jackor. Och ovanligt nog, är den enda skon som visas med ett 
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konsumentupplysande syfte, är inte av samma modell av någon av de som det rapporteras om från de 

stora visningarna. 

Sidan därpå är det en artikel med rubriken ”tillbehör 3 I TOPP Förändrar klänningslooken lätt som en 

plätt”. Här ger tidningen exempel på tre solglasögon som har ungefär samma modell, nedanför tre 

jeansjackor och längre ner: tre smala skärp i skära färger. Här finns det inte heller belägg för att de 

här olika accessoarerna och plaggen ingår i någon trendrapportering och vad det är som egentligen 

visar på att de fungerar bra tillsammans med långklänningen. De tre olika objekten går under 

rubrikerna SKUGGA, FAVORITJEANS och SMALA SKÄRP. Vid höger sida finns en spalt med fem 

olika färger på nagellack där rubriken heter “NYMÅLAT Lacka naglarna med sommarens matta 

nyanser”. Bilderna visar en droppe av varje färg och nagellacksmärke med tillhörande pris. Här finns 

inte heller något klart belägg för att de här färgerna är de mest trendiga för säsongen eller om det i 

själva verket är skribenten/redaktionen som tycker det. Det som däremot visas som bevis för trend är 

en spalt på nedre delen av sidan som heter SPORTIG ATTITYD där tidningen visar hur olika 

modeller klär sig privat och vilken stil de bär den här säsongen. Ingen stil och inga produkter som 

styrker den stilen påvisas på den här sidan med varumärken eller i konsumentupplysande syfte. De 

här olika hålls isär, även om den sistnämnda är den som det finns mer belägg för, då den förstnämnda 

kan godtas av läsaren som självklar rapportering av en trend.  

d) När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering.  

Produktplaceringar utan något som helst sammanhang ser vi inte eftersom produkterna presenteras i 

samband med reportage, trendtips och aktuella händelser. Sektionen Lyx och Kap som vi 

exemplifierar ovan skulle vara två sektioner som skulle kunna anses snudda vid produktplacering då 

urval eller sammanhang inte presenteras. Trots exemplet innan ser vi inga klara tendenser till 

produktplacering då tidningen rapporterar om produkter.  

 

e) När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt 

rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva 

mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker. 

Ett exempel vi har tagit med är från ELLE juni som visar ett test på Brun utan sol-krämer/sprayer. 

Här har redaktionen själva utfört test på olika varumärkens produkter och gett dessa betyg utifrån 

olika syften som krämerna/sprayerna ska ha samt resultatet av produkter. Dessa är Produkt, Formula, 

Resultat och Betyg. Även om det framgår tydligt i texten hur testet har gått till, med vilka specifika 

produkter och vad resultatet och slutsatsen av testet, är det fortfarande motivet av urval som saknas. 



 30 

Det framgår inte varför just de här varumärkena har valts ut. Om det är nya produkter som har 

lanserats och behöver undersökas eller lyftas fram. Eller om det är produkter som har funnits länge 

på marknaden, eller om det är för att de är populära produkter på marknaden och därför behöver just 

dessa testas för att se om alla dessa människor som köper den produkter, får valuta för pengarna. Det 

vill säga om det finns ett konsumentupplysande syfte för läsaren eller konsumenten.  

Det här exemplet går även under punkt e) i checklistan för textreklam där tidningen ska 

"eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker". Och det är 

därför den här typen av innehåll inte riktigt håller måttet för att inte vara textreklam, men den strider 

inte heller helt och hållet mot reglerna. 44 

5.4 Femina år 2010 

Informationen i den äldre tidningen är mer djupgående och detaljerad medan dagens tidning sätter 

fokus på att ge ”sista minuten-tips” och läsaren ska kunna ta till sig texten snabbt för att göra något 

effektivt av den. I 2010 års tidning finns det en hel del information om annat kulturellt som inte är 

mode, till exempel om events och utställningar. Trendrapporteringen inkluderar även ekonomi, 

politik och samhällsfrågor. De längre reportagen som redogör för trender tillsammans med historisk 

berättelse förekommer med jämna mellanrum och är väldigt granskande i sitt tilltal. Det som har 

förändrats med 1988 års tidning är att under det tidigare året fanns det betydligt mer text bredvid 

modebilderna, vilken var detaljerad information om plaggen men framför allt om trenden i sig. 

Texten var betydligt mer förklarande och skribenten drog paralleller till uppkomsten av trenden och 

till de stora modeskaparnas. 

 

a) Ge korrekta nyheter; rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

Rubrikerna och ingresserna i Femina återspeglar innehållet i helhet. Vi ser inte att det finns 

misstankar om att rubrik eller ingress inte skulle återspegla innehållet och drar därför slutsatsen att 

Femina ger korrekta modenyheter för sitt innehåll och har täckning i texten. I februari-numret från 

det här året har tidningen ett uppslag som har Vårtrender som vinjett och rubriken lyder 20 säkra 

kort där redaktionen visar de största trenderna för säsongen. 
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Romantiska blommor, futuristisk design och grafiska kombinationer. Men också säkra kort som 

trenchcoat, jeans och plagg i dova pasteller med nya detaljer och spännande snitt. Våren blir 

kontrasternas säsong och vi har valt 20 trendsäkra favoriter att förundras över – och förföras av!45 

 
b) Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller 

utöva inflytande över, det som publiceras. 

Det som i Femina kan göra läsaren misstänksam för ifall utomstående har haft opassande inflytande 

över innehållet är att många sidor med tips på trender förekommer med tillhörande produkter som 

konsumenten uppmanas att köpa. Det finns en stor fokus på produkter där det borde framgå varför 

man har valt just dessa produkter i sin rapportering. Även om vi inte ser tendenser på direkt påverkan 

av innehållet från utomstående så kan det väcka misstankar då det inte framgår varför de omnämner 

de valda produkterna med målande och positivt tilltal. ”Guld kant”:  

Siden, spets och volang klär upp garderoben och gör den lite kvinnligare till både vardag 

och fest.46  

”Operation ökenstorm”:  

Nu mobiliserar modet sina insatser inför sommaren. Det ska vara kaki, beige, jordtoner, 

markerade axlar och overaller.47 

c) Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. När 

produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. 

I Femina uppvisas det inte tillräckligt tydligt om det är trender inom modevärlden eller om det är 

redaktionens egna åsikter för hur man ska se ut eller för vilken stil man ska efterlikna under 

säsongen. En av artiklarna heter ”Lösögonfransar är tillbaka” där tidningen inte visar belägg för 

någon exakt trend inom det lösögonfransar bland till exempel de största modeskaparna eller 

modedesigners. Istället handlar texten i stort sett endast om inköpsställen av dessa lösögonfransar 

och tips på hur man kan se ut med dem. Artiklarna omnämns med ett positivt tilltal där läsaren lockas 

till köp. Detsamma gäller andra trender och produkter också såsom nagellack, där redaktionen 

presenterar en rad färger och produkter som man ska följa utan något egentligt stöd för trenden.  
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Karamell färg 

Låt naglarna lysa i krämiga pastelltoner och tropiska knallfärger!48 

Sommar blues 

Sätt dig under korkeken och dofta. Säsongens nya parfymer sveper med sig citrus, kryddor och 

klassiska blommor som liljekonvalj och ros.49 

d) När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering. 

Några större tendenser för produktplacering finns inte i Femina förutom där accessoarer i form av 

skor, smycken och väskor uppkommer och har utrymme i modeuppslag, där de presenterar en 

klädestrend, utan speciell orsak. I Mars-numret av Femina från 2010 finns det ett uppslag vid namn 

”Vårens nya byxor” där redaktionen visar hur man kan bära och kombinera den nya trendiga byxan. 

Det här är ett reportage som till stilen är informativ om just byxor men det finns väskor placerade vid 

modellerna vilket kan få en att undra över väskornas syfte i det här uppslaget. I mars-numret från 

2010 finns det ett uppslag där de presenterar 20 par skor under vinjetten de kallar för ”utvalt”. 

Produkterna presenteras med pris och märke och täcker hela uppslaget utan text, hänvisningarna till 

sammanhang eller trend. Den lilla text de har till uppslaget lyder:  

 

Djurmönstrat och nitar, höga träklackar eller låga loafers.  

I vår finns det något fotfint för alla smaker. 50 

 
e) När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt 

rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva 

mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker. 

Femina har en tendens att sätta rubrikerna ”Redaktionen väljer” eller ”Redaktionen testar” som flik 

på sina sidor, vilket ger ett tydligt budskap om att det är redaktionen som står bakom redovisningen 

och urvalet av produkterna. Däremot framgår det inte hur produkterna/tjänsterna har blivit jämförda 

eller testade, varför just dessa produkter presenteras är förmodligen för att de testat just dessa men 

det hade varit intressant att se vilka fler de testat och hur urvalet sedan skett. Genomgående för 

tidningens modeinnehåll kan man inte alltid svara på frågorna varför och hur för att sätta 

redovisningen av produkter i ett större sammanhang, de väljer ofta att redovisa ”bästa mascaran” 

eller ”hetaste skorna” men urvalet är inte tillräckligt tydligt för ett sammanhang. Även om det på 
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sidorna innan redovisas för de stora modehusens trender så ser vi inte alltid en återkoppling mellan 

deras trendredovisning och de stora modehusens. Vid materialredovisning framgår det blandade 

budskap. I de stora modeuppslagen ser vi oftast inspiration från catwalken och de stora modehusen 

medan det ofta förekommer så kallade plocksidor i det övriga modeinnehållet som inte ges något 

större sammanhang. 

Ralph Lauren satsar på tweedlook för säsongen 51 

Modeuppslaget i september- numret har vid varje uppslag inspirationsbilder från catwalken och de 

stora märkena som Ralph Lauren, Stella McCartney, Burberry, Hermés och Chloé. Vi ser ett tydligt 

urval hur produkterna blivit presenterade och satta i ett större sammanhang, dessutom framgår det att 

det är redaktionen som är avsändare i form av journalistens namn. 

Vid upprepade gånger under 2010 radar de upp produkter utan vidare hänvisning till trender, 

modehus eller redaktion. Dessutom oftast uppradade som produkter med bild, pris och 

märke/inköpsställe. 

Skynda fynda. Du behöver inte ruinera dig för att kunna ladda badrumshyllan med proffsiga 

produkter. Vi ger dig 50 sköna budgetköpt! 52  

5.5 Dagstidningen Dagens Nyheter år 2010 

DN har inte ett återkommande modetema och generellt sett skriver tidningen om mode vid ytterst få 

tillfällen. Det är till största delen i söndagsbilagan som ämnet förekommer i samband med nyheter i 

modevärlden och vid enstaka fall under andra sektioner som till exempel ekonomi. Det är sällan som 

mode figurerar i sektionen kultur där fokus ligger på konst, litteratur och film. Eftersom antalet 

artiklar har varit så pass få under ett år, alltså året 2010, har vi i princip kunnat ta med samtliga 

artiklar som exempel i vårt resultat. Det här framhåller vi för att man ska få en bild av tidningens 

allmänna rapportering av mode idag.  

a) Ge korrekta nyheter; rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

Tidningen, i likhet med övrig seriös dagspress presenterar sitt innehåll med en rubrik och ingress i de 

fallen det är renodlade artiklar. Men mode som ämne förekommer oftare i korta texter som notiser 

där varken rubrik eller ingress behövs. Modesektionerna i DN är inte så starka i sitt innehåll och de 
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återger oftast en trend eller ger tips på hur man kan efterlikna den. De sammanfattar innehållet i 

ingressen, återger oftast med bilder och till strukturen liknar de ibland modemagasinens. Ibland har 

de längre reportage om mode och även där motsvarar rubriken och ingressen innehållet. Exempel på 

längre artiklar som har täckning i både rubrik och ingress är en artikel om hur även männen ägnar allt 

mer tid åt utseendet där det låter flera parter komma till tals och analyser situationen.  

Sedih Ajeenah tillhör en generation som tycker att det är självklart att ägna mycket tid åt sitt 

utseende. Ett tecken på en friare mansroll – eller en klassisk maktdemonstration män emellan?  53 

b) Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller 

utöva inflytande över, det som publiceras. 

De artiklar DN utför ordentligt med rubrik och ingress och refererar till andra sammanhang till varför 

de gjort artikeln så uppstår inte misstankar för att utomstående kan påverka innehållet. Till exempel 

så skriver de i januari om vårtrenderna och hur viktig väskan är för de stora modehusen och de 

återkopplar artikeln till modehusens ekonomi och anger sig själva som avsändare till denna artikel. 

De sammanväver deras sammanfattning med de stora modehusens vilket vi tycker ger en rättvis bild 

åt läsaren. Vid sådana redovisningar anser vi att tilltalet i artikeln är blandat, både positivt och 

negativt. Alltså kritiskt men samtidigt informativt vilket ökar trovärdigheten för artikeln genom att 

inte enbart rapportera om specifika plagg utan sammanhang.  

Många av modehusen har valt att fokusera på det som i dag är det som verkligen drar in 

pengar nämligen accessoarerna.54 

Samtidigt förekommer det produktredovisningar där de återger för specifika plagg och vart man kan 

köpa dessa utan vidare sammanhang och förklaring till varför, tilltalet i denna typ av rapportering är 

oftast positiv utan kritisk granskning med målande och beskrivande ordval. Artikeln ”Denim för alla 

smaker” av Malin Crona ger tips på enligt artikeln vårens största trend; denim. Produkterna redovisas 

i bildform över hela uppslaget och under varje produkt återfinns märke och pris. I ingressen står det:  

I vår är det denim som gäller. Den som är på jakt efter ett par nya favoritjeans har hur 

mycket som helst att välja på.55 
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Vi ser inte tydligt om det är redaktionen i sig som har valt ut dessa plagg, varför de har valt ut dem eller 

om det är utomstående som har påverkat innehållet, alltså företag som vill marknadsföra sina produkter. 

Trots att det står tydligt i ingressen att det är journalisten själv som tipsar om vårens denimmode, återfinns 

ingen uppenbar orsak för just dessa modeller eller fokus på denimmodet överhuvudtaget. Det finns ingen 

återkoppling till visningar från modehus eller större designers till exempel.  

c) Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. När 

produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. 

”Våren är blå” lyder rubriken den 11 april 2010 där en annan av DN:s modeskribenter skriver om 

vårmodet för män och där även han tar upp denimmodet som vårens trend. På samma sätt som Malin 

Crona skriver om vårtrender bland kvinnokläder redovisar även han för dessa plagg med tillhörande 

märke och pris. Vi anser att artikeln har ett tydligt konsumentupplysande syfte och även här står det i 

ingressen att det är DN Söndag:s modeskribent som tipsar om vårmodet. Även om han inte skriver ut 

varför de valt att ta med just de plaggen står det klart och tydligt att det är redaktionen som valt ut 

dessa plagg. När det kommer till huruvida reklambudskap åtskiljs från det redaktionella materialet 

ser vi ett blandat resultat. Exemplet ovan är tydligt med att det är DN söndags skribent som tipsar om 

mode, den redaktionella avsändaren är tydligt, samtidigt som det förekommer en positiv ton i artikeln 

utan kritiskt sammanhang vilket hos en kritisk läsare kan uppfattas som reklambudskap. Ett annat 

exempel där DN snuddar vid reklambudskap är när de skriver en artikel om modemagasinet Vouge 

med positiv ton och utan kritiskt sammanhang:  

Vouge är ett mode- och livsstilsmagasin som publiceras i 17 olika länder världen runt av 

förlaget CondéNast Publications. Vouge är med andra ord ett väldigt starkt varumärke inom 

tidningsbranschen och man har därför lånat ut tidningstiteln till diverse andra områden som 

till exempel inredning.56 

Vi markerar ut Vouge som material i det här fallet då det i sig är en produkt och avser att framställas i 

konsumentupplysande material. Vi ser inte varför de väljer att belysa Vouge i en så positiv ton och 

anser att artikeln inte kan urskilja för om det är reklambudskap eller redaktionellt material.   

d) När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering. 

Förutom i trendtips om säsongsmode ser vi inte tendenser där DN exponerar varumärken eller 

produkter i särskild produktplacering. De redogör i artiklarna för vad de ska ta upp och benar ut i 
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stora reportage om det specifika de väljer att ta upp. Till exempel har tidningen i maj 2010 en artikel 

med fyra kändisar där de får berätta om deras åsikter om vårtrenderna. De fyra personerna pekar ut 

vissa plagg men det kan inte vara produktplacering då det är deras egna personliga åsikter som 

uppvisas. I övrigt visar DN en mångsidighet i sin rapportering av mode även om ämnet uppkommer 

väldigt sällan till skillnad från andra ämnen som är konsumentjournalistiska eller kulturella. Till 

exempel i en artikel från mars som heter ”Bitska taxklackar” som är ett reportage om klackar och 

som följs av bilder på klackar.  

De höga klackarna går aldrig ur modet och vi ser fortfarande modellerna balansera på tre 

decimeter höga platåer. I vår ser vi de höga klackarna exempelvis på träskor och nätskor, de 

sistnämnda gärna med öppen tå. Men nu får de svindlande höjderna konkurrens – kanske lite 

oväntat av taxklacken! 57 

e) När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt 

rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva 

mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker. 

De båda uppslagen om jeansmodet där skribenterna riktar sig till konsumenten med tips på plagg från 

vårens mode framgår det tydligt att det är redaktionen som är avsändare. Det största problemet med 

just den här typen av redovisning är att informationen om hur urvalet ägt rum inte finns och inte 

heller någon kritisk bedömning. Artikeln i sig är relativt objektiv men den är inte ingående eller 

rapporterande och mångsidigheten i just dessa två artiklar hittas bara i återgivandet av märken. Det 

framgår inte varför de har valt ut just denimmodet som en trend, var inspirationen till artikeln eller 

för de specifika plaggen kommer ifrån. Värt att påpeka är att det året har DN redan haft ett uppslag 

om jeans vid namn ”SLITSTARKT” där journalisten Karolina Skande redogör för olika 

jeansmodeller och tipsar om de senaste trenderna för plagget. DN har förutom trendtips även 

reportage om mode där de stundtals riktar in sig på ett specifikt märke eller där de intervjuar kändisar 

och modeaktörer om vad de ska ha på sig under den här säsongen. I ett annat fall skriver Karolina 

Skande om Anna Valérie Hashs modehistoria i en kortare artikel där hon presenterar vem hon är och 

vad hon gör samt anger vilka märken hon samarbetat med.  

Anna Valérie Hash är en av få modeskapare som får visa sin kollektion under haute couture-

veckan i Paris. Hon tog studenten från Chambre Syndical de la couture Parisienne 1992 och 

jobba efter examen för bland annat Nina Ricci, Chloé och Chanel.58 
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DN har förutom trendtips även reportage om mode där de stundtals riktar in sig på ett specifikt märke 

eller där de intervjuar kändisar och modeaktörer om vad de ska ha på sig under den här säsongen. I 

maj 2010 har tidningen ett stort reportage om varumärket Converse All Star. De skriver om skons 

historia och återkopplar den till hur man bär den i dag. I ingressen står det om varumärkets 

utbredning och i artikeln återkopplar skribenten till skons popularitet. Fokus här är ett specifikt 

märke där de belyser dess sociala sammanhang från en sportsko till populär bland eliten. Det här är 

en artikel som genomsyras av historisk bakgrund och har fokus på en aktualitet genom ett 

samhällsperspektiv vilket sällan återfinns i modeartiklar. DN har även en tendens att låta experter 

komma till tals som i artikeln ”Han sminkar en hel värld” där Malin Crona återger modet från Chanel 

där hon har träffat deras chefmakeupartist.  

 

5.6 Dagstidningen Svenska Dagbladet år 2010 

SvD har precis som DN inte heller ett kontinuerligt återkommande modetema i sin tidning och med 

den anledningen har vi undersökt alla artiklar som inkluderade ämnet mode under 2010. Det vi har 

hittat förekommer under vinjetten Mode och eftersom SvD till skillnad från DN har en vinjett 

uppkallad efter ämnet får mode mer utrymme. I vissa fall kan SvD:s modeinnehåll kunna liknas vid 

modetidningarna från 1988 då den tidens rapportering ofta går in i detalj för mönster och tyger.  

 

Karl Lagerfeld verkade ha inspirerats av filmen Grottbjörnens folk då fluffiga overaller, hotpants 

och boots dominerar Chanels höstkollektion. En del plagg är gjorda i fuskpäls, medan andra - 

som de klassiska jackorna - har mink insytt i tweedtyget. Även accessoarerna är klädda i päls, en 

trend som även synts hos yngre förmågor som Gaspard Yurkievich som under modeveckan 

visade halsband i mink och örhängen av räv. 59 

 
a) Ge korrekta nyheter; rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

SvD har rubrik och ingress som ingång och vi har inte träffat på artiklar som varit missvisande i sin rubrik 

eller ingress utan funnit en korrekthet i framställningen av nyheter genomgående i tidningen. Rubrikerna 

är träffsäkra men ger inte alltid en första insikt i vad artikeln ska handla om. Exempel på det är 

”Modemakt” 60 där Daniel Björk tecknar ett porträtt av artisten Lady Gaga som en modeikon som 
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förändrar synen på kändisar.  Eller rubriken ”Våren blir ingen höjdare” 61 som handlar om att skomodet 

har förändrats genom att låga klackar blivit populärare än höga klackar bland de stora modeskaparna. 

 
b) Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller 

utöva inflytande över, det som publiceras. 

Till största delen har SvD reportage där de tar upp mode med en kritisk granskning eller utifrån 

någon problematik som de sedan redogör för, ibland i form av en nyhetsartikel. Reportagen berör då 

ett antal olika parter där samtliga får komma till tals. I en artikel vid namn ”Ny lyx” redogör 

tidningen för lyxprodukters status och handlar om att den nya lyxen rör sig om ett begränsat utbud av 

en vara. Den här artikeln förhåller sig kritisk och oberoende genom att visa på tendenser över världen 

som har med modebranschen att göra.  

Samtidigt sker nu ett skifte i vår inställning till lyxmode. Enligt Deeper Luxury är de 

långsiktiga vinnarna de märken som eftersträvar äkthet och förstår sina kunders vilja att 

respektera miljön. I led med de nya vindarna är det senaste lyxmodet anonyma produkter 

från självstyrande modeskapare som värnar om hantverkstraditioner. Ett exempel av flera är 

Eyola, en brittisk modedesigner som i sin e-handelsbutik släpper åtta plagg i limiterad 

upplaga varannan månad. SvD listar några exempel där designerns egen kapacitet är 

begränsningen - och därmed möjligheten. 62 

Ett annat exempel är artikeln ”Välj sida”:  

 

Den andra propån från modeskaparna hade inte samma direkta genomslag men kom från två av 

modevärldens ledande designer: Miuccia Prada och Marc Jacobs i sin kollektion för Louis 

Vuitton… Om vi för ett ögonblick bortser från det underliga i att i en industri som säljer 

individualitet och excess referera till rituell religion, till asketism och till underkastelse, så gav 

Yves Saint Laurent och Rick Owens en känsla av att den nya minimalismen handlar om kontroll. 63 

 

c) Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. När 

produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. 
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SvD redovisar produkter i ett konsumentupplysande syfte då deras modeinslag oftast är 

återkommande med en annan utformning och ett annat tilltal än modemagasinens. Stundtals skriver 

de om specifika plagg och produkter men i sådana fall i samband med ett större uppslag eller en 

särskild rapportering. De flesta artiklar som berör mode hittas under vinjetten mode. Den enskilda 

skribenten återges till största delen inte med namn utan undertecknas av adressen mode@svd.se 

vilket ger intrycket av att hela redaktionen står bakom artikeln. Varumärken omnämns inte i samma 

skala som i modetidningarna och när de skrivs ut är det i ett sammanhang som oftast inte uppfattas 

som reklambudskap, utan fortfarande som redaktionellt material.  

 

I många säsonger har extrema skor nämligen varit högsta mode (och för dem som handlar 

på shoppingsajten Net-à-Porter, uppenbarligen fortfarande: ett par Versaceskor som ser ut 

som ett par rymdskepp säljer slut trots en prislapp på 10000 kronor). 64 

 

Japan ökat årligen med 37 procent och sedan 2004 har allt fler svenska modeföretag tagit 

sig in på den japanska marknaden. Idag finns märken som Odd Molly, Carin Wester, Ann-

Sofie Back, Dagmar, Acne och Nudie Jeans i Japan och den svenska närvaron i landet 

fortsätter att öka stadigt. 65 

 

SvD ger även i sina artiklar ofta en historisk tillbakablick på trender och sammanflätar rapporteringen 

av den kommande säsongens trender. I trendrapporteringar ger de belägg för sina trender genom att 

hänvisa till modevisningar och modehus genom att ge konkreta exempel till läsaren.  

 

Att stickade plagg skapar rörelsefrihet insåg Coco Chanel som lanserade jerseykläder för 

kvinnor. Nästan 100 år senare och drygt 400 år efter att den första varianten av 

stickmaskinen uppfanns är stickat mode fortfarande och i allra högsta grad uppskattat. 

Michael Kors visade kashmirtröjor i höstens kollektion och Pringle of Scotland uppdaterade 

kabeltröjan. Missonis stickade mode i ränder och sicksackmönster i regnbågsfärger har 

kommit och gått på trendhimlen. 66 

 

Det här uppslagets hela överdel innehåller bilder från de stora visningarna med referenser till 

designer och säsong. Samtliga bilder ger täckning för precis det som artikeln handlar om, det vill 

                                                           
64

 SvD, 2010-11-20, ”Våren blir ingen höjdare”, sektion: Kultur, Sida: 26, skribent: Daniel Björk 
65

 SvD, 2010-08-20, ”Svenskt mode klär hela världen”, sektion: Näringsliv, sida: 18, mode@svd.se  
66

 SvD, 2010-11-27, “Länkat”, Sektion: Kultur, sida: 25, skribent: mode@svd.se 



 40 

säga att de största modehusen och den stora trenden i höst/vinter är stickat. SvD har också ett mer 

informativt tilltal vilket kan påvisas i slutet av samma artikel där det finns en redogörelse för var man 

kan studera textil om man är intresserad. Spalten längst ner redogör även för vad kurserna och 

utbildningarna innebär på ett upplysande sätt.  

 

På Beckmans har undervisningen i design för stickat funnits sedan början av 1990-talet med 

fokus på industristickat. Och studenterna presenterar varje år sina kreationer i en 

modevisning. I dag innehåller kursen experiment med olika textila tekniker och material samt 

undervisning i maskinstickning som fortfarande sker i agenten, garngrossisten och stick-

läraren Maggan Bäck Sundströms stickeriverkstad i Kärrtorp utanför Stockholm. Hon har 

även samarbetat med Lagom i deras stickade plagg. 67 

 
d) När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering. 

Vi har inte sett några markanta tendenser till att SvD exponerar varumärken i samband med 

produktplacering. Varumärken hamnar stundtals i centrum för en artikel eller figurerar som ett 

komplement för att konkretisera och exemplifiera i en artikel. Ett annat exempel där produkter 

förekommer i modeartiklar i SvD är för trendtips. Men ett försäljningssyfte för varumärket 

framkommer inte och inte heller där det finns ett tydligt återberättande och rapporterande budskap 

för allmänheten med redaktionen som reflekterande avsändare. Ett exempel för en artikel som har sin 

största fokus på produkter och varumärken, men där artikelförfattaren trots det framför dessa 

produkter utan att utgöra produktplacering är artikeln ”Märkesgod inredning”.  

Ett exempel är Rörstrands samarbete med Filippa K som formgivit muggar för företaget sedan 

2003. Ett annat är Gudrun Sjödéns hemmakollektion som såg dagens ljus redan 1995. 68 

e) När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt 

rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva 

mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker. 

SvD har jämfört med DN modeinslag i en större utsträckning och som tidigare nämnt en vinjett för 

ämnet och undertecknar sina artiklar med en e-post-adress med namnet mode. Problematiken kring 

deras rapportering om produkter är att de inte heller, precis som modemagasinen, motiverar tydligt 

för hur urvalet skett eller hur produkterna blivit jämförda eller testade. Mångsidigheten återfinns i 
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deras val av ämnen och i det faktum att mode förekommer i många olika sektioner. Men även i 

innehållet där ett flertal personer flitigt intervjuas och däribland experter. Då SvD till stor del 

behandlar ämnet mode i längre reportage och artiklar eftersträvas en slags mångsidighet. När de 

skriver om särskilda märken eller trender motiverar de oftast för valet genom en bredare redogörelse 

för trenden eller varumärken.  

 

Att vi svenskar gärna klär oss i danskt mode är ingen nyhet. Flera av de största danska 

modehusen har sedan länge gjort svensk succé med sina feminina kläder, som alla andas en 

lagom dos rivieraglamour, och när Malene Birger nyligen öppnade sin första 

flaggskeppsbutik utanför Danmarks gränser föll valet på Sverige. 69 

 

Tidningen motiverar dessutom för sitt urval av varumärken och produkter genom att experter för 

temat får stå till tals med åsikter:  

 

Vi frågar rektorn för Beckmans designhögskola, Tom Hedqvist, om vad han tror är orsaken 

till att Paul Smith bjudits in till Stockholm furniture fair. 70 

 

5.7 Generella jämförelser mellan modemagasinen 1988 och 2010 

 
Genom att jämföra modetidningarna Elle, Femina och Damernas Värld från året 1988 med 2010 har 

vi upptäckt en del likheter och skillnader. Den största likheten finns i innehållet där huvudämnet 

fortfarande är trendrapportering, rapportering från de stora modevisningarna och modehusen, 

redovisning av skönhetsprodukter och bildreportage om mode. Skillnaden är starkt sammanflätad 

med likheten i innehållet, där det som har förändrats framför allt är i tilltalet och språket. 

Även om tilltalet har ändrats ser vi att grunden är densamma för hur tidningarna ser ut i dag. En av de 

tendenser vi har tittat på är när tidningarna ger tips och förklarar modetrender från större 

modevisningar. Ett exempel kommer från text i Damernas Värld 2010 som förklarar hur 

modetrender från modevisningar kan anpassas till svenskt klimat och mode.  

Hur översätter man catwalkens konstnärliga – och ibland konstiga trender till svenskt 

mode? DV visar vägen. 71  
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Ett exempel för tydligare och mer förklarande trendrapportering 1988: 

Galen i hattar? Då har du tur för nu har hatten äntligen fått tillbaka sin rättmätiga plats på 

modehimlen – nämligen högst upp! Hatten är ett måste i höstens mode. Den kompletterar den 

nya kvinnligt mjuka silhuetten – med breda axlar, smala midjor och ankellånga längder. 72 

En tendens som 2010 års Damernas Värld har kvar sen 1988 är artiklar där läsaren kan utläsa en 

historisk redogörelse till det varumärke eller designer de lyfter fram. Texten är aningen längre och 

mer förklarande och i fakta som presenteras kan man som läsare tyda ett val av urval. Urvalet kan då 

motiveras med att den designern eller varumärket är väsentligt att lyftas fram på grund av fakta som 

presenteras. Det är då en redogörelse, bakgrundsinformation och förklaring till deras egna 

modereportage vilket ger motivering till urvalet, som i andra artiklar saknas.   

Societetsladyn Lilly rymde med Peter Pulitzer, sonson till förläggaren, och slog sig ner i Palm 

Beach på 1950-talet. Där började hon sälja fruktjuice och lät sy upp bomullsklänningar i 

färgsprakande mönster för att dölja juicefläckarna. När kunderna visade större intresse för hennes 

plagg än för juicen började hon sälja klänningar i stället. I år fyller den A-linjeformade The Lilly-

klänningen 50 år och modereportaget på sidorna 78-85 är inspirerat av Palm Beach-prinsessan. 73 

Ett annat exempel är artikeln ”Dior – ett modehus i tiden” där ingressen ger förklaring till varför 

tidningen har valt att lyfta fram och skriva om just den här designern och ämnet.  

Mer än 60 år senare upplever modehuset en ny storhetsperiod och det är hög tid att berätta 

historien om Christian Dior. 74  

I 1988 års tidningar kunde man oftare hitta längre reportage som sammanflätade både informativ text med 

ren fakta tillsammans med skönhetsråd, tips men också om till exempel matvanor och hälsa. I ett längre 

reportage som heter ”Ögon i fokus” från 1988 ger tidningen en förklaring till sitt urval genom en bredare 

redogörelse för produkterna och deras egenskaper och sammanflätar det med andra råd och tips.  

Krämer och geléer i all ära men steg ett mot vackrare ögon är att förbättra din hälsa och 

komma i form! Skapa dig kondition genom att träna i friska luften… Dessutom bidrar motionen 
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till att minska andelen slaggprodukter och gifter som dröjer sig kvar i kroppen, något som 

alltid syns på dina ögon. 75 

Texten fortsätter med att ge tips på produkter samtidigt som den visar på bra egenskaper i de här 

produkterna vilket de påvisar i fakta.  

Du som jobbar med dataskärmar eller utsätter ögonen för andra påfrestningar, kan behöva 

skölja ögonen med ögonvatten då och då. På Apoteket finns t.ex Korneolent, ett milt 

ögonvatten som fräschar upp trötta ögon. 76 

Fler produkter med konkret hänvisning till sina egenskaper vilket visar på motivering för urval är:  

Du är den enda som kan motarbeta klockan med vapen som solblock (ssf 15-20), som filtrerar 

bort huvuddelen av de farliga strålarna och skyddar huden. Några av de bästa är Cliniques 

Eye Zone Sunblock, Estée Lauders Protective Eye Shield, RoC’s Sunblock Stick och Biotherms 

Lips land Eye Protective Care. 77 

I Femina 1988 har vi exempel på där det både skiljer sig i innehållet med 2010 års tidningar men 

också där det liknar. Vi har sett tendenser i Femina 1988 där de rapporterar om trender genom att ge 

en mer förklarande och målande bild av trenden. Som exemplet nedan om kostymer och kavajer. 

Det finns fortfarande många likheter när man ser på höstens kvinnliga och manliga kostymmode, 

men skillnaderna är ännu fler om man jämför med tidigare säsongers. När hennes kavajer 

tenderar till att bli längre och mer figurnära så blir hans allt kortare och rakare. 78 

Men samtidigt visar inte texten om var trendrapporteringen kommer ifrån, det vill säga om något 

stort modehus eller modevisning har haft kostymer eller kavajer i sin senaste kollektion. På samma 

sätt som de skriver om parfymer i en artikel från 2010 rapporterar de om kavajer 1988 utan vidare 

referenser till varför just dessa produkter valts ut. 

Sätt dig under korkeken och dofta. Säsongens nya parfymer sveper med sig citrus, kryddor 

och klassiska blommor som liljekonvalj och ros.79 
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Eller när Femina rapporterar om årets badmode och skriver om vad som är hetast just nu och varför. 

Därefter följer ett uppslag där de presenterar en rad bikinis som inte följer den trenden som påvisas i 

ingressen. Vilket kan få en som läsare att undra över urvalet av produkter som visas som inte är bland 

det som rapporteras som det hetaste just nu.  

Njut sommarens bad i den oemotståndliga lilla svarta, den baraste bikini eller den 

romantiska blommiga. Sinnrikt skurna baddräkter och klädda bikinis ses fortfarande som 

klara favoriter och uppskattas av den som inte äger mannekängfigur.80 

I en del plocksidor kan man i Damernas Värld fortfarande som i 1988 års tidningar läsa ut 

förklaringar till valet av ämne och till viss del av produkter. Det här exemplet kommer från 2010 och 

visar en text där man ger förklarande tips som liknar tilltalet i 1988 års tidningar.  

UV-strålning, vind och salta stänk fullkomligt återlåter håret på glans och fukt. Men den 

finns en fördel: håret får en struktur som gör det enklare att sno ihop i en uppsättning eller 

bara dra det bakåt i svans eller knut. Grundar du dessutom med skyddande UV-spray och 

skämmer bort håret kontinuerligt med en inpackning behåller du glansen.  

I 1988 års tidningar finns det många exempel för den här typen av tilltal där man ger tips och råd. Det 

här exemplet visar på en trendrapportering för en modedesigner vilket ger mer belägg för hårtrenden. 

NU SKA DET VARA SVINRYGG OCH KNUT! Svinryggen tuperas hög på hjässan, som synes 

lite ”vågig” i formen, Knuten, den görs som en rulle (utan hårrulle!) och sitter antingen mitt 

uppe på skulten (som Montana visade) eller i nacken. Mycket spray krävs, i båda fallen. 81  

6.  Resultat av enkätundersökningar 

Vi skickade ut en förfrågan om en enkätundersökning till tio verksamma modejournalister i Sverige 

ca fem veckor innan vår uppsats skulle vara klar. Alla förutom en är verksamma inom de tidningar vi 

har undersökt i vår kvalitativa innehållsanalys av dagens modejournalistik. Vi fick svar från sex 

stycken om att de ville ställa upp på undersökningen men trots att vi skickade påminnelse till alla när 

tiden blev knapp, fick vi i slutändan endast enkätsvar från två journalister och en moderedaktör. 

Dessa är Daniel Björk, frilansjournalist och verksam med krönika varje vecka på Rodeo.net och 
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skriver regelbundet för Svenska Dagbladet. Han jobbar även heltid med företaget Letterhead AB som 

publicerar tidningen Bon men även kundtidningar som H&M och Scanpix tidning. Daniel Björk har 

ingen utbildning inom journalistik men har varit verksam inom både mode och som journalist i tio år. 

Charlotta Jakobsson är även hon frilansjournalist och har arbetat på tidningen Plaza Kvinna som 

redaktör. Hon har även gått en vidareutbildning inom modejournalistik i London. Robert Nordberg 

arbetar som moderedaktör på Damernas Värld och har sin bakgrund i Poppius journalistskola men är 

skräddare och monsterkonstruktör i botten. Idag arbetar han mestadels som handledare för 

modeassistenter, stylar modejobb och sätter ihop plocksidor för tidningen. Robert Nordberg har varit 

mer avhållsam i sina svar och motiverat det genom att han jobbar som moderedaktör och att många 

frågor inte berör honom i hans yrkesverksamhet.  

 

Samtliga anser att de har ett journalistiskt ansvar gentemot sin publik precis som alla andra 

journalister då det är samma villkor som föreligger. Både Charlotta Jakobsson och Daniel Björk 

menar att mode bör skrivas på ett intelligent och välinformerande sätt där fokus bör ligga på att ge 

publiken en insikt i modebranschen. Robert Nordberg lyfter fram vikten av att rapportera om trender 

på ett opartiskt sätt som främsta fokus. 82 

 

Vad gäller förhållningen till Spelreglerna för press- och yrkesetik menar Charlotta Jakobsson att man 

som frilansjournalist har möjlighet att helt och hållet göra sina egna etiska ställningstaganden men att 

som anställd får man finna sig i att det fungerar på ett annat sätt. 83 Daniel Björk betonar att i 

modebranschen är det viktigt att hålla sig oberoende i så stor utsträckning som möjligt och att det är 

en strävan som är nödvändig för att vara en bra modeskribent. Men eftersom branschen är en bransch 

där man lär känna olika människor och kollegor som till exempel jobbar för PR-byråer blir det svårt 

men han framhåller att det inte är unikt för bara modejournalistiken och drar parallell till andra 

journalistiska grenar som har ett kommersiellt intresse. 84 

Frågan om den etiska problematiken för textreklam inom modejournalistik anser Charlotta Jakobsson 

att det är på grund av att modejournalistiken är så pass ung som den inte riktigt kommit till rätta och 

ibland kan snudda vid den problematiken. Orsaken för det kan även vara, precis som inom andra 

genrer att det finns stressade redaktörer som publicerar mer eller mindre oförändrade pressreleaser 

utan att reflektera över innehållet. Det allvarligaste problemet inom modejournalistik enligt Charlotta 
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Jakobsson är att annonsörerna får alldeles för stort inflytande över modetidningarna. 85 Daniel Björk 

menar att i en kommersiell modepress finns det en avsaknad av kritik och det är snarare en positiv 

inställning till produkter och varumärken som eftersträvas. Å andra sidan menar han att man ändå 

kan hävda att det finns ett nyhetsvärde i de flesta modetexter eftersom syftet i dessa är att upplysa 

läsaren om vad som är ”hett eller inne”. Vad gäller punkten inom Spelreglerna ”… låt det klart 

framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen 

är avsändare”, menar Daniel Björk att idén om att överhuvudtaget jämföra produkter ibland 

förekommer inom modejournalistiken och ibland inte. Han säger att man egentligen skulle kunna 

jämföra betydligt mycket mer men att det fortfarande är ovanligt. De gånger han skriver 

uppskattande om varumärken eller produkter försöker han att basera detta på estetisk grund. Det 

finns enligt honom en skillnad på vad som är kritik och vad som är journalistik där modekritik inte 

handlar om att skriva objektivt om mode utan om att bedöma kläders estetiska värde.  

Ur ett modejournalistiskt perspektiv kanske det inte är någon skillnad på att skriva om Gucci 

eller Haider Ackermann, men ur ett modekritiskt perspektiv kan en positiv artikel om Haider 

Ackermann 86 vara ”public service”.87 

Daniel Björk diskuterar vidare om att modejournalistikens problem i grunden är ett systemproblem 

eftersom medierna inte är intresserade av en modejournalistik som granskar eller är oberoende. Det som 

efterfrågas i dag enligt honom, är nästan uteslutande lättsam livsstilsjournalistik som inspirerar och att det 

är modets blandning av kommersialism och konstnärligt uttryck som skapar problem när man ska 

bedöma hur medier behandlar och angriper mode. Charlotta Jakobsson anser att modejournalistiken är i 

ständig förändring där till exempel fenomenet modebloggare har påverkat stilen av modejournalistiken.  

Den har blivit alltmer mainstream och berör fler men som tyvärr bidrar till en infantilisering 

av modejournalistiken eftersom modejournalistiken blir mer konsumtionsinriktad. 88 

Daniel Björk tycker snarare att det är annonsörernas krav på exponering som har förändrat stilen av 

modejournalistiken eftersom tidningarna dealar direkt med Europakontoret för många av de största och 

viktigaste annonsörerna. I övrigt menar han att modejournalistiken har blivit mer shoppingorienterad 

och tipsbaserad där texterna nästan enbart handlar om lust, köplust och en vill-ha-känsla.   
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Experter kallar det ”faux shopping” och där är ett sätt att få utlopp för sin shoppinglust utan 

att faktiskt köpa produkterna, säger Daniel Björk. 89 

Vad gäller hur modejournalisterna själva ser på dagens modejournalistik, om huruvida den är kritisk 

granskande, återberättande eller rapporterande anser Charlotta Jakobsson att det knappt finns någon 

kritiskt granskande modejournalistik i Sverige. Och anledningen för det är att en sådan endast kan 

finnas i dagspressen och i och med att mode inte är ett prioriterat ämne där så försvinner den helt.  

Sen finns det några lysande undantag som till exempel Daniel Björk på SvD som gör en 

modejournalistik som är analyserande och hjälper till att sätta ämnet i relation till vad som händer i 

samhället i övrigt; alltså ett bra exempel på hur modejournalistiken kan fungera som 

kulturjournalistik. 90 

Daniel Björk framhåller att det finns granskande modejournalister men att det återigen handlar om 

uppdragen man får, plattformen man arbetar utifrån och ett intresse från publiken. Han nämner att 

dagstidningarna har en sporadisk bevakning av mode ur ett seriöst och granskande perspektiv men att 

även där överväger shoppingjournalistiken. Charlotta Jakobsson betonar att modejournalistiken ä 

nästan helt och hållet konsumentjournalistik men samtidigt tycker hon att den varken bör eller 

nödvändigtvis måste vara det i framtiden. Hon ser ljust på framtiden och säger att modejournalistiken 

behöver och kommer att utveckla fram andra sätt att rapportera om mode. Charlotta menar att det har 

funnits perioder med bra modejournalistik i Sverige bakåt i tiden, men att på det stora hela varit 

antingen ett ämne det inte skrivs så mycket alls om eller ett ämne som är konsumtionsinriktat.  

I fråga om hur de själva ser på sin yrkesroll som modejournalist och i grunden journalist säger Daniel 

Björk att han vill vara en bra kritiker genom att få läsarna att tänka mer, tänka själva och på ett 

oberoende sätt. Detta genom att visa att mode inte bara är hur man ska klä sig utan att det är ett 

kulturellt uttryck som säger en hel del om världen och om oss själva.  

Jag försöker ge en så korrekt och intressant bild av modebranschen och mode som möjligt. 

Jag försöker vara en intelligent röst i ett hav av shoppingjournalistik, jag försöker ge läsaren 

verktyg för att förstå hur mode verkligen fungerar. 91 
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Charlotta Jakobsson ser sig själv som en förmedlare där hon vill berätta, förklara, visa på samband, 

lyfta fram kunskaper, frågor, människor och berättelser ur nya synvinklar. Hon betonar också precis 

som Daniel Björk att ansvaret även ligger i att lyfta på locket till modebranschen och belysa hur den 

fungerar och vad den betyder för oss där både det goda och det dåliga kommer fram. Daniel Björk 

framhåller att om han fick välja helt fritt och var anställd heltid av en oberoende dagstidning skulle den 

bestå av en regelbunden bevakning av modevärlden ur ett kritiskt perspektiv där man bedömer olika 

designers ur ett estetiskt perspektiv, skriver om det mest intressanta modet och sätter det i ett historiskt 

och samtida perspektiv. Samt bevakar modevärlden ur ett mer affärsmässigt branschperspektiv.  

Man skulle berätta om förändringar i silhuett och uttryck, men bara i de fall där det faktiskt 

var en förändring, inte som när androgynitet är en trend varje höst, eller hippiemodet 

återkommer varje sommar. 92 

Vidare förklarar han att man skulle göra läsaren medveten om hur modebranschen faktiskt fungerar, 

som att modehusen inte tillverkar sina egna parfymer utan bara ger ”briefer” till något av de stora 

doftlaboratorierna. Han skulle själv exponera missförhållanden men även berätta om modets positiva 

sidor och hur modet ofta är en progressiv kraft. 

7. Slutsats och diskussion 
Utifrån vår kvalitativa textanalys har vi kunnat se ett antal generella tendenser för dagens 

modejournalistik. Modetidningarna har allmänt en mer lättsam ton, inriktar sig på shopping och har 

sällan en kritisk granskning i sin redogörelse för vare sig trender eller varumärken. Precis som Daniel 

Björk påpekar i enkätresultatet, anser även vi att modejournalistiken i dag inte är en del av 

kulturjournalistiken eftersom den har en tydlig konsumtionsinriktning. I och med den nya 

konsumtionsinriktningen blir läsarens egen förhållning till tidningarna annorlunda. Med det menar vi 

att eftersom tidningar har en så pass stor roll i människors opinionsbildning kan det ha en effekt som 

påverkar andra aspekter. Det är bland annat det LarsÅke Larsson diskuterar i sin bok om hur 

samhället i sig har blivit mer konsumtionsinriktat och däribland tidningarna.  

En annan faktor gäller det allt mer markerade marknads- och konsumtionssamhället med en ökad 

”promotionalisering” inte bara av kommersiella produkter utan också av sociala, politiska och 

kulturella frågor. 
93 
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Vi anser att i den kommersiella modepressen saknas det kritik då den positiva inställningen till 

produkter och varumärken tar över i innehållet. Samtidigt tycker vi att artiklarna i dagens 

modetidningar faktiskt har ett nyhetsvärde eftersom de upplyser läsaren om vad som är trendigt inom 

mode i dagsläget, vilket är det läsaren vill ha och bli informerad om.  

 

Däremot har vi märkt av en problematik genom att titta närmare på uppgiften att upplysa läsaren om 

trender, eftersom det inte alltid framgår vem som är avsändare för upplysningen eller vad som är 

anledningen för den särskilda trendrapporteringen. Det vi menar är att trendrapporteringen oftast inte 

refereras till större modevisningar eller modehus. Av det vi har kunnat utläsa i texterna har vi sett att 

redaktionerna visar trender med hjälp av varumärken/produkter utan att redogöra eller koppla till ett 

större sammanhang i modevärlden. Genom att modetidningarna till största del visar trender med hjälp 

av specifika produkter och varumärken är det vad som skapar problematiken för textreklam. Vi menar 

att då trendrapporteringen inte hänvisas till ett större sammanhang, vilket skulle kunna vara en 

inflytelserik designer inom modevärlden, kan upplägget för trendrapporteringen uppfattas som produkt- 

och varumärkesfixering. Vilket i sin tur leder till misstankar om reklambudskap och textreklam.  

 

Det är just i den kopplingen till ett större sammanhang som vi har upplevt att den största 

förändringen har skett sedan modetidningarnas start under 1925-talet. Det vi kunde se från 

tidningarna år 1925 var att de satte artiklar, produktbeskrivning och trendrapportering i ett större 

sammanhang där till exempel journalisterna åkte till Paris och rapporterade om de stora modehusens 

trender. Med hjälp av den tydliga rapporteringen från modehusen 1925 fick man en mer detaljerad 

insyn i trenden i och med att den sattes i ett större sammanhang.  

 

Då modejournalistiken har förändrats i sitt syfte och i sin uppgift genom att den har blivit mer 

konsumtionsinriktad, har vi svårt att förhålla oss positiva eller negativa till produkt- och 

varumärkesfixeringen. Vi kan endast konstatera att det är ett faktum att fokus ligger till största delen 

på trendiga produkter och ett ”ha-begär” för dessa. Ett alternativ till den positiva beskrivningen av 

produkter och varumärken erbjuder Daniel Björk då han baserar sitt urval av produkter på en mer 

estetisk grund. Han menar, vilket vi också håller med om, att modekritik inte handlar om att skriva 

objektivt om mode utan om att bedöma kläders estetiska värde. I och med att mode är ett så pass 
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estetiskt ämne som berör alla människor anser vi att det är högst väsentligt att skribenten behåller en 

intelligent och kritisk röst 94 eftersom det annars bara uppfattas som konsumentjournalistik.  

 

Det särskilda med konsumentjournalistik är att beskrivningen av produkter/tjänster är helt annorlunda 

än inom annan typ av journalistik. Grunden för redogörelsen av produkter/tjänster ska ligga på nya 

produkter som lanseras på marknaden eller i att jämföra produkter redan befintliga produkter. 

Jämförelse av produkter har vi genom vår undersökning kunnat konstatera förekommer till en viss 

del i dagens modejournalistik men långt ifrån alltid. Vi har kunnat dra direkta paralleller till 

konsumentjournalistiken när vi har sett varumärken/produkter presenteras utan direkta kopplingar till 

trender inom modevärlden eftersom vi har kunnat ana att de fungerar som konsumentupplysande.  

 

I själva verket kan det vara så att det är produkter som redaktionerna har blivit informerade om 

genom pressmeddelanden från företag som vill marknadsföra och i grunden sälja. Vad har 

modetidningen för ansvar då? Kan man ta emot vilken information som helst och presentera den som 

företagen vill, med alla positiva egenskaper som de använder i sin marknadsföring? Det är där den 

konsumentupplysande uppgiften försvinner eftersom läsaren inte reflekterar över informationen som 

ges ut och antar att avsändaren är redaktionen. Medan det i själva verket kan vara det egna 

varumärkets presentation av sin produkt. Det här är något som Jesper Falkheimer nämner i sin bok. 

 

Strömmen av material och tips från PR-aktörer upplevs under alla förhållanden som intensiv 

och för vissa besvärande och irriterande. Man resonerar här mindre om traditionella 

pressreleaser och inbjudningar till olika events, utan mer om specialproducerat material och 

då inte minst undersökningar och "väldigt välgrundade utredningar". En redaktör hävdar till 

och med att resultatet är att "det mesta som skrivs är textreklam". 95 

Vi tror att modejournalistiken i dagsläget har ett väldigt blandat uppdrag som stundtals leder till ett 

förvirrat budskap. Det vi menar är att den inte är renodlad konsumentjournalistik eftersom 

informationen som presenteras för produkter/varumärken är inte alltid framodlad av redaktionerna 

själva. Vi anser att huvudkärnan i modejournalistiken har ett estetiskt värde och därför ett annat syfte 

än att vara så pass konsumtionsinriktad och produktfixerad som den är i dag.  
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Genom vår noggranna läsning har vi kunnat dra slutsatsen att det finns en otalad självklarhet i tilltalet 

men även i innehållet i samtliga modetidningar. En självklarhet att det tidningarna presenterar till 

största del i sina trendrapporteringar och plocksidor med plagg och annat är lag för vad som är "inne" 

just nu. Man kan naturligtvis diskutera att journalister som sitter med dessa arbetsuppgifter och som 

får kalla sig modejournalister ska kunna litas på. Det vill säga att den här personen i fråga ska veta, 

genom egen trendkänsla och sina arbetsuppgifter vad som är trendigt för den här säsongen. Men med 

den expertisen får man som journalist även ett annat ansvar och måste förhålla sig till vissa regler.  

En journalist är en del av en organisatorisk struktur och en bärare av en speciell form av 

expertkunskap, expertis. Denna expertis utövas genom regler och rutiner och styr på så sätt 

det dagliga nyhetsarbetet och gör det meningsfullt. 96 

 

En klar slutsats vi har kunnat dra med hjälp av vår studie är att det inte tydligt framkommer varför 

särskilda varumärken och produkter lyfts fram. Göran Palm menar att journalistiken har en bestämd 

uppgift att bevaka och skapa vetandefält för medborgarna om hur saker och ting ser ut. Journalisterna 

ska alltså bidra med information till sina läsare och ansvara för att bygga upp läsarnas vetandefält. 

 

Journalistik skapar vetandefält att rapportera om, tolka och kritisera: så är det, så ser det ut, 

så verkar det. Journalistiken är en mäktig kunskaps- och maktinstitution just för att den 

förmår att upprätta andra vetandefält. 97 

 

Vi vet själva inte varför modejournalistiken ser ut som den gör i dag, men det är förmodligen en 

kombination av många olika orsaker. Genom vår historiska redogörelse har vi kunnat se att innehållet 

bestod av en bredare och mer förklarande rapportering under modejournalistikens start. Men även i 

vår undersökning av modetidningarna under sent 1980-tal har vi sett en skildring som inte var lika 

konsumtionsinriktad och som behandlade mode ur ett mer estetiskt perspektiv genom sina 

förklaringar av mönster, tyger och trender.  

Genom att ha läst boken ”Tankar av mode” av Lotta Lewenhaupt som själv har varit verksam 

modejournalist och bland annat redaktionschef för ELLE Interiör har vi fått en bild av 

modebranschen som kanske ger rättvisa till modejournalistikens problematik. Det står bland annat att 
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modevärlden är en sluten bransch där det till största delen är riktiga och viktiga modepersoner som är 

välkomna. Därför blir även modejournalisternas förhållningssätt positivt eftersom de som väl släpps 

in i branschen är tacksamma för att tillhöra modeeliten och återspeglar det i sin rapportering. 98 

 

Det har sagts om skrivande moderedaktörer att de egentligen bara är obetalda PR-människor, 

som sprider mer smicker än effektiva nyhetsrapporter. Men varför inte? Varken Vogue eller 

ELLE behöver ägna sig åt allvarliga bakomkulisserna-rapporter – det är ett så välkänt faktum 

att läsarna ändå bara vill veta vad som är trendigt och på gång, och annonsörerna måste ju 

hållas nöjda och positiva. 99 

 

Modebranschen skildras som en speciell bransch som egentligen aldrig har blivit kritiserad av pressen.  

 

Att modevärlden har svårt att ta kritik finns det välvässade bevis för. När Hebe Dorsey, 

legendarisk journalist på Herald Tribune, en gång på 60-talet skrev kritiskt om en av Yves 

Saint Laurents visningar blev både hon och övriga världspressen avstängda i flera år.100 

 

Hon menar även vidare att det finns ett bra förhållande mellan redaktioner och annonsörer vilket vi 

tror kan bidra till att tilltalet i beskrivningen av deras produkter kan verka överdrivet positivt. 

 

Och undrar ni över hur förhållandet till annonsörerna är kan jag bara meddela att det är 

bra; vem drömmer om att bita den hand som föder en? 101 

  

Genom vår undersökning kan vi se att den enda regelbundna bevakningen av modevärlden i dag ur 

ett kritiskt perspektiv finns i Svenska Dagbladet. Tidningens texter ger ett varierat utbud av 

information och återspeglar modevärlden, trender och designers ur olika perspektiv. I deras texter har 

vi kunnat utläsa att de bedömer designers och trender oftare på ett estetiskt sätt. Vi anser att det är 

nödvändigt att modet sätts i olika kontexter eftersom det har en historisk bakgrund då trender och 

stilar upprepar sig samt är en reaktion på omvärlden och det som pågår i samhället.  
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Trend = Direction in which styles, colors, fabrics and designs are tending to change. Political 

events, films, personalities, dramas, social and sports events often influence fashion trends. 102 

 

Läsaren behöver bli medveten om dessa ämnen och om hur modebranschen fungerar i ett större 

sammanhang samt om hur de olika parterna i branschen står i förhållande till varandra. I 

modejournalistiken skulle man kunna lyfta fram andra branschpersoner, till exempel designers med ett 

annat mål än att vara kommersiella då det finns individer i modebranschen som vill utveckla andra 

delar av modet. Det som gör att modejournalistiken inte gör det i nuläget är i vår åsikt på grund av den 

komplexa sammanblandningen av kommersialism inom mode och mode som ett kreativt uttryck. 

Public service-inställningen är nästan obefintlig i dagens modejournalistik då modemagasinen har det 

största antalet läsare och är de enda som skriver om ämnet förutom dagspressens begränsade utbud. För 

att det ska ske en förändring i rapporteringen av mode behöver uppdragen för journalisterna förändras 

vilket kräver att tidningarna tar sitt ansvar där det kanske behövs att man sticker ut och gör någonting 

som går emot strömmen. Vi anser att det förstås är ett ansvar som går åt båda hållen, då tidningarna är 

beroende av allmänheten och sina läsares intresse men att det samtidigt är så att tidningarna har en 

makt genom att de avgör vad vi tar del av utan vårt samtycke.  

 

För att det ska ske tror vi att dagspressen behöver ta sitt ansvar genom att oftare skriva om mode och 

med en mer ifrågasättande inställning. Det skulle ge allmänheten verktyg för att tänka själva och på ett 

oberoende sätt reflektera över hur de ska klä sig och för att se mode som ett kulturellt uttryck. Å andra 

sidan är modejournalistikens produktfixering en del av det som experterna kallar för ”faux shopping” 

vilket går ut på att vi konsumerar med våra sinnen utan att faktiskt köpa produkterna. Den här 

tendensen är inte helt unik för modejournalistiken utan återfinns även i bland annat matjournalistik.  

 

Man kan diskutera om modejournalistiken ser ut som den gör i dag endast på grund av eget intresse 

eller om det i själva verket ligger i läsarnas intresse att göra önskelistor och ta del av dessa ”plock-

sidor” med produkter. Eftersom vi själva har ett intresse av att läsa modetidningar kan vi intyga som 

regelbundna läsare, att vi finner ett nöje i att ta del av den här presentationen av produkter och att det 

förmodligen även då ligger i andra läsares intresse. Vi tror att en del av orsaken till varför tilltalet i 

modetidningar har förändrats ligger i att vi lever i ett alltmer stressigt samhälle där allt ska gå undan. 

Det tror vi har smittat av sig på innehållet i tidningarna eftersom de inte ger läsaren ro att sätta sig ner 

och reflektera utan är mer uppmanande i sin ton med hjälp av korta texter, formuleringar och även 
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sina bilder. Vi ser det som den stora förändringen från förr då texterna var längre och förklarande, 

bilderna färre och tipsen mer utförliga. Dåtidens modejournalistik svarade ofta på frågan; varför, 

medan dagens journalistik ger ett påstående på hur det ska vara. Det finns inte tid att ifrågasätta, och 

publiken köper det. Det här är i samband med det som Jesper Falkheimer beskriver genom ökade 

krav på tidningarna som en av orsakerna.  

På politisk nivå har avregleringen av ett antal olika marknader skapat ökad konkurrens med 

PR som ett viktigt framgångsverktyg. Det ökade finansintresset och den ekonomijournalistik 

som växt parallellt är en annan faktor. Avslutningsvis har förstå medieutvecklingen haft 

fundamental betydelse: genom ökat antal kanaler, medieindustrins ökade anpassning till 

hårda marknadskrav, rationaliseringar, ökade produktionskrav, Internets framväxt och den 

allt suddigare gränsen mellan information och underhållning. 103 

För att återgå till ansvaret hos redaktioner för att skapa en oberoende modejournalistik har vi märkt 

en tendens att utpeka enskilda journalister för att inte göra sitt jobb som kritiskt granskande 

yrkespersoner. Men vi anser att ansvaret ligger på tidningarna för att garantera att deras journalister 

skyddas från påtryckningar och som det ser ut i dag är inte medierna intresserade av en granskande 

och oberoende modejournalistik. Det här framhåller även Daniel Björk då han säger att det snarare är 

så att det efterfrågas en nästan uteslutande lättsam livsstilsjournalistik av redaktionscheferna. Han 

menar precis som Göran Palm, att journalisterna måste ges verktyg för självständighet och att man 

inte kan beskylla enskilda journalister.  

 

För att kunna utföra denna balansakt - krävs organisatorisk autonomi, dels som 

självständighet i förhållande till krafter inom eller utanför företaget och dels som en 

medarbetares självständighet inom redaktionen. 104 

 

Det i sin tur kan bero på att tidningarna säljer bättre genom att ha en lättsam ton och en 

konsumtionsinriktning, eftersom det är det som säljer till läsaren. Det kan även vara så att 

redaktionerna tror sig veta vad läsaren vill ha och därför anpassar sitt innehåll efter det. 

Varufiering av journalistiken innebär att den anpassas till det man vet och tror sig veta om publikens 

önskemål, smak och behov. 105  

                                                           
103

 Jesper Falkheimer, Att gestalta en region – Källornas strategier och mediernas föreställning av Öresund, Kapitel 
4 Teorier om nyhetsproduktion, s. 82 
104

 Göran Palm, I nationens och marknadens intresse, Kapitel 4 Den ekonomiska styrningen – marknadsdisciplin och 
varufiering, s. 59 
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Dessutom har tidningarna en problematik kring lönsamhet där ekonomin är beroende av 

annonsörerna. Det är något som Göran Palm diskuterar i sin redogörelse för varufiering.  

 
Den redaktionella verksamheten har förlorat makt till den kommersiella - ägarnas krav på 

lönsamhet påverkar journalistikens innehåll. I praktiken innebär detta att en redaktion inte 

enbart kan se till de publicistiska eller journalistiska målen; redaktionell verksamhet är en 

ständig balansgång mellan det relevanta och det säljande. 106 

 

Vår mening med undersökningen har varit att se modejournalistiken i ett större perspektiv genom att 

förhålla yrkesetiska regler till texten och belysa hur det egentligen ser ut för modejournalistiken i 

dag. Vi vet inte om det är ett medvetet eller omedvetet val att det redaktionella innehållet i 

tidningarna ibland uppfattas som reklambudskap, utan vi kan endast konstatera att det är så i många 

fall. Det är nog så att om ett varumärke syns och beskrivs i ett textsammanhang i en tidning bidrar 

det till mer trovärdighet för varumärket hos läsaren. Vi avslutar med ett citat från Lotta Lewenhaupt 

där hon i sin bok beskriver hur förhållandet på moderedaktioner har förändrats sen ett tiotal år 

tillbaka och hur även resultatet har förändrats.  

Det var modetidningarna som satte trenden, inte formgivarna. Det var 

modejournalisterna/stylisterna som satte ihop kläderna och skickade ut signaler om nya 

kombinationer – ofta med utländska förebilder i minnet. Produktionsteamet för modebilden 

växte också: för 30 år sedan behövdes bara modellen, fotografen och redaktören – för 15 år 

sedan blev även fotoassistenten, modeassistenerna, makeupartisten och frisören en 

nödvändighet. Huruvida soppan blivit bättre eller sämre med fler kockar får ni avgöra 

själva. Personligen tycker jag att bilderna var roligare, och hade mer livsglädje i sig, för 

tiotalet år sedan. 107 
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varufiering, s. 59 
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 Göran Palm, I nationens och marknadens intresse, Kapitel 4 Den ekonomiska styrningen – marknadsdisciplin och 
varufiering, s. 59 
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Bilaga: käll- och litteraturförteckning 

 

Damernas Värld 2010 

Nr 1 januari  

Vinjett: fånga stilen, sida: 50, skribent: Theresia Parsby 

”Personlig stil – på riktigt”, sida: 39, skribent: Daniel Björk 

Vinjett: stilikon, sida: , skribent: Frida Sundberg 

Vinjett: trendspaning, sida: 36, skribent: Frida Sundberg 

Vinjett: hett nu, sida: 30, skribent: Christina Bild, Sofia Hedström 

”Dior – ett modehus i tiden”, sida: 98, skribent/mode: Karina Ericsson Wärn, Robert Nordberg 

Nr 2 februari  

“DV testar Flytande mineralfoundation”, sida: 69, skribent: Blenda Ulander 

”Ett med naturen”, sida: 46, skribent: Daniel Björk 

”Vårens hår & makeuptrender”, sida: 66, skribent: Blenda Ulander 

”10 i topp”, sida: 91, Skribent: Elin Fundell 

 ”DV testar Vibrerande mascaror”, sida: 74, skribent: Blenda Ulander 

Nr 3 mars  

Vinjett: inne, sida: 173, skribent: Josephine Carr 

Vinjett: hett nu, sida: 41, skribent: Theresia Parsby 

Vinjett: skönhet, sida: 79, skribent: Blenda Ulander 

Nr 4 april  

  ”DV testar Peeling för ansiktet”, sida: 68, skribent: Blenda Ulander 

  ”Elizabeth Arden 100 år av crème”, sida: 64, skribent: Karina Ericsson Wärn 

  ”Nya badmodet á la 50-tal”, sida: 76, skribent: Sofia Edgren 

  ”Återbesök i Barcelona”, sida: 188, skribent: Anna Hedlund 

  Vinjett: DV designer, sida: 136, skribent: Sofia Edgren. 

  

Nr 5 maj  

”DV testar Brun utan sol”, sida: 62, skribent: Blenda Ulander. 

”Ewa I Walla Med rötterna i Norrland och Indien”, sida: 116, skribent: Sofia Edgren 

Vinjett: hett nu, sida: 27, ingen skribent 
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Vinjett: koll Mode, sida: 163, skribent: Elin Fundell 

”Lovisa Burfitt: Jag läser nästan aldrig modetidningar”, sida: 181, skribent: Sofia Edgren 

Nr 6 juni  

”Påklädd i duschen, prydhet eller integritet”, sida: 124, skribent: Katarina Rehn 

  Vinjett: hett nu, sida: 22, skribent: Sofia Edgren  

  Vinjett: retro, sida: 109, skribent: Karina Ericsson Wärn 

Nr 7 juli  

”DV testar Remover för vattenfast mascara”, sida: 58, skribent: Blenda Ulander 

 Vinjett: hett nu, sida: 25, ingen skribent 

”Jag unnar mig allt jag vill ha”, sida: 156, skribent: Gertrud Dahlberg 

”Nya på modekartan” Sida: 102, skribent: Elin Fundell 

”Från, fult till folkligt - antimode för alla”; sida: 44, skribent: Karina Ericsson Wärn 

Vinjett: inne, sida: 119, skribent: Maria Soxbo  

Nr 8 augusti  

Vinjett: hett nu, sida: 17, skribent: Maria Soxbo 

Vinjett: hett nu, sida: 21, skribent: Maria Soxbo  

Vinjett: trend, sida: 26, skribent: Karin Hagman 

Vinjett: trendspaning, sida: 35, skribent: Frida Sundberg  

Vinjett: sista skriket, sida: 46, skribent: Martina Bonnier 

Vinjett: trend, sida: 50, skribent: Theresia Parsby 

”10 sommartrender”, sida: 67, skribent: Martina Bonnier 

”Ida Sjöstedt ingen vanlig designer”, sida: , skribent: Maria Soxbo 

”Dior – ett modehus i tiden, sida: , skribent/mode: Karina Ericsson Wärn, Robert Nordberg 

”Vidunderligt vitt”, sida: 11, skribent: Frida Sundberg 

Nr 9 september  

”DV testar Mousse som gör ansiktet rent”, sida: 86, ingen skribent 

Vinjett: inne, sida: 191, skribent: Josephine Carr 

”Slå knut på håret”, sida: 77, skribent: Blenda Ulander 

Vinjett: skönhet, sida: 77, skribent: Blenda Ulander 

Vinjett: hett nu, sida: 36, ingen skribent 

”Partiledare med smak för mode”, sida: 69, ingen skribent 

Nr 10 oktober  
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”DV testar Multifunktionella läppstift”, sida: 94, skribent: Anja Hallqvuist. 

Vinjett: skönhet, sida: 78, ingen skribent  

”Lackad konst”, sida: 86, skribent: Anja Hallquist 

Vinjett: mode, sida: 121, ingen skribent 

”Helene Billgren Jag mysmålar nästan aldrig”, sida: 240, skribent: Helena Lundberg 

Vinjett: hett nu, sida: 39, skribent: Linda-Katarina Anderberg 

Vinjett: inne, sida: 203, skribent: Josephine Carr  

Nr 11 november 2010-11-19 

Vinjett: min livsstil, sida: 208, skribent: Rebecka Ljung 

”Julklappar för modeproffs”, sida: 141, skribent: Robert Nordberg 

”Vinnande vintage - så fyndar du trendiga juveler”, sida: 107, skribent: Marie Birde  

Vinjett: skönhet, sida: 70, ingen skribent 

Vinjett: inne, sida: 170, skribent: Josephine Carr 

”Damernas Värld Promotion tillsammans med Pilgrim Damernas Värld”, sida: 57, ingen skribent 

Nr 12 december 2010-12-15   

Vinjett: Det allra senaste, sida: 146, skribent: Emma Sundh 

Vinjett: skönhet, sida: 56, skribent: Sofia Björklund 

”Glöm positivt tänkande”, sida: 48, skribent: Marie Oskarsson 

Vinjett: koll kultur, sida: 128, ingen skribent 

Vinjett: Skönhetsfavoriter 2010, sida: 66, ingen skribent 

Femina 2010 

Nr 1 januari: 

”Spana in 2010”, sida: 19, ingen skribent 

Vinjett: Mode, sida: 25, skribenter: Sarah Thörnquist, Ann-Karin Amilon, Sanna Magnusson 

Vinjett: Skönhet, sida: 107, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Hårfint”, sida:108, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Hjälp!”, sida: 114, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 2 februari: 

Vinjett: Mode, sida: 21, skribent: Sarah Thörnquist   

”Öknens ro”, sida: 36, skribent: Sarah Thörnquist 

”Lysande”, sida: 42, skribent: Sarah Thörnquist 

”Gör det själv”, sida: 44, skribent: Ylva Vestberg 

Vinjett: Skönhet, sida: 113, skribent: Jessica Blockström Hember 
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”Skönhetsskolan”, sida: 120, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Skönt & Nytt”, sida:124, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 3 mars: 

Vinjett: Mode, sida: 27, skribent: Sarah Thörnquist 

Vinjett: Skönhet, sida: 141, skribent: Jessica Blockström Hember”Hårfint”, sida: 146, skribent: Jessica 

Blockström Hember  

”Skönhetsskolan”, sida: 150, skribent: Jessica Blockström Hember 

Vinjett: Skönhet, sida: 154, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 4 april: 

Vinjett: Mode, sida: 21, skribent: Sarah Thörnquist. 

Vinjett: Skönhet, sida: 141, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Skönt & Nytt”, sida: 158, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 5 maj: 

Vinjett: Mode, sida: 35, av: Sarah Thörnquist 

Vinjett: Skönhet, sida:151, av: Jessica Blockström Hember  

”Festhår”, sida: 164, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 6 juni: 

Vinjett: Mode, sida: 35, skribent: Sarah Thörnquist 

Vinjett: Skönhet, sida: 141, av: Jessica Blockström Hember  

”Skönt & Nytt”, sida: 150, skribent: Jessica Blockström Hember  

Vinjett: Trend, sida:152, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 7 juli: 

Vinjett: Mode, sida: 29, skribent: Sarah Thörnquist. 

Vinjett: Skönhet, sida: 115, skribent: Jessica Blockström Hember  

”Vi har testat”, sida: 122, ingen skribent 

 ”Skönt & Nytt”, sida: 123, skribent: Jessica 

Nr 8 augusti: 

Vinjett: Mode, sida: 25, skribent: Sarah Thörnquist 

 ”Special”, sida: 34, skribent: Sarah Thörnquist 

”Amazing Grace”, sida: 42, skribent: Sarah Thörnquist 
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 Vinjett: Skönhet, sida: 113, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Skönt & Nytt”, sida: 123, skribent: Jessica Blockström Hember 

Vinjett: Trender, sida: 124, skribent: Jessica Blockström Hember”Utvalt”, sida: 125, skribent: Jessica 

Blockström Hember 

Nr 9 september 

Vinjett: Mode, sida: 31, skribent: Sarah Thörnquist 

”Accessoarspecial”, sida: 60, skribent: Sarah Thörnquist 

Vinjett: Skönhet, sida: 149, skribent: Jessica Blockström Hember  

”Vi har testat”, sida: 157, ingen skribent  

Vinjett: Trend, sida: 158, skribent: Jessica Blockström Hember 

Vinjett: Skönhet, sida: 161, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 10 oktober 

Vinjett: Mode, sida: 37, skribent: Sarah Thörnquist 

Vinjett: Skönhet, sida: 133, skribent: Jessica Blockström Hember 

Vinjett: Trend, sida: 140, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Hår”, sida: 143, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Skönt & Nytt”, sida: 148, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 11 november 

Vinjett: Mode, sida: 37, skribent: Sarah Thörnquist 

”Stilshopping”, sida: 46, skribent: Sarah Thörnquist 

Vinjett: Skönhet, sida: 141, skribent: Jessica Blockström Hember  

”Skönhetsguide”, sida: 142, skribent: Jessica Blockström Hember 

”Skönt & Nytt”, sida: 162, skribent: Jessica Blockström Hember 

Nr 12 december 

Vinjett: Mode, sida: 51, skribent: Sarah Thörnquist 

”Utvalt”, sida: 67, skribent: Anna-Karin Amilon  

Vinjett: Skönhet, sida: 137, skribent: Jessica Blockström Hember 

Vinjett: Shopping, sida: 147, skribent: Jessica Blockström Hember 

Vinjett: Skönhet, sida: 151, av: Jessica Blockström Hember 

”Skönt & Nytt”, sida: 152, skribent: Jessica Blockström Hember 

ELLE 2010 

Nr 1 januari 
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Vinjett: ELLE trend, sida: 31, skribent: Lovisa Lundström 

”00-talet Modets decennium!”, sida: 62, skribent: Carin Hellman 

Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 71, skribent: Erika Vallin 

”En bättre modevärld”, sida: 90, skribent: Lovisa Lundström 

”Sex, Lögner och YSL”, sida: 93, skribent: Rebecka Lowthorpe 

Vinjett: ELLE mode, sida: 101, stylist: Christoper Niquet 

Vinjett: ELLE stil, sida: 123, skribent: Helena Johansson 

Vinjett: ELLE skönhet, sida: 133, skribent: Carin Hellman 

”…upp med HÄNDERNA”, sida: 135, skribent: Carin Hellman 

 

Nr 2 februari  

 Vinjett: ELLE trend, sida: 23, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 43, skribent: Erika Vallin 

 ”Världens bästa accessoarer”, sida: 56, skribent: Jenny Fredriksson 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 75, stylist: Robert Rydberg 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 107, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 115, skribent: Carin Hellman 

 

Nr 3 mars 

 Vinjett: ELLE trend, sida: 35, skribent: Lovisa Lundström 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 67, skribent: Erika Vallin 

 ”MINIMARKET”, sida: 78, skribent: Erika Vallin 

 ”Född i ett modehus”, sida: 101, skribent: Lovisa Lundström 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 133, stylist: Lisa Lindqwister 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 181, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 191, skribent: Carin Hellman 

Nr 4 april 

 Vinjett: ELLE trend, sida: 31, skribent: Lovisa Lundström 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 59, skribent: Erika Vallin 

 ”Livet på LANDET”, sida: 73, skribent: Susanna Strömquist 

 ”Bästa köpen”, sida: 119, skribent: ”ELLEs superstylister” 

 ”Hållbart mode”, sida: 139, skribent: Lovisa Lundström 

 Vinjett: ELLE mode, sidor: 149-179, stylist: Lisa Lindqwister 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 187, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 197, skribent: Carin Hellman 

Nr 5 maj 

 Vinjett: ELLE trend, sida: 31, skribent: Lovisa Lundström 
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 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 55, ingen skribent 

 ”Kung Cool”, sida: 67, skribent: Luca Lanzoni 

 ”Modets Beskyddare”, sida: 121, skribent: Susanna Strömquist 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 129, stylist: Jenny Fredriksson 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 163, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 174, skribent: Carin Hellman, Georgia Collins 

Nr 6 juni 

 Vinjett: ELLE Trend, sida: 31, skribent: Helena Johansson 

 ”Ett finger åt Bikininojan”, sida: 55, skribent: Rebecka Lowthorpe 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 63, skribent: Erika Vallin 

 ”Solkatt”, sida: 75, ingen skribent 

 ”Solsidan”, sida: 91, skribent: Josephine Aune, My Brånvik 

 Vinjett: ELLE mode, sidor: 103-137, stylist: Lisa Lindqwister 

 Vinjett: ELLE stil, sidor: 139-144, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sidor: 149-164, skribent: Carin Hellman 

 

Nr 7 juli 

Vinjett: ELLE trend, sidor: 27-34, skribent: Helena Johansson 

Vinjett: ELLE stil, sidor: 129-134, skribent: Helena Johansson 

Vinjett: ELLE mode, sidor: 75-76, skribent: Emma Aspelin 

Vinjett: ELLE mode, sida: 97, stylist: Lisa Lindqwister  

Vinjett: ELLE skönhet, sida: 140, skribent: Carin Hellman 

Nr 8 augusti 

 Vinjett: ELLE Trend, sida: 27, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 51, skribent: Maria Lindholm 

 ”Den nya Kurviga Vägen”, sida: 59, skribent: Susanna Strömquist 

 ”Cool i sommarvärmen”, sida: 63, ingen skribent 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 97, stylist: Lisa Lindqwister 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 127, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 135, skribent: Carina Hellman 

Nr 9 september  

 Vinjett: ELLE trend, sida: 37, skribent: Lovisa Lundström 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 67, skribent: Maria Lindholm 

 ”10 Designer om hösten 2010”, sida: 97, skribent: Johanna Swanberg 

 ”Älskade höst”, sida: 118, skribent: Josephine Aune 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 145, stylist: Lisa Lindqwister 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 189, skribent: Helena Johansson 
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 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 199, skribent: Carin Hellman 

Nr 10 oktober 

 Vinjett: ELLE trend, sida: 43, skribent: Jenny Fredriksson  

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 73, skribent: Maria Lindholm 

 ”Bästa köpen om redaktörerna själva får välja”, sida: 99, skribent: Josephine Aune, My Bånvik, Jenny 

Fredriksson, Cia Jansson, Helena Johansson, Lisa Lindqwister, Maria Soxbo 

 ”Byxspecial”, sida: 150, skribent: Josephine Aune 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 201, stylist: Joel Rhodin   

 Vinjett: ELLE stil, sida: 247, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 257, skribent: Carin Hellman 

Nr 11 november 

 Vinjett: ELLE trend, sida: 35, skribent: Jenny Fredriksson 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 61, skribent: Johanna Swanberg 

 ”Bärbar förvaring”, sida: 87, skribent: Josephine Aune 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 121, stylist: Robert Rydberg 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 161, skribent: Helena Johansson 

 ”ELLE i samarbete med H&M”, sida: 169, Annonser av H&M 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 177, skribent: Carin Hellman 

Nr 12 december 

 Vinjett: ELLE trend, sida: 37, skribent: Maria Soxbo 

 Vinjett: ELLE aktuelle, sida: 69, skribent: Johanna Swanberg 

 ”Handskarnas hemligheter”, sida: 78, skribent: Annelize Visser 

 ”Julklappar”, sida: 87, skribent: Josephine Aune 

 ”Klackarna i taket”, sida: 144, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE mode, sida: 163, stylist: Jenny Fredriksson 

 Vinjett: ELLE stil, sida: 207, skribent: Helena Johansson 

 Vinjett: ELLE skönhet, sida: 217, skribent: Carin Hellman 

 

Dagens Nyheter Artiklar om mode 2010 

Januari: 

”5 Frågor till proffsen om vårmodet”, 2010-01-03, sektion; DN söndag, sida: 6 skribent: Karolin Skande  

”Så blir 10-talet”, 2010-01-07, sektion: kultur sida: 2, skribent: Sofia Curman.  

”En riktig karl är fåfäng”, 2010-01-13, sektion: insidan, sida: 18, skribent: Wiklund Lotten 

”I vår är väskan huvudsaken”, 2010-01-17, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Karolina Skande 

”Modetidning med hög maktfatkor”, 2010-01-24, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Karolina Skande 

”Trendlöst mode. Vanja Brunzell gör kläder för dagens drottningar”, 2010-01-26, sektion: kultur, sida: 5, 
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skribent: Barbro Hedvall. 

”Nyskapande tradition i Paris”, 2010-01-31, sektion: DN söndag sida: 2, skribent: Karolina Skande. 

Februari: 

”Chanel ritar om modet”, 2010-02-07, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Malin Crona  

”Vem ska nu tänja på gränserna?”, 2010-02-14, sektion: kultur, sida: 2, skribent: Malin Crona 

”Second Hand i första hand”, 2010-02-28, sektion: DN söndag, sida: 12, skribent: Malin Crona 

Mars: 

”Modeskaparna blickar tillbaka”, 2010-03-04, sektion: ekonomi, sida: 3, skribent: Hasse Eriksson 

”Bitska taxklackar”, 2010-03-07, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Malin Crona.   

”Han sminkar en hel värld”, 2010-03-21, sektion: DN söndag, sida: 9, skribent: Malin Crona.  

April: 

”Färgglada 80-talsbågar slår i vår”, 2010-04-04, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Pernilla Anth 

Jacobbson.  

”Träskorna kliver in i finrummet”, 2010-04-25, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Pernilla Anth 

Jacobbson. 

Maj: 

”Ränderna går aldrig ur”, 2010-05-02, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Pernilla Anth Jacobsson 

”Marint mode”, 2010-05-09, sektion: DN söndag, sida: 4, skribent: Pernilla Anth Jacobbson. 

”Mode för en prinsessa”, 2010-05-16, sektion: DN söndag, sida: 10, skribent: Anna Bodin.  

”Kortare text om datorfodral trender”, 2010-05-20, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Pernilla Anth 

Jacobbson. 

”Modehotell på modet”, 2010-05-27, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Sofia Edgren 

September: 

”Mode som konst i ny upplaga”, 2010-09-02, sektion: kultur, sida: 6, skribent: Susanna Strömquist 

”Lanvin och H&M i samarbete”, 2010-09-05, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Pernilla Anth 

Jacobbson. 

”Ny inställning”, 2010-09-06, sektion: kultur, sida: 5, skribent: Strömquist Susanna.  

”Svenskt mode satsar på lyx”, 2010-09-22, sektion: kultur, sida: 8, skribent: Susanna Strömquist 

”Herrmodet blickar bakåt”, 2010-09-26, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Maria Lindholm. 

Oktober: 
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”Störst på catwalken i Paris”, 2010-10-10, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Maria Lindholm 

”Klädsamma pussar”, 2010-10-24, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Maria Lindholm 

November: 

”Påklätt under kläderna”, 2010-11-21, sektion: DN söndag, sida: 7, skribent: Maria Lindholm.  

”Gatumode Hermés in i framtiden”, 2010-11-21, sektion: DN söndag, sida: 2, skribent: Maria Lindholm 

December: 

”Mode på väg mot framtiden”, 2010-12-31, sektion: kultur, sida: 9, skribent: Lotta Jonsson 

 

Svenska Dagbladet Artiklar om mode 2010 

Januari 

“Nätval”, 2010-01-02, sektion: kultur, sida: 19, skribent: mode@svd.se 

 “Naturlig hudvård”, 2010-01-23, sektion: kultur, sida: 28, skribent: mode@svd.se 

“Inspiration”, 2010-01-30, sektion: kultur, sida: 21, skribent: Karin Ström 

Februari 

“Rekordintresse för mode”, 2010-02-01, sektion: kultur, sida: 5, skribent: mode@svd.se,  

Vinjett: mode, 2010-02-06, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Långrandig gäst i Sverige”, 2010-02-07, sektion: kultur, sida: 10, skribenter: Clemens Poellinger, Erica 

Treijs 

”Ideal?”, 2010-02-13, sektion: kultur, sida: 21, skribent: Daniel Björk 

”Mode har sorg”, 2010-02-14, sektion: kultur, sida: 11, skribent: mode@svd.se 

”Storlek större”, 2010-02-21, sektion: näringsliv, sida: 6, skribent: Sara L Bränström 

Vinjett: mode, 2010-02-21, sektion: kultur, sida: 10, skribent: Karin Grip 

”Folkdräkt i tiden”, 2010-02-27, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

Mars 

”Mode är en fråga om matematik”, 2010-03-12, sektion: kultur, sida: 7, skribent: Hanna Fahl 

Vinjett: mode, 2010-03-13, sektion: kultur, sida: 17, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-03-20, sektion: kultur, sida: 17, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-03-20, sektion: kultur, sida: 20, skribent: Hedvig von Mentzer 

”Ekologi röd tråd”, 2010-03-23, sektion, näringsliv, sida: 26, skribent: Sara L Bränström 

Vinjett: mode, 2010-03-27, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 
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”Välj sida”, 2010-03-28, sektion: kultur, sida: 10, skribent: Daniel Björk 

”Åhléns vill inte hetsa”, 2010-03-31, sektion: näringsliv, sida: 8, skribent: Sara L Bränström 

April 

Vinjett: mode, 2010-04-03, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Går du ofta i H&M-kläder”, 2010-04-10, sektion: näringsliv, sida: 24, skribent: Annelie Östlund 

”Klassiker”, 2010-04-10, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Vad betyder medaljen?”, 2010-04-16, sektion: näringsliv, sida: 20, skribent: Martin Hanberg 

Vinjett: mode, 2010-04-17, sektion: kultur, sida: 23, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-04-24, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Massage till rätt ton”, 2010-04-24, sektion: kultur, sida: 24, skribent: Hedvig von Mentzer 

Maj  

Vinjett: reportaget, 2010-05-02, sektion: kultur, sida: 10, skribenter: Erica Treijs, Karin Grip, Mathias 

Karlsson 

”Mästaren behärskade allt”, 2010-05-04, sektion: kultur, sida: 11, skribent: Dennis Dahlqvist 

”Modemakt”, 2010-05-07, sektion: kultur, sida: 8, skribent: Daniel Björk 

”Märkesgod inredning”, 2010-05-08, sektion: magasinet, sida: 6, skribent: Lotta Ringdahl 

Vinjett: mode, 2010-05-08, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se  

Vinjett: mode, 2010-05-15, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Vi måste visa hur bra vi är på design”, 2010-05-20, sektion: näringsliv, sida: 10, skribent: Negra Efendić 

Vinjett: mode, 2010-05-29, sektion: kultur, sida: 25, skribent: mode@svd.se 

”Mer sprit än puder i Sex and the city”, 2010-05-29, sektion: kultur, sida: 28, skribent: Hedvig von Mentzer  

Juni 

”Modets historia är också samhällets”, 2010-06-10, sektion: kultur, sida: 10, skribent: Mats Gellerfelt  

Vinjett: mode, 2010-06-12, sektion: kultur, sida: 24, skribent: mode@svd.se 

”Kicks räds inte konkurrensen”, 2010-06-16, sektion: näringsliv, sida: 11, skribent: Sara L Bränström 

”Naturligt blekta”, 2010-06-19, sektion: kultur, sida: 18, skribent: Hedvig von Mentzer 

Vinjett: mode, 2010-06-19, sektion: kultur, sida: 16, skribent: mode@svd.se 

”En kravfylld uppsminkning av verkligheten”, 2010-06-20, sektion: kultur, sida: 17, skribent: Sara 

Kristoffersson 

”Drömbrud från topp till tå”, 2010-06-20, sektion: kultur, sida: 30, skribent: mode@svd.se 

Juli 

Vinjett: mode, 2010-07-03, sektion: kultur, sida: 19, skribent: mode@svd.se 

 ”Rey”, 2010-07-10, sektion: kultur, sida: 19, skribent: Karin Grip 
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”Klänningarna får berätta”, 2010-07-12, sektion: kultur, sida: 7, skribent: Erica Treijs  

Vinjett: mode, 2010-07-15, sektion: kultur, sida: 4, notis, ingen skribent 

”Ökade skönhetskrav”, 2010-07-24, sektion: kultur, sida: 20, skribent: Hedvig von Mentzer 

“Maria Nilsdotter”, 2010-07-31, sektion: kultur, sida: 19, skribent: mode@svd.se 

Augusti 

Vinjett: mode, 2010-08-07, sektion: kultur, sida: 19, skribent: mode@svd.se  

”Blick för trender”, 2010-08-08, sektion: näringsliv, sida: 4, skribent: Sara L Bränström 

”Ett visst mått av inspiration”, 2010-08-14, sektion: kultur, sida: 20, skribent: Hedvig von Mentzer 

”Svenskt mode tillbaka på banan”, 2010-08-16, sektion: näringsliv, sida: 4, skribent: Emelie Ring   

”Hur känns det Årets Rookie?”, 2010-08-17, sektion: näringsliv, sida: 16, skribent: Emelie Ring  

”Dramatisk vägvisare”, 2010-08-20, sektion: kultur, sida: 8, skribent: Erik Augustin Palm 

”Ont om originalitet på modeveckan”, 2010-08-20, sektion: kultur, sida: 17, krönika, skribent: Dennis 

Dahlqvist 

”Svenskt mode klär hela världen”, 2010-08-20, sektion: näringsliv, sida: 18, skribent: Emelie Ring 

Vinjett: mode, 2010-08-21, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-08-28, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Strategiskt klädval”, 2010-08-29, sektion: kultur, sida: 10, skribent: Erica Treijs 

September 

Vinjett: mode, 2010-09-04, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-09-11, sektion: kultur, sida: 21, skribent: Daniel Björk  

Vinjett: mode, 2010-09-18, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-09-25, sektion: kultur, sida: 26, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-10-09, sektion: kultur, sida: 23, skribent: mode@svd.se 

Oktober  

”Preppymodet går britter förbi”, 2010-10-10, sektion: kultur, sida: 5, skribent: Andres Lokko 

”Varför säljer skor så bra?”, 2010-10-13, sektion: näringsliv, sida: 24, skribent: Sara L Bränström 

”Färgstarkt”, 2010-10-15, sektion: kultur, sida: 8, skribent: mode@svd.se 

Vinjett: mode, 2010-10-16, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Öppning för ny shoppingaktör”, 2010-10-23, sektion: näringsliv, sida: 23, skribent: Sara L Bränström 

”Modeskapare de nya filmstjärnorna”, 2010-10-29, sektion: kultur, sida: 15, skribent: Jeanette Gentele 

Vinjett: mode, 2010-10-30, sektion: kultur, sida: 25, skribent: mode@svd.se 

November 
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Vinjett: mode, 2010-11-13, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Kallt”, 2010-11-20, sektion: kultur, sida: 23, skribent: mode@svd.se 

”Våren blir ingen höjdare”, 2010-11-20, sektion: kultur, sida: 26, skribent: mode@svd.se 

”Länkat”, 2010-11-27, sektion: kultur, sida: 25, skribent: mode@svd.se 

”Vintervacker”, 2010-11-27, sektion: kultur, sida: 28, skribent: Hedvig von Mentzer  

December 

Vinjett: mode, 2010-12-04, sektion: kultur, sida: 22, skribent: mode@svd.se 

”Galenskapelser”, 2010-12-04, sektion: kultur, sida: 23, skribent: mode@svd.se  

“Hotbild”, 2010-12-11, sektion: kultur, sida: 29, skribent: mode@svd.se 

”Ny lyx”, 2010-12-18, sektion: kultur, sida: 21, skribent: mode@svd.se 

”Utvalt i jul”, 2010-12-18, sektion: kultur, sida: 24, skribent: Hedvig von Mentzer  

”Kinas bratsmarknad exploderar”, 2010-12-24, sektion: näringsliv, sida: 18, skribent: Ola Wong, Gunvor 

Frykholm 

 

Litteratur 
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Helge Östbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsen – Metodbok för medievetenskap, 2004 
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Frågor till enkätundersökning 

 • Vad har du för bakgrund och erfarenhet inom modejournalistik? 

 

 • Vad känner du att du har för journalistiskt ansvar gentemot din publik? 

 

 • Hur förhåller du dig till de journalistiska spelreglerna för press- och yrkesetik? Är det något du reflekterar 

över i ditt arbete som skribent? 

  

 • Vad anser du om textreklam inom modejournalistik? Anser du att det finns någon annan etisk problematik 

som modejournalistiken snuddar vid förutom textreklam?  

 

 • Har du stött på några sådana i ditt arbete? 

 

 • Vad har du sett för utveckling/förändring inom modejournalistiken under din tid som modejournalist? 

 

 • Hur ser du på dagens modejournalistik? Är den kritiskt granskande, återberättande eller rapporterande? 

Kanske alla tre? Utveckla gärna. 

 

 • Vad anser du om att modejournalistiken tycks vara en del av konsumentjournalistiken? 

 

 • Är den mer inriktad på konsumtion i dag än vad den var förut? 

 

 • Hur ser du på din yrkesroll som modejournalist och i grunden som journalist? 

 

 • Vad är modejournalistik för dig personligen? Vad ska den handla om?  

 

    • Är du med i Journalistförbundet?  


