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Abstract 

Skinny vs Healthy  

The purpose of this study was to examine what messages about health and fitness the print 

media, in this case SOLO Magazine and Women's Health produces. This study did also 

explore how readers interpreted these messages, how they relate to print and social media and 

how they perceive how women are portrayed in the media. This study is based on Stuart 

Hall's communication model encoding / decoding and includes a rhetorical text analysis and a 

reception study. Readers are represented in this study of two focus groups where all 

participants fell within the selected media's target audience, women ages 18 to 35. The study 

shows that SOLO Magazine and Women's Health contribute to reproduce unrealistic and 

stereotypical norms of femininity. Moreover, we have been able to establish that these articles 

whose main purpose is exercise and health, focus primarily on appearance and not the pure 

benefits exercise has on the overall health. Participants in the study took all possible 

interpretations in terms of media texts, but had overall a negotiating position toward the texts. 

Regarding how women are portrayed in the media, in theory they agreed that the image of 

women in the media was too one-dimensional but they showed great difficulties to maintain 

the same position in practice. The study also showed that participants had left the print media 

for social media, but they admitted that they nonetheless felt more trust towards the printed 

mainstream media than the new social media.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att se vilka budskap angående hälsa och träning som de tryckta 

medierna, i detta fall SOLO Magazine och Women’s Health, sänder ut. Dessutom undersöktes 

hur dessa budskap tolkades av läsarna, hur dessa förhåller sig till tryckta respektive sociala 

medier samt hur de uppfattar att kvinnor porträtteras i media. Studien grundar sig i Stuart 

Halls kommunikationsmodell encoding/decoding och omfattar en receptionsstudie som är 

baserad på en retorisk textanalys och därefter en analys av deltagarnas avkodning. Läsarna 

representerades i denna studie av två fokusgrupper där samtliga deltagare föll inom de valda 

mediernas målgrupp; kvinnor i åldrarna 18-35. Studien visade att SOLO Magazine och 

Women’s Health medverkade till att reproducera orealistiska och stereotypa normer om 

kvinnlighet. Dessutom kunde vi slå fast att träningsartiklarnas fokus låg på utseende och inte 

de rent hälsofrämjande effekter träningen har. Deltagarna i studien intog alla möjliga 

tolkningar vad gäller medietexterna, men hade överlag en förhandlande inställning till dessa. 

Gällande hur kvinnor porträtteras i media var de i teorin överens om att bilden av kvinnan i 

media var för endimensionell, men visade stora svårigheter att behålla samma ställning i 

praktiken. Studien visade också att deltagarna hade lämnat de tryckta medierna för de sociala 

medierna, men de medgav att de trots detta kände större förtroende för de tryckta medierna. 

 

Nyckelord: 

Medier, kommunikationsvetenskap, receptionsstudie, hegemoni, identitet, femininitet, retorisk 

analys, fokusgrupp, kvalitativ forskning, encoding/decoding, hälsa, träning, mediepåverkan, 

sociala medier, SOLO Magazine, Women’s Health, ideal, kroppsuppfattning, kvinnosyn 
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1. INLEDNING  

Ett område som på senare år fått sig ett rejält uppsving i både media och människors 

medvetande är hälsa och träning. Om hälsa och träning kan publiken läsa om i nästan vilken 

tidning som helst idag. Dags- eller kvällstidningar, livsstilsmagasin och renodlade 

träningsmagasin. I en undersökning av Eurobarometern (2014) så tränar svenskarna mest av 

alla länder i Europa, 75 procent uppgav att de tränade regelbundet. Kvinnor tränar något mer 

än männen och intresset för nya motionsformer och olika utmaningar i form av skidtävlingar, 

triathlon, maraton ökar hela tiden. Tjejmilen som är en löptävling för kvinnor har ökat sitt 

deltagarantal med 50 procent de senaste 7 åren (Söderqvist, 2014). Samma rapport vittnar om 

en explosionsartad ökning för hälsosamma livsmedel, sportkläder och under 2007-2012 

dubblerades antalet gym i Sverige. 

I takt med den ökade populariteten för ämnet anar vi att en förändring har skett, det 

skönhetsideal för kvinnor som förr nästan uteslutande representerades av slanka 

supermodeller har fått konkurrens av den hårdtränande fitness-tjejen. En vältränad kropp är 

idag en symbol för hälsa och framgång (Hutson, 2013, Jarlbro, 2009) Men oavsett om 

tidningarna skriver om bantningsmetoder, hur du får drömkroppen utan att träna, om 

träningsformer som Crossfit eller de bästa proteinkällorna så har de en sak gemensamt - de är 

alla regler. Regler att följa om du vill vara ditt bästa jag, en vad dessa medier menar är en 

fulländad kvinna. Trots att medierna har en klar bild av vilket budskap de vill förmedla till 

publiken finns en stor risk att publiken inte uppfattar de ideal som medierna önskar sända ut 

(Jarlbro, 1999).  

Förutom att undersöka hur kvinnor uppfattar budskap om träning och hälsa i tjejtidningar, vill 

vi i denna uppsats också titta på hur människor ser på samma budskap fast i de sociala 

medierna. I dagens uppkopplade samhälle är nästan alla med och skapar innehåll (Lessig, 

2008). Gränserna mellan vad en medieproducent och en läsare är och gör har suddats ut. Det 

kan vara lätt att kritisera tidningar och reklambyråer för de bilder och budskap de sänder ut, 

men gäller detta även om sändaren är en vän, eller kanske dig själv?  

 

Med hjälp av en retorisk textanalys kommer budskapen kring träning och hälsa i de valda 

medierna, SOLO Magazine och Women’s Health att lyftas fram. Därefter kommer två 

fokusgrupper att resonera kring hälsa och träning först generellt och därefter utifrån det valda 
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materialet i en receptionsstudie. 

Den inomvetenskapliga betydelsen är av stor vikt. Denna uppsats yrkar till att lyfta fram hur 

budskap om träning och hälsa avkodas av fokusgruppdeltagarna. Dessutom hoppas vi kunna 

se intressanta skillnader och likheter mellan de traditionella och de nya medierna. Vidare tror 

vi att studien kommer vara en givande nulägesrapport kring träningsfenomenet och att 

värdefulla insikter kring hur sändare, meddelande och mottagare samverkar och interagerar 

med varandra.  

Den utomvetenskapliga relevansen är av lika stor betydelse, medierna slutar aldrig att 

förändras, konvergeras och utvecklas. I det rådande medieklimatet där alla, även publik är 

medieproducenter är det viktigt att fortsatta receptionsstudier genomförs.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens huvudsyfte är att först undersöka vilka budskap kring träning och hälsa de valda 

medierna, i detta fall SOLO Magazine och Women’s Health sänder ut. Därefter kommer 

studien undersöka hur deltagarna resonerar kring hälsa och träning, både generellt med hjälp 

av en förstudie och utifrån de valda artiklarna via en receptionsstudie. Studien syftar också till 

att undersöka hur deltagarna använder och resonerar kring sociala medier. För att kunna svara 

på dessa frågor har vi kompletterat huvudfrågan med underfrågor som ska ge en bredare insikt 

om ämnet. 

 

- Vilka budskap kring hälsa och träning sänder de valda magasinen, SOLO 

Magazine och Women’s Health ut? 

- Hur uppfattar deltagarna i fokusgruppen de budskap angående hälsa och 

träning som förekommer i tryckta medier? 

- Hur förhåller sig deltagarna till tryckta respektive sociala medier? 

- Hur resonerar deltagarna kring hur kvinnor porträtteras i SOLO Magazine och 

Women’s Health? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

KVINNOKROPPEN I MEDIA 

Att kvinnokroppen länge har varit föremål för objektifiering är inget nytt. Idag är det svårt att 

undgå en lättklädd kvinna, oavsett vilken typ av tidning som läses och vilken typ av text. 

Redan i tidig ålder utsätts unga kvinnor för de budskap medierna medvetet eller omedvetet 

sänder ut. Speciellt tidningar som riktar sig till kvinnor har en stor makt då de fångar upp 

läsaren redan i tidig ålder. I titlar som till exempel VeckoRevyn, Frida och SOLO Magazine 

ges läsaren riktlinjer för hur de ska se ut, hur de ska leva sina liv, vad de ska vara intresserade 

av och vad som är aktuellt just nu. Något som Sandberg (2004) rapporterade om i studien 

Medier & Fetma. Hon menade att kvinnor gick ner i vikt för männens skull, medan männen i 

sin tur tappade vikt för sin egen skull och inte tvärtom. Det bekräftas av det som Jais-Nielsen 

(2004) skriver: ”Livsstilsmagasinen handlar alltså i huvudsak om att man kan bli en vackrare 

och bättre människa” (s. 188) Dessa tidningar och andra tidskrifter i samma genre är de 

synligaste representanterna för kvinnlighet idag (Gauntlett, 2002).  

Eva Jais-Nielsen, formgivare, föreläsare och författare till boken Tidskriftsdesign (2004) 

menar att de mer nischade hälsomagasinen generellt sett har en sundare vinkel på ämnet hälsa.  

Specialtidningar för kvinnor om hälsa påminner i upplägg och utförande om de större 

livsstilsmagasinen som Amelia och Hennes. Samma koncept för omslaget, möjligen 

med skillnaden att den vanliga tjejen utstrålar lite extra friskhet, sundhet och styrka och 

har lite eller inget smink (Jais-Nielsen, 2004, s. 192) 

I studien Nothing compares to you: The Influence of body size of models in print advertising 

and body comparison processes on woman’s body image (2011) av Anschutz, Van Strien, 

Becker och Engels behandlas hur kvinnor jämför sig själva med bilder av kvinnor i media. 

Studien tar avstamp i den generella övertygelsen om att de skönhetsideal som medierna för 

fram har en negativ effekt på läsarnas egen kroppsuppfattning och välmående.  

Kvinnorna i undersökningen fick titta på bilder av normalbyggda och smala modeller och ge 

antingen positiva eller negativa kommentarer om dessa. Detta visade att de kvinnor som fick 

titta på de normalbyggda modellerna kände sig mer tillfreds med sin egen kropp trots att de 

inte fick några instruktioner om att jämföra med sig själva med modellerna. Det visade också 

att de kvinnor som fick instruktioner om att ge negativa kommentarer om modellerna, oavsett 

om det handlade om de smala eller normalbyggda också kände sig mer tillfreds med den egna 
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kroppen. Då det ofta talas om hur media är den stora boven vad gäller objektifiering av 

kvinnokroppen påvisar denna studie att kvinnorna själva ganska lätt faller in i samma 

mönster, att kvinnokroppen är ett objekt och att detta objekt är oerhört lätt att kritisera. 

David J. Hutson skriver i ”Your body is your business card”: Bodily capital and health 

authority in the fitness industry (2013) att en vältränad kropp tolkas som en hälsosam kropp, 

även om så inte behöver vara fallet. I studien har Hutson intervjuat personliga tränare och 

deras klienter och med hjälp av dessa intervjuer kom han fram till att en vältränad kropp för 

en personlig tränare är ett mycket viktigt ”kroppsligt kapital” och att detta kroppsliga utseende 

signalerar kunskap och auktoritet vad gäller just hälsa. Hur tränarna ser ut påverkar hur 

trovärdiga de uppfattas av klienterna.  

I avhandlingen Tilltalande bilder (2002) diskuterar Anja Hirdman om hur kvinnor och män 

ser på sig själva och personer av det andra könet när de speglas i medierna. Där framkommer 

det att männen historiskt sett har gestaltas genom handlande – att de gör något, medan 

kvinnor gestaltas som objekt. Sedan mitten av 1990-talet har kvinnorna porträtterats som 

kontaktsökande och inbjudande, då deras blick ser direkt in i kameran, vilket också kan dras 

paralleller till pornografiska eran som rådde under 90-talet. Kvinnor idag växer upp med att 

konstant bli betraktade, både av sig själva och av andra. Enligt Hirdman ser de sig själva 

utifrån en maskulin blick, då de är så vana att bli betraktade och börjar se sig själva som ett 

objekt. Detta är då kvinnor ofta porträtterats av män och endast för manliga betraktare, vilket 

också har format kvinnors blick på sig själva. ”Men det handlar inte bara om att se sig själv 

bli betraktad, utan om att betrakta sig själv för att veta hur man ser ut när man blir betraktad” 

(Hirdman, 2002, s. 264). Denna syn på sig själv är mycket kopplat till den voyeurism som 

format kvinnorna som sexobjekt och deras roll som är att väcka begär hos männen, medan 

samma ideal står som norm för hur kvinnor bör se ut för att bli betraktade på rätt sätt.  
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4. TEORI 

4.1 IDENTITET   & GENUS 

Det finns flera definitioner av begreppet identitet, men denna uppsats kommer att fokusera på 

”en viss persons upplevelse av att det finns en meningsfull relation mellan det egna jaget och 

den sociala omgivningen” (Jansson, 2002, s. 147). En process som tar start redan som barn då 

vi identifierar oss med vår omgivning. Enligt Thompson (2001) kan jaget och 

identifikationsprocessen ses som ett projekt som aktivt konstrueras utifrån det material som 

individen förfogar över. Det finns vissa oenigheter angående begreppet identitet, något som 

Berglez (2009) tar upp när han diskuterar huruvida identiteten ska ses som en ”[…]’kärna’ 

som utgör det enda sanna ’jaget’” (Berglez, 2009, s. 141) och anses oföränderlig, eller om den 

förändras beroende av vilka kommunikativa situationer människan befinner sig i.  

Enligt Gripsrud (2002) finns det en så kallad social eller kollektiv identitet och kan handla om 

ett idrottslag, en stad eller ett land. Eller som i uppsatsens fall – en specifik tidning. Den andra 

är en personlig identitet och svarar på frågan ”Vem är jag” (Gripsrud, 2002, s. 20) och 

fokuserar på skillnaden mellan individ och massan.   

Identitetsskapande kan vara både en omedveten som medveten process. Det handlar lika 

mycket om att distansera sig från en grupp som att sträva efter likhet till en annan. Ett 

exempel är den relationen som existerar mellan fans gentemot filmstjärnor och popidoler där 

ungdomar, enligt Gripsrud (2004), snarare önskar identifiera sig med idolernas personligheter 

än deras talanger. Det blir också en form av admirativ identifikation, då det skapas en 

inlevelse för personer (”medieförmedlade hjältar”) som är bättre än oss i flera avseende 

(Gripsrud, 2002, s.30). Identitet innefattar därmed många olika faktorer och i den här 

uppsatsen kommer vi att fokusera på hur individerna identifierar sig mot medierna, det 

mediala budskapet och till de andra deltagarna i studien. 

En stor del inom identitetsskapandet faller också på det genussystem i medierna, som enligt 

Jansson (2002), är en stor del av reproducerandet av kvinnliga och manliga normer, vilka 

också styr hur publiken identifierar sig eller anti-identifierar sig med innehållet. När Jarlbro 

(2013) diskuterar begreppen kön och genus, hänvisar hon till tidigare forskning som påstår att 

samhällen idag behöver någon form av köns- och genussystem för att kunna organisera 

sexualitet. Jarlbro skriver också att kvinnor gestaltas i medierna som något att klandra och 

drog paralleller på hur svenska politiker får utstå olika kritik och granskningar beroende på 

om det är en hon eller han. Hon menar att kvinnor blir kränkta som privatpersoner, och inte 
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som offentliga personer. Det är kvinnans utseende, klädsel och känslor som porträtteras till 

skillnad från männen där deras politik är i fokus.  Även Hirdman (2002) menar att den 

kvinnliga identiteten byggs upp i medierna, som ett slags begär och något att dyrka eller 

kritisera. Där publiken (oftast kvinnor) lär sig att de ska identifiera sig som allt annat än 

individer, medan män oftast porträtteras som sig själva.     

 

4.2 HEGEMONI & FEMININITET 

Antonio Gramsci myntade begreppet hegemoni för att poängtera ”den ständiga maktkampen 

mellan olika klasser” (Miegel & Johansson, 2002, s. 110). Teorin kan ses som ett 

dominerande samhällsskikt och ”dess strävan att bevara sakers tillstånd som oförändrade” 

(Herz & Johansson, 2011, s. 10). Om detta appliceras på hur situationen ser ut i idag, kan 

medierna användas som ett verktyg för hegemoniska strider, till exempel debattartiklar, 

krönikor och så vidare. Men media kan också verka som en självständig aktör på så vis att 

deras nyheter används till att reproducera rådande ideologier.  

 

Margaret MacNeill (1988) tar upp exempel på hegemoni på ett sätt som stämmer väl in på 

denna studies ämne. Enligt henne finns det en outtalad hegemoni som barn och ungdomar 

växer upp med. När det kommer till sport och träning är det mer regel än undantag att unga 

flickor åker konståkning, rider och simmar, medan pojkar får spela fotboll, basket och 

innebandy – vilket innebär reproducering av normerna kvinnligt och manligt. Utan att de blir 

tillsagda, lär de sig att vissa aktiviteter och ideal är mer passande för tjejer och andra för 

killar.  

 

MacNeill menar att det hela tiden måste finnas rum för förändring. De rådande normerna i 

samhället är inte statiska, utan ska ses som dynamiska i det att de hela tiden måste bekräftas 

och omförhandlas. Hon frågar sig ”What is ”appropriate” female muscularity?” (MacNeill, 

1988, s. 197) som en betydande fråga inom utvecklingen av hegemonin och även inom vår 

forskning, då hon påvisar hur det historiskt sett har gått från att kvinnor inte ska träna till att 

kvinnor tränar och går in på områden som tidigare ansetts förbehållna män.  

 

Detta är något som kan ses särskilt intressant för denna uppsats då de maktförhållanden som 

finns mellan män och kvinnor, enligt Jansson (2002), konstitueras just genom kulturella 

processer som ”manifesteras som olikartade, normaliserade mönster av aktivitet och 
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tänkande” (s. 152) till exempel i medierna. Han skriver också att inom marxistisk feminism 

finns det en syn på att det är det kapitalistiska samhället som skapar kvinnornas underordning 

och det enda sättet att utmana den manliga prevalensen är att ”söka omvälva hela det 

kapitalistiska systemet.” (s. 152). Detta innebär alltså att könsstereotypiska produkter 

påverkar konsumtionssamhället och dess barn redan från tidig ålder, då den framställer 

samma ideal och normer som ses rådande och inte ger utrymme för mycket förändring av 

normen av genusrollerna. Kvinnor ses alltså som en förfördelad kategori och kan liknas vid 

andra socialt lågt stående grupper, enligt feministisk teoribildning.  

 

4.3 ENCODING/DECODING 

För att kunna skönja de normer som finns angående kvinnlighet och dess position i samhället, 

har Encoding/Decoding valts som kommunikationsmodell - just för att den använder sig av ett 

maktperspektiv. Att medierna besitter makt är den stora massan överens om, men hur eller om 

medier påverkar oss är en mycket mer komplicerad fråga. Medieforskningen har haft flera 

övertygelser om hur medierna samspelar med och påverkar publiken, men den teori som 

kommer tillämpas på denna studie är den som rör kodning och avkodning av Stuart Hall. Hall 

identifierade, inom Cultural Studies, ett sätt att befästa hur ett budskap i texter produceras 

(inkodas) och hur budskap i texter uppfattas (avkodas) (Jansson, 2002).  

Enligt Ekström & Larsson (2007) är det de dominerande ideologierna i samhället, de i täten 

liggande hegemonier och värderingar, som står till grund för hur ett mediebudskap kodas och 

konstruerar en verklighet som ses som normal och naturlig, vilket återspeglas inom 

journalistiken. Dessa koder/innebörder som blir rådande i texten kallas ”den gynnande 

innebörden” (Ekström & Larsson, 2007, s. 277) och favoriserar av viss typ av tolkning som 

accepterar samhällsordningen. Detta i sin tur, enligt Hall, ger upphov till ”den gynnande 

tolkningen” (Ibid, s. 277). Vilket syftar på hur människor uppfattar och tolkar det budskap 

som sänds ut. Dock understryker han att en text inte kommer att uppfattas lika av alla, utan 

består av tre former av avkodning. Gripsrud (2002) menar att publiken kan antingen köpa de 

favoriserade innebörderna, utan att ifrågasätta innehållet (dominant tolkning), delvis ställa sig 

kritiska gentemot innehållet (förhandlande tolkning) eller också ställa sig helt emot innehållet 

(oppositionell tolkning). Detta beror på deras sociala och kulturella erfarenheter. Det går alltså 

inte, enligt Gripsrud, att dra paralleller mot att kommunikationsprocessen är en ”lineär 

överföring av ett >>budskap>>” (Gripsrud, 2002, s. 85). 
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Ett exempel på hur avkodning kan skilja sig åt från individ till individ kan vara till exempel 

hur människor tolkar en bild utifrån de sociala och kulturella normer som impregnerats i 

samhället. En bild på en kvinna i underkläder som pryder ett magasin kan ses som naturligt 

och trendigt i Sverige, men mötas av stor förbryllelse i andra delar av världen, där normen om 

kvinnor är att de ska skyla sina kroppar.  

 

4.4 SOCIALA MEDIER 

Under de senaste 15 åren har de traditionella medierna stått inför stora utmaningar i samband 

med att internet växt fram och numera är ett naturligt inslag i vår vardag. Medierna blev 

därför tvungna att förflytta sig till webben. Idag är det mer regel än undantag att tidningar har 

en kompletterande webbportal eller att produktionen flyttas helt till internet. I samband med 

detta har det blivit enklare för läsarna att interagera med både utgivare och andra läsare. 

Artiklarnas kommentarsfält fungerar som enskilda debattforum där ofta vem som helst kan 

göra sin röst hörd (Berglez & Olausson, 2009). Internet har också möjliggjort för mottagarna 

att skapa egna hemsidor, bloggar, Instagram och Facebook-konton som alla har ett högst 

kommunikativt syfte. David Gauntlett (2002) menar att de sociala medierna möjliggör det 

faktum att kunna lyfta fram motsättande idéer kring bland annat kvinnlighet till skillnad från 

de som dominerar i de traditionella medierna. Detta i sin tur kan tolkas som att den 

hegemoniska striden ännu har ett forum att belysa invändningar mot de normer och ideal 

media reproducerar.    

“…In other words, there's no reason to think that gender representations within the new 

media will be any different to the gender representations elsewhere. But having said 

that, the Web provides opportunities for individuals and groups to provide alternatives 

to the existing set of dominant ideas about women and men, on their own website” 

(Gauntlett, 2002, s. 65). 

Enligt Lawrence Lessig (2008) har vi gått från att vara ett read-only samhälle, där mottagaren 

helt enkelt bara läser texter, till en read-write-kultur där texterna delas, återskapas och 

remixas. Med remix menar han den företeelse då flera verk sammanförs och bildar ett nytt 

eller att det skapas ett nytt verk utifrån ett gammalt, vilket till exempel kan innefatta fan-

fiction och Youtube-klipp. Han understryker också att de nya medianvändarna vill ha allt 

snabbt, både vad gäller kultur och nyheter. Generationen som växer upp i dag har svårt att 

finna sig i och ta del av de tryckta medierna, då dessa inte håller samma tempo och frekventa 
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uppdateringar som förekommer på de sociala medierna. Lessig menar helt enkelt att vi lever i 

ett samhälle där alla är medieproducenter, i den betydelsen att alla har möjlighet att vara 

delaktiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METOD & MATERIAL 

Denna studie grundade sig på en kvalitativ metod i form av en receptionsstudie som baserar 

sig på kommunikationsmodellen encoding/decoding. De valda medietexterna har först 



15 

 

analyserats med hjälp av en retorisk textanalys och därefter har en receptionsstudie med 

fokusgrupper genomförts för att ta reda på hur texterna tas emot av mottagarna. 

Kvalitativ forskning går ut på att ta del av ”varandras inre världar” genom språket, vilket är en 

förutsättning för att forskningsprocessen ska fortskrida. Det handlar också om att forskarnas 

egna värderingar och tidigare erfarenheter ska brukas som ett hjälpmedel vid försök att 

komma nära de personer som står till grund för själva informationskällan, men också för att 

kunna tolka materialet hen får fram (Patel & Tebelius, 1987).  

Till skillnad från en kvantitativ metod, då det arbetas med stora mängder data, tog denna 

studie istället del av deltagarnas personliga erfarenheter och åsikter med deras egna ord och 

på så sätt kunde frågeställningen besvaras utifrån de tendenser som framgick (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011, Patel & Tebelius 1987).  

 

5.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Det första momentet bestod av en retorisk analys av de artiklar som stod till grund för 

receptionsanalysen. Detta för att kunna tolka vilken gynnande innebörd som doldes i 

uppslagen.  

Det andra momentet var genomförandet av två fokusgrupper där deltagarna i en förstudie först 

fick resonera kring hälsa och träning generellt. Detta för att deltagarna skulle uttrycka sig fritt 

och inte färgas av medierna. Resultatet av momentet kunde sedan analyseras med hjälp av 

tematiseringar. Genom att plocka ut de mest förekommande och intressanta temana, kunde 

dessa också ställas mot hur deltagarna resonerade kring samma begrepp under avkodningen.  

Därefter fick deltagarna läsa igenom de två valda uppslagen från SOLO Magazine och 

Women’s Health och sedan diskutera kring dessa uppslag För att få en djupare förståelse av 

deras tolkningar genomfördes ytterligare en analys av texterna, nämligen den inkodade 

meningen som framkom under en retorisk analys. Genom att kartlägga hur deltagarna 

uppfattade texterna – dominant, förhandlande eller oppositionellt – kunde det skönjas både 

likheter och skillnader gentemot den retoriska textanalysen. 

Det sista momentet bestod av en bildövning, deltagarna fick tillsammans komma överens 

huruvida personen på bilden var sund eller icke-sund. Bilderna bestod till största delen av 

urklipp från diverse tjejtidningar med fyra undantag, två bilder på mycket vältränade kvinnor 

och två bilder på lite fylligare kvinnor. Detta moment tillfördes för att se hur deltagarna 
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interagerade med varandra samt för att ställa deras åsikter kring hur kvinnor porträtteras i 

media i teorin mot hur de förhåller sig i praktiken (Wibeck, 2010). 

 

5.1 RECEPTIONSSTUDIER 

Då huvudmomentet under fokusgruppen gick ut på att deltagarna tog del av och läste ett antal 

tidningsartiklar är studien också en receptionsstudie. Receptionsanalysens syfte är, enligt 

Ekström & Larsson (2007), att studera hur läsare tolkar och förstår en text. För att kunna göra 

en grundlig analys, krävs att forskarna först gör en textanalys för att se vilket budskap som 

texterna sänder ut. Därefter en analys av hur publiken uppfattar och tolkar texten utifrån deras 

kulturella och sociala erfarenheter.    

Vad som också är särskilt talande för receptionsanalyser är att deltagarna i den kan tolka 

texten på tre olika sätt. Antingen genom en dominant, förhandlande eller oppositionell 

tolkning vilka är olika grader av hur och om läsaren ifrågasätter textens innehåll eller om de 

godtyckligt köper innehållet rakt av (Ekström & Larsson, 2007). Detta är särskilt intressant i 

då vi har satt ihop fokusgrupper av olika åldrar, bakgrunder och sysselsättningar. 

 

5.2 RETORISK ANALYS 

Som underlag och diskussionsmaterial för fokusgrupperna valdes två uppslag från två olika 

tidningar, en tjejtidning och ett träningsmagasin. För att få en större förståelse för det material 

som visades för fokusgrupperna gjordes en retorisk analys på materialet.  

Retorik är läran om talekonsten och är den äldsta kommunikationsteorin. De huvudsakliga 

retoriska bevismedlen är etos, patos och logos som alla verkar till att övertyga publiken. Etos 

ses som det som skapar tillit, patos står för att väcka känslor och logos talar till läsarens 

förnuft (Ekström, 2008). 

Ekström (2008) skriver att med hjälp av klassiska och moderna metoder kan det utrönas vilka 

budskap medierna sänder ut och genom analyser se vilken påverkan det har på publiken. En 

retorisk analys behandlar helt enkelt förhållandet mellan texten och mottagaren (Gripsrud, 

2002).  

En retorisk analys går ut på att synliggöra vilka komponenter i texten som argumenterar för 

budskapet, hur kredibilitet och känsla förmedlas samt hur texten lämpar sig efter målgrupp 
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och situation (Carlsson & Koppfeldt, 2010). Analysen utgår från en arbetsmodell ur Visuell 

Retorik (Carlsson & Koppfeldt, 2010). Momenten analysen behandlade är textens disposition, 

textens argumentationstyper, (etos, patos, logos) uppslagets bilder samt uppslagets stil. De 

verktyg som användes för att ta isär och åskådliggöra texterna och bildernas olika delar var 

följande: 

Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja?   

Narratio: Bakgrund, vinkeln: vad vill man att mottagaren ska veta först?  

Propositio: Vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 

Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt - verbalt 

och visuellt? 

Conclusio: Hur avslutar man? Pay off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken”  

Bildanalys: Hur används bilden för att åskådliggöra, vinkla och argumentera för budskapet? 

(Carlsson & Koppfeldt, 2010, s. 116-117). 

Att denna retoriska modell innefattar en bildanalys är då bilder, enligt Carlsson & Koppfeldt 

(2010), används inom logos som ett visuellt argument för att övertyga. 

 

5.3 MATERIAL 

Valet av tryckta medier föll på SOLO Magazine, som är ett av Sveriges största 

livsstilsmagasin för kvinnor, samt det nya hälsomagasinet Women’s Health som fokuserar på 

att inspirera sina läsare till ett hälsosammare liv. Valet av medier baserades på tanken att 

jämföra och se liknelser/skillnader mellan hur publiken uppfattade träningsrelaterade budskap 

i en tjejtidning jämfört med budskapet i ett hälsomagasin. Kraven var att de skulle rikta sig till 

samma målgrupp vad gäller ålder och ämne, samt att tidningarna skulle ges ut av olika förlag. 

Detta för att minska risken att samma material förekom eller att budskapet i de båda titlarna 

var detsamma på grund av att de produceras av samma företag. 

SOLO Magazine och Women’s Health stämde bäst överens med de uppsatta krav om att 

representera ett av Sveriges största livsstilsmagasin för kvinnor, samt ett ledande 

träningsmagasin med inriktning på samma åldersspann som livsstilsmagasinet. Detta för att 

kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt och inte riskera att innehållet riktade sig mot 

allt för olika målgrupper.  
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Valet av artiklar hade som grund i att artiklarna skulle representera hela innehållet, artiklarna 

skulle vara likvärdiga och båda ses som typexempel för det resten av innehållet i respektive 

tidning. 

SOLO MAGAZINE 

- SOLO Magazine gavs ut för första gången år 1997. SOLO vänder sig till kvinnor mellan 18 

och 35 år. SOLO ges ut 12 gånger per år av Frida förlag (Solomag.se, 2014). SOLO hade en 

upplaga på 37 000 exemplar per nummer under 2013 (Sveriges tidskrifter, 2014). 

WOMEN’S HEALTH MAGAZINE 

- Women’s Health Magazine är ett livsstilsmagasin med fokus på hälsa och träning som riktar 

sig till kvinnor mellan 20 och 40 år (TS, 2014). Deras första utgivning i Sverige var den 14 

januari 2014, men har en världsvid spridning i över 30 länder sedan 2001 (Tidningskungen.se, 

2014). Magasinet utkommer med 12 nummer per år. Women’s Health hade 2013 en upplaga 

på 14 400 exemplar per nummer under 2013 (TS, 2014) 

 

5.4 FOKUSGRUPPER 

Med fokusgrupper som metod kunde studien utbringa information som inte skulle ha 

framkommit genom samtalsintervjuer eller enkäter, som antingen är alldeles för ingående 

eller ytliga. Valet av intervjuform grundade sig också på det faktum att intervjupersoner, om 

de vistas i grupp, kan känna sig trygga och ta stöd av varandra i diskussioner och resonemang 

som förs inför en moderator (Halkier, 2010). Detta bidrar till en öppen och fruktsam 

diskussion som i sin tur leder till nya insikter och oväntade svar (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012).  

Med väl formulerade inledningsfrågor fick gruppintervjuerna fram intressanta material att 

analysera med hjälp av tolkning, avkodning, kategorisering och begreppsbildning (Halkier, 

2010).  För att få kunna tolka både det som sagts och det som setts, leddes fokusgrupperna av 

en moderator och en observatör. Observatörens uppgift är att registrera icke-verbal 

kommunikation (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

5.4.1 ANALYS AV TRANSKRIBERING  

Enligt Halkiers (2010) analysmall, som går ut på att forskaren efter transkribering kodar 
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materialet, vilket innebär att etiketter sätts ut för att det lättare ska kunna sammanfattas vad 

som tagits upp och därefter tydligt kan se vilka teman och kategorier som är mest 

framträdande. Dessa etiketter ställdes sedan mot varandra och jämfördes. Detta visade vilka 

likheter och skillnader som fanns inom och mellan de två fokusgrupperna. 

 

Med hjälp av dessa analyser, teorier och tidigare forskning gav denna studie en djupare 

förståelse för vad konsumenterna uppfattade och inte, hur deras eget kritiska tänkande 

utvecklades i gruppen och hur de sociala processerna spelade in på resultatet. 

5.4.2 URVAL AV FOKUSGRUPPER 

Fokusgrupperna var ett resultat av ett variationsurval, som baserades på flera aspekter och 

grunder (Ekström & Larsson, 2000). Antalet deltagare begränsades till fyra personer per 

grupp med intentionerna att detta skulle skapa en mer intim stämning och att alla deltagare 

skulle få komma till tals (Wibeck, 2010). Grupperna sattes ihop utifrån Esaiassons (2012) 

beskrivning av fokusgrupper som antingen regelrätta eller mer individuellt formade grupper 

utifrån forskarens önskemål. Han nämner så kallade ”peer group conversation” (s.  319) som 

går ut på att forskaren själv har valt ut bekanta, som i sin tur bjuder in några av sina bekanta. I 

valet av deltagare för den här studien, valdes personer utifrån de aspekter som ansågs viktigast 

då det inte skulle ske en jämförande analys av de två grupperna, utan istället skulle gå hand i 

hand för att antingen styrka eller motsäga budskapet som framkom. Därför bestod grupperna 

av samma homogena urval, där huvudsyftet var att få en så bred ingång som möjligt. Dock 

menar Esaiasson (2012) att en tumregel när det kommer till utformning av fokusgrupper är att 

de bör ha minst en viktig egenskap gemensamt. I studiens fall var den viktigaste gemensamma 

nämnaren att vara kvinna i dagens samhälle och att ständigt vara utsatt av mediala budskap.  

Deltagarna handplockades enligt kriterierna:  

- ålder  

- medievanor 

- motionsvanor 

Målet var att få en så bred mix av deltagare som möjligt, inom ramen för tidningarnas 

målgrupp, vilket var kvinnor i åldrarna 18-35 år. Alla deltagare fick en inbjudan per mail, och 

de som accepterade fick ett informationsbrev med mer ingående detaljer om vad en 

fokusgrupp innebär, samt en länk till en online-enkät. Verktyget som användes för detta var 

SurveyMonkey (surveymonkey.com). 
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Enkäten syftade till att ta reda på hur deltagarnas medievanor ser ut. Detta gjordes för att med 

större precision kunna sätta ihop fokusgrupper med rätt variation, men också för att få en 

förförståelse för gruppen och underlätta arbetet med att formulera frågor.  

Grupperna sammanställdes utifrån strävan att representera målgruppen brett, vilket innebar att 

grupperna bestod av minst:  

- en som aldrig tränade eller som tränade mindre än en gång i månaden 

- en som tränade 1-3 gånger i veckan 

- en som tränade minst 4 gånger i veckan 

De delades också upp utifrån vilka medievanor de hade, om de läste tjejtidningar och om de 

var aktiva på sociala medier. Allt inom de åldersramar som SOLO Magazine och Women’s 

Health riktar sig till.  

FOKUSGRUPP 1: SAMMANSÄTTNING 

- Deltagare A: 26 år, studerar och arbetar. Läser träningsmagasin, träningsbloggar, 

tjejtidningar ibland. Tränar minst 4 ggr/vecka. Aktiv på sociala medier. 

- Deltagare B: 26 år, arbetar. Läser tjejtidningar ibland, aldrig träningsmagasin. Följer 

träningsbloggar dagligen. Tränar regelbundet. Aktiv på sociala medier.  

- Deltagare C: 30 år, student. Läser Damernas Värld regelbundet, aldrig träningsmagasin eller 

träningsblogg. Motionerar aldrig. Aktiv på sociala medier. 

- Deltagare D: 22 år, student. Läser ej tjejtidningar längre. Läser inte träningsmagasin. Följer 

bloggar och Instagramkonton med inriktning träning. Tränar 1-3 ggr/vecka. Aktiv sociala 

medier.  

FOKUSGRUPP 2: SAMMANSÄTTNING 

- Deltagare E: 26 år, arbetar. Läser inga tidningar. Följer inga bloggar eller andra konton. 

Aktiv på sociala medier. Tränar 1-3 ggr/vecka.  

- Deltagare F: 31 år, arbetar. Läser tjejtidningar ibland, ej träningsmagasin. Följer en 

träningsblogg. Tränar minst 4 ggr/vecka. Aktiv på sociala medier.  

- Deltagare G: 23 år, student. Läser tjejtidningar ibland, ej träningsmagasin. Följer ej 

träningskonton eller bloggar. Tränar inte. Aktiv sociala medier.  

5.4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
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I denna studie är fokusgruppdeltagarna helt anonyma, deras namn har således ersatts med 

enskilda bokstäver i transkriberingen, detta för att inget utlåtande ska kunna spåras till en 

specifik deltagare och att forskarna därmed värnar om deltagarnas integritet. Detta 

meddelades innan intervjun, både för att visa på transparens och att deltagarna skulle känna 

att de kunde tala fritt och utan hämningar (Wibeck, 2010). 

 

5.5 METODDISKUSSION 

Det fanns många saker att ta hänsyn till i valet av metod och som forskare måste du också 

känna till vilka för- och nackdelar det finns med den valda metoden. Resultatet kommer att te 

sig relativt ojämförbart med annan forskning med samma metod, beroende av alla val som ska 

göras. 

Att använda sig av fokusgrupper som metod för receptionsstudier har mött på en del kritik vad 

gäller små urvalsgrupper som sägs ge ett begränsat och litet underlag. På grund av detta kan 

undersökningen inte slå fast generella slutsatser utifrån resultatet men det var inte heller detta 

som var syftet med denna studie (Ekström & Larsson, 2007). 

Vad som var viktigt att ha i åtanke var att personer kan reagera olika i sociala sammanhang 

där de inte är bekanta med varandra och en del individer kanske inte kommer till tals. Det 

fanns också risk att personerna inte skulle våga stå för vissa värderingar då detta kunde 

komma att ge dem konsekvenser i vardagslivet. Därför var det viktigt att ta ställning till 

huruvida det skulle sammansättas en grupp för varandra okända individer eller om de skulle 

vara bekanta sedan tidigare.  

Fördelarna och nackdelarna var tvungna att ställas mot varandra, lika så om gruppen skulle 

vara för olik eller homogen (Halkier, 2010).  

 

När det gäller analyser och tolkningar i allmänhet så kommer alltid forskarens egen 

förförståelse att ha betydelse för resultatet. Då analysen baserade sig på en färdig 

analysmodell som gav metoden strikta ramar, kan detta ha påverkat utgången både i positiv 

och negativ bemärkelse (Ekström & Larsson, 2007). 

Retoriken har fått utstå mycket negativ kritik, då en del forskar ansett den som vilseledande 

och ett uttryck för ohållbara argument (Gripsrud, 2002), vilket har gett metoden dåligt rykte. 
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Det har debatterats om huruvida det som uttalas faktiskt innehåller stoff, eller om det är 

”tomma argument” (Gripsrud, 2002, s. 195). Retoriken har också dragit på sig en del andra 

negativa benämningar och kopplats samman med propaganda och uppvigling, vilket har 

kommit ur att metoden anses tala till åhörarnas svaga sidor och vara någon form av ”språklig 

utsmyckning” (Gripsrud, 2002, s. 195). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANALYS  

Analysen består av fem moment. Första delen innefattar den retoriska analysen av artiklarna 

och är också den första delen av receptionsanalysen. I den andra delen analyseras för-

intervjun som fick inleda samtalet och som öppnade upp för diskussioner om begreppet 

”hälsa”, kartläggning av deltagarnas medievanor (det vill säga i vilken utsträckning deltagarna 
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brukade medier och vilka medier som innefattades), deltagarnas egen avkodning och huruvida 

de förhöll sig dominant, förhandlande eller oppositionellt gentemot medietexterna och de 

budskap som sändes ut. Det sista momentet i analysen rör den övning som fick sammanfatta 

fokusgruppernas tolkning av kvinnliga ideal och utseendenormer. 

7.1 RETORISK ANALYS  

Detta är den första delen av receptionsanalysen, och innefattar själva textanalyserna som 

gjordes av respektive uppslag ur SOLO Magazine och Women’s Health. 

7.1.1. SOLO MAGAZINE 

 

Artikeln är ett uppslag ur magasinet SOLO och består av två sidor. Den ena sidan domineras 

av en bild och en inledande text medan den andra domineras av text och mindre bilder. 

Artikeln handlar om träning och specifikt hur du får den ”snyggaste rumpan”. 

SOLO Magazine   Nr. 03   2014 

Rubrik: Bästa rumpträningen 

 

 

(Bild från SOLO, Andersson, L. (2014). Bästa rumpträningen. SOLO Magazine, (3), 102-103.) 

EXORDIUM 

Blicken dras direkt till huvudbilden som består av en blond modell, iklädd små och trendiga 

träningskläder. Modellen står i en spänstig pose och med sin sparsamma sminkning och 

utsläppta hår representerar hon den naturligt vackra tjejen som just har tränat. Modellen har 

små antydningar till muskler på den övre delen av benen men på det stora hela klassificeras 

hon mer som slank och modellsmal än vältränad. Därefter går blicken över på fem mindre 

bilder av kända kvinnor där deras kroppar är i fokus. Kvinnorna är antingen extremt smala 

eller smala, men naturligt kurviga. Slutligen hamnar blicken på rubriken som vill ge läsaren 
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de ”Bästa rumpövningarna” (Andersson, 2014, s. 102). 

 

NARRATIO 

SOLO Magazine vill att deras läsare ska göra som SOLO och träna som 

kändisar/supermodeller. Det utlovas snygga slanka kroppar och kvinnliga former. 

 

PROPOSITIO 

När brödtexten läses slår SOLO fast att läsarna ska träna rumpan för att förebygga skador i 

ryggen och att detta ska göra läsarna mer välmående och sunda. Detta kan ses som ett försök 

till hegemoniskifte och en strid mot de traditionella normerna som ofta ses prägla just 

tjejtidningar. Det står att ”alla” kan träna sig till en putig och stark rumpa och att läsarna följer 

SOLOs råd så kommer det att gå. Även om SOLO försöker införa ord som ”stark”, ”stora 

muskler”, ”vältränad”, ”minskad risk för värk och skador” och ”uppbyggnad”, så hamnar 

fokus ändå på de vanligast förekommande orden som ”snyggt”, ”estetiskt”, ”snyggare”, 

”puta”, ”platt”, ”fixa fina former”, ”fast”, ”framhäva”, ”välformade” och ”röda mattan-dröm” 

(Andersson, 2014, s. 102). Detta kan tolkas som att det ännu inte nått så långt vad gäller ett 

skifte från slank till stark, utan är en process som försiktigt formas.   SOLO lägger också 

fram 4 steg till en snyggare rumpa, bra träning för baken och vikten av att äta rätt. SOLO 

Magazine verkar inte vilja att läsaren ska skaffa sig en hållbar hälsosam livsstil utan pushar 

istället på snabba lösningar och lata tips för de som inte gillar träning men ändå strävar efter 

perfektion.  

 

ARGUMENTATIO 

SOLO Magazine argumenterar för att om läsarna följer deras tips och steg så kommer de att 

få perfekta rumpor såsom artisten Rihanna och supermodellen Naomi Campbell. Bilderna på 

modellerna och kändisarna styrker deras argument. 

CONCLUSIO 

  SOLO avslutar med att poängtera att med en vältränad rumpa undviker du skador och att en 

välavvägd kost i kombination med rätt träning kommer göra skillnad. Och som knorr slår de 

ett slag för att dieter är meningslösa. De identifierar sig med sina läsare och försöker sig på ett 
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”vi och dom”- tänk där mer eller mindre alla tjejer som läser tidningen kan känna igen sig. En 

slags symbios av en ouppnåelig dröm om att efterlikna kändisar och nå den rådande normen 

om vad som anses vackert, i samband med en sorts gemenskap med alla andra som läser 

(inklusive de som skriver) som drömmer om samma ideal. 

 

  BILDANALYS 

Trots att SOLOs läsare är av varierande ålder och kroppsstorlekar, använder sig SOLO av 

bilder på supermodeller och kändisar - alla kan kategoriseras som slanka och modellsmala, 

även om det varierar i hur kurviga de är. De flesta har minimala kläder, eller väldigt djupa 

ringningar som båda accentuerar kropparna hos kvinnorna. När det inte finns någon motpol 

eller större variation blir dessa kvinnor automatisk normen och idealet. Detta ”kvinnliga” är 

något som konstrueras just genom kulturell aktivitet (Jansson, 2002, s. 151). Jansson skriver 

också att genus skapas genom identifikation och anti-identifikation. Genom att SOLO spär på 

de normer om vad en kvinna är och bör vara, utmanas inte det genustänk som skulle behöva 

ges utrymme i traditionella medier. Alltså kan hegemonin trots sina försök till strid, ses som 

fullständigt oförändrad. 

 

Ingen av personerna som avbildas i uppslaget kan ses som särskilt vältränade och kopplingen 

till träning och hälsa känns vag. Detta på grund av det faktum att kvinnorna inte har några 

synliga muskler och att de flesta bilder visar kändisarna i galaklänningar snarare än i 

träningskläder. Detta blir väldigt motsägelsefullt. Två av tjejerna är extremt smala och kan 

inte ses som några inspirationer till träning och hälsa alls. Att se ett hegemoniskt skifte där 

bilder av modeller och endast vackra kvinnor får uppta plats i medierna tycks vara långt borta, 

och synkar inte alls med den tendens till skifte som ses i texterna.  

 

(Bild från SOLO, Andersson, L. (2014). Bästa rumpträningen. SOLO Magazine, (3), 102-103.) 
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ETOS 

I uppslaget talar SOLO genomgående direkt till läsaren. Genom att de hela tiden skriver ”du” 

får läsaren känslan av att texten talar direkt till henne och skapar en intim och vänlig 

framtoning. I det högra hörnet finns en vinjett läsa ”Träna med SOLO”, vilket ger en vi-

känsla. På så sätt skapar SOLO en gemenskap, en social konstruktion (Gripsrud, 2002) som 

du som läsare kan välja att vara delaktig i. När de sedan skriver ”SOLO lär dig hur, och 

varför!” (Andersson, 2014, s. 103) placerar SOLO sig själv i en auktoritär ställning (Ekström 

& Larsson, 2000) gentemot läsaren, något som också kan skapa trygghet hos densamme.  

LOGOS 

Den andra största texten är en steg för steg-guide hur du enligt SOLO får ”snyggare” rumpa. 

Dessa tips är tätt åtföljda av bilder på kända kvinnor med rubriken ”Kändisrumporna som alla 

vill ha”. Och SOLO vill att du som läsare ska dra slutsatsen att om du följer dessa tips så kan 

du snart se ut som de utvalda kändiskvinnorna. Förutom dessa tips på vardagsträning så 

skriver också SOLO om de rent hälsofrämjande effekter träningen har. De har dessutom en 

läsarfråga och en hel del fakta utöver träningstipsen, vilket bidrar till att uppslaget som helhet 

känns mer seriöst. 

  

(Bild från SOLO, Andersson, L. (2014). Bästa rumpträningen. SOLO Magazine, (3), 102-103.) 

 

 

PATOS 

SOLOs uppslag kan skapa många känslor och detta beror självklart på vem som läser. SOLO 

skriver som en representant inte bara för sig själva utan också för läsaren, detta när det till 

exempel skriver ”Kändisrumporna som alla vill ha”, ”Vi vet att du älskar quick-fixes”, ”Okej, 

du har hört det förr” (Andersson, 2014, s. 102). Om läsaren känner att hon inte håller med 

hamnar hon helt enkelt utanför de föreställda gemenskaper som SOLO skapat, och detta kan 

medföra att de inte längre känner att de kan identifiera sig med tidningen (Gripsrud, 2002). 



27 

 

ELOCUTIO 

Texten i uppslaget är mycket varierad i sin paketering, den inledande texten består av en 

ingress och en löpande text, den efterföljande texten har ett annat upplägg och är i punktform 

med väl markerade rubriker. Därefter följer tre mindre texter varav två ligger i en grön 

respektive rosa låda, färgplattorna gör att blicken automatiskt drar dit. Rubriken för uppslaget 

är positionerad på den vänstra sidan och tar upp lite drygt hälften av den. Den ligger ovanpå 

en bild och består av två olika typsnitt och i färgerna svart och grön. Samma gröna färg 

återfinns i en av de två färgplattorna på andra sidan och detta medför att omslaget får en 

balanserad och omsluten känsla (Jais-Nielsen, 2004). Förutom helbilden på den vänstra sidan 

återfinns sex bilder på den högra, dessa är slarvigt placerade, som i ett kollage vilket ger en 

lekfull känsla. 

 

7.1.2 WOMEN’S HEALTH 

Uppslaget i Women’s Health handlar om hur du kan med hjälp av träning kan få bättre sex. 

Stora bilder, längre och korta texter varvas med notiser och grafik. Uppslaget tar upp 8 sidor 

totalt. 

Women’s Health   Nr. 04   2014 

Rubrik: ”Därför har vältränade kvinnor bättre sex” 

EXORDIUM 

Här fastnar ögonen direkt på de två helsidesbilderna av en ung, slank och vacker kvinna i 

underkläder som sensuellt virar in sig i en tunn, vit sjal. Därefter hamnar fokus på rubriken 

”Därför har vältränade kvinnor bättre sex” (Kuzma, 2014, s. 104) Slutligen får ingressen, som 

säger ”Stark, snygg och grym i sängen” (Kuzma, 2014, s. 104), uppmärksamhet och du dras 

automatiskt att bläddra vidare till nästa sida där en brödtext lovar hjälpa läsaren att bli lycklig 

genom att kombinera träning och sex för att få ut maximalt av livet. ”På följande sidor har vi 

samlat allt du behöver veta för att lyckas, på gymmet och i sängen” (Kuzma, 2014, s. 106) 

skriver de och därefter radas nio punkter upp. Slutligen har de konstruerat ett träningsschema 

med övningar som ”Framkallar blixtar och dunder i sänghalmen” (Kuzma, 2014, s. 111).  
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(Bild från Women’s Health, Kuzma, C. (2014). Därför har vältränade kvinnor bättre sex. Women’s Health, 

(4), s. 104.) 

 

NARRATIO 

Women’s Health försöker få sina läsare att träna genom att föreslå ett bättre sexliv i utbyte. 

De lovar både det ena och det andra och motiverar med olika fakta som är hälsorelaterade, 

men samtidigt kopplade till ett sexuellt plan. De lovar bland annat att träning gör kvinnor mer 

fokuserade, mer sugna, lyckligare i sängen, mer öppna för sex, minskar komplex och får dem 

att känna sig sexigare.   Genom att uppmuntra till detta, uppmuntrar de också kvinnorna att 

motsätta sig den rådande fixeringen kring kvinnors kroppar och att kroppen endast är ett 

redskap för män att nyttja. Det blir en slags feministisk kamp, samtidigt som de fortfarande 

inte utesluter att kvinnorna ska träna för utseendets skull. De försöker få kvinnorna att om 

identifiera sig med en annan roll än den som intagits under lång tid, genom att anti-identifiera 

sig med vissa stereotypiska normer (Jansson, 2002).  

  

(Bild från Women’s Health, Kuzma, C. (2014). Därför har vältränade kvinnor bättre sex. Women’s Health, 

(4), s. 110.) 

 

PROPOSITIO  

Magasinet föreslår att läsaren ska gå till gymmet, börja träna och motionera för att bli 

lyckligare och på det viset mer hälsosamma. 

ARGUMENTATIO 
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Genom att använda sig av faktabaserade undersökningar sänder de ut ett budskap av tyngd i 

innehållet, alltså att det som står faktiskt är sant och är bevisat. De kan helt enkelt lova läsaren 

att ”så här är det, för det finns forskning som säger så”. I två av notiserna nämns ”forskning” 

och i ytterligare två används ordet studie och också namnet på antingen studien eller 

universitetet där de genomfördes. Genom att lägga in auktoriteter i texten, kan det också 

skönjas en hegemonisk strid. Tjejtidningar ses ofta som ett forum för lättare journalistik och 

”skvaller” och genom att lägga in forskning skänker magasinet mer tyngd och trovärdighet. 

Detta kan tolkas enligt MacNeill’s forskning (1988), som påpekade att det hela tiden måste 

finnas utrymme för förändring och omförhandling. Alltså ett hegemoniskt skifte från den 

rådande lättsamma journalistiken, till en mer vetenskaplig journalistik, men också ett skifte 

från att den anses typiskt kvinnligt att inte vilja förkovra sig i tunga ämnen.  

CONCLUSIO 

Reportaget avslutas med fyra övningar som sägs förbättra läsarnas sexliv, och är en direkt 

motivering till enkla metoder att uppnå orgasmer på och vara bättre i sängen. 

BILDANALYS 

Bilderna i reportaget, som nämnts tidigare i analysen, är på en ung kvinna i underkläder. Hon 

är slank med naturliga kurvor, och det finns tecken på att hon är vältränad med små och långa 

muskler. Dock är hon fortfarande modellsmal och utgör en vacker vardagssnygg tjej utan 

skavanker. Hon använder sig av en vit sjal som hon sensuellt virar runt sin kropp och 

använder som en accessoar. Då texten har en stark och tydlig sexuell vibb faller sig bilderna 

naturligt in, och förstärker budskapet om vad som anses sexigt. De späder helt enkelt på den 

rådande diskursen i samhället om vad som anses kvinnligt, sexigt och vackert. I och med att 

hon ser tonad ut, dock inte nödvändigtvis vältränad, ger det skenet av att läsarna kan bli henne 

med enkla metoder. I och med den lättklädda imagen av kvinnan, blir fokus mer på sex än på 

träning, vilket också kan leda till att kvinnor antingen identifierar sig som sexuella (positiva) 

eller asexuella (negativa).  
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(Bild från Women’s Health, Kuzma, C. (2014). Därför har vältränade kvinnor bättre sex. Women’s Health, 

(4), s. 115.) 

 

Själva träningsmomentet hamnar ur fokus och kvinnorna förväntas i första hand bli sexiga och 

självsäkra snarare än välmående individer (även om magasinet hävdar att dessa två går hand i 

hand). Bilderna bekräftar ett ideal om perfektion på alla plan. Du ska inte enbart vara snygg. 

Inte enbart vara stark. Inte enbart må bra. Inte enbart vara grym i sängen. Inte enbart vara en 

bra människa med en bra personlighet. Du ska inte enbart vara nöjd med dig själv. Alla andra 

ska också vara nöjd med dig och din kropp.  

ETOS 

Rubriken till uppslaget lyder ”Därför har vältränade kvinnor bättre sex” (Kuzma, 2014, s. 

104), genom att Women’s Health inleder uppslaget med ett starkt påstående, så leds läsaren 

att förstå att Women’s Health kommer ge dig både svaret och förklaringen. I ingressen går att 

läsa ”WH ger dig tipsen som maxar dina upplevelser och förbättrar dina resultat” (Kuzma, 

2014, s. 104) vilket tolkas som att Women’s Healths uppgift är att hjälpa dig som i sin tur 

stärker dess position gentemot mottagaren. När de sedan inleder en annan text med en för 

många igenkännande scen ökar trovärdigheten mot Women’s Health ytterligare då läsaren kan 

identifiera sig med vad de skriver. 

 

 

LOGOS 
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I och med att uppslaget börjar med ett påstående, ingressen talar om vad som komma skall 

och att de sedan bitvis ger läsaren de svar som rubriken och ingressen påstod skapas det på 

detta sätt en story som läsaren vill följa från början till slut. I den första stora artikeln har 

Women’s Health tagit hjälp av en expert och detta gör de kontinuerligt vilket såklart ger 

uppslaget en mer seriös och tyngre känsla. De hänvisar också till flera olika studier. En del i 

uppslaget är utformad som en steg-för-steg guide, som ur ett pedagogiskt synsätt fungerar 

mycket bra gentemot publik. Det finns också en sant eller falsk-sektion där de antingen slår 

hål eller slår fast vanligt förekommande myter.  

PATOS 

Genom att de använder sig av ett dramaturgiskt grepp som en scen på en inledande text så 

skapar detta en känsla av igenkänning hos publiken. Detta ökar chansen till identitetsskapande 

och känslan av tillhörighet till magasinet. Hela uppslaget har en känsla av att Women’s Health 

talar om för läsaren vad de tycker är viktigt och vad densamme bör veta. Antingen kan detta 

ge en trygg känsla hos publiken eller också ge ett motsatt effekt - att de inte alls håller med i 

det Women’s Health håller fram och skriver om. Det blir för läsaren en identifieringsprocess, 

där denne måste överse och ställa sig frågan om ”Vem är jag?” (Gripsrud, 2002, s. 20), för att 

läsaren överhuvudtaget ska kunna ställa sig i relation till det budskap som artikeln sänder ut.  

ELOCUTIO  

Uppslagets bilder är genomgående svart-vita. Några färgklickar finns och de består av gula 

puffar eller rosa tjocka linjer som har dragits under text. Detta lyfter upp texten från bilderna 

och gör att läsaren lätt hittar till väsentligt text. Den allra sista sidan skiljer sig från de övriga 

sidorna då den enbart består av olika illustrerade träningsövningar i färg. SOLO har valt att 

hålla sig till två typsnitt och dessa varierar i storlek genom uppslaget, vilket skapar en 

behaglig rytm och balans. En text i uppslaget är uppdelad i siffror som föregår varje text. 

Siffrorna varierar i storlek och de underlättar läsordningen för läsaren samtidigt som de är ett 

designelement. 

 

 

 

SAMMANFATTNING RETORISK ANALYS 
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Resultatet av den retoriska analysen visar att magasinen, både SOLO Magazine och Women’s 

Health, upprätthåller och representerar de traditionella normer vad gäller hälsa, träning och 

hur kvinnokroppen ska se ut. SOLO Magazine verkar vid en första anblick ha en ambition att 

inspirera sina läsare till en sundare livsstil och väver in detta med intressanta sidospår som 

mode, sex och utseende. Även om det går att skönja ett försök att rikta fokus från sexig och 

slank mot stark och vältränad, finns samma traditionella budskap kvar i texten och bilderna 

understryker detta budskap. Med ”perfekta” – som här avser attraktiva, modellsmala och 

modemedvetna tjejer på helsidesbilder. Detta är normen för ”hälsosam” enligt SOLO och 

även om de har flyttat fokus till att hälsa handlar om att bli stark och att må bra, är det 

fortfarande slanka modellsmala kvinnor utan direkt märkbara muskler som pryder bilderna.  

I hälsomagasinet, med samma målgrupp som SOLO Magazine, ser vi samma tendens att 

locka läsarna till en ”bättre livsstil” genom att locka dem med belöningar som bättre sexliv, 

snyggare rumpa och styrka. Även här är bilderna, som kunde ha representerat hälsa och styrka 

med en hälsosam eller vältränad kvinna, istället raka motsatsen.  Det första som möter ögat är 

en bild av en retuscherad, modellsmal och naturligt sminkad kvinna i underkläder som står 

inlindad i vita genomskinliga sjalar. I artikeln resonerar de kring vilka övningar som gör sexet 

bättre, men också vilka övningar som får dig att känna dig sexigare - vilket kan tolkas som 

vilka övningar som gör dig snygg och i slutändan kan kopplas till hur du blir snygg för andra.  

En intressant aspekt hade varit om de båda tidningarna hade behållit samma text men att den 

istället kombinerades med bilder på starka och mindre tillrättalagda kvinnor som i större 

utsträckning symboliserar de hälsoaspekter artikeln faktiskt lyfter fram. 
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7.2 FOKUSGRUPPER OCH KODNING  

Under den andra delen av receptionsstudien tolkades, kodades och tematiserades deltagarna i 

fokusgruppens svar och reflektioner.  

7.2.1 ANALYS AV FÖR-INTERVJU 

Samtalet inleddes med en bred ingångsfråga för att utröna vilka uppfattningar respektive 

deltagare hade om begreppet ”hälsosam”. Genom att låta varje deltagare definiera begreppet 

med tre till fem ord, som skrevs ner innan diskussionen började, undveks att deltagarnas 

definitioner färgades av varandra. Två ord som återfanns hos minst fem av sju deltagare var 

träning och kost, där hälsosam definierades som en balans mellan dessa två. Dessa ord var 

också de två mest förekommande begreppen under hela samtalet. Citaten i analysen är 

tvättade efter journalistiska principer, det vill säga småord, stakningar och pauser är 

bortredigerade (Häger, 2009). 

TEMA: KOST 

Merparten av deltagarna var överens om att en balanserad och varierad kost är en viktig del i 

en hälsosam livsstil. Något som diskuterades genomgående under hela intervjun var just dieter 

och hur de förhåller sig till dessa. Överlag var deltagarna överens om att det inte finns några 

”quick fixes” och att dieter inte är något de tyckte var hälsosamt. De ansåg däremot att den 

sortens metoder går att använda som en kickstart för att komma igång. 

”Alla måste hitta sin grej, man vet att det inte finns några quick fixes och det är klart 

att det är en livsstil, men jag dömer ingen som försöker på olika sätt, för att ibland är 

det sjukt svårt för folk att gå ner i vikt.” Deltagare F  

Något som genomsyrade samtalet var ordet ”vikt”, vilket de ansåg fick väldigt mycket fokus i 

medier som ett mått för ”hälsosam” och som ett sätt att mäta resultat. Fem av sju deltagare 

hade vid minst ett tillfälle försökt sig på någon form av diet eller förbjudit sig själv vissa typer 

av livsmedel, till exempel sötsaker. De ställde sig skeptiska till dieter som till exempel LCHF, 

då kolhydrater helt uteslutes till den milda grad att inte ens frukt är tillåtet. De tyckte överlag 

att de skulle få unna sig godsaker och att förbud mot dessa var som att ”leva i ett fängelse” 

(Deltagare D)  

En av deltagarna, deltagare B, var väldigt insatt i kaloriräkning och träning då hon själv 

befann sig mitt i en viktminskningsprocess. Då hon inte kategoriserar sig som ”normalviktig”, 

har hon under flera års tid försökt nå vad hon kallar en normal vikt, vilket var hennes sätt att 
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se huruvida hon lyckas nå målet eller ej.  

”Apropå att vi kanske inte bara ska rikta in oss på vikt nu, men det är väldigt lätt när man 

pratar om hälsosam” Deltagare B  

Att just vikt förknippades med ”hälsosam” höll inte alla med om. Deltagare C, som varken 

tränar eller går på någon speciell diet, menade att vikt är bra på det sättet att det är enkelt att 

mäta, men ifrågasatte att ”hälsosam” definierades med hur många kilon vågen visade istället 

för att mäta i hur individen faktiskt mådde. Hon menade att fokus borde ligga på till exempel 

hur de orkade istället. 

Deltagarna försökte tillsammans finna sig i någon slags kollektiv identitet genom att peka ut 

och definiera vad som länkade dem samman. Med deras olika kulturella och sociala 

bakgrunder banade de ut vad som, enligt deras gemensamma punkter, bekräftade begreppet 

hälsosam. Genom att identifiera ”Vem är jag?” (Gripsrud, 2002, s. 20) i jämförelse med 

respektive deltagare i gruppen, fann de också snabbt sina platser naturligt. Alla identifierade 

sig som hälsomedvetna och träningsintresserade kvinnor och förhöll sig väldigt öppna 

gentemot de andras unika identitetsärställningar.  

TEMA: TRÄNING 

När samtalet kom in på träning uppgav nästan alla deltagare att tränade först och främst för 

sin egen skull. Dels för att må bättre, både fysiskt och psykiskt, men också för att träning 

fungerade som en slags terapi.  Flera deltagare uppgav att just träningen var en viktig 

beståndsdel i deras livsstil. Lite längre in i diskussionen kom det fram andra anledningar till 

varför deltagarna tränande. Saker som ”snygg kropp”, ”sexigare” och ”en kropp som jag trivs 

med” nämndes under samtalet. Samtidigt kritiserades att huvudfokus både i tryckta och 

sociala medier fortfarande låg på att få en så snygg kropp som möjligt och inte att individen 

skulle bli så stark som möjligt. Detta är särskilt intressant då det i sin tur överensstämmer med 

den studie som Sandberg (2004) gjorde och som påvisade att kvinnor bantade för utseendet 

och männens skull - inte för sin hälsa. Det kan ses som ett resultat av de rådande hegemonier 

som existerar i de tryckta medierna och som spär på de traditionella ideal som målas upp i till 

exempel magasin och reklam.  

Fokusgrupp 1 som i relation till fokusgrupp 2 var den något mer uppkopplade gruppen, det 

vill säga de använde sociala medier i lite större utsträckning än fokusgrupp 2. Tyckte sig 

känna av en ”träningshysteri” på sociala medier medan den andra gruppen inte alls upplevde 
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det så. Detta kan tolkas som att budskap om träning och hälsa förekommer i större 

utsträckning och i större mängd på de sociala medierna. Något som är intressant att reflektera 

över är också hur deltagarna senare under intervjun resonerar kring hur de vill ha ett 

personligt tilltal i bloggar och användarkonton på internet – detta för att kunna känna någon 

slags gemenskap och likhet med personen vilket leder till att de känner sig mer berörda av 

personliga budskap. Detta skulle kunna ligga till grund för att de också känner av en större 

press och hysteri kring just de sociala medierna, som enligt Lessig (2008) är en reproduktion, 

både av medier och samhälle. Fokusgrupp 1 upplevde också ett skifte i budskapet om varför 

läsaren uppmanas till att träna; från slank till stark. 

”Men det är ju en dum-bra trend som har kommit till medan vissa kanske blir lite för hypade, 

men det är bättre det än att du ska banta, gå på diet och bli smal…” Deltagare D  

Denna ”nya” träningstrend och de ideal som följer, möttes dock med kritik då deltagarna var 

skeptisk till det underliggande syftet. Det kan alltså synas en form av kritisk hållning 

gentemot den hegemoni som dominerat medierna hittills, då deltagarna säger sig gilla det 

skifte som de ser håller på att utformas, och liksom MacNeill (1988) skriver kommer frågan 

om hur den kvinnliga muskulaturen och hur kvinnor bör se ut att möta en hegemonisk 

förändring. Detta i sin tur kommer att leda till att det admirativa ideal, som byggts upp i 

medier, ifrågasätts och får genomgå en förändring för att bättre stämma in på den kommande 

hegemonin. Det blir också ett sätt att möta den önskan om mer feminism och genustänk 

överlag, och blir ett sätt att om förvandla de rådande normer som identifierar kvinnlighet idag. 

Ett skiftande ideal måste byggas upp från grunden för att kunna ge effekt. Enligt Jansson 

(2002) handlar det om att förändra de könsstereotypiska medieprodukter som riktas till barn 

och som lägger grunden för ett missvisande genussystem.  

”Men det är fortfarande för utseendet, det spelar egentligen ingen roll vad grejen är om man 

bantar eller tränar för att bli snygg för det är fortfarande hysteri för att bli snygg ... det är inte 

fokus på kroppen egentligen …” Deltagare A  

 

7.2.2 ANALYS AV MEDIEVANOR 

Genom att låta deltagarna resonera kring begreppet hälsa i sig, men också hälsa i medier, 

framgick det tydligt att ingen i fokusgrupperna identifierade sig med tjejtidningarnas 

målgrupp och de värderingar som sattes på pränt. Trots att alla befinner sig inom målgruppens 
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åldersspann, har deras relation till tidningar som VeckoRevyn och SOLO övergått till 

nästintill obefintlig. Detta kan tolkas som att tjejtidningar har som kollektiv identitet, tappat 

betydelse för kvinnorna i takt med att de blivit äldre (Gripsrud, 2002). De alla erkände att om 

en tjejtidning fanns på plats, till exempel hos frisören eller på något café, kunde de bläddra 

igenom och underhållas av innehållet.  

Deltagarna köpte dock inte dessa typer av magasin och tidningar längre, utan märkte och 

påtalade själv ett skifte från tjejtidningar till mer ”vuxen” läsning. Alltså en identifikation av 

mer mogen text jämfört med tidigare (Gripsrud, 2002). Exempel på dessa är nischade 

tidningar med fokus på inredning, bransch-relaterat och matlagning. En av deltagarna, 

deltagare C, var den enda som prenumererade på någon tidning. Hon har under flera år varit 

en aktiv läsare av Damernas Värld, och hänvisar till det med medkännande tilltalet i texterna. 

Hon kände alltså en samhörighet gentemot en mognare grupp av kvinnor, där djupare och mer 

personligt material publicerades. Deltagare A hade tidigare prenumererat på tjejtidningarna 

VeckoRevyn och Frida, och erkänner att det mycket berodde på att hon var intresserad av sex 

och gärna läste artiklar om just detta. Något hon idag fortfarande känner starkt intresse för, 

men inte på samma sätt som tjejtidningarna kanske önskar. Deltagaren menar att hon helt 

enkelt avidentifierat sig med målgruppen, men slår samtidigt fast är det är lätt läsning som 

fortfarande kan locka vid vissa tillfällen (Thompson, 2001). 

 

”Då var det ofta ”SÅ FÅR DU bättre sexliv” och det är ju kul och jag har alltid varit 

intresserad av hälsa, träning och sex”. Deltagare A  

Dock menade samtliga deltagare att de vuxit ifrån den typen av läsning, även om de ibland 

kunde underhållas av den. Detta tycks härstamma från att de ställer sig kritiska och 

oppositionella gentemot materialet och att de är väl medvetna om budskapet som trycks i 

medierna (Jansson, 2002). 

”De borde börja ”Det här mår du bra av, på köpet så får du en slank kropp” än ”vill du få en 

slank kropp och på köpet mår du bra?”. Alltså de borde ändra sig på det sättet. Men det är ju 

svårt ... eftersom snygga kroppar säljer.” Deltagare D  

Det framgick också tydligt att en stor anledning till att många slutat läsa tjejtidningar är att 

målgruppen har förflyttat sig från de tryckta till de sociala medierna. Detta är särskilt 

intressant då syftet med forskningen var att se relationen mellan tjejtidningar och dess publik 

och samtidigt se hur deltagarna förhöll sig gentemot de sociala medier som tar en allt större 
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plats i samhället. De erkände sig själva som en otålig publik som hela tiden ville ha nya 

uppdateringar, helst varje dag. Detta stämde överens med Lessigs (2008) beskrivning av de 

nya medieanvändarna. Pinterest, Instagram och bloggar har blivit de forum som deltagarna 

använder sig av.  2 av 7 följde ett eller flera konton på Instagram med inriktning på hälsa och 

träning, men såg inte sig själva som aktiva användare som konstant uppdaterade. 2 av 7 

bloggade, varav en hade en med personlig stämpel och den andra med fokus på viktnedgång 

och träning. Deltagarna reflekterade inte nämnvärt på deras egen roll som medskapare, men 

riktade kritik mot de semi-professionella medierna som bloggar och Instagram. De tyckte att 

det var problematiskt att vem som helst kunde producera material och påpekade att om de 

skulle läsa en blogg eller följa ett Instagramkonto så ville de veta vem som låg bakom kontot 

och vilken expertis hen hade.  Detta bekräftar den forskning som David J. Hutson (2013) gjort 

och som visar att allmänheten kräver något slags bevis på hur insatt och trovärdig en viss 

person är. Forskningen slår fast att en vältränad kropp tolkas som en hälsosam kropp och 

signalerar auktoritet. Med andra ord – om någon utger sig för att vara personlig tränare eller 

hälsocoach, vill publiken ha någon form av bevis, till exempel genom en vältränad kropp som 

ett slags visitkort. 

Något som diskuterades med både irritation och förtjusning var just ”träningshypen” som 

förekom på olika sociala plattformar och hur mer eller mindre alla numera kan titulera sig 

som PT och hälsocoach. Samtidigt som allihop kände irritation gentemot hypen som råder just 

nu och som snappats upp av många i deras närhet, följde ändå 3 deltagare träningsbloggar 

aktivt.   

”Jag tycker det är bra om det är vettigt, men jag kan tycka att det är lite hysteriskt också alla 

de här ”Nu är jag och tränar” och ”Idag äter jag min sallad gjord på nötter!” Deltagare A  

 En av tjejerna, som aktivt följde träningskonton på Instagram, ställde sig ändå hånfull 

gentemot innehållet som hon menade hade blivit alldeles för användarbaserat och där det inte 

heller fanns någon direkt trovärdighet. Hon ställde sig alltså skeptisk mot den read/write-

kultur som tar allt större plats på de sociala medierna och som gör det möjligt att sprida och 

kommentera innehåll (Lessig, 2008). 

“Men sen finns det ju de som ’Kolla, idag tränar jag, tar kort på mig själv, inte ens svettig 

typ’” Deltagare D  
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De betonar att de kan inspireras av ytligheter i form av utseende och mode, men att de 

föredrar processer där människor gör en resa från fet till fit. Deltagarna vill ha personligt, 

igenkännande och utlämnande – något som de kan identifiera sig med, vilket är raka 

motsatsen till vad som återfinns i SOLO Magazine och Women’s Health där bilder av till ytan 

perfekta modeller dominerar. Detta visar på att deltagarna inte är helt nöjda med hur kvinnor 

eller kvinnlighet porträtteras i media. Trots att de inte identifierar sig med idealen, känner de 

fortfarande en sorts gemenskap – en social identitet (Gripsrud, 2002). 

”Men det känns som man själv kan sätta sig in i den situationen. Alltså jag är inte rippad så 

jag känner att jag inte är som henne. Men jag är mer som henne och skulle vilja följa med på 

hennes resa eftersom att hon gör det för sig själv också.” Deltagare D 

Deltagare C berättar att en nära bekant till henne är en av dem som lägger upp minst två bilder 

om dagen på Instagram och är något av ett ”träningsfreak”. Deltagare C resonerar kring om 

detta bekräftelsebehov i kombination med träningstrenden som råder på de sociala medierna, 

där allt går ut på att få flest likes, är en annan nivå av självskadebeteende. Hon anser att den 

nya träningstrenden egentligen är ett nytt sätt att bli snygg och smal fast i ett annat 

inslagspapper. Att medierna, såväl de social som de tryckta tillhandahåller ett slags facit för 

hur du ska se ut. Precis det skriver Hirdman (2002) om i sin avhandling Tilltalande bilder, 

och syftar på hur de bilder som publiceras i medierna beskriver ”hur det är” och ”hur det kan 

bli” (Hirdman, 2002, s. 262). Med andra ord menar hon att kvinnor visar hur kvinnor bör vara 

och se ut – något som resulterar i trångsynta ideal. Detta vittnar i sin tur om deltagarnas insikt 

om mediernas makt till det dominerande budskapet (Bergwall, 2007). 

”Och man kanske kan tycka att det är i alla fall nyttigare än att göra det och det men det är 

liksom bara en annan sida av samma mynt” Deltagare C  

Trots den ifrågasättande och kritiska hållning deltagarna har mot medierna i sin helhet, tycker 

de ändå att de tryckta medierna har större trovärdighet än de sociala medierna. Vilket ger svar 

på forskningens frågeställning angående hur publiken förhåller sig till tryckta och sociala 

medier. De menar att det finns ett utpräglat källkritiskt tänkande i en journalistisk produkt och 

påpekar att texten går igenom fler kontrollerande led innan den når sin potentiella läsare. 

Detta påvisar att den rådande hegemonin fortfarande kan ses som stark och ledande, trots en 

del förhandlande från deltagarna (Ekström & Larsson, 2007). 
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7.2.3 AVKODNING AV RETORISK ANALYS 

SOLO MAGAZINE 

För att kunna besvara frågeställningen angående hur deltagarna uppfattade budskap om 

träning och hälsa in medietexterna, gjordes en analys av deras avkodningar. Något som 

framträdde väldigt tydligt under analysen av den första fokusgruppen var att ingången till 

diskussionen präglades av mer öppenhet gentemot innehållet. Deltagare A intog direkt en 

dominant tolkningsposition och hänvisade till hur hon blev positivt överraskad av hälsotemat, 

där tidningen tagit upp teman som skaderisker och styrka. Detta i sin tur stämmer överens 

med textens propositio, alltså tes, som fokuserar på att betona vikten av att träna för att bli 

stark och undvika skador. Detta är det resultat som kan ses i den första delen av 

receptionsstudien – den retoriska analysen. 

”Jag tyckte det var kul att de inte bara nämnde utseendevägen utan att de faktiskt 

nämner rygg och rumpa, alltså skaderisk och sådant, det tycker jag är jättekul.” 

Deltagare A  

Dock övergår hon i en förhandlande ton direkt, när hon möts av förhandlande eller 

oppositionella tolkningar hos de andra i gruppen. Ovanstående citat stryker inte bara Jais-

Nielsens (2004) påstående om att kvinnomagasins huvudsyfte är att tala om för läsaren hur de 

blir en bättre och vackrare människa, den påvisar också hur lätt läsaren uppfattar den 

underliggande meningen (Gripsrud, 2002). 

Den äldsta kvinnan, deltagare C, ställer sig direkt oppositionell och menar att hon känner sig 

kritisk gentemot texten. Hon är också den enda i fokusgrupp 1 som aldrig tränar och tycker 

inte att dessa får henne att vilja börja.  

”Snygg rumpa i fyra steg”. Åh, bara fyra steg eller så har de bilder på kändisrumporna som 

alla vill ha, det är moroten och piskan ”Kolla på den här bilden, vill du inte se ut som dem?”. 

Men då har de snälla tips också, men de bygger in det så fint”. Deltagare C  

Deltagare C ställer sig kritisk till två av SOLOs starkaste argument som åskådliggjordes i den 

retoriska analysen, den enkla slagkraftiga rubriken som lovar ett snabbt resultat utan större 

ansträngning och bilderna på kändisar som SOLO anger är ”rumporna alla vill ha”.  

Deltagare C’s påstående möts direkt ett resonerande från gruppen, där en av kvinnorna menar 

att helheten ändå är bra och köper budskapet rakt av, men motiverar sin dominanta ståndpunkt 
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med att det är beroende av vem som läser den (Gripsrud, 2002). 

”På nått sätt, alltså jag tyckte den här artikeln var bra. Alltså på så sätt att, jo men det var 

inga egentligen ... eller hur ska man säga ... som du säger, det är inte de som tränar som är 

målgruppen, men just därför tycker jag att det ... Det är många unga tjejer som säkert läser 

den här eller som kanske inte ... ”Ja, men jag kanske” och så börjar de träna och kanske 

kommer in i det. Och så kanske dem träffar en PT eller börjar gå på gym eller någonting och 

faktiskt blir hälsosammare.  Så att det är ju lite både och”. Deltagare B  

Deltagare B bekräftar helt enkelt det etos som SOLO Magazine använder sig av, där de 

genom att tala direkt till läsaren (använder ”du”-tilltal), skapar en intim och vänlig framtoning 

vilket B anser kan motivera kvinnor att komma i gång. Ganska snart leder diskussionen in på 

en alltmer kritisk förhållning, där deltagarna i större utsträckning tillsammans ifrågasätter 

innehållet och har en mer oppositionell tolkning gentemot artikelns argumentatio. 

”Men det är fortfarande för utseendet. Det spelar egentligen ingen roll vad grejen är om man 

bantar eller tränar för att bli snygg för det är fortfarande hysteri för att bli snygg ... Det är 

inte fokus på kroppen egentligen” Deltagare A  

Det går alltså att dra paralleller med Sandbergs (2004) forskning där hon bekräftade att 

kvinnor tränar huvudsakligen för sitt utseende och inte för sin hälsas skull.  

”Man får aldrig se en motvikt till det här. Det är alltid liksom ”Det här är målet”, men vart 

är processen?” Deltagare C  

Deltagare C kritiserar också hur SOLO Magazine, men även tjejtidningar i allmänhet, 

fokuserar på hur läsarna uppmanas till att förändra en punkt åt gången – rumpa för sig, snygga 

ben för sig, mage för sig. Att det hela tiden finns något att förbättra med kvinnors kroppar och 

utseende. Detta kan dras paralleller till Hirdmans teori om att kvinnor är en särskild typ av 

bild, ”en fixerad illustration av skönhet” (Hirdman, 2002, s. 265) och uppstår hos den individ 

som mottar budskapet och syftar till alla metaforer om hur kvinnor ska ha gyllene hår, 

silkeslen hy och fläckfri yta. Flera av deltagarna känner att tidningen lurar in dem genom att 

utge sig för att vara en ”vän” vilket styrker den retoriska analysens resultat att medierna 

använder sig av retoriska grepp som just etos och argumentatio för att få publiken att känna 

sig utvald och omtyckt. De försöker med dessa medel bygga upp den kollektiva identitet som 

tidningen har lyckats omfamna genom många år av idogt identitetsskapande som är anpassat 

för deras målgrupp (Gripsrud, 2002 & Ekström, 2008). 
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”Men det är ofta med en slags välvillig ton också … ”Vi vill bara ditt bästa”” Deltagare C  

Under diskussion framkom det också att deltagarna faktiskt känner sig illa till mods över den 

press som stakas ut i medierna, där utseende är av stor vikt, om än det är på pränt eller i det 

dolda. Det blev en sorts förhandling, då alla medvetet visste att de påverkades, även om de å 

andra sidan försökte stå för ideal som inte byggdes upp av dessa. Särskilt på tal var just 

”vikt”, ”dieter” och ”utseende”.  

”Jag tror det är för att medierna blåser upp det som fan. Och då ser ju alla det och ”så ska du 

se ut” och då blir det som de bara präntar in det i hjärnan” Deltagare D  

I det stora hela märktes en rådande oppositionell tolkning av texten, även om det skiftade 

mellan förhandlande och något dominanta läsningar i början. Detta kan ses som ett resultat av 

den gruppdynamik som rådde och påverkade samtalet.  

I fokusgrupp 2 intar de, till skillnad från den första gruppen, en mer oppositionell inställning 

till artikeln från SOLO Magazine, som de menar överlag är ologisk, generaliserande och inte 

lägger någon vikt vid olika individers utgångslägen och möjligheter. Detta i sin tur kan 

jämföras med den retoriska analysen där det faktum att bilderna på kvinnorna var för 

endimensionella lyftes fram. De ifrågasatte artikelns narratio, liksom första fokusgruppen. 

“Det känns lite ologiskt att du ska kunna få alltså J.Lo-rumpan bara fyra enkla steg” 

Deltagare E  

När den tredje deltagaren tog till orda märktes ett tydligt skifte i tolkningen från tidigare 

oppositionell till förhandlande. Citatet nedan visar tydligt hur deltagaren vägde textens för- 

och nackdelar mot varandra och hur resultatet gjorde deltagaren kluven i sitt förhållningssätt 

till texten. 

”Jag tyckte att det var, alltså grunden är ju okej, träningstipsen är bra, det var ju ändå bra 

övningar för sätesmusklerna. Men alltså, på det sättet så kände jag så här att okej, men det 

var, jag fick liksom blandade känslor av det här för det skulle kunnat bli en bra artikel men 

det är ju ändå väldig fokus på som ni säger, alltså se ut som den här personen. Men ja, den 

innehåller ju vettiga saker”.  Deltagare F  

Deltagarna var överens om att texten har potential enligt de propositio som den sänder ut, men 

att den misslyckas då fokus på utseende var mycket mer framträdande än hälsoaspekten av 
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träningen. Detta sammanfaller väl med resultatet av den retoriska analysen där det fastslogs 

att de utseendemässiga budskapen var de som dominerade och präglade texten.  

Vidare var deltagarna inte överens om vilka specifika delar i texten som gjorde att de inte blev 

helt övertygade. Deltagare E tyckte att de skulle ta bort bilder på alla tjejer och 

”kändisrumporna” och menade att det istället skulle fokusera på individen och hur ”du 

maximerar din egen rumpa” Deltagaren F uppgav däremot att hon blev ”peppad” av att se 

bilder på vältränade tjejer. Här kan en tydlig distinktion mellan den retoriska analysen och 

deltagarna märkas, då den retoriska analysen slog fast att bilderna överlag var ett negativt 

inslag i uppslaget men fokusgrupperna har splittrade åsikter om bildernas påverkan. 

Bara en del i texten fick en dominant tolkning av hela gruppen - en matbild med tillhörande 

text. Gruppen enas snabbt om att både text och bild var vettig och innehållet aktuellt. Detta 

tyder på att deltagarna uppfattade mediebudskapet väldigt olika, men samtidigt kunde enas 

om att det hade ett underliggande budskap om utseende som präglade hela uppslaget. 

WOMEN’S HEALTH  

Till skillnad från SOLOs artikel, som bemöttes väldigt olika av de två fokusgrupperna i 

inledningsfasen av receptionsanalysen, ställde sig bägge grupperna mer positiva till Women’s 

Health artikel redan från början. Fokusgrupp 1 höll sig positivt förhandlande och menade att 

de kände mer förtroende för Women’s Health, vilket understryker textens argumentatio om att 

auktoriteter i texten inger mer förtroende och tyngd.   

”Mm, men det känns som att de vill positionera sig som lite mera ... jag antar att det är 

Women’s Health som artikeln kommer ifrån ... att de vill positionera sig som lite mer 

vetenskaplig kanske än SOLOs träningstidning. För de hänvisar till forskning och lite olika 

studier. Fast samtidigt så är det lättsamma små-fakta och när man säger saker som att 

forskning har visat att kvinnor ... bla bla bla … källa på det tack” Deltagare C  

”Men det är mer kött i den här (pekar på SOLO), här var det bara rumpan-grej” Deltagare D  

Dock tyckte hela gruppen att artikeln kunde vara väldigt motsägelsefull på en del ställen, där 

de satte stridande fakta mot varandra vilket gav en oseriös ton i artikeln. Detta i sin tur kan 

tolkas som att artikeln misslyckas rent retoriskt vad gäller logos då läsarna inte övertygades 

(Ekström & Larsson, 2007). Detta är intressant då den retoriska analysen visade att Women’s 

Health, just på grund av att de använde sig av expertutlåtande och refererade till flera studier 

(argumentatio), lyckades övertala mer med logos än SOLOs uppslag.  
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Under den första förhandlande fasen kommer de även här in på målgrupp och menar att 

SOLO och Women’s Health har helt olika målgrupper och att denna artikel, liksom den andra, 

är bra för sin målgrupp. Detta stämmer överens med det patos som texten sänder ut och hur 

läsarna alltid, oberoende av vilken text de läser, måste identifiera sig med om de känner igen 

sig som målgrupp, håller med om budskapet och blir berörda, eller om de ställer sig utanför. 

”Men tänk er de här som har fått barn i medelålder och kanske börjar träna lite grann. Men 

sen så är det ju mycket som stämmer, om man bara ser till sig själv. Ja, men man blir gladare, 

är du glad så blir du ju säkert mer sugen än om du är ledsen” Deltagare B  

Och hon fortsätter med samma förhandlande tema.  

”Fast jag tycker ändå att de riktar sig mot två helt olika målgrupper så att det är ju på nått 

sätt ändå lite svårt att jämföra dem. Men jag tror båda tilltalar den målgrupp de eftersträvar” 

Deltagare B  

Trots att de flesta deltagarna inte kände att de kunde identifiera sig med målgruppen, kände en 

av deltagarna att hon sympatiserade med texten och tyckte att den mycket väl skulle kunna 

vara riktad mot henne. Om detta har att göra med att hon sedan tonåren alltid varit intresserad 

av sex och lättare läsning ses som trovärdigt. Av och till skiftade hon mellan dominant och 

oppositionell position, och däremellan förhandlande. Med andra ord befann hon sig mellan 

identifierande och avidentifierande gentemot texten (Gripsrud, 2002). Följande citat 

förhandlar och bekräftar det narratio som i den retoriska analysen kom fram till att artikeln 

utlovar bättre fokus, mer sexlust och mindre komplex just av att träna. 

”Och som vi sa, man känner sig snyggare ja - ja det håller jag med om. Man känner sig 

fräschare av att träna, ja och kanske bli starkare i sig, i sin självkänsla och 

kroppsmedvetenhet och allt det här av att få lite kontakt med sig själv och det är ju jätteviktigt 

...” Deltagare A  

”Vem fasen ställer sig och gör den här stretchen för ett bättre sexliv?” Deltagare A  

Samtidigt som de kunde ställa sig rätt negativa i samtalet, var de i stora drag mer positiva till 

alla moment i denna artikel – både bilder och textinnehåll. Den äldsta deltagaren gjorde en 

dominant analys  

”Här hade de ändå tänket att må bra. Du kanske behöver ett fungerande sexliv och träning. 

Att det blir någon slags symbios”. Deltagare C  
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Det var inte helt okritiserat. Deltagare A, som haft en positiv och förhandlande hållning 

gentemot innehållet, menar att det fortfarande är fokus på fel område (utseende) vilket också 

överensstämmer med den retoriska analysen och även här motsätter sig textens narratio. 

”Men det är ändå det här att träningen inte är huvudfokus på nått sätt kan jag känna i båda” 

Deltagare A  

Det drogs många paralleller mellan de två magasinen, både dess likheter men också olikheter. 

Dels gillade fokusgruppen det ideal som gestaltades i Women’s Health – en kvinna med 

”vanliga” former, men ändå vältränad till skillnad från de kvinnor som porträtterades i SOLO 

där det var slanka kvinnor utan några tydliga kopplingar till träning. Det kunde här skönjas ett 

försök till strid gentemot de hegemonier och traditionella kvinnogestaltningar som målas upp 

i magasin. I båda tidningarna tog de upp vikten av träning, om det så handlade om att få en 

snygg rumpa eller bättre sexliv Women’s Health frammanade ytterligare dominanta 

tolkningar (Miegel & Johansson, 2002). 

Fokusgrupp 2 menade att Women’s Health ingav mer förtroende, var logisk, vetenskaplig och 

hade ett intressant innehåll. Även denna fokusgrupp bekräftar textens argumentatio. 

”Svårt alltså, “därför har vältränade tjejer bättre sex” jag bara gud, vad är det här. Men sen 

så när jag väl började läsa så tyckte jag att, alltså såhär, sen så skulle man ju vilja ha lite mer 

belägg för forskningsgrejerna de har. Men jag tycker inte bara att det var blaha utan jag kan 

tro på vissa saker.” Deltagare F  

Deltagare F inledde samtalet och var märkbart konfunderad över artikeln, vilket tyder på en 

förhandlade tolkning då deltagaren tyckte att artikeln var trovärdig och intressant, men 

påpekade att den ändå hade brister vad gällde att redovisa källor ordentligt. Detta i sin tur 

visar hur artikeln lyckas med att skapa tillit (etos), men misslyckas med att tala till förnuftet 

(logos) (Gripsrud, 2002). När deltagare E fick kommentera texten sågs en tydlig förändring i 

tolkning. Hon kunde på ett sätt förstå och känna sig välvillig mot innehållet och se det logiska 

med tipsen som magasinet delgett.  

”Det var ju mer logiskt, man kan ändå koppla ihop det här, jamen alltså har man lite 

mer uthålliga muskler så kanske man kan vara lite mer äventyrlig” Deltagare E  

Deltagare E visar på en dominant tolkning och köper artikelns uttalade narratio och deltagare 

F, som inledningsvis gjorde en förhandlande tolkning av texten, i samband med deltagare Es 

utläggning skiftar i sin tolkning och visar på en mer dominant sådan. 
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”Ja så är man lite vigare, så kan man (…) lite fler ställningar och det här med att om 

man trivs med sin kropp, så är det såklart att det blir en annan sak, att man vågar mer 

och kanske inte är hämmad” Deltagare F  

Deltagarna är överlag positiva till artikeln men då frågorna leder in på bilderna i reportaget 

märktes en tydlig attitydförändring.  

”det är ju fina kroppar, det känns som att man hade hellre sett någon som inte är tjock, men 

som bara har kurvor i alla fall, som ser lite mer vanlig ut” Deltagare E  

Deltagare E, som intar en oppositionell position, vittnar om hur hon påverkas negativt av 

bilderna då de slanka modellerna står för ett orealistiskt ideal, något som bekräftar den 

retoriska bildanalysen. Hur deltagarna tolkar bilderna skiljer sig åt. Deltagare G är skeptiskt 

till huruvida bilderna är naturliga eller retuscherade, vilket ger en förhandlande tolkning. 

Deltagare F tycker däremot inte att modellerna på bilderna är för smala. Hon menar att de är 

”fasta”, vilket ger en dominant tolkning. Då hon är den enda som aktivt tränar mycket, minst 

4 gånger i veckan, kan det dras paralleller till att hon tycker sig känner igen en vältränad 

kropp. Samtidigt reflekterar samma deltagare om att hennes uppfattning kan spegla det 

faktum att den mediala bilden av kvinnor ofta består av mycket smala modeller. Detta i sin tur 

bekräftar det faktum att smala och mycket smala kvinnor är överrepresenterade i medierna 

och kan ses som att den dominerande hegemonin är starkt rotad bland publiken.  

Detta talar både för och emot Anschutz, Van Strien, Becker och Engels (2011) forskning om 

att kvinnor mår bättre av att se normalbyggda kvinnor. Dock kunde det överlag skönjas 

tendenser av en önskan om normalitet och igenkännande hos deltagarna, medan ett undantag 

menade att hon inte alls påverkades av de dominerande idealen av smala kvinnor och 

modeller. Det går att spekulera kring om detta har att göra med att kvinnan inte har någon 

eftergymnasial utbildning eller om det går att dra paralleller med att hon inte var aktiv på 

sociala medier.  

7.2.4  ANALYS BILDÖVNING 

Som ett sista moment i intervjun fick deltagarna tillsammans enas om vad som ansågs sunt 

och inte sunt. Genom att sortera bilder, som till största delen bestod av modellbilder från 

traditionella tjejtidningar, med undantag av några väl utvalda bilder som bestod av mycket 

vältränade kvinnor (fitness) och även normalbyggda kvinnor, blev de tvungna att resonera 

kring och besluta i vilken kategori respektive bild hörde hemma. Detta för att kunna besvara 
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frågan om hur kvinnor resonerar kring hur kvinnor porträtteras i medier som just SOLO 

Magazine och Women’s Health. 

Intressant är att samtliga bilder av de mycket vältränade kvinnorna hamnade i den icke sunda 

högen, medan merparten av modellbilderna hamnade under sund (med några få undantag). 

När de slutligen kom fram till de två bilder som porträtterade en helt vanliga kvinna med 

några kilo extra, stannade grupperna upp och hade svårt att besluta huruvida de skulle placera 

henne under sund eller osund. Att de kroppar som skiljde sig från mängden möttes med 

konfundering och skepsis kan kopplas till David J. Hutsons studie (2013) som konstaterade att 

en vältränad kropp ingav förtroende medan en icke vältränad kropp gjorde det motsatta, 

samtidigt som det motsäger studien då de mycket vältränade kvinnorna avfärdades som icke 

hälsosamma och maskulina utan större bryderier. Detta kan härledas till Janssons (2002) tes 

om att identitetsskapande hos kvinnor inte enbart handlar om att identifiera det kvinnliga, utan 

också ”upplevelsen av den ”manliga” kulturella sfären” (Jansson, 2002, s. 154). Han menar 

alltså att identifikationsprocessen handlar lika mycket om sålla sig till en grupp eller kön som 

att separera sig från densamme.  
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8. RESULTAT 

8.1 RESULTAT AV RETORISK ANALYS 

Textanalysen av de två artiklarna från SOLO Magazine och Women’s Health visade på att 

den gynnande innebörden, alltså den innebörd som präglats av rådande normer i samhället, 

kunde verka mycket övertygande med tidningarnas retoriska grepp (Ekström & Larsson, 

2007, s. 277). Till exempel bilder på smala och till synes perfekta kvinnor som reproducerar 

de rådande och outtalade hegemoniska normer (MacNeill, 1988) där kvinnor ska träna för sitt 

utseende och att smal och perfekt är lika med hälsosamt. Även om texterna också innehåller 

vettiga tips som fokuserar på träning ur en hälsoaspekt, undermineras dessa genom att den 

övriga texten tillsammans med bilderna lyfts fram som det främsta och därmed dominerande 

budskapet. Resultatet av den retoriska analysen visar således att både SOLO och Women’s 

Health reproducerar en stereotyp bild av kvinnan och att huvudsyftet med träning fortfarande 

ligger på utseende och inte på en hälsa. 

8.2 RESULTAT AV FOKUSGRUPPERNA 

Vad gäller fokusgrupperna var det särskilt intressant hur deltagarna med hjälp av varandra 

resonerade och kom fram till både positiva och negativa slutsatser, både vad gäller tryckta och 

sociala medier. Genom att sätta deltagarnas egna definitioner av hälsa mot deras tolkning av 

medietexterna, kunde det tydligt skönjas vissa tendenser som genomsyrades i deras 

värderingar. Det var tydligt hur samspelet och dynamiken påverkade samtalen. Till exempel 

var nästan alla deltagare motståndare till dieter av olika slag, tills det framkom att en i 
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gruppen själv var i en viktminskningsprocess. Gruppen tvingades omvärdera de tidigare 

uttryckta tankarna kring ämnet och förhandlade fram sig till en gemensam ståndpunkt.  

Trots att fokusgrupperna överlag hade en förhandlande position mot det visade materialet, 

kunde det också skymtas både dominanta och oppositionella tendenser hos deltagarna 

(Gripsrud, 2002). Vidare finns det tydliga tendenser på att läsaren är en aktiv sådan som 

reflekterar över innehållet i medietexten, men hur de tolkar dessa texter är högst individuellt. 

Att dessa samtal fördes i grupp och under vetenskapliga premisser kan givetvis ha påverkat 

utgången av studien. Dock kunde det ses ett tydligt ifrågasättande av texternas sätt att spela på 

kvinnornas tillit (etos) och tidigare kulturella erfarenheter. Detta genom att textens 

argumentatio, narratio, propositio men också textens etos och logos diskuterades och 

behandlades genomgående under avkodningen. De både bekräftade och emotsatte sig den 

retorisk analys av artiklarna som låg till grund för fokusgrupperna.  

Vad som också var intressant var den förflyttning som deltagarna vittnade om - från de tryckta 

till de sociala medierna. De som tidigare läst många tjejtidningar redogjorde för hur de gick 

från tidning till tidning, allt eftersom de själva genomgick ett skifte i livet. Detta tills 

merparten av deltagarna slutade att läsa tryckta tidningar överhuvudtaget. Trots att de alla 

faller inom ramen för målgruppsbeskrivningarna, både för SOLO Magazine och Women’s 

Health, menar deltagarna att de inte längre köper tidningar, men de medger samtidigt att de 

skulle läsa dem om de fanns på plats. Detta kan tolkas både som att deltagarna inte längre kan 

identifiera sig med tidningarna, som att deltagarna har blivit mer otåliga och ständigt vill ha 

nya uppdateringar vilket de sociala medierna bjuder på i större utsträckning än de tryckta 

(Lessig, 2008). De som använde sig av sociala medier i större utsträckning var också mer 

benägna att ta åt sig av detta budskap och kunde känna av den ”träningshets” som de ansåg 

råder just nu.  

Även om merparten av deltagarna var aktiva användare av de sociala medierna så reflekterade 

de inte på sin roll som medskapare och reproducerare av budskap, när samtalat leddes in på 

detta flyttades fokus istället till hur vänner och övriga personer bakom bloggar och 

Instagramkonton, vilka typer av budskap dessa producerade och på vilket sätt de gjorde det. 

Dessa producenter fick överlag mer kritik än de tryckta mediernas texter. 

8.3 RESULTAT AV BILDÖVNING 

Oavsett hur deltagarna tidigare hade talat om hälsa och ideal, med fokus på välmående, inre 

lycka och vikten av individualitet, så intog deltagarna överlag en kritisk inställning till de 
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bilder som visades i den avslutade övningen under gruppintervjun. Detta står i stor kontrast 

till hur samma deltagare pratade om bilderna till de två artiklarna, där de var överens om att 

de ville se naturliga kvinnor och att utbudet i medierna vad gäller kroppstyper var för 

begränsat. När deltagarna sedan skulle kategorisera en naturlig kropp som antingen hälsosam 

eller icke-hälsosam hade båda grupperna betydligt svårare att komma överens om vart dessa 

bilder skulle placeras än de bilder som föreställde de vanliga ”modellsmala” kvinnorna. Detta 

visar i sin tur på hur obeständig människan kan vara och hur mycket en hållning kan skifta 

från ord till handling. 

 

 

 

 

9. DISKUSSION 

Det mest intressanta i undersökningen var hur fokusgruppsdeltagarna inte bara hade en ”fast” 

tolkning av de två artiklarna, utan istället skiftade otvunget mellan förhandlande, dominant 

och oppositionell tolkning. På samma sätt omvärderade deltagarna hela tiden sina initiala 

åsikter kring hälsa och träning. Alla deltagare hade först en väldigt klar bild av vad de 

definierade som hälsosamt, men tillsammans i grupp kunde de ändra både åsikt och 

grundläggande värderingar. Detta indikerar att deltagarna påverkade varandra under samtalets 

gång och att de även intog en förstående roll, när de lyssnade på andras åsikter och 

värderingar.  

Att de blev intervjuade av mediestudenter kan ha påverkar deras svar, då de kanske har känt 

att de ”bör” ha en mer kritisk hållning gentemot innehållet. Att de inledningsvis fick uppge 

deras definition av begreppet hälsosam kan också ha satt press på dem att tycka och tänka 

kritiskt.  

Studiens resultat, även om det ska påpekas att de två fokusgrupperna inte på något sätt kan 

representera en hel målgrupp, är ändå rätt oroväckande. Studien visar på hur föränderliga 

människor är, på alla plan – identitetsmässigt och åsiktsmässigt. Även om den generella 

övertygelsen är att medierna, då tjejtidningar specifikt, medverkar till att orealistiska ideal 

kring hur kvinnan ska se ut och vara. Hur detta reproduceras och sprids, kan det tydligt 
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skönjas hur deltagarna både köper och underhålls av de texter som är av den karaktären. Detta 

blandas givetvis både med insiktsfulla och vettiga åsikter, men genom att deltagarna ställer 

sig på dessa helt motsatta poler kan det vara svårt att faktiskt avgöra hur benägna deltagarna 

är att normerna ändras. Detta i sin tur gör det svårt för medieproducenterna att bena ut vad 

läsaren egentligen vill ha. Det kan mycket väl vara så att läsaren vill se något i teorin men i 

praktiken, när de ställs mot de olika budskapen, väljer kanske läsaren det hon känner till 

framför det nya och icke-normativa. Vilket i sin tur kan återspeglas i läs- och 

försäljningsstatistik.   

Även om deltagarna tycker sig se ett skifte från slank till stark, menar de att det fortfarande är 

samma budskap men i ny förpackning. Eller som en av deltagarna sa ”det är liksom en annan 

sida av samma mynt”. Detta tyder på att de ändå kan se igenom de rubriker som medierna 

konstruerar för att locka till läsning.  

Det framgick också att deltagarna inte längre identifierar sig med tjejtidningarna och deras 

innehåll. Att de istället har förflyttat sig till sociala medier, där de själva kan välja vad och i 

vilken utsträckning de vill ta del av innehåll. Detta kan förknippas med det Lessig (2008) 

beskriver som en naturlig effekt av att unga idag har vuxit upp som en del i en remixkultur där 

mer eller mindre alla ses medieproducenter då det delas, produceras och kommenteras som en 

del av read-write kulturen. De orkar inte längre vänta på att ett visst nummer ska komma ut i 

butik. Dessutom väljer de helt själva vad och vilka de vill följa och i vilken utsträckning. Att 

kvinnor här kan välja att följa andra kvinnor som tränar hårt eller som står för andra ideal än 

de som målas upp i tryckta medier. Det går att ställa sig frågan vad det är som driver unga 

kvinnor att träna. Om det är slanka ideal eller fitness-brudar som leder vägen, beror helt på 

vilka kvinnan önskar sträva likhet efter. Några i fokusgrupperna menade att de modellsmala 

kvinnorna kunde ses som inspiration, medan andra tyckte att de var alldeles för tunna och 

identifierade sig mer med de lite fylligare modellerna. Men vem är det egentligen som säger 

vad som är rätt? Går det verkligen att definiera att ideal som alla kan tänkas vilja sträva efter? 

Och om det nu går – vem ska sätta detta ideal i verk?  

Då de flesta deltagarna inte längre identifierar sig med de kroppsideal och normer kring hälsa 

och träning som tjejtidningarna lyfter fram, kan det tolkas som ett tecken på att det i 

nuvarande stund pågår ett hegemoniskifte. Där tjejer trotsar normen om slanka muskler, sex-

appeal och utseendehets genom att på de sociala medierna signalera sin syn på kvinnlighet 

och träning. Den admirativa identifikationen blir i ett kommande hegemoniskifte också 



51 

 

annorlunda, vilket kan tolkas som att modeller får ge vika för fitness-tjejer och vanliga tjejer 

som istället ses som rådande. De sociala mediernas framtagna ideal kan överföras till de 

tryckta. Skulle innehållet i tjejtidningar kännas tyngre om de bytte ut bilderna av smala 

modeller till faktiska fitness-modeller? Vad skulle hända om de prydde omslag och uppslag 

med normalbyggda kvinnor?  

Det märktes en radikal förändring i tonen när deltagarna ombads att sortera bilder i sista 

övningen. Här var de snabba på att kritisera personerna på bilderna, ofta för saker som inte 

alls hade med begreppen att göra.  Detta står i motsats till hur gruppen talade om att de i 

medier önskade se fler personer som befann sig i en process och att utseendet inte längre var 

det primära budskapet. När gruppen kom till en bild på en något fyllig tjej blev de helt tysta 

och ingen vågade kategorisera henne direkt, utan tillsammans så försvarade henne med att 

hon i alla fall såg lycklig ut och det kunde kopplas samman med sund. Även om övningen i 

sig kunde ses som harmlös resulterade detta i att vi kunde se hur kvinnor fram hur kvinnor ser 

på kvinnor. Inom den feministiska identitetsprocessen lägger de mest vikt på hur män ser och 

behandlar kvinnor och hur kvinnorna är underordnade män, men hur kvinnor tänker kring 

kvinnor bör också belysas. Vad har egentligen dessa ideal för betydelse för kvinnorna? Kan 

det vara så att de smala idealen, hur hatade de må vara inom medieforskning, kan ses som en 

sporre hos kvinnorna och inte endast kopplas samman med något negativt? Och är det 

verkligen männen som spär på dessa ideal, eller har det skett ett skifte även här – att 

kvinnorna är de som faktiskt sätter press på kvinnor? Att ideal skapas utifrån de normer som 

kvinnor vill se? Eller är ”blicken” på kvinnan, både ur manligt och kvinnligt perspektiv – så 

djupt rotade historiskt sett utifrån det maktförtryck som pågått och fortfarande är under strid, 

att det krävs drastiska åtgärder för att kunna förändra synen, inte bara hos männen utan 

framförallt hos kvinnorna? Även om de är medvetna om kvinnosynen idag och den kritik som 

den möter, verkar de inte vara medvetna om de bakomliggande faktorerna som spelat roll i 

historiens kamp. 

 

9.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det finns många delar i denna uppsats som hade varit intressanta att plocka upp och 

undersöka vidare. Några av dessa är till exempel att göra en jämförande studie och titta på hur 

även män upplever budskap angående hälsa och träning i medier. Det kunde också innefatta 

på hur männen kategoriserar bilder och sedan komparerat med kvinnorna. I samband med 
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detta kan värdefull information på vilka sätt männen och kvinnornas syn liknar och/eller 

skiljer sig mot varandra utvinnas. 

Då vi valde att göra en kvalitativ studie kunde nästa steg vara att använda resultatet av denna 

studie, det vill säga de tendenser som kom fram i intervjuerna, till exempel medievanor, 

uppfattningar om media och budskap och använda dessa som ett underlag till en mer 

omfattande enkät. På detta sätt kan tendenserna antingen avfärdas, marginaliseras eller styrkas 

genom det kvantitativa tillvägagångssättet. 
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