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          Abstract 
The aim with this Essay is to examine the two most read magazines in Sweden covering the 

areas of exercising, fitness, bodybuilding, diets and “wellness” –Fitness and Body. Fitness’s 

target group is predominantly woman, while Body is almost exclusively read by men. The 

analysis is first done quantitatively, by systematically categorising the contents of the 

magazines. Then a qualitative analysis is made. Using two different theories, Anja Hirdman’s 

gender concept along with her constructivistic media perspective and the theory of Symbolic 

Interactionism, i try to answer the following questions;  

Does the two magazines term of address and language differ from one and other? And if that 

is the case, in what way? With point of departure from contents and subject areas, how are the 

two magazines compounded? How can the underlying message in the different articles be 

interpreted? 

 

The analysis shows that both magazines followed their purpose of writing about exercising 

in general, diet, fitness and bodybuilding. However, the magazine Fitness writes more often 

then Body about matters not following the given purpose, and the language in Body is more 

informative and general in comparison with the language used in Fitness. Still, the messages 

sent out by the different articles are in majority of the respects similar. Both magazines are 

portraying body ideals who can be understand as extreme. In Body the message feels fairly 

straight, “Build bigger muscles and burn more fat”, whereas Fitness willingly use the 

concept of “wellness” as a cover for what the message really is, namely “get your self a rock 

hard body through dieting and hard training”!        
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att studera att studera innehållet i de två 

träningstidningarna Body respektive Fitness. Detta har gjorts dels kvantitativt genom att 

systematiskt kategorisera tidningarnas innehåll och dels kvalitativt genom djupare 

innehållsanalyser av tidningarnas skrivna artiklar och reportage. Följande frågeställningar 

belyses i studien;  

 Skiljer sig de två tidningarnas språkbruk respektive tilltal åt, och i så fall på vilket 

sätt?  

 Hur är de två tidningarna uppbyggda med utgångspunkt från innehåll och 

ämnesområde? 

 Hur kan de underliggande budskapen i de olika artiklarna tolkas? 

 

Tidningsvalen har gjorts med utgångspunkten att välja de två mest lästa träningstidningarna 

på den svenska marknaden. Till grund för studien har jag valt att i huvudsak använda mig av 

två olika teorier, den första teorin, och även den som jag har lagt störst tyngdpunkt på, är Anja 

Hirdmans, författare till boken Tilltalande bilder (2001), genusbegrepp och hennes 

konstruktivistiska medieperspektiv. Har dessutom tillämpat teorin om symbolisk 

interaktionism, med huvudtyngdpunkt på den generaliserande andreperspektivet.   

 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att både tidningarna följer det angivna 

syftet att skriva om träning i allmänhet, kost, fitness och bodybuilding. Tidningen Fitness har 

dock en breddare områdesvidd och omskriver oftare saker som går utanför gränsen för det 

angivna syftet. Body’s språkbruk är mer öppet och informativt än det som Fitness använder, 

men budskapen som artiklarna sänder sin publik liknar varandra i flera avseende. Båda 

tidningarna uppvisar kroppsideal som för en ovan läsare kan uppfattas som extema och i vissa 

fall verklighetsfrånvarande, men en skillnad ligger i hur budskapen sänds. I Body känns 

budskapet klart och tydligt, ”skaffa mer muskler och bränn fett”, medan man i Fitness gärna 

vill använda ”wellnesskonceptet” som en täckmantel för det egentliga budskapet som sänds, 

dvs. skaffa dig en ”perfekt” kropp genom dieter och hård träning.    
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I. Inledning 
Fitnesstrenden och dess eftertraktade ideal, ett positivt fenomen 
eller bara en täckmantel för vad det egentligen handlar om? 
 
Ofta när utseendefixering eller liknade ämnen debatteras i media är det kvinnokroppen som 

ligger i blickfånget, det är sällan den manliga fysiken som diskuteras och man kan undra 

varför?  Enligt Sarah Grogan, författare till Body Image (1999), vill hela den västerländska 

kulturen gärna förknippa en vältrimmad och smal kropp med lycka, framgång och 

ungdomlighet, ett fenomen hon anser även sträcker sig över könsgränserna. För en kvinna är 

idealet en lång och slank kropp medan en man gärna ska ha lite muskler, dock ska även hans 

kropp vara lång och smal. Övervikt anses (detta gäller både kvinnor och män) vara en 

oattraktiv fysisk egenskap, en egenskap som även förknippas med lathet, avsaknad viljestyrka 

tillsammans med flertalet andra negativa attribut.     

 

Förr förknippades en muskulös kropp med hårt kroppsarbete. Detta var inga tilltalande 

associationer eftersom kroppsarbete ofta var sysslor tillhörande lågavlönade jobb med 

tillhörande låg status. Idag har den muskulösa kroppen helt och hållet bytt associationer, den 

representerar i dagen samhälle istället det motsatta, nämligen framgång. De flesta människor 

föds inte med en naturligt smal och välbyggd kropp, detta är något man får kämpa sig till 

genom träning och olika dieter. Enligt Grogan uppnås den vältrimmade kroppen genom en 

stark kontroll över den egna kroppen, en kontroll som i varierad utsträckning försöker 

upprätthållas av en stor majoritet i det västerländska samhället genom längtan att passa in 

inom ramen för de rådande kroppsidealen. (Grogan 1999) 

 

Var kommer då dessa ideal ifrån och hur hålls de vid liv? Den generella åsikten är att kvinnor 

har en hårdare press på sig att vara smala och vältränade och att det i huvudsak är media som 

sänder och upprätthåller dessa budskap. Vissa vill även påstå att medias framställning av 

smala kroppar definitivt har en stark påverkan på hur både kvinnor och mäns uppfattar den 

egna kroppen.(Grogan 1999)  
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Varje dag exponeras vi, oavsett vi vill det eller inte, av bilder på nakna och smala kroppar. 

Detta görs genom både tv, reklam och tidningar och man diskuterar gärna betydelsen av detta 

och det budskap denna ständiga exponering sänder. Tidsskrifter som vänder sig till en ”yngre” 

läskrets, (med yngre menar jag människor i yngre tonår upp till ungefär en 35) såsom Solo, 

Vecko Revyn och Fitness Magazine för tjejer respektive Slitz, King och Body för killar, 

avfärdas ofta lättvindigt som ytlig underhållning, något man i senare år kommer att växa ifrån 

och byta ut mot lite mer intellektuella alternativ. Enligt Karin Ekman, författare till boken Var 

så god, (1998) så ska dessa tidningar inte så hastigt och oberört avfärdas som lättsam smörja. 

Hon anser att ”även sedan läsaren har vuxit upp så spelar budskapet i tidningarna en stor roll 

och dess innebörd formar oss långt in i vuxenlivet”. (Ekman 1998 s.39) 

 

Många påstår att dagens ungdomar läser betydligt mindre än vad unga människor gjorde för 

bara trettio eller fyrtio år sedan. Viss sanning kan förstås ligga i detta påstående men då är 

antagligen inte tidningsläsandet med i beräknandet. T ex. så har Vecko Revyn över 89 000  

läsare varje vecka (Ekman 1998 s. 41) samtidigt som Fitness läsarkrets i dagsläget uppges 

vara över 119 000 varje månad (information given av Fitness annonsansvarige) och 

majoriteten av dem är unga killar eller tjejer. Vi kan alltså påstå att den unga målgruppen är 

kommersiellt lönsam, i alla fall om vi ska tro de ovan nämnda läsarsiffrorna. I konkurrens 

med tv, Internet och andra medier så hålls de unga i ett stadigt grepp och man kan fråga sig 

vad det egentligen är som dom dagligen blir exponerade för? Tidningar med ca 100 000 läsare 

äger enligt Ekman den gigantiska makten att tillgodose, skapa och förändra attityder. De 

innehar en stor makt som är ”farlig” att avfärda som betydelselös underhållning. Hur mycket 

vi än vill förneka det så är vi alla mer eller mindre påverkbara. Ingen kan helt och hållet stå 

emot det mediebrus vi ständigt utsätts för och det som skrivs i våra tidningar normaliseras och 

framställs som allmängiltigt. (Ekman 1998) Just detta är de viktigaste anledningarna till at jag 

valde att studera just Fitness och Body. De är båda tidningar med relativt unga och 

lättpåverkade läsare och de visar båda upp kroppsliga ideal som ”förväntas” vilja eftersträvas.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att närmre studera innehållet i två av Sveriges mest lästa 

träningstidningar, Fitness respektive Body.  

Jag har valt att jämföra de olika innehållen ur ett genusperspektiv för att hitta mönster för vad 

tidningarna definierar ligga inom ramen för vad som känns väsentligt att behandla för en 

träningstidning med en huvudsaklig målgrupp bestående av män respektive av kvinnor. 

Tanken är att med utgångspunkt från det valda syftet hitta mönster för hur tidningarnas 

innehåll ser ut, vilka intentioner som kan urskiljas i texterna samt vilka budskap de sänder till 

sin publik.   

 

1.2 Avgränsningar 

Min ambition är att försöka hitta återkommande mönster i de av mig valda nummer av 

respektive tidningar. Jag kommer inte att försöka hitta allmängiltiga regler för hur samhällets 

definition av ”manliga” respektive ”kvinnliga” intressen och förväntningar ser ut. Avgränsar 

mig istället till att hitta mönster som speglar de två tidningarnas bild av vad kvinnor 

respektive mäns behov och förväntningar enligt tidningarna själva förväntas vara och i och 

med den egna existensen skapar. Studien innefattar enbart tidningarnas skrivna texter, detta 

innebär att alla bilder helt och hållet utesluts. 

 

1.3Frågeställningar, hypotes och förförståelse 
I min undersökning utgår jag från tre frågeställningar som lyder som följer; 

 

 Skiljer sig de två tidningarnas språkbruk respektive tilltal åt, och i så fall på vilket 

sätt?  

 Hur är de två tidningarna uppbyggda med utgångspunkt från innehåll och 

ämnesområde? 

 Hur kan de underliggande budskapen i de olika artiklarna tolkas? 

 

Frågeställningarna är relevanta ur flera synvinklar. Dels för att tränings/fitnessfältet är ett 

relativt outforskat område inom sociologin, men även pga. att jag inte funnit några tidigare 

undersökningar som gjorts på de två av mig valda tidningarna.  
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Intressant blir därför att försöka jämföra de två tidningar och samtidigt hitta likheter och 

skillnader i de olika tidningarnas innehåll.  

 

Min hypotes är att jag kommer att finna väsentliga skillnader i tidningen som är skriven för 

kvinnor när jag jämför den med den tidning som är ämnad för mäns ögon, detta fast att 

samma ämnesområde omskrivs i båda tidningar. 

 

Eftersom jag redan innan påbörjat forskningsarbete kan konstatera att jag hade vida kunskaper 

och erfarenheter på det område jag valt försöker jag under hela uppsatsarbetet hålla mig väl 

medveten om detta faktum för att lättare motverka att min förförståelse lyser igenom i mina 

analysresultat.  

 

1.4 Disposition för resten av uppsatsen 
Vidare i uppsatsen kommer jag presentera och redogöra för den metod jag valt att använda i 

min undersökning. Även en kortare materialredovisning med tillhörande 

bakgrundsinformation av de två tidningarna kommer att göras. Kommer också att gå djupare 

in på de teoretiska utgångspunkter jag valt till min uppsats samt definiera ett antal centrala 

begrepp jag finner väsentliga för en vidare förståelse av uppsatsens innehåll.  
Dessa stycken kommer att hittas innan avsnitten för den kvantitativa respektive kvalitativa 

analysen och dess resultat.   
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2 Metod och Empiri  
Jag kommer att börja min undersökning med en kvantitativ innehållsanalys av de två tidningar 

jag valt att fokusera på i analysen, Fitness respektive Body. Jag utgår här ifrån nitton av mig 

utformade kategorier under vilka tidningarnas innehåll placeras. Kategoriseringarna har efter 

noga eftertänksamhet utvecklats och skapats till att bli de nitton som slutligen hamnade i 

uppsatsens analysdel. Kategoriernas avgränsningar är av stor betydelse för undersökningen 

och jag anser att jag genom denna systematiska sortering av tidningarnas innehåll på ett för 

läsaren lättillgängligt sätt delar upp artiklarna så att skillnaderna mellan de två tidningarna 

klart och tydligt framgår i resultattabellen. Kommer att gå djupare in på vikten av vissa 

kategoriindelningar i uppsatsens senare avsnitt. Själva arbetet i den kvantitativa analysdelen 

kommer, rent praktiskt, att genomföras genom att jag noga går igenom och räknar de båda 

tidningarnas innehåll för att sedan placera dem i någon av de ovan nämnda kategorierna. Mitt 

motiv är här att få ett vidare grepp om tidningarnas fulla innehåll samtidigt som jag efter 

genomgången innehållsanalys har skapat mig ett bra grund inför den kvalitativa analysdelen. 

De tolv valda numren av tidningarna är slumpmässigt utvalda med ett enda kriterium, att de är 

utgivna under 2004 eller 2005, Detta för att få så sent utgivna nummer som möjligt. 

Anledningen till att tidningarna ät utgivna exakt samma månader är för att inte något 

extratjockt sommarnummer eller ett nyårslöftesinspirerat januarinummer ska finnas 

representerade bland någon av de två tidningarna nummer.  

 

Efter den kvantitativa innehållsanalysen går jag över till den kvalitativa delen av mitt 

forskningsarbete. Här ska jag med utgångspunkt från de två teorier som presenteras i 

teoriavsnittet försöka följa det angivna syftet och sedan hitta svar på mina frågeställningar. 

Detta kommer att genomföras genom noggranna studier av flertalet utvalda artiklar, reportage, 

annonssidor och annat innehåll. Huvudfokus kommer att ligga på tidningarnas skrivna text 

och analysresultat kommer sedan att visa på existerande mönster och ligga som exempel för 

hur det kan se ut i dagens veckopress.  

 

Det kvalitativa analysavsnittet är utformat så att jag, enligt min mening, på bästa möjliga sätt 

kan följa det valda syftet och slutligen finna svar på mina frågeställningar vilket jag får genom 

att noga studera de artiklar som är publicerade i någon av de två tidningarna. Genom en 

djupare analys av ett mindre antal nummer får jag lättare och även snabbare, vilket är ett krav 
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med tanke på undersökningens tidsbegränsning, svar på de frågeställningar jag valt och är 

därför i detta fall att föredra framför en aningen ytligare analys av något fler nummer.  

 

För att kunna ge en relevant bild av de båda tidningarnas respektive bakgrunder har jag på 

olika sätt försökt få kontakt med personer som ligger bakom och är ansvariga för utgivningen 

av tidningen, dock med skiftande resultat som jag går vidare in på i nästa avsnitt.  

 

2.1 Materialredovisning 

De två tidningar som jag kommer att undersökas i min analys är Body respektive Fitness 

magazine.  

Innehållsanalysen innefattar, som tidigare nämnts i avgränsningsavsnittet, sex nummer av 

respektive tidning.  

Dessa nummer är representerade i undersökningen: 

 

Body (B&k)   
 Nr. 2, februari     2004, 100 sidor.  

 Nr. 3, mars           2004, 100 sidor.  

 Nr. 5, maj              2004, 100 sidor. 

 Nr. 4, april            2004, 100 sidor.  

 Nr. 10, oktober     2005, 115 sidor.  

 Nr. 11, november 2005, 115 sidor. 

 

Fitness magazine 
 Nr. 2, februari     2004, 99 sidor.  

 Nr. 3, mars          2004, 99 sidor. 

 Nr. 4, april           2004, 99 sidor.  

 Nr. 5, maj             2004, 99 sidor. 

 Nr. 10, oktober     2005, 99 sidor.  

 Nr. 11, november 2005, 91 sidor.  
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2.2 De båda tidningarnas Bakgrund 

 

2.21 Fitness  
1995 startade den tidning som idag heter Magazine Fitness. Den grundades av Bonniers 

Franzine Media i samarbete med Effektiv Produktion och gavs namnet Fitness och Aerobics. 

Redan efter två år blev tidningen ledande på marknaden i sin genre, dvs. sporttidning för 

kvinnor vars huvudfokus ligger på att göra reportage om träning, kost och hälsotrender.  

1998 övergår tidningen till Bonnier Tidskrifter och ingår därmed i en tidningsfamilj där bl.a. 

tidsskrifter som Sköna Hem, Allt om Mat och Teknikens Värld ingår. 2001 byter tidningen 

namn till det nuvarande, Fitness Magazine och nu kan man även läsa tidningen över nätet, ett 

sätt som man når ytterligare 33 000 läsare på. Året efter får tidningen en riktig uppåtsving, 

och med Minna Tunberger från Aftonbladet som ny chefsredaktör genomförs flertalet lyckade 

prenumerationskampanjer samtidigt som avtal knyts med flera stora träningskedjor.    

Januari 2003 når hemsidan den rekordhöga siffran på 1.7 miljoner träffar i månaden och 

lösnummerförsäljningen har nu ökat med 70 %. (www.fitnessmagazine.se, 051206) 

 

Fitness utkommer i dagsläget med elva nummer varje år. Detta innebär ett nummer i månaden 

på ca 90-100 sidor med ett dubbelnummer under sommaren. Tidningen har idag ungefär 

119 000 läsare varje månad (exklusive de som enbart läser den reducerade tidningen på nätet) 

och av dessa är 15 000 prenumeranter som istället för att köpa tidningen får den direkt hem i 

brevlådan. Som prenumerant får man dessutom ett mejlutskick från redaktionen varje månad 

som informerar läsaren om tävlingar, nya nyttiga recept eller vad som kan köpas i 

webbshopen. Fitness säljs även i Norge och Finland men dock bara på svenska. (uppgifter 

givna av Nabavi Shenor, Annonsansvarig på Fitnessredaktionen, 051206) 

Enligt tidningens egen statistik är en stor majoritet av läsarna yngre, närmare bestämt 65 % av 

alla läsare är under 34år. Av dessa är ungefär 70 % kvinnor och 30 % män och en stor 

majoritet av dem boende i någon av Sveriges större städer. Genomsnittsläsaren är vidare 

enligt tidningens annonsansvarige Shenor Nabavi mycket intresserad av kost, träning, mode, 

hälsa och trender och ägnar sig personligen åt gymträning ca tre gånger i veckan. Och det som 

hamnar överst på listan över efterfrågade reportageämnen bland läsarna är b la. olika 

tränar/ledarutbildningar, utbildningar i kost och hälsa, resor till olika resmål där någon form 

av träning kan utföras samt målinriktade träningsprogram.  
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Tidningen huvudsyfte till en början var att nå de tjejer som ägnade sig år gymsporter såsom, 

styrketräning, spinning och annan gruppträning men under de senaste åren säger man sig ha 

lagt om strategin en aning och försöker nu även få tjejer med ett mer allmänt sportintresse 

intresserande av att köpa eller prenumerera på tidningen. (Nabavi Shenor, Annonsansvarig på 

Fitnessredaktionen) & (www.fitnessmagazine.se) 

 

2.2.2 Body 

B & K (Bodybuilding & Kraftsport) grundades 1981. Tidningen utkommer månadsvis med 

elva nummer varje år där juninumret är ett lite större ”sommarnummer”. Tidningen bytte för 

bara mindre än ett år sedan den ursprungliga titeln B & K mot titeln Body, detta pga. att den 

gamla kändes omodern och förlegad. Tidningens innehåll är väldigt begränsat och den 

innehåller nästan uteslutande artiklar/reportage om fitness, gymträning, kraftsporter såsom 

”starkaste man” kost, dieter och det huvudsakliga ämnet bodybuilding. Över 80 % av läsarna 

är män och 60 % av dem är under 25 år.(www.body.se) 

  

Jag har försökt att kontakta Body’s redaktion flertalet gånger både över telefon och via mejl. 

Har dessutom sökt efter information om tidningen över Internet men tyvärr inte lyckats hitta 

mer än det som skrivits ovan. Vidare information kan jag därför inte ge om tidningen utan 

bara konstatera att, efter samtal med ett flertal läsare och observationer i olika butiker som är 

återförsäljare av tidningen, Body är den enda svenska tidningen av sitt slag och därmed även 

den mest sålda. 
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3 Teoriavsnitt 
I min analys kommer jag att utgå från två olika teorier. Mest tyngdpunkt kommer dock att 

ligga på Anja Hirdmans genusbegrepp och hennes konstruktivistiska medieperspektiv. Detta 

vill jag understryka eftersom den plats teorin om symbolisk interaktionism fått i detta kapitel, 

med över det dubbla sidutrymmet, lätt kan tolkas som om den vore min huvudteori, så är dock 

inte fallet. Anledningen är istället att teorin om symbolisk interaktionism behöver mer 

utrymme för att klart och tydligt kunna förklaras. Båda teorierna kommer jag dock att 

använda mig av som hjälpmedel och utgångspunkt i min undersökning för att föröka hitta 

mönster och underliggande budskap i de båda tidningarna Body och Fitness.  
 

3.1 Genusbegreppet 
Genusbegreppet utvecklades för att få en mer inträngande förståelse av maktförhållandena 

mellan män och kvinnor. Det är med andra ord ett ”symbiotiskt begrepp där fokus ligger på 

hur förhållandet mellan ”manligt” och ”kvinnligt” definieras inom olika diskurser/institutioner 

och vilka mönster denna relation ger uttryck för.”(Hirdman Y 1998 s.50-52) 
 

 Begreppet genus refererar till de sociala, historiska och kulturella betydelser som vid en viss tid tillskrivs 

kategorierna man och kvinna. […] Användandet av termen genus kan ses som en utveckling från begreppen 

könsroll och socialt kön. (Hirdman A 2001 s.13)  

 

3.1.1 Hur skapas mening? 

Tidigare forskning om media har haft som uppgift att kritisera de stereotypa 

representationerna av kvinnan och i vissa fall även mannen som framställs. När detta görs 

förutsätter man att det i verkligheten existerar ”vekliga” kvinnor och män som kan och 

därmed istället bör uppvisas i media. Det mediala utbudet blir då värderat i termer av 

framställningens verklighetskvalitéer, dvs. om det är en sann och verklighetstrogen bild som 

levereras eller inte. (Hirdman A 2001) 

Utifrån ett konstruktivistiskt medieperspektiv ses representationer som en aktiv process av 

urval och presentationer som i sig skapar betydelse. Dessa representationer återger inte bara 

idéer om kvinnor och män utan är också med och skapar dem.  
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I denna uppsats vill jag därför, i likhet med Anja Hirdman i hennes avhandling Tilltalande 

bilder (2001), istället se de mediala representationerna som en: 
 

aktiv process av urval och presentationer som i sig skapar betydelse.[…] Om man gör detta läggs fokus på hur 

mening skapas istället för vad medierna visar och man kan då försöka få en förståelse för vilket sätt idéer om 

femininitet respektive maskulinitet får en betydelse för oss. (Hirdman A 2001 s.14) 

 

 ”Viktigt blir även att ta hänsyn till att skilda mediala föreställningar om femininiteter och 

maskuliniteter kan förmedlas beroende på om publiken antas bestå av kvinnor eller män.” 

(Craig 1992 s.208) Dessa föreställningar om publiken är en förutsättning som är 

grundläggande för de flesta medietypers existens och det är utifrån dessa tolkningar om vem 

publiken är och vilka behov de har som verksamheten till stora delar fortgår och därmed 

legitimeras. (Edin 2000)    

 

3.2 Symbolisk interaktionism 

3.2.1 Bakgrund 

Den symboliska interaktionismens fader och grundare anses vara filosofen George Herbert 

Mead. Mead levde och verkade mellan 1863-1931 men publicerade dock mycket lite av sitt 

omfattande arbete. Inte heller teorin om den symboliska interaktionismen publicerade han 

utan det blev hans universitetsstudenter, i huvudsak en vid namn Herbert Blumer som 1937 

fick stå för det. Blumer utvecklade och tolkade teorin som har som syfte att sammanfatta ett 

perspektiv som motsvarar ett analysredskap för en förståelse av den sociala verkligheten.  

Från början uppstod den symboliska interaktionismen som en reaktion mot det mätbara. Man 

hade under denna tid börjat ifrågasätta den objektiva metod naturvetenskapen använde sig av 

(methodenstreit) och man ställde sig frågan om man kanske var i behov av en mer subjektiv 

mätningsmetod än den man tidigare använt sig av. (Jönsson K, Norman T 2000)  

 

3.2.2 Teorins innebörd  

Den symboliska interaktionismen är ett perspektiv, ett synsätt för en analys av den sociala 

verkligheten. (Jönsson K, Norman T 2000) Fokus ligger på den sociala interaktionens 

karaktär och de dynamiska sociala aktiviteter som äger rum mellan individer. Genom att 

fokusera på interaktionen i sig som studieobjekt (och med interaktion menar man inte bara det 

traditionella samspelet individer mellan utan även vanor, attityder, gällande mönster, 

symboler och värderingar som uppstår i ett samhälle och inom en viss kultur) skapar den 

 15



symboliska interaktionismen en mer aktiv bild av människan samtidigt som man förkastar den 

bild av människan där hon beskrivs som en passiv och determinerad organism. ”Individer 

interagerar och samhällen är uppbyggda av interagerande människor, människor som ständigt 

förändras i sin interaktion samtidigt som samhället förändras genom den sociala 

verkligheten.” (Jönsson K, Norman T 2000 s.12)  

 

3.2.3 Symboler 

Hela vår värld är symbolisk, vi ser, vi hör, vi tänker och vi handlar med hjälp av symboler. 

Det är genom den symboliska interaktionen med varandra som vi ger världen en mening och 

utvecklar den verklighet mot vilken vi handlar. Varje individ lär sig hur man beter sig i 

samhället genom symboler och blir således en del av samhället genom dessa.(Jönsson K, 

Norman T 2000) Det är efter den primära socialisationsprocessen som varje symbol har 

utvecklat en vidare mening för varje individ. Detta innebär att en symbols betydelse och 

innebörd kan variera markant från en kultur och individ till en annan eftersom de olika 

individernas inlärningsprocess och omvärld då inte sett likadan ut. Någonting uppfattas som 

onormalt eller konstigt i ett samhälle bara av den enkla anledning att det finns regler mot det 

och en person är bara avvikande om man är mot regeln eller bryter mot den, det finns dock 

vissa signifikanta (karaktäristiska) symboler som har näst intill identisk betydelse oavsett om 

du överskrider olika kulturella eller moraliska gränser. (Jönsson K, Norman T 2000) 

Slutsatsen man kan dra blir ändå att individen blir den hon är genom sin interaktion med 

andra individer och genom sin delaktighet i det samhälle hon lever i.  

 

3.2.4 En individs föreställningsvärld 

Genom att både omedvetet och medvetet tänka kommunicerar och interagerar vi inte bara 

med andra individer utan även med oss själva. När vi tänker gör vi detta i vår 

föreställningsvärld och precis som när vi talar så manipulerar vi symbolerna inom oss i 

föreställningsvärlden. En individs föreställningsvärld kan definieras som en symbolisk 

handling riktad mot jaget, en symbolisk aktivitet som aktören riktar mot sitt eget jag. (Jönsson 

K, Norman T 2000) Det är i föreställningsvärlden som vi exempelvis definierar situationer 

och händelser. Vår föreställningsvärld förändras kontinuerligt i och med de nya erfarenheter 

vi skaffar oss genom att leva varje dag. Allt eftersom vår definition av en situation förändras, 

förändras även vår föreställningsvärld och en förändrad föreställningsvärld förändrar även hur 

vi ska definiera en specifik situation. Inom en kultur delar vi alla en likartad 

föreställningsvärld och definitioner av olika situationer.  

 16



Därigenom råder konsensus genom vilken samhället och gruppen är möjliga. Samtidigt är 

denna konsensus nödvändig för att våra föreställningsvärldar och vår sociala interaktion skall 

kunna fungera. (Trost J, Levin I 1996)   

 

3.2.5 Den generaliserande andre 

En individ skapar det egna jaget i interaktion med andra genom att observera hur andra uppför 

sig. Ett barn lär sig t ex att interagera inom ramarna för det normala genom att imitera 

omvärlden. Genom denna process lär sig barnet vad som är accepterat beteende och vad som 

är förväntat av omvärlden. Genom att imitera andra så lär sig barnet hur andra individer ser på 

världen och hur andras förväntningar på den sociala rollen fungerar som en regelbok för vad 

som är normalt beteende. Barnet kan inte lära sig hur varje enskild individs uppfattning av 

omvärlden ser ut utan det är en mer generaliserande bild som insocialiseras. Detta kallar Mead 

”den generaliserande andre” och innebär kortfattat den allmängiltiga bild ett samhälle delar 

med varandra inom gruppen.(Cuff m fl 1998) Den generaliserande andre är det organiserade 

samhället eller den sociala grupp som ger individen ett eget jag. (Strauss 1977) Individen 

uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserande andre som en helhet, 

vilken består av samhället eller gruppen. Samhällets, gruppen och den generaliserande andres 

perspektiv på hur man ska bete sig är även det perspektiv som man ser sig själv med.     

 

3.3 Begreppsutredning/centrala begrepp 
 Fitness. Fitness som tävlingsgren innebär att man tävlar i en fysikrond där en viss 

klädsel är obligatorisk samt en gymnastisk uppvisningsrond där det är valfri klädsel 

som gäller. Styrka, smidighet och musikalitet bedöms tillsammans med utstrålning och 

utseende. (Fitness 2006 nr.1) 

 Athletic fitness. I denna gren ska man, förutom den ovannämnda fysikronden och 

den gymnastiska uppvisningsronden utföra ett antal på förhand bestämda 

styrkemoment. Styrkemomenten består av en hinderbana och ett antal övningar som 

kräver en stark och smidig överkropp. I fysikronden bär kvinnorna bikini och männen 

korta och tighta shorts medan de tävlande i hinderbanan och i styrkemomenten får 

använda en valfri klädsel. (Fitness 2006 nr.1) 

 Bodyfitness. Här strävar de tävlande efter en muskulös och symetrisk kropp med en 

så liten mängd kroppsfett som möjligt. I denna tävlingsform handlar det enbart om den 

ytliga fysiken och deltagarna bedöms efter den kroppsliga fysiken, håret, huden och 
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utstrålningen. Oftast är de bästa inom denna sport aningen mer muskulösa än de som 

tävlar i vanlig Fitness eller Athletic fitness eftersom ingen smidighet krävs. (Fitness 

2006 nr.1) 

 Bodybuilding. I bodybuilding är det enbart det yttre som bedöms. Man tävlar, till 

skillnad från i fitness i viktklasser och det är mottot ju mer muskler desto bättre som 

gäller. Förutom gigantiska muskler krävs även minimalt med kroppsfett och att 

musklerna är proportionerliga. Alltså får inte benen vara för stora i jämförelse med 

överkroppen eller tvärtom, det är perfekt symmetri som eftersträvas. 

(Tävlingsintroduktion av Ove Rytter Fitnessfestivalen i Göteborg 051210) 

 Kost/tränings/hälsoprofil. Med profil avser jag i denna uppsats en person som gjort 

sig känd i fitness - och träningskretsar genom sin sport, sitt hälso - eller 

träningskunnande eller som hälsokock eller liknande. Detta ”kändisskap” utnyttjas 

sedan för att marknadsföra eller främja en viss träningsteknik, diet, produkt eller 

liknande.  

 Wellness. Har inte hittat någon exakt definition på detta begrepp men enligt min 

uppfattning innefattar det kost, levnadssätt men främst träning som utvecklats för att 

främja personers välmående. Det handlar främst om en stressfri vardag med hälsosam 

kost och funktionell träning såsom; Yoga och Pilates. Båda dessa träningsformer 

handlar om att använda den egna kroppen som redskap för att skapa en stark och 

smidig kropp och ett lugnt och harmoniskt själsliv.    
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4. Analysavsnitt 
4.1 Inledning 
Vi lever i ett samhälle med olika förväntningar och regler för hur kvinnor och män bör vara 

och se ut. Som ung har man idag fler möjligheter att forma sitt liv i jämförelse med vad andra 

generationer haft, men med de ökade valmöjligheterna följer även de ökade kraven, och 

riskerna att misslyckas och rädslan att inte räcka upp till de mått på ytlig perfektion som det 

idag krävs i det västerländska samhället. Press, tv, reklam, dvs. all media i stort sett, låter oss 

inte för en sekund glömma vad det är vi bör sträva efter. Det är allmänt accepterat, eller 

kanske inte accepterat men åtminstone för oss alla ett medvetet faktum att vi bör sträva efter 

framgång, personlig lycka och inte minst skönhet. Media har mer än någonting annat idag 

makten att sända budskap och sätta regler.  

 

Den debatt som idag, och de senaste årtiondena har pågått innebär i stort sett att man som 

kvinna förväntas vara smal och vacker medan man som man med sin överordning och därmed 

sitt maktövertag inte behöver hålla lika hög fysisk ”standard”. Detta är ett både kontroversiellt 

och känsligt ämne vilket gör att det känns naturligt för mig att även tillämpa dessa ”fördomar” 

och teorier på de två tidningarna Body och Fitness. Detta blir alltså tankar som ligger till 

grund för de tankegångar jag haft när jag genomfört mitt uppsatsarbete.   
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4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
I den kvantitativa delen av analysen kommer jag att redogöra för hur mycket utrymme de 

olika indelade områdena får i de båda tidningarna. Det räknade innehållet är uppdelat under 

olika huvudrubriker såsom reportage/artiklar, reklam, insändare med frågor och svar samt 

bilder med eventuella bildtexter. Under de olika huvudrubrikerna finns ett antal, enligt min 

uppfattning, passande kategorier som alla är representerade i form av sidor i någon av de två 

tidningarna. De olika kategorierna har jag sedan ställt upp i en tabell för att på ett 

lättåtkomligt sätt kunna redogöra för den information jag fått genom undersökningen.  

Innan tabelluppställningen kommer jag ha ett stycke som på ett mer ingående sätt definierar 

och förklarar de kategoriseringar som gjorts i tabellen. Efter tabellen kommer jag även att 

göra en kortare förklaring på vad det är vi kan se i tabelluppställningen.   

 
4.3 Tabelldefiniering 
Kommer nedan att göra en kort redovisning och definiera de huvud – och underrubriker jag 

valt att använda mig av i den kvantitativa delen av analysen.  

 

 Reportage och Artiklar 
Träningsprofil. Denna kategori innefattar reportage/artiklar innehållande en text om träning 

och/eller kropp med utgångspunkt från en, för läsaren, välkänd idrott/fitnessutövare. Fokus 

ligger på hur ”träningsprofilen” anser träningen eller övningarna ska utföras och inte på 

träningen eller övningen i sig. (Detta med syftet att använda den tränande personen som 

förebild eller förespråkare för en viss övning eller ett visst utförandesätt) 

 

Kost/hälsoprofil. Denna kategori innefattar reportage/artiklar innehållande en text om kost 

med utgångspunkt från en, för läsaren, välkänd kock/dietist eller motsvarande. Fokus ligger 

på vad ”kost/hälsoprofilen” anser vara rätt kost, rätt sammansättning av fett, protein och 

kolhydrater och inte på vad tex. vetenskapliga undersökningar kommit fram till.  (Detta med 

syftet att använda kost/hälsoprofilen som förebild eller förespråkare för en viss diet eller ett 

visst sätt att sammansätta sina måltider) 

 

Hollywoodprofil. Denna kategori innefattar reportage/artiklar där huvudfokus ligger på hur 

en (i majoriteten av artiklarna) amerikansk ”stjärna” lever. Detta kan handla om allt från så 

tränar Jennifer Lopez, så äter Brad Pitt eller hur har yogan hjälp Madonna?  
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(I denna typ av artikel blir det ”hollywoodprofilen” som ska verka som förespråkare eller 

förebild för ett visst beteende) 

 

Träning/Kropp. Denna kategori innefattar reportage/artiklar där huvudfokus ligger på hur du 

kan förändra din kropp med hjälp an fysisk aktivitet. Det kan handla om allt från 

hemmaträning till gymträning och promenader. Dock ligger fokus alltid på den fysiska 

aktivitetens verkan på kroppen.  

 

Kost/tillskott. Denna kategori innefattar reportage/artiklar där huvudfokus ligger på hur du 

kan påverka din hälsa, din vikt, din kropp och ditt välmående genom kosten eller med hjälp av 

ett kosttillskott. Fokus ligger enbart på matens/kosttillskottens verkan på din kropp.  

 

”Wellness”. Denna kategori innefattar reportage/artiklar där huvudfokus ligger på mental och 

psykologisk hälsa. Det kan handla om allt från mental coachning, frågar som berör sambandet 

mellan kropp och själ, sjukdomar eller idrottsskador.  

 

Kläder/skor, Denna kategori innefattar reportage/artiklar där huvudfokus ligger på kläder 

eller skor för träningsbruk. Det kan handla om ”rätt” träningsskor för löpning eller aerobics 

eller vilket material ”andas” bäst och får dig att svettas mindre. 

 

 (Mat/recept. Denna kategori innefattar reportage/artiklar där huvudfokus ligger på mat. Det 

kan vara artiklar på alternativa recept på nyttigare julmat eller efterrätter eller bara en samling 

recept. Recepten är dock alltid anpassade till aktiva människor eller människor som vill leva 

lite ”sundare”.    

 

 Reklam 
Kosttillskott. Denna kategori innefattar reklam för allt inom området för kosttillskott såsom 

proteinpulver, matersättningsprodukter i form av pulver eller bars, vitamintillskott, tabletter 

för ökad förbränning eller muskeltillväxt, återhämtnings/sportdrycker mm.   

 

Kläder/skor/redskap. Denna kategori innefattar reklam för kläder, skor samt träningsredskap 

såsom hantlar, löpband eller träningscyklar.  

 

 21



Skönhetsprodukter/behandlingar. Denna kategori innefattar reklam för allt som har med 

den yttre fysiken att göra samt det mentala välmåendet. Det kan handla om hårvårdsprodukter, 

smink cellulitkrämer, massagebehandlingar eller solarium.   

 

Mat/dryck. Denna kategori innefattar reklam för allt ät – eller drickbart. I majoriteten av 

annonserna handlar det om mat av ”sundare” karaktär.  

Tidningar/böcker/skivor. Denna kategori innefattar reklam för kost- och träningstidningar 

samt böcker med samma innehåll. Kokböcker, motivationsskivor och träningsskivor hamnar 

även i denna kategori.  

 

Resor/evenemang/träningsanläggningar/tränar – eller kost utbildningar. Denna kategori 

innefattar reklam för resmål med möjlighet till någon form av fysisk aktivitet, sport – eller 

idrottsevenemang och tävlingar, olika träningsanläggningar samt olika former av utbildningar 

på relevanta områden.  

 

Insändare/frågor och svar 

Kost. Denna kategori innefattar brev med frågor insända till tidningen av läsare som handlar 

om kost. Dessa frågor publiceras sedan i tidningen och besvaras av kunnig på området.  

 

Träning/kropp. Denna kategori innefattar brev med frågor insända till tidningen av läsare 

som handlar om träningen eller kroppen. Dessa frågor publiceras sedan i tidningen och 

besvaras av kunnig på området.  

 

Wellness. Denna kategori innefattar brev med frågor insända till tidningen av läsare som 

handlar om mental coachning, idrottspsykologi, medicin samt skador. Dessa frågor publiceras 

sedan i tidningen och besvaras av kunnig på området.  

 

Bilder med eventuella bildtexter 

Poserings – och inspirationsbilder. Denna kategori innefattar bilder från tävlingar i t ex. 

bodybuilding eller fitness samt idrottsevenemang eller andra sporttillställningar. I vissa fall 

förekommer kortare bildtexter.    
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Annat. Innehåll som inte passar in under någon av de ovan nämnda kategorierna. Detta kan 

vara b la. ledare, framsida, innehållsförteckning, reklam för den egna tidningen eller och nästa 

nummer, insändare med frågor om gamla nummer, tävlingsresultat samt artiklar som är 

mindre än ¼ sida.    
 
Detta material kommer även att ligga som underlag för den kvalitativa innehållsanalysen.      
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4.4 Tabell till den kvantitativa innehållsanalysen 
 
Artiklar, annonser eller bilder som upptar mindre än ¼ sida i tidningen har hamnat utanför 
undersökningens gränser för vad som känns relevant att ta upp i analysen.  
 
 
 
 

*De sammanlagda sidorna avviker från det totala antalet sidor med tre sidor i Body respektive 
en sida i Fitness. Detta pga. de avrundningar till halva sidor som gjorts i undersökningen.    

Kategorier     

Reportage/Artiklar Body  Fitness  
 Antal sidor Antal sidor % Antal sidor Antal sidor %

Träningsprofil 156                  24.8 % 46                    7.8 %
Kost/Hälsoprofil 27                    4.3 % 0 0

"Hollywood" profil 0 0 % 5                    0.9 %
Träning/Kropp 38 6 % 108                  18.4 %

Kost/tillskott 26                    4.1 %                     42.5                    7.2 %
Wellness 0 0 38                    6.5 %

Kläder/Skor 0 0 37                    6.3 %
Mat/recept 8                    1.3 %                     55.5                    9.5 %

     
Reklam     

Kosttillskott                   136.5 22 % 35 6 %
Kläder/Skor/redskap                     42.5                    6.7 %                     40.5                    6.9 %

Skönhetsprod/behandlingar 1                    0.2 %                       7.5                    1.3 % 
Mat/Dryck                       4.5                    0.7 % 17 3 %

Tidn/böcker/skivor 18                    2.9 % 14                    2.4 %
Resor/evenem/anläggn/utbild

. 
16                    2.5 %                     45.5                    7.8 %

     
Insändare/Frågor & svar     

Kost 6 1 % 6 1 %
Träning/kropp 20                    3.2 % 6 1 %

Wellness 0 0 12 2 %
     

Bilder med ev. bildtexter     
Posering/inspirationsbilder 53                    8.4 % 12 2 %

     
**Annat 75                  12.4 %                     58.5 10 %
Summa *633 100 % *587 100 %

**Kategorin ”annat” beskrivs mer ingående i sista stycket under rubriken tabelldefiniering. 
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4.5 Tabellförklaring 
 
Har efter en tids arbete kommit fram till att jag genom ovan valda kategorier på bästa sätt kan 

redovisa för det material jag i mitt arbete undersökt. Jag vägde noga för - och nackdelar med 

fler respektive färre kategorier men har inte hittat något lämpligt sätt att antingen utesluta 

någon av de redan existerande eller skapa en helt ny kategori. Kategorierna Träningsprofil 

och Träning/kropp samt Kost/hälsoprofil och Kost/tillskott kan tyckas vara kategorier som 

behandlar samma ämne och därför skulle kunna hamna i samma kolumn, finns dock en 

välmotiverad anledning till att dessa kategorier inte slagits samman vilket framkommer i den 

kvalitativa analysdelen.   

 

I tabellen kan man se tydliga skillnader i innehåll i de olika tidningarna. När det handlar om 

träningsreportage riktade till män använder man sig gärna av en ”profil” för främja sitt syfte, 

detta gör man inta alls lika ofta i Fitness. Den mentala och psykologiska hälsan sk. Wellness, 

upptar ungefär 6.5% av Fitness innehåll med inga reportage eller artiklar på ämnet är 

representerade i Body. Inte heller mat och recept får något större utrymme i Body, till skillnad 

från Fitness som innehåller 9.5% mat eller recept upptar bara 1.3% av Body’s innehåll samma 

ämne.  

 

 

Reklam och annonser i tidningarna har ungefär samma siffror i flertalet kategorier. När det 

handlar om resor mm, skönhetsprodukter/behandlingar samt mat så ligger förvisso Fitness 

något högre men den stora skillnaden hittar vi dock i antalet sidor med reklam för 

kosttillskott. 6% av Fitness innehåller reklam för tillskott medan det är hela 22% i Body.  

Även antalet sidor med posering – och inspirationsbilder skiljer sig mycket från den ena 

tidningen till den andra. Body har 8.4% posering/inspirationsbilder medan Fitness bara har 

2%.  
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4.6 Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa analysen kommer att inledas med ett kort inledande introduktionsstycke. 

Analysen är sedan uppdelad under att antal rubriker. Under varje rubrik kommer jag att titta 

närmre och analysera ett fenomen som förekommer i någon av tidningarna och sedan jämföra 

det jag hittat med den andra tidningen. Ämnen som jag kommer att ta upp i min undersökning 

är b la. hur tilltal och språkbruk ser ut i de två tidningarna och vilka budskap texterna 

förmedlar till sina läsare. Jag kommer även att titta lite närmre på de ideal de båda tidningarna 

förmedlar och i och med det även förespråkar.  
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4.7 Idealbilder  
Genom att närmre studera de texter och bilder som uppvisas i Fitness och Body kan jag 

konstatera att den yttre fysiken är av stor vikt. Kan kännas självklart eftersom det är två 

träningstidningar det handlar om men min fråga blir då istället hur skiljer sig de olika 

tidningarnas ideal åt? Även om Fitness har ett bredare utbud av skönhetsartiklar och liknande 

vill jag ändå slå fast att fixeringen kring den yttre fysikens vikt är minst sagt lika viktig i Body 

som i Fitness.  

 

Kvinnors kroppar anses ofta behandlas som objekt och det finns idag tusentals studier om 

kroppsliga föreställningar och om hur kvinnlighet skapas inom film, fotografier och genom 

andra medier, föreställningssystem genom vilka de kvinnliga kropparna definieras som vackra 

eller fula, tjocka eller smala. (Connell 1999) Dessa föreställningar om vad som är vackert 

eller fult, ”maskulint” eller ”feminint” hittas i en väldigt stor utsträckning även i Body.  

Om vi tittar närmre på de budskap artiklarna och bilderna i Body sänder uppfattas dom som 

minst lika ytliga och fysiskt fixerade som de som återfinns i Fitness. Lika viktigt som man får 

känslan av att det är för en kvinna att ha en vacker, kvinnlig och vältränad kropp, lika viktigt 

uppfattar jag det som att det är, eller åtminstone borde vara, för de män som läser Body.  

”Sann maskulinitet” förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar, det finns inneboende i 

den manliga kroppen. Detta visas tydligt i bilderna och texterna på de gigantiska och 

välbyggda män som finns representerade i tidningen. Och detta är ett ideal som uppfattas som 

minst lika verklighetsfrånvarande som det ideal Fitness tillsammans med många andra 

”kvinnomagasin” uppvisar. Kropparna som i tidningarna uppvisas är från början neutrala ytor 

som den sociala symbolismen sedan kan lämna sitt avtryck på. (Connell 1999) 

 

4.8 Intresse för män respektive kvinnor 

Efter att noga studerat sex utvalda nummer av Fitness respektive sex nummer av Body kan jag 

konstatera att båda tidningar följer sitt syfte att skriva om träning. Dock sker detta på mycket 

varierande sätt och val av ämne samt omfattningen av det utrymme varje område får skiljer 

sig mycket från den ena tidningen till den andra.  

 

Body’s innehåll är i jämförelse med Fitness relativt monotont. Artiklarna ser ut på ungefär 

samma sätt i de olika numren och avvikandet till andra ämnen och områden är begränsade.  
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Som framgick i tabellen på sidan 15 upptas över 50 % av Body’s innehåll av antingen 

träningsreportage med utgångspunkt från en ”träningsprofil”, posering/inspirationsbilder eller 

reklam för kosttillskott, detta till skillnad från Fitness som har ett mer spritt innehåll. Enligt 

Anja Hirdman, författare till boken Tilltalande bilder (2001), är detta ett vanligt 

förekommande fenomen i ”veckotidningsbranschen”. Tidningar som har män som tänkt 

målgrupp har en tendens att utgå från individualistiska intressen och hobbys medan tidningar 

skrivna för kvinnor istället ser alla kvinnor som potentiella läsare. Med detta menar Hirdman 

att tidningar med kvinnor som huvudsaklig målgrupp inte är lika ”nischade” utan har ett mer 

allmänt innehåll vilket innebär att tidningens innehåll istället beror på vilken åldersgrupp man 

vill locka till sig. Detta gör man genom att ”isolera en viss fas, tonår, ung mor, ung kvinna 

eller medelålders kvinna som sedan blir synonymt med en viss tidnings definition av 

densamma och därmed blir idéer om ålder tidsbundet både socialt och kulturellt”. (Hirdman 

2001 s.9) Tidningar riktade till män däremot har inte ett lika allmänt innehåll. Några av de 

nyare tidningarna på marknaden försöker sig i och för sig på det men det är dock vanligast att 

tidningar med män som målgrupp utgår från individualistiska intressen såsom golf, fiske, 

datorer eller i detta fall bodybuilding och gymträning. Man utgår alltså ifrån att män, oavsett 

ålder kan dela ett och samma intresse vilket gör det möjligt för tidningen att till skillnad från 

”kvinnotidningar”, och i detta fall Fitness, utesluter det som inte hamnar under rubriken för 

det syfte tidningen säger sig ha. (Hirdman 2001) På detta sätt får män läsa en tidning som 

strikt följer sitt syfte medan kvinnor är menade att även läsa artiklar som rör sig utanför 

gränsen av vad som egentligen är väsentligt inom ramen för det angivna syftet.  

 

Detta fenomen kan få rollen som den generaliserande andre, dvs. det blir tidningens 

perspektiv och syn på kvinnor som mindre benägna att ägna sig åt en specifik 

fritidssysselsättning som får ligga som norm för hur en genomsnittlig kvinna uppfattas eller 

förväntas vara. Den allmängiltiga bilden av män som innehavare av ett individualistiskt 

intresse och kvinnan som ”lite smått intresserad av mycket” blir den bild som tidningarna 

förmedlar till sina läsare. Detta med utgångspunkt ifrån att det är tidningarnas innehåll som 

verkar som den generaliserande andre och därmed bidrar till den allmängiltiga bild och i 

förlängningen gemensamma uppfattning tidningarnas läsare blir insocialiserade med.     
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4.9 Språkbruk och tilltal i de båda tidningarna 
När man läser ett nummer av Fitness och därefter ett nummer av Body slås man nästan direkt 

av hur tilltalet i tidningarna skiljer sig ifrån varandra. Som exempel på hur detta kan ta sig 

uttryck vill jag använda en artikel från Body respektive en från Fitness. Body’s artikel går 

under rubriken Gå ut! Bränn mer fett utanför gymmet! (Body 2004 nr.5) och hamnar under 

kategorin reportage, Träning/Kropp. Även Fitness artikel placeras i denna kategori och denna 

går under rubriken Från soffpotatis till löpardrottning! (Fitness 2004 nr.3) Body’s artikel 

handlar i korta drag om att träningens intensitet är den viktigaste faktorn när det handlar om 

att bränna fett. Man går närmre in på hur långa konditionspass i gymmet kan bytas ut mot 

kortare i löparspåret så länge man håller koll på pulsen eller istället kör intervallträning. Ett 

kortare avsnitt om hur du bibehåller musklerna under konditionsträning och 

fettförbränningsträning finns också med.  

  

Fitness artikel handlar om hur du ”lär dig att springa”. Den berättar hur du ska sätta 

långsiktiga mål och kortare delmål för att öka motivationen att fortsätta springa och hur 

intervallöpning ger snabba och effektiva resultat på konditionen och fettförbränningen. Man 

skriver även om vikten av att ha en löparkompis och hur man använder sig av en pulsmätare i 

sin träning. Reportaget avslutas med två sidor med information om och reklam av några olika 

pulsmätarmodeller samt en helsidesartikel om en tjej som gått från ”soffpotatis” och rökare 

till att springa tjejmilen och efter en tid även förbättra sina löparresultat.    

 

De två artiklarna skiljer sig förvisso en aning rent innehållsmässigt men det som jag vill titta 

närmre på just här är det språk och det tilltal man använder sig av för att locka till sig läsaren. 

Man kan urskilja att genus inte bara uttrycks i tidningarnas innehåll utan även i sitt 

förhållande till publiken genom sina tilltal. Enligt Hirdman är det en vanligt förekommande 

syn inom forskningen av veckopress att tidningen producerar ”intima rum av gemenskaper”. 

”Denna intima ton anses bygga på skapandet av ett ’vi’ mellan tidningen och den potentiella 

läsaren.” (Hirdman 2001 s.19) För att analysera tidningens relation till publiken använder sig 

Hirdman av begreppet homosocialitet. 
 

Detta begrepp beskriver band mellan personer av samma kön och är knutet till idéer om gemenskaper och dess 

homosociala band kan sedan vara mindre eller mer starka och bland annat inbegripa känslor av identifiering och 

lojalitet, av att dela samma erfarenheter, eller vara svaga där man hellre lierar sig med det andra könet än den 

egna gruppen. (Hirdman 2001 s.19)  
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Uttrycket används ofta för att beskriva mäns särbehandling av andra män och de homosociala 

banden ses då som basen för en maskulin överordning. Den kvinnliga homosocialiteten i sin 

tur anses vara betydligt svagare i sin ställning än den manliga, något som förklaras genom att 

kvinnors tillgång till inflytande anses vara beroende av män. Det hävdas att kvinnor lätt 

hamnar i konflikter med varandra vilket utvecklar motstridiga intressen som i förlängningen 

bidrar till att få kvinnliga homosociala allianser skapas. (Hirdman 2001)  

Homosocialiteten är ett system av förväntningar och normer som skapas och förs vidare av en 

rad samhälleliga institutioner; familj, skola, vänner och arbetsplatsen och enligt Hirdman kan 

vi dessutom räkna in medierna här. För just våra medier, i detta fall den skrivna texten, är det 

homosociala bandet av stor vikt. De har som uppgift att skilja ut publiken efter kön och sedan 

skapa specifika gemenskaper baserade på idéer och tankar om vad dessa kön innebär. Därför 

vill jag på samma sätt som Hirdman gjort i sin undersökning av Fib aktuellt och Vecko Revyn 

försöka se de båda tidningarna som:  

 
’homosociala medierum’ fyllda av idéer och tankar om könens relationer såväl med varandra som till sig 

själva.[…] Genom att ta fasta på hur banden till läsarna byggs upp får vi en mer komplex förståelse av vad dessa 

mediala enkönade publikrelationer består av och hur de placerar kvinnor och män i förhållande till varandra. 

(Hirdman 2001 s.21) 

 

4.10 Hur ”tilltalas” läsarna?   
Det kvinnliga tilltalet är av en mer sluten form. Genom formuleringar såsom; ska du 

springa… och om du känner att du vill lägga ner lite mer tid... så etablerar man en närmre 

kontakt med publiken ofta baserad på igenkännelser med det som visas eller sägs. 

Igenkännelsen kan vara av olika slag och intensitet beroende på läsarens tidigare erfarenheter 

men det intressanta är inte just det utan vilka retoriska grepp och tekniker tidningarna 

använder sig av för att fånga sin publik.  

 

Karaktäristiskt för det tilltal som används för att locka kvinnor är att språket är nära och mer 

direkt. Man pratar direkt till sin publik och man kan genom meningar som; Börja sätt upp mål 

för dig själv… som läsare få en känsla av att skribenten delar med sig vilket får texten att 

kännas mer personlig. En anledning till detta kan enligt Hirdman vara att kvinnor antas 

uppskatta och vara mer intresserade av relationer än vad män är. (Hirdman 2001)   
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Med utgångspunkt från synen att en texts form är ett slags ”naturligt svar” på publiken egna 

önskningar ställer jag mig frågan; vari ligger då det ”maskulina” i att använda sig av en mer 

öppen berättarform?  

 

Till skillnad från Fitness artikel jag använde som exempel i föregående stycke är texten i 

Body skriven mer allmänt och informativt. Fitness berättarform är vänskaplig medan Body 

genom meningar såsom; flera studier har nu visat att… och tidigare har man trott… använder 

sig av en öppnare form av tilltal. Den rena informationen och innehållet i artikeln verkar vara 

nog för att fånga mäns uppmärksamhet medan de kvinnor som läser tidningarna tycks kräva 

mer. Jag drar dock slutsatsen att tidningarna inte försöker kopiera det språk som deras läsare 

faktiskt använder sig av i sin vardag utan snarare att det redaktionella språket är en ”diskursiv 

modell baserad på tanken om vilka läsarna är”. (Hirdman 2001 s.47) Detta grundar jag på att 

de olika tidningarna använder sig av så olika språkstil och tilltalssätt trots det faktum att de 

ligger inom ramen för samma genre.   

 

4.11 Intentioner och budskap 
Inom veckopress existerar oftast inte samma krav på objektivitet, opartiskhet och saklighet 

som t ex. nyhetsbranschen kräver. Nyhetsbranschen kan förvisso även den hamna under 

genren veckopress men i detta exempel utesluts den. Det finns oändligt många olika sorters 

journalistik med olika intensioner och syften men inom veckopressen finns det enligt 

Hirdman inte samma ideologiska överbyggnad. Med detta menar hon inte att veckopressen är 

en fiktiv genre eller att den skulle ha mindre betydelse i större sammanhang utan tvärtom. Vi 

hittar inte samma sorts verklighetsberättande sanningar som nyhetsmagasin skriver om vilket 

är pga. att en viss nivå av underhållning måste existera för att fånga och tilltala läsaren. Det 

handlar istället om att: 
 

veckopressen gör anspråk på att visa det ’sanna’, hur något eller någon (egentligen) är och det är detta som gör 

tidningen till en lockelse samtidigt som det även spelar en stor roll i arbetet att göra artiklar och reportage 

’trovärdiga’ för läsaren. (Hirdman 2001s.19)  

 

Veckopressen vill underhålla sina läsare, och detta gäller givetvis även för Body och Fitness 

som med hjälp av tidningens innehåll erbjuder läsaren bilden av något bättre. Man får ta del 

av något som det vardagliga livet oftast inte ger, såsom hopp om en bättre hälsa i framtiden 

och drömmar om en snyggare kropp.  

 31



Man får genom att relatera till det som skrivs i tidningen möjligheten att föreställa sig något 

som skulle kunna realiseras. Frågan blir då om det kan finnas några skillnader om man läser 

tidningen Body skriven för män eller Fitness för kvinnor? Är det så att man faktiskt kan 

urskilja skillnader i de budskap på drömmar och förväntningar man borde ha som kvinna och 

läsare av Fitness respektive man och läsare av Body? Enligt Hirdman ger de underhållande 

tidningarna inte sin publik bara det dom vill ha, utan är även med och skapar och definierar 

vad dessa önskningar borde vara. Det är ett verkligt inom oss existerande behov som söker 

tillfredställelse, ett behov som samtidigt i förlängningen har skapats av tidningarna själva.  

 

 Vi börjar med att titta lite närmre på Fitness. Om vi utgår från påståendena ovan så bidrar 

tidningens innehåll till att skapa våra begär och behov och inte enbart tvärtom, men vad är det 

då för budskap vi träffas av när vi läser ett nummer av Fitness?   

 

Ungefär trettio procent av Fitness innehåll behandlar träning eller kost av något slag. 

Artiklarna utgår ofta från träning som är anpassad just för kvinnor och kvinnokroppen  b la. 

genom att beskriva och rekommendera rörelser som har som syfte att forma den kvinnliga 

kroppen så att de uppfyller de krav för hur en kvinnas borde vilja att hennes idealkropp ska se 

ut.  Exempel på detta kan vara artiklar med rubriker som b la. ”Sommartrimma Rumpan”, 

(Fitness 2004 nr.5) eller ”Så här får du snygg och stark danskropp”, (Fitness 2004 nr.2).  

Jag börjar med att titta på det senast nämnda exemplet, Så får du snygg och stark danskropp! 

Detta är en sju sidor lång artikel som hamnar under kategorin Träning/kropp, detta eftersom 

fokus ligger på själva övningarna och vad dom gör med kroppen. Programmet och 

träningstipsen är skrivna så att man ska få ett intryck av att det är naprapaten/dansaren själv 

som har skrivit artikel men det är med utgångspunkt från hennes expertis på området och inte 

hennes status i träningsvärlden som man använder henne i artikeln. Anledningen till att hon 

överhuvudtaget förekommer i artikeln tolkar jag det som är pga. att hon med sin utbildning 

och erfarenhet ska skapa trovärdighet kring övningarna. Artikeln består av en helsidesbild av 

naprapaten/dansaren själv i en dansant pose, en helsida textad inledande artikel samt fem 

sidor med övningar och tillhörande bilder som visar hur övningarna ska utföras på rätt sätt.  

 

Genom att läsa artikeln och studera texten närmre får man en vidare uppfattning om var fokus 

och underliggande budskap ligger i artikeln.  
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I inledningen säger man att syftet med att följa detta träningsprogram för att få en dansares 

kropp är för att få en bättre hållning, en starkare kropp, minska risken för snedbelastning och 

skador samt bli vackrare, öppnare och mer positiv. Vikten av skaderisken och nackdelarna 

med snedbelastning nämns en gång i artikeln medan man flertalet gånger kan läsa påståenden 

som, ”har du någonsin sett en dansare med säckig hållning”? ”Vi uppfattas som vackrare, 

öppnare och mer positiva…” påståenden som dessutom är skrivna i fet stil. Att rubriken lyder 

Så får du snygg och stark danskropp istället för t ex. Så undviker du risken för snedbelastning 

och skador bidrar även det till att man som läsare förstår att det är den snygga och starka 

danskroppen som är det viktiga i budskapet samtidigt som man får intrycket av att undvika 

skador och snedbelastning bara är en bonus. Denna rubrik är dessutom tidningens 

huvudrubrik och pryder därför en stor del av tidningens framsida. Detta leder alltså till att 

syftet med artikeln blir att läsaren borde skaffa sig en bättre hållning för att av andra uppfattas 

som en mer öppen, vacker och positiv människa, effekter såsom minskad risk för skador och 

snedbelastning hamnar därmed i skymundan. Med utgångspunkt ifrån den symboliska 

interaktionismen så kan man tolka detta som att en gemensam bild skapas för alla läsare. En 

bild som i detta fall innebär en allmängillig uppfattning av hur man som kvinna ska eller 

borde vilja uppfattas och se ut, dvs. vacker, positiv och öppnare genom bättre hållning       

 

Ett annat exempel på en artikel som också hamnar under kategorin Träning/kropp är Så får du 

din drömmage till sommaren! (Fitness 2004 nr.4) Även här inleds artikeln med en och en halv 

sida, i detta fall faktiskt skriven av den personliga tränare som man sedan även använder sig 

av för att skapa trovärdighet i artikeln. Och precis som i föregående exempel hittar vi en 

helkroppsbild av den kvinnliga personliga tränaren i början av artikeln, något som följs av 

fem sidor övningar för magen och två sidor där man diskuterar myter kring magträning och 

intervjuar fyra träningsprofiler med utgångspunkt för deras magar. I den inledande texten 

skriver författaren att ”elitidrottarnas vältränade tvättbrädor och modetidningarnas 

plattmagade supermodeller påverkar onekligen vår syn på hur vi vill eller strävar efter att se 

ut”. (Fitness 2004 nr.4) Detta uppfattar man so läsare som ett självklart påstående med en 

negativ underton. Förväntningarna efter ett sådant påstående blir att man som läsare av 

tidningen tror sig komma få läsa en artikel som ska gå emot det man nyss fått intrycket av att 

författaren kritiserat. Dock händer det motsatta och med utgångspunkt från fyra intervjuer 

med tillhörande bilder på halvnakna kvinnliga fitnessprofiler får man vidare läsa om hur just 

dem fått så vältränade magar. Denna artikel förstärker därmed den bild som exponerandet av 

vältränade elitidrottare och plattmagade supermodeller i andra tidningar redan skapat. 
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Artikeln skriver även om betydelsen av en stark mage rent fysiskt och man använder sig av 

bättre hållning och minskad skaderisk som exempel, men precis som i föregående artikel så 

hamnar dessa fördelar i skuggan av de yttre fördelarna. Det av författaren kritiserade budskap 

kvarstår med artikeln och tidningen har därmed hjälpt till att skapa och definiera de 

önskningar läsaren borde ha. (Hirdman 2001) Denna bild kan därmed insocialiseras och blir 

accepterad av läsaren som generell och allmängiltig.  

 

I Body hamnar istället de flest träningsartiklarna under kategorin ”träningsprofiler”. Till 

skillnad från de artiklar vi oftast hittar i Fitness så utgår träningsartiklarna i Body nästan alltid 

från en träningsprofil. Det är profilens egna träningstips och övningar som ligger i fokus och 

de inte alltid helt vetenskapliga teorierna om hur du får mer muskler eller mindre 

underhudsfett får sin trovärdighet genom att profilen själv kan uppvisa en kropp som ligger 

som bevis för att hans eller hennes teorier faktiskt fungerar.  

 

I Fitness säger man sig ha som mål att inte bara skriva om träning och kost, man vill även 

beröra ämnen som kan hjälpa läsaren till ett bättre välmående och ett starkare inre, något som 

Body uttryckligen inte säger sig vilja göra. Artiklarna går helt och hållet ut på att förbättra din 

träning eller din kost på ett sådant sätt att det får märkbara resultat på ditt yttre eller din 

muskelstyrka. I likhet med det ideal som förespråkas i Fitness så är det yttre perfektion och 

ideal av olika slag som vill uppnås. Idealen som tidningarna representera är båda vältränade 

men skiljer sig dock på några punkter. Bilderna i Body är ofta av väldigt stora och muskelösa 

killar eller tjejer och man får uppfattningen, efter att ha läst artiklar med rubriker som, 

Köttrygg, Bli störst och 10 tips för mer muskler att tidningen verkar gå efter mottot, ju större 

desto bättre. Även i Body publicerar man flertalet artiklar där syftet är att informera läsarna 

om hur de blir av med kroppsfett på bästa möjliga sätt men som jag nämnt tidigare så består 

tidningens innehåll till över 50 % av artiklar om träning och kropp.  

 

I Body, nr.4 från 2004 publiceras en artikel med rubriken Jättemuskler med Jätte – Jörgen! 

Artikeln är sex sidor lång och består av en överkroppsbild (utan ansikte) på Jätte – Jörgen, lite 

personlig information om Jörgen, en intervju med honom som handlar om hans träning samt 

flertalet bilder på olika delar av hans kropp tagna under ett träningspass. Intervjun handlar i 

korta drag om hur Jörgen, som för övrigt har tagit flertalet medaljer på både SM och EM i 

Bodybuilding, började träna, hur han tränar i dagsläget, hur han ser på bodybuilding som sport 

samt en lista över vad han äter under den hårda dieten inför en tävling.  
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Detta är en artikel som hamnar under kategorin träningsprofiler pga. att artikeln utgår ifrån 

Jörgens teorier om träning och det är han som person som används som inspirationskälla och 

föredöme och inte de övningar han utför. Detta är det första som skiljer artikeln från de 

artiklar jag använde som exempel på hur Fitness skriver om träning. En stor skillnad ligger 

även i textens innehåll, medan Fitness träningstips är mer generella och vetenskapliga så utgår 

man här enbart ifrån vad Jörgen anser vara bästa eller lättaste sättet att uppnå sina mål. Det 

råder ingen som helst tvivel om vad man i texten vill förmedla, det är muskler och återigen 

muskler som omskrivs och läsaren uppmanas till att äta och träna sig till en större, starkare 

och muskulösare kropp. Budskapet är klart och tydligt och man använder inga omskrivningar 

för att dölja det verkliga budskapet.   

 

Det finns tydliga fysiska skillnader mellan det vältränat smala ideal Fitness uppvisar och det 

stora och muskulösa som Body speglar. Men om man gräver djupare så hittar man fler 

likheter än skillnader. Vi lever idag i ett samhälle som, enligt Thulin och Östergren innebär 

höga förväntningar och krav att uppnå för både kvinnor och män. Man måste hela tiden 

prestera för att duga och de kroppsideal som existerar kräver för de flesta hård disciplin för att 

uppnå.(Thulin, Östergren 2004) Och enligt Ervö och Johansson är det varje enskild individs 

vilja att nå perfektion, detta oavsett hur perfektionen definieras. Den vältränade kroppen visar 

tecken på disciplin och är en motpol till den lathet den överviktiga kroppen symboliserar. 

Dessa ideal blir en del av vår föreställningsvärld, en föreställningsvärld som vi alla inom den 

västerländska kulturen delar vilket bidrar till en allmängiltig önskan och strävan efter den 

normriktiga kroppen. Det är i vårt samhälle så gott som underförstått att det är en vältränad 

och slank kropp och allt vad det innebär som vi vill ha men det är just genom drömmen att 

uppnå idealkroppen, oavsett hur den ser ut som man fastnar i en drömvärld. Och på samma 

sätt som den typiskt ”kvinnliga” idealbilden kan leda till överträning och ätstörning så kan 

även bodybuilding leda till allvarliga fysiska och psykologiska problem genom förstörda 

kroppar av för hård träning eller användandet av anabola steroider.  

 

Människor som ägnar stor del av sin tid till att skulptera sin kropp för att passa rådande 

normer fastnar ofta i sitt beteende och blir beroende vilket i sin tur kan leda till att andra delar 

av det sociala eller yrkesverksamma livet blir påverkade. (Ervö , Johansson  2003)     
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5. Slutdisskusion  
Efter slutfört uppsatsarbete och funna resultat är mina funderingar många. Vad skulle jag 

kunna gjort annorlunda? Skulle jag kanske ha använt mig av några andra teoretiska 

utgångspunkter eller skulle jag rent av kanske ha valt några andra tidningar? Oavsett, så har 

arbetsprocessen varit väldigt rolig och givande, personliga fördomar har jag hittat ytterligare 

belägg för samtidigt som en del hypoteser och stereotypa bilder har fått ge vika åt, för mig, ny 

information och kunskap. Eftersom jag, vilket jag nämnt tidigare, redan innan påbörjat arbete 

kunde konstatera att jag hade vida kunskaper och erfarenheter på det valda området så trodde 

jag att min förförståelse skulle kunna komma att lysa igenom i mina analysresultat. Har dock 

under arbetets gång upptäckt att mina tidigare kunskaper och mitt stora intresse för hälsa och 

träning istället bara gjorde att forskningsarbetet och dess förundersökningar blev lättare.  

 

Något jag ändå tror har påverkat resultatet en aning är tex. de artiklar jag valt att placera i 

kategorin Hollywoodprofiler och träningsprofiler. Om man tittar på resultatet av den 

kvantitativa analysen (tabellen) under rubriken Hollywoodprofiler ser man snabbt att Body’s 

innehåll består av 0 % sådana sidor medan Fitness består av i genomsnitt 0.9 % sådant 

material. Detta resultat är korrekta uppgifter på just det material jag använt mig av men dock 

missvisande. Hollywoodprofiler är ett nytt tema i tidningen Fitness, ett tema som startades i 

att av de nummer jag valt att använda i min analys. För närvarande är det alltså tre sidor i 

varje nummer som skulle hamna i kategorin, men eftersom de första numren i undersökningen 

från 2004 inte innehåller detta tema överhuvudtaget blir det ett ”missvisande” genomsnitt som 

visas i min tabell. Om vi då slår ihop denna kategori med artiklar som hamnar under kategorin 

wellness och kläder/skor så hamnar vi på nästan 14 % av tidningens totala innehåll. Detta är 

siffror som kan jämföras med Body’s 0 % på samma sammanslagna område. Syftet med 

denna redogörelse är bara att mer konkret visa hur man i Fitness utgår från att kvinnor har ett 

större intresse av att läsa saker som egentligen inte hamnar under rubriken träning och kost. 

Detta får mig att utgå ifrån att man som kvinna inte får, eller förväntas kunna ha ett genuint 

intresse av enbart själva träningen. Man ska även ha ett intresse för allt som hamnar runt 

omkring såsom träningskläder, stressproblem och sömnsvårigheter. Detta utgår man ifrån i 

Fitness samtidigt som man med Body’s monotona innehåll utesluter detta allmänintresse för 

män. Detta får jag även ytterligare belägg för om jag tittar på reklaminnehållet. 

 I Fitness används ungefär 24 sidor i de sex numren av annonser för skönhetsprodukter, 

behandlingar av olika slag eller reklam för mat och dryck, samma område får bara 5.5 sidor i 
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Body. Även detta tyder på att Fitness förväntar sig att det är kvinnorna som utför matinköpen, 

får massage och använder skönhetsprodukter.   

 

Ett annat område som fångade min uppmärksamhet var bilderna. Min första tanke, och 

egentligen tanken under hela den kvantitativa analysen var att bilderna i de båda tidningarna 

skulle ha stor betydelse för mitt resultat. Jag ansåg att bilderna var viktiga för tidningarnas 

budskap och att de därför tvunget måste vara med i analysen. Pga. både tidsbrist, 

utrymmesbrist och omprioriteringar blev fallet dock inte så, bilderna fick lämna plats för, 

enligt mig viktigare saker och områden. Vill ändå kort nämna en observation jag gjorde under 

arbetets gång. Vanligtvis är det så att när man studerar bilder på kvinnor tagna med syftet att 

hon senare ska bli observerade av en manlig publik har hon ofta blicken i kameran. Bilder på 

män däremot ser ofta ut på rakt motsatta sätt, dvs. mannen på bilden tittar istället för in i 

kameran förbi den, eller på någon annan eller något annat i bilden. (Hirdman 2001) Detta 

fenomen återfinns varken i Body eller i Fitness. I dessa tidningar tittar både män och kvinnor 

rakt in i kameran. Männen tittar inte bara in i kameran, de ler dessutom. Inte heller detta är 

vanligt förekommande när det handlar om bilder tagna på män, speciellt inte när männen ska 

bli studerade av andra (heterosexuella) män som de i majoriteten av fallen blir i Body. 

(Hirdman 2001)  

 

Slutligen skulle jag bara vilja tillägga att intressant i framtiden skulle vara att gör en liknande 

jämförande analys av Fitness och någon av de vanligaste ”tjejtidningarna” såsom Vecko 

Revyn eller Frida, eller kanske av Body och några av de vanligaste ”killmagasinen” som Slitz 

eller Moore. Tror att man även då skulle kunna få mycket intressanta och lärorika 

analysresultat. 
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