
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Män ska vara stora och starka, 

kvinnor smala och slanka  
 

 

- En genusinriktad text- och bildanalys 
 

 

 

 

Isabelle Eriksson 
 

 

 

 

              GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete grundnivå 60:2015 

Hälsopedagogprogrammet 2012-2015 
Handledare: Johan Arnegård 
Examinator: Mats Börjesson 



 

 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att problematisera och analysera hur två träningstidningar riktade till 

män respektive kvinnor framställer artiklar och bilder utifrån dess syfte och budskap för att 

därefter se över om det förekommer likheter eller olikheter mellan dessa tidningar. 

Frågeställningarna för undersökningen var: Hur framställs träning och dess syfte? Hur 

används språket för att nå fram till läsarna? Hur används bilder för att förstärka det som 

förmedlas i text? Och förekommer likheter eller olikheter för målgruppen män eller kvinnor? 

 

Metod 

En genusinriktad text- och bildanalys av träningstidningarna Kom i form man och Kom i form 

kvinna genomfördes. Textanalysen byggde sedan på den metod som benämns kritisk 

diskursanalys. Bildanalysen innefattade att studera och tolka bilderna för att nå en förståelse, 

analysera avsikten bakom bilden samt medvetandegöra och synliggöra bilden som 

informationskälla. Det är viktigt att poängtera att det är textanalysen som varit det primära i 

denna studie, inte bilderna. 

 

Resultat 

Det går att återfinna både likheter och olikheter mellan tidningarna Kom i form man och Kom 

i form kvinna. Likheterna syftar till de strategier som användes för att skapa en verklighet för 

läsaren där båda tidningarna använder liknande språkliga ansatser för att kommunicera med 

sina läsare. Olikheterna syftar i sin tur till vad som kommuniceras ut där exempelvis syftet 

med träningen kopplas till ord som slanka, tona och skulptera i Kom i form kvinna medan 

bygga, starkare och större kunde ses som motsvarighet i Kom i form man. En tydlig skillnad 

var också kunskapsutbytet samt modaliteten mellan författare-läsare där den manliga 

tidningen fokuserade på att förmedla en kunskap kring träning och oftare använde sig av 

objektiv modalitet. I kom i form kvinna användes istället en subjektiv modalitet där 

tidningsförfattarens egna synpunkter och åsikter framträdde. Även metaforer och liknelser 

användes i större utsträckning av den kvinnliga tidningen tillskillnad från den manliga där 

framförallt metaforer inte förekom alls. Bilderna avspeglade i sin tur de fynd som gjorts i 

textanalysen. 

 

Slutsats 



 

 

Både Kom i form man och Kom i form kvinna använder sig av liknande strategier för att 

skapa sin verklighet och för att nå fram till sina läsare, men, där det finns skillnader i hur 

verkligheten ser ut beroende på om man är man eller kvinna. Författaren till denna studie vill 

belysa diskurser som skapande och speglande av de normer och värderingar som finns i 

samhället, där maskulinitet och femininitet skiljs åt automatiskt. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens västerländska kultursamhälle är slankhet generellt något som associeras med lycka, 

framgång, ungdomlighet och social acceptans. Att vara överviktig är istället associerat till 

lathet, bristande viljestyrka och oförmåga till kontroll. Olika typer av kroppar förknippas 

också med manlighet och kvinnlighet där idealet för kvinnor innebär att vara smal och 

slimmad medan den manliga motsvarigheten är stor och stark. (Grogan 1999, s. 6) Många 

individer tänker dessutom mycket på sin kropp och är bekymrade över hur de ser ut. Dessa 

tankar är starkt relaterade till en dålig självbild där tankar och känslor över den egna kroppen 

påverkar självförtroendet, det kroppsliga självförtroendet och nöjdheten med sin kropp. 

(Barlett, Saucier & Volwels 2008, s. 280)  

 

En central roll inom medieforskning är att ur ett genusperspektiv se över hur kvinnor och män 

lyfts fram i media där både bilden av manligt och kvinnligt samt vilka roller de framträder i 

går att återspegla. (Kleberg 2006, s.5) Både media- och genusforskare söker förklaringar 

kring hur vår föreställning av verkligheten skapas där, genusforskare är mer fokuserade på 

just skapandet och formandet av kön medan medieforskare med genusperspektiv fokuserar på 

att undersöka hur manligt och kvinnligt framställs, och i vilka roller de framträder i. (Kleberg 

2006, s. 7) Enligt Beck och Fandrich (2012) lyssnar individen hellre på massmedia gällande 

hälsobudskap jämfört med att lyssna till vårdgivare. Detta gäller i synnerhet sjukdomar som 

cancer där rädslan för att drabbas kan ge upphov till osäkerhet hos individen, vilket kan vara 

orsaken till varför den snabba och lättillgängliga information som massmedia sänder ut blir 

mer tilltalande. 

 

Många av de hälsobudskap som massmedia förmedlar handlar dessutom om träning och 

fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att som hälsopedagog vara medveten om mediernas 

påverkan på individer för att på så sätt kunna handskas med frågor som kan dyka upp i 

samband med klienter vars kunskap bygger på media. Detta arbete är även viktigt för att 

ifrågasätta de ideal som finns gällande träning och fysisk aktivitet. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Manligt kroppsideal 
Utseendemässigt har mannen genom historien varit idealet. Under antiken porträtterades 

oftast nakna män, medan de kvinnor som avbildades var draperade i kläder. Den manliga 

kroppen fortsatte vara i fokus inom konsten fram till mitten av 1800-talet då en skiftning till 

kvinnokroppen kunde ses. I samband med nazipropagandan under andra världskriget uppstod 

återigen en framställning av den manliga kroppen som mycket muskulös, gärna 

idrottsutövande och ofta i antika poser. Detta ideal var också det som framställdes i 

bodybuilding-tidningarna som fick sitt uppsving i Europa under 1940-talet. Samma ideal 

fortsatte sedan in på 80-90 talet och är också det ideal som kan ses än idag. (Grogan 1999, s. 

16-17) 

 

1.2.2 Kvinnligt kroppsideal 
Något som har varit utmärkande för kvinnokroppens framställning är dess förändring kopplat 

till attraktion i avseende kroppsform och storlek. Genomgående från medeltiden och framåt 

synes kvinnokroppens fyllighet med rundade bröst och höfter vara det som ansågs attraktivt. 

Även vid fokusskiftet från manskroppen till kvinnokroppen som skedde vid mitten av 1800-

talet framstod det kurviga idealet som eftersträvansvärt. Att vara slimmad och slank är ett 

relativt nytt fenomen som uppkom under 1920-talet. Uppkomsten förklaras dels med den 

framgångsrika marknadsföringen av modeindustrin som sågs under denna tid där tidigare 

handmålade illustrationer ersattes av fotografier av kvinnliga modeller som distribuerades ut 

av massmedia och modemagasin. Detta gav också upphov till att kvinnor blev mer angelägna 

att se ut som personen på bilden. Efter andra världskrigets slut kunde exempelvis den 

pojkliknande plattbröstade ”looken” ses i media vilket ledde till att medel och överklassens 

kvinnor började snöra sina bröst med hårt tillbundna underplagg och använda sig av svält-

dieter och intensiv träning för att kunna nå upp till det idealet. (Grogan 1999, s. 13-14) 

 

Under 1980-talet kunde man se förebilder som Jane Fonda, där idealet innefattade att vara 

slank men vältränad, detta i form av smidighet och tonade muskler. Successivt skedde dock 

en avsmalning av kvinnans kroppsideal under 1990-talet som tillslut lett till den extrema 

smalheten som kan ses i dagens modeindustri. (Grogan 1999, s. 15) Idag tyder dessutom 

mycket på att ytterligare en dimension har lagts till i kvinnors kroppsideal där det även 

handlar om att vara extremt tonad och fit utöver att vara smal. Specifikt för kvinnor innebär 
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detta ideal att ha en väldefinierad muskulatur på överkroppen, magen och framsida lår. 

(Grogan 1999, s. 16) 

 

1.2.3 Begrepp 

Genus 
Nationalencyklopedin beskriver genus som ”ett begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön” 

(Nationalencyklopedin 2014). Yvonne Hirdman anser att ordet genus ska ses som ett verktyg 

för att komma ifrån uppdelningen som sker vid ordet könsroll där kön syftar till det 

biologiska, nämligen könet i sig, medan ordet roll handlar om det sociala och kulturella. Ordet 

genus blir alltså ett behändigt sätt för att kunna förstå och diskutera utsträckningen av 

begreppet som, enligt henne, genomsyrar allt från politik och arbete till sociala situationer. 

(Hirdman 2003, s. 14) 

 

Massmedia 
Massmedier kan betraktas som all form av dagspress, veckopress, tidskrifter samt TV och 

radio. Nationalencyklopedin (2014) definierar således massmedia som ”tekniska medier och 

mediaorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik, vilken 

nås i stort sett samtidigt av massmedieinnehållet”. Denna typ av kommunikation innehåller 

fyra egenskaper som skiljer den från annan kommunikation genom att vara indirekt, 

enkelriktad, opersonlig samt spridas i samtid. Inom masskommunikationen handlar det också 

om att sändaren är åtskild från mottagaren genom avsaknaden av feedback i 

sändningsögonblicket. Informationen är också riktad till en grupp och inte till en enskild 

individ. (Nationalencyklopedin 2014) 

1.3 Forskningsläge 

Uttrycket ”hälsofascism” har uppmärksammats på senare tid. Fitzpatrick och Tinning (2013) 

menar på att hälsa har blivit en allt mer individuellt ansvar jämfört med tidigare och att viljan 

att vara smal och vältränad blivit en norm och en självklar eftersträvan i samhället. Det är 

också individens plikt att förverkliga dessa normer. Värderingar som att en överviktig eller fet 

person är mindre smart och inkapabel att ta hand om sig själv jämfört med en normalviktig är 

typiska exempel på attityder som råder i det nuvarande samhället.  
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En föreställning kring media är dess socialiseringsfunktion som innebär att det som lyfts fram 

också stereotypiseras. Denna föreställning bygger på att det som lyfts fram skulle kunna ha ett 

förebildande syfte. Exempelvis skulle det kunna kopplas till den så kallade 

överföringsmodellen där exempelvis ett ökat utrymme av framgångsrika yrkeskvinnor, också 

skulle generera i en ökning av kvinnors yrkeskarriär i samhället. (Kleberg 2006, s. 18) Den 

kritik som dock riktas till överföringsmodellen är att den inte tar hänsyn till den egne 

individuella medieanvändarens tolkning av medieutbudet vilket är högst kulturellt, socialt, 

politiskt och personligt erfarenhetsbaserat. (Kleberg 2006, s. 19) 

 

Anja Hirdman genomförde en analys av Veckorevyn, en tidning som riktas till kvinnor, och 

Fib Aktuellt, riktad till män, med syftet att se över de lärande funktionerna som 

populärkulturen har. Det som främst var utmärkande i skillnader mellan dessa två tidningar 

var tilltalet till läsarna genom bilder och text. I Fib Aktuellt fokuserades mycket kring ”vi” där 

man ville bygga upp en självstärkande gemenskap hos läsaren och där den manliga lusten 

skulle väckas. I Veckorevyn sågs kvinnlighet som något som behövdes läras ut och som får 

betydelse i relation till andra. Detta skulle därför påvisa att kvinnlighet är något som ständigt 

bör vara föränderligt. (Hirdman 2012) 

 

Vid genomförandet av en diskursanalys av engelsk/kanadensiska damtidningar undersöktes 

det konstruerade ansvaret för hälsan där flera tekniker användes för att förstärka kvinnors 

individuella ansvar att skapa och behålla en god hälsa för sig själv och sin familj. 

Damtidningar beskrivs som en unik medieform, i egenskap av guideböcker för kvinnor i 

frågor som rör feminina könsroller.  Man fann också att tidningarna instruerade sina kvinnliga 

läsare direkt om hälsa genom att beskriva de negativa konsekvenserna av passivitet eller 

felaktiga åtgärder. Tidningarna använde också den traditionella diskursiva tekniken att både 

använda varnande och inspirerande berättelser för att uppmuntra läsarna att aktivt driva sunda 

beteenden. Slutsatsen var att damtidningar presenterar hälsa som ett viktigt individuellt ansvar 

och en moralisk skyldighet. En annan aspekt som lyfts fram är att dessa damtidningar bara ger 

kvinnor "vad de vill" och att det kan vara ekonomiskt riskabelt för en damtidning att avvika 

från de dominerande samhällsbudskapen om kvinnliga könsroller. (Roy, 2008, s. 463-477) 

 

Uttrycket ”powerless language” beskriver ett användande av ett språk som förmedlar en 

avsaknad av styrka, självklarhet och kontroll. Detta språk kännetecknas av en otydlighet kring 

sanningspåståendet av ett uttalande där ”vetenskap visar – men” är exempel på detta fenomen. 
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Fenomenet är ett sätt att undvika att uttalanden leder till potentiella konflikter och kan ses 

som en typ av modalitet. I ett försök att utskilja användandet av ”powerless language” i 

tidningsmagasin av olika genrer försökte Beck och Fandrich (2012, s. 36-53) kartlägga ifall 

användandet såg annorlunda ut beroende på om författaren var man eller kvinna, om 

tidningen riktades till män eller kvinnor samt vilken genre som tidningen tillhörde. Slutsatsen 

menade på att en avsaknad av styrka och självklarhet kring påståenden oftare förekom av 

kvinnliga författare och i magasin med en hälsoinriktning jämfört med generella magasin. Det 

stod också klart att användandet av detta språk oftare riktades direkt till en kvinnlig publik 

jämfört med en manlig. Anledningarna som diskuteras är mångfacetterade, som att 

hälsoinriktade magasin är mer angelägna att anställa personer som är insatta i medicin och 

hälsoprofessionen och att dessa personer skulle se nyttan av detta språkbruk genom att vara 

mer benägna att erkänna begränsningar gällande hälsorelaterade påståenden. En annan möjlig 

anledning är att generella tidningar har andra ämnen som kräver utrymme i tidningen vilket 

kan leda till mindre tid som läggs på att få hälsoinformationen korrekt. Vidare utelämnas 

”powerless language” för att rymma mer information på ett mindre utrymme. 

 

För att undersöka bilders påverkan på individer har man i en studie intervjuat unga kvinnliga 

volleybollspelare för att få deras upplevelse av bilderna i kvinnliga hälso-, fitness- och 

träningsmagasin. Resultatet visade att spelarna ofta kände en konflikt mellan att vilja se 

kvinnliga och fysiskt attraktiva ut, och samtidigt leva upp till den styrka och storlek som deras 

idrott kräver med exempelvis stora, starka lår och vadmuskler. Den känsliga avstämningen 

blir ännu mer problematisk när mediet väljer att skilja elitidrottande kvinnor i magasinet på ett 

sätt som betonar deras skönhet och ”sexappeal” snarare än deras atletiska förmåga. Bildernas 

förmedling bidrog därför till en ökad förvirring hos spelarna kring vad som anses vara en 

lämplig och uppnåelig fysik. (Thomsen, Bower & Barnes 2004, s. 278-279)  

 

En studie om tidningars påverkan på individen visade att både män och kvinnor påverkas av 

vad de läser. Framförallt gällde det vid läsning av tidningar med en hälso- och 

träningsinriktning och som utgav sig vara ”bra för hälsan”. Dessa tidningar hade störst negativ 

påverkan på den kroppsliga uppfattningen och medförde en ökad risk för ätstörningar och 

kroppsligt missnöje. Studien visade också att normerna ser olika ut beroende på om en är man 

eller kvinna, där en som kvinna ska vara smal medan män ska bygga muskler. Detta uttalade 

kroppsideal påverkar individers jämförelse till den egna kroppen som i sin tur kan leda till 

användande av olaga preparat samt medföra ett stört ätbeteende. (Botta 2003, s. 389-399) 
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att problematisera och analysera hur två träningstidningar riktade till 

män respektive kvinnor framställer artiklar och bilder utifrån dess syfte och budskap för att 

därefter se över om det förekommer likheter eller olikheter mellan dessa. 

 

Frågeställningarna är: 

• Hur framställs träning och dess syfte? 

• Hur används språket för att nå fram till läsarna? 

• Hur används bilder för att förstärka det som förmedlas i text? 

• Förekommer likheter eller olikheter för målgruppen män eller kvinnor? 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande uppsats tar sin utgångspunkt i genusteorin. Genus kommer från det engelska 

ordet gender som är ett begrepp som används för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet 

uppstår. Förespråkare inom genus och feminism anser att uppdelningen av manligt och 

kvinnligt är baserat på värderingar, attityder och erfarenheter som finns i samhället och att 

dessa kategoriseringar ofta sker omedvetet. Yvonne Hirdman är professor i historia och har i 

sin forskning beskrivit hur vi skapar olika, osynliga regler, normer och förväntningar om 

manligt och kvinnligt. Detta skapande av manligt och kvinnligt förklarar hon med ett 

genuskontrakt som bygger på tre grundläggande principer: 

 

1. Kvinnor och män hålls isär, exempelvis genom att se manligt och kvinnligt som skilda 

saker och som varandras motsatser.  

2. Det manliga värderas högre än det kvinnliga, exempelvis värderas det högre att en 

flicka kallas ”pojkig” jämfört om en pojke skulle kallas ”flickig”. 

3. Alla är med och skapar genusordningen genom att upprätthålla det rådande 

förhållandet mellan manligt och kvinnligt som det ”normala”. (Jämställd skola och 

förskola 2014) 
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2. Metod 

2.1 Urval 

För att besvara syftet att göra en genusinriktad text- och bildanalys av träningstidningar 

riktade till antingen män eller kvinnor valdes träningstidningarna Kom i form man och Kom i 

form kvinna. Dessa två tidningar uppnådde de urvalskriterier som författaren valde. Dessa 

kriterier innefattade att tidningarna skulle vara kopplad till träning i allmänhet (således ingen 

specifik idrott), att tidningarna skulle vara riktade till antingen män eller kvinnor samt att 

denna riktning ska framgå tydligt. Titeln på tidningarna var också av betydelse för det slutliga 

valet. Båda tidningarna handlar om ”att komma i form” varav den ena riktas till män och den 

andra till kvinnor.  

2.1.1 Kom i form kvinna 

Kom i Form är en specialtidning som ges ut av redaktionen bakom Hälsa och Fitness. 

Förlaget heter Dohi Publisher. På hemsidan beskrivs Kom i form kvinna som: ”tidningen för 

dig som vill fokusera din träning på ett visst område. Yoga, pilates, hård styrketräning, eller 

varför inte ett tidsfokuserat mål av typen ”gå ner en storlek på fyra veckor”. Allt för att du ska 

hålla träningsmotivationen uppe och få de resultat du vill ha.” 

 

I kontakten med chefredaktören för tidningen beskrivs syftet med Kom i form kvinna: 

- Att ge läsaren en fördjupad guide inom ett visst område, som ”Spring ditt första 

maraton”.  

- Målgruppen är kvinnor i alla åldrar som är intresserade av träning och hälsa. 

- Innehållet bestäms av vilka teman som trendar för tillfället.  
- Mottagandet har varit bra sedan lanseringen 2010, även om upplagorna för i princip 

alla tryckta tidningar har minskat under de senaste åren.  

- Vidare menar chefredaktören att tidningen följer marknaden och läsarnas behov och 

förändras kontinuerligt för att anpassas till dessa. 

2.1.2 Kom i form man 

Kom i form man ges även den ut av förlaget Dohi Publisher och är en specialtidning till 

tidningen Fitness for men. I kontakten med chefredaktören beskrivs tidningen: 

- komma ut sex gånger om året.  
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- tidningen vänder sig egentligen (namnet till trots) till alla som är intresserade av 

träning och kost.  

- Mycket av innehållet kretsar kring övningar på gymmet, men specialnummer kring 

hemmaträning och exempelvis tabata eller högintensiv intervallträning (HIIT) 

förekommer.  

- Någon gång om året handlar tidningen om enbart kost och hälsosam mat.  

- vidare menar chefredaktören att de också har ett samarbete med Men’s Fitness och har 

tillgång till deras material. Innehållet i varje nummer bestäms dock av chefredaktören, 

delvis tillsammans med redaktionen för systertidning Fitness for men.  

- Man försöker få en bred spridning på innehållet som möjligt utan att tidningarna 

”krockar” med varandra i tidningshyllan. 

- Precis som Kom i form Kvinna upplever chefredaktören för Kom i form man att de 

fått ett bra mottagande sedan starten. Även om det precis som för alla tryckta tidningar 

blir viktigare och viktigare att följa med i utvecklingen och försöka pricka in det som 

beskrivs vara ”hett” just nu.  

- Förutom de egna försäljningssiffror beskrivs appen Readlys statistik vara ett bra 

verktyg för att se vad de flesta är intresserade av. Denna statistik används också vid 

planering av framtida utgåvor i samverkan med egna värderingar om intressant och 

bra innehåll.  

- I dagsläget finns inga konkreta planer på förändring av tidningen, då målgruppen 

beskrivs som ganska trogen och försäljningen stabil.  

 

På frågan om hur chefredaktörerna anser att deras tidningar eventuellt skiljer sig åt svarar 

båda att det främst är bilderna som skiljer dem åt. Bilder på kvinnor används i kom i form 

kvinna och bilder på män i kom i form man. Båda är också eniga om att de inte upplever att 

de gör en tidning för det ena könet utan att de istället inriktar sig på olika teman. 

2.2 Kvalitativ forskningstradition 

En central roll i den kvalitativa forskningsprocessen är att försöka tolka, förstå och förmedla 

innebörden av olika typer av företeelser och fenomen (Fejes & Thornberg 2009, s. 62). Detta 

innebär att kvalitativ forskning bygger på en hermeneutisk kunskapstradition där 

hermeneutik, läran om tolkning, handlar om att läsa, förstå och skapa mening ur texter 

(Nationalencyklopedin 2015). Detta kan göras både genom att försöka förstå avsikten med 
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texten men även försöka uppfatta hur läsare av texten tolkar samma text. (Fejes & Thornberg 

2009, s. 138) 

2.3 Procedur 

För att undersöka de rådande framställningarna av träning för män och kvinnor valdes 

samtliga upplagor från år 2014. Textanalysen byggde sedan på den metod som benämns 

diskursanalys. Bildanalysen innefattade i sin tur att studera och tolka bilderna för att nå en 

förståelse, analysera avsikten bakom bilden samt medvetengöra och synliggöra bilden som 

informationskälla. Det är viktigt att poängtera att det är textanalysen som varit det primära i 

denna studie, inte bilderna. 

 

Vid utförandet av textanalysen valde författaren att genomföra en kritisk diskursanalys. Där 

första ansatsen var att läsa igenom alla texter i tidningarna som innefattade syftet med 

träningen. Dessa texter förekom ofta innan bildavsnitt där övningar och dess utförande 

illustrerades. Därefter valde författaren att dokumentera de meningar i texten som författaren 

ansågs vara relevanta för undersökningen där exempelvis meningar vars ord och innebörd ofta 

återkom dokumenterades i ett separat worddokument. Även meningar som författaren ansåg 

kunna kopplas till genusteorin valdes ut. Tolkandet av resultatet baserades på de 

dokumenterade fynden varpå tog författaren hjälp av boken ”Analysing discourse” där olika 

språkliga ansatser kring hur texter kan analyseras beskrivs. De ansatserna som författaren 

tillslut valde ut var: vokabulär, antaganden, problem-lösning relationen, modalitet samt 

metaforer och liknelser. 

2.4 Databearbetning 

Vid bearbetning av materialet använde författaren appen Readly som är en applikation för 

surfplattan och mobilen. På hemsidan beskrivs Readly som en digital tjänst för att läsa 

tidningar och böcker där möjlighet finns att skapa tre typer av abonnemang - magasin, böcker 

och dagstidningar. Eftersom abonnemanget för magasin innefattade samtliga nummer av 

tidningen Kom i form man och Kom i form kvinna valde författaren att starta ett sådant 

abonnemang. 

 

Bearbetningen av materialet innebar att författaren systematiskt läste igenom samtliga 

upplagor av tidningarna som gavs ut år 2014. Eftersom det var först efter genomläsning och 

dokumentering av materialet som författaren kom i kontakt med boken ”Analysing discourse” 
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valde författaren ut de ansatser som ansågs matcha de dokumenteringar som gjorts. Därefter 

skedde en kontinuerlig bearbetning och genomläsning av materialet för att säkerställa att de 

ansatser som valts ut var relevanta och att ord och meningar kopplade till ansatserna var 

tillräckligt förekommande.  

2.5 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys är en metod där texter analyseras med avsikt att upptäcka ”hur verkligheten 

konstrueras genom språket”. Att vilja undersöka hur samhället är konstruerat är ett 

angreppssätt som brukar benämnas socialkonstruktivism. (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 11). Detta innebär att jag som författare är mer intresserad av hur det som sker, sker 

och hur verkligheten bakom diskursen är, snarare än att undersöka vad informanten menar 

eller vad texten står för.  

 

Diskursanalysbegreppet kan definieras på olika sätt men förklaras av Karin Hjort vara 

grundläggande definierat på tre olika sätt, nämligen genom en referentiell definition, en 

strukturell definition och en analytisk definition. (Watt Boolsen 2008, s. 169-170) Denna 

uppsats har tagit fasta på den analytiska definitionen där rollen som analytiker innefattar att 

konstruera innehåll utifrån kategorisering av materialet. (Watt Boolsen 2008, s.170) 

 

En kritisk diskursanalys beskrivs av Bergström och Boréus (2005, s. 307-308) som den andra 

generationens diskursanalys och är starkt förknippad med Norman Fairclough som vidgar 

diskursdefinitionen. Exempel på denna vidgning är orienteringen mot social praktik, alltså att 

det som skrivs också utgör en del av hur vi ser på världen idag. Vid utformningen av 

problemformuleringen använder Fairclough en tredimensionell modell för att förklara 

kommunikationens betydelser. Han menar att all form av kommunikation består av: en text, 

en diskursiv praktik och en socialkulturell kontext. (Watt Boolsen 2008, s. 172) 
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Figur 1. Bildkälla Google, Faircloughs tredimensionella modell. 

 

Med den tredimensionella modellen (se figur 1) skiljer Fairclough mellan text, diskursiv 

praktik och social praktik där analysen av text ska uppmärksamma särskilda drag som 

vokabulär, grammatik och sammanhang. Diskursiv praktik handlar om att studerar både 

textproduktionen samt konsumtionen genom att se över hur textskaparen valt att skapa och 

bygga vidare på redan existerande diskurser och social praktik innebär att analysera de 

konsekvenser eller förändringar som kan komma av den konsumerande texten. (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000, s. 75) 

 

För att underlätta förståelsen för vad ett angreppssätt inom kritisk diskursanalys är menar 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) att man kan peka på fem gemensamma drag.  

1. Att producera och skapa text som någon ska konsumera och tolka är en viktig form av 

social praktik där texter bidrar till att konstruera sociala identiteter och relationer som 

sen utgör den sociala värld vi lever i. (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 67) 

2. En diskurs bör ses som både ett skapande av den sociala världen men också som en 

del och spegling av den. (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 68) 

3. Språkets användning ska undersökas genom en detaljerad analys av texten för att 

underbygga sina tolkningar kopplat till den sociala kontexten. (Winter Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 87) 

4. Kritisk diskursanalys eftersträvar att kartlägga ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper, exempelvis mellan kvinnor och män. (Winter Jørgensen & Phillips 

2000, s. 69) 

5. Kritisk diskursanalys är ett angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring 

där de kritisk-diskursanalytiska angreppssätten ställer sig på de undertryckta 
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samhällsgruppers sida. (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 70) 

 

Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 74-75) menar på att även om text och diskursiv 

praktik bör åtskiljas i analysen är det viktigt att veta att dessa används samtidigt. Den 

diskursiva praktiken förmedlar sambandet mellan texten (det som skrivs) och den sociala 

praktiken (samhällets normer och värderingar). Då social praktik är komplext och innehåller 

både diskursiva och icke diskursiva delar kan därför ytterligare teorier behövas för denna typ 

av analys. I detta arbete har författaren valt att väva in genusteorin i ett försök att komma runt 

denna komplexitet.  

2.6 Textanalys 

Att analysera text handlar dessutom om att dekonstruera. Enligt Nationalencyklopedin (2015) 

beskrivs dekonstruktion som ett sätt att monterar ner texten i mindre delar för att synliggöra 

maktkonstruktioner och kulturella konstruktioner genom att kartlägga paradoxer, 

motsättningar och utbyten av ord. På så sätt försöker man hitta betydelser av texten som inte 

syns vid första anblick. 

2.6.1 Vokabulär 

Det första steget i Faircloughs tredimensionella modell handlar om att analysera textens 

egenskaper och dess uppbyggnad. Ett sätt att göra detta är genom att kartlägga förekomsten 

av vissa ord och ord som återkommer flera gånger. Även överanvändande av synonymer kan 

ge en inblick vilket fokus som föreligger i texten. (Fairclough 2003, s. 37)  

2.6.2 Antaganden 

Fairclough menar att relationen till en text kan betraktas både som extern och intern, där den 

externa relationen till texten handlar om att den undersökta texten kan sättas i relation till en 

annan och samtidigt kopplas samman. Denna relation mellan en text och en annan kallas för 

en intertextuell relation. (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 86) Den intertextuella 

relationen leder i sin tur till antaganden som finns när texten produceras där det som sägs i en 

text, bygger på en bakgrund och tro om att läsaren har hört eller läst detta någon annanstans. 

(Fairclough 2003, s. 39-41) Eftersom inga andra tidningar än kom i form man och kom i form 

kvinna användes i detta arbete så kommer istället den valda teorin, genusteorin, ses som den 

intertextuella relation. 

 



13 

 

Det finns tre särskilda typer av antaganden: 

• Existentiella antaganden: antaganden om vad som existerar 

• Prepositionella antaganden: antaganden om vad som är, kan vara eller kunde vara 

fallet. 

• Standardantaganden: antaganden om vad som är bra och önskvärt. 

 

Var och en av dessa kan ses som markörer av språkliga funktioner i en text. Existentiella 

antaganden utlöses av markörer för definitiv hänvisning såsom bestämda artiklar och 

demonstrativa pronomen som används för att peka ut någonting: den/det och den här/dessa. 

Prepositionella antaganden handlar om användandet av verb som talar om att något antas. 

Fairclough lyfter ett exempel i sin bok som lyder: ”jag förstod/glömde/kom ihåg att ledare 

måste vara flexibla” där verben beskriver ett prepositionellt antagande medan 

standardantaganden som också kan utlösas av verb rör sådant som anses vara bra och 

önskvärt. Exempelvis, ”ett bra träningsprogram kan hjälpa att utveckla flexibilitet” där man 

gör ett antagande om att utvecklad flexibilitet är önskvärt. (Fairclough 2003, s. 55-56) 

2.6.3 Problem-lösning relationen 

Vid kartläggning av meningar och dess underförstådda innebörd (alltså vad som menas med 

texten) kan man undersöka syftet med påståendet. En metod för att kartlägga dessa 

underförstådda innebörder är att leta efter kontrasterande relationer, där någonting sätt i 

kontrast till något annat. Exempelvis: du kommer bli vägd så att din påföljande viktökning 

kan bedömas. (Fairclough 2003, s. 89) Ett vanligt exempel är den så kallade problem-lösning 

relationen. Denna relation bygger på att först lyfta fram problemet för att sen ha lösningen på 

problemet. Denna typ av meningsbyggnad är ofta förekommande inom reklam men kan också 

ses i politiska texter. (Fairclough 2003, s. 91) 

2.6.4 Modalitet 

Modalitet handlar om att analysera den uttalade personens grad av instämmande i en sats, där 

exempel uttalandet som ”det är” eller ”det kanske är” har olika grader av modalitet kring 

huruvida någonting föreligger eller ej (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 87-88). 

Skillnaden beror på hur starkt man väljer att framföra sin mening där ord som refererar till att 

”det är” på ett visst sätt har högre modalitet jämfört med om samma mening refererar till en 

mindre säkerhet (Fairclough 2003, s.165). Det vanligaste markörerna gällande modalitet är 

användandet av modala verb såsom kan, ska, vill, måste och bör (Fairclough 2003, s. 168). 
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Modalitet kan också ses som antingen subjektiv eller objektiv, där den subjektiva modaliteten 

handlar om att författaren påstår någonting som denne själv anser medan den objektiva 

modaliteten antyder att saker är på ett visst sätt. Den objektiva modaliteten är därför ofta 

kopplad eller refererad till någon typ av maktställning (Winter Jorgensen & Phillips 2000, s. 

88). 

 

Hur olika diskurser väljer att använda för former av modalitet skiljer sig åt. Enligt Winter 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 88) lägger massmedia ofta fram tolkningar som ren fakta där 

uttryck som talar om hur saker är, exempelvis att någonting ”är farligt” är mer förekommande 

än ”vi anser att det är farligt”. Det här görs för att stärka auktoriteten inför läsaren. 

2.6.5 Metaforer och liknelser  

Metaforer innebär att en liknelse görs mellan något obekant och något bekant för att på så sätt 

förklara och överföra meningen med texten (Nationalencyklopedin 2015). Niklasson (2004) 

skriver om metaforers makt och hur de kan påverka oss omedvetet. Han menar på att 

metaforer kan utgöra som ett effektivt verktyg för att påverka människors åsikter och 

beteenden. Han förklarar detta som ”priming” där användandet av olika metaforer på samma 

ursprungstext kan orsaka olika uppfattning och inställning till det som texten förmedlar.  

Liknelser skiljer sig från metaforer genom att de ställs parallellt med ett annat ord för att 

förtydliga innebörden. Detta sker genom att använda så kallade jämförelseord: som, såsom, 

likt osv. (Nationalencyklopedin, 2015) En metafor skulle exempelvis vara: Du är en björn 

medan en liknelse av samma innebörd är: Du är stark som en björn. En liknelse skulle 

därmed kunna ses som en lindring av metaforen.  

2.6.6 Bildanalys 

Syftet med en bildanalys är att på ett metodiskt sätt tolka de budskap som föreligger en bild 

(Nationalencyklopedin 2015). I denna uppsats där diskursanalys har varit det primära 

verktyget, kommer bildanalysen begränsas i sin utsträckning. Bilderna kommer väljas ut först 

efter textanalysen för att på så sätt utskilja de bilder som är relevanta i frågan om genus. 

Att analysera bild skriver Stam (2012) bör ske på två nivåer, en denotativ nivå och en 

konnotativ nivå. Den denotativa nivån handlar om att göra en beskrivning av bilderna. Detta 

görs genom att identifiera vad bilderna föreställer samt vilka egenskaper som karaktäriserar 

dem. Exempel på egenskaper är att se över vilka personer som är med på bilderna samt miljö 

de befinner sig i. Den konnotativa nivån handlar om att försöka tolka vad bilderna vill 
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förmedla. Det kan handla om att försöka tyda vad bilderna handlar om, vilka känslor bilden 

har för avsikt att förmedla till sin mottagare samt se över vilka värderingar och attityder som 

döljer sig bakom dem.  

 

En ytterligare komponent i att göra en bildanalys är att se över vem det är som står bakom 

bilden. I detta fall handlar det om tidningarna Kom i form man och Kom i form kvinna som 

riktar sig till vardera kön. Detta innebär att bildanalysen, kopplat till genusteorin, är till för att 

se hur tidningarna väljer att illustrera bilder av och för män respektive kvinnor. 

2.7 Forskarens trovärdighet 

Kritiken som ofta vänds mot kvalitativ forskning och dess analyser är bristen på transparens, 

det vill säga otydligheten kring hur författaren har gått tillväga för att komma fram till de 

slutsatser som hen gör. (Watt Boolsen 2007, s. 88-89) För att komma runt detta problem valde 

författaren till denna studie att inkludera en bildanalys som ett komplement till 

diskursanalysen för att stärka de tolkningar som gjorts av texten. Att koppla arbetet till en 

teori är också en viktig del i transparensen då genusteorin är vetenskapligt belagd och grundar 

sig på resonemang som redan undersökts, vilket stärker arbetets reliabilitet.  

 

Då föreliggande studie byggts upp med hjälp av utgångspunkt i genusteorin samt vägletts av 

Faircloughs ansatser vid kritisk diskursanalys kan arbetsmetoden definieras som deduktiv. 

Det deduktiva arbetssättet kritiseras ibland för att vara alltför subjektivt då författaren letar 

efter bestämda förhållanden kring orsak och samband (Watt Boolsen, 2007, s. 89). Dessa 

frågor speglar i sin tur reliabiliteten, det vill säga förmågan att replikera arbetet och få samma 

resultat. Att ha utgått från Faircloughs egna ansatser kopplat till diskursanalys kan vara av 

styrka sett till validiteten. Främst för att dessa bygger på lingvistik, språkvetenskap, där olika 

typer av språkliga ansatser exempelvis vokabulär används som verktyg för arbetet. Även att 

tidigare studier har kunnat påvisa liknande resultat anser författaren vara positivt för det egna 

arbetets validitet. Författaren är dock medveten om att viss subjektivitet inte går att bortse 

ifrån samt att teorin i sig är med och påverkar författarens synsätt. 

2.8 Etiska överväganden 

De etiska övervägningarna grundar sig på de fyra allmänna grundprinciperna som föreligger 

vid forskning. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som syftar till att motverka möjliga konflikter mellan forskare och deltagare i 
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en studie. (Vetenskapsrådet 2002) Eftersom denna uppsats insamlade material är skrivet av 

massmedia behövs inget samtycke efterfrågas, eftersom artiklar och bilder som massmedia 

publicerar redan är synliga för allmänheten. 

3. Resultat 

År 2014 gavs sex nummer av tidningen Kom i form man och sex nummer av Kom i form 

kvinna ut. Varje nummer kan ses utifrån olika teman där en av vardera tidningen omfattade 

temat kost. Dessa två nummer uteslöts från analysen då kosten inte omfattats av de 

frågeställningar som författaren valt. Det totala antalet analyserade tidningar blev således tio. 

 

Tabell 1. Analysmaterialet av kom i form man och kvinna, utgivningsdatum samt ”tema”. 

 

Vid första anblick av tidningarnas teman syns skillnader mellan den manliga och kvinnliga. 

Temana säger någonting om vad som läsaren, i detta fall man eller kvinna, vill läsa om och 

vilket intresse som finns.  

3.1 Vokabulär 

Kom i form kvinna 
Ord som slanka, tona och skulptera förekommer ofta i texten. Exempelvis förklaras 

fördelarna med pilates att det stärker och tonar din kropp och ger en plattare mage (nr 2. 15 

april, s. 18). Även i förklaring av övningar används dessa ord. 

 

Kom i form man (tema) Kom i form kvinna (tema) 
Nr 1. 18 februari (Större bröstmuskler på 8 

veckor) 

Nr 2. 15 april (Pilates) 

Nr 2. 15 april (inget specifikt tema) 

 

Nr 3. 10 juni (inget specifikt tema) 

Nr 3. 10 juni (Hantelträning) Nr 4. 6 augusti (Ät & träna efter din 

kroppstyp) 

Nr 4. 30 juli (Militär träning) 

 

Nr 5. 9 oktober (Yoga) 

Nr 6. 4 december (Hemmaträning) 

 

Nr 6. 4 december (Din nya jeanskropp) 
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”Tona alla muskler runt mittenpartiet och din midja kommer att synas, magen bli plattare och 

bäckenbotten stärkas” (nr 2.15 april, s. 29) 

 

I tidningen förekommer ofta avsnitt där övningarna riktar sig till en viss muskelgrupp där man 

får en förståelse att orden slanka, tona och skulptera ofta definieras beroende på vilken 

muskelgrupp som avses tränas. Tona och skulptera är ord som används på alla muskelgrupper 

medan slank ofta förknippas med benen. 

 

”Skapa en illusion av längre och slankare ben” (nr 2. 15 april, s. 73) 

 

Kom i form man 

Ord som ofta förekommer är bygga, starkare och större. Redan i namnet på temanummer 1. 

18 februari ”Större bröstmuskler på 8 veckor” används ordet större vilket ger en bild av vad 

som är syftet med träningen. Ordet större kan ses som motsvarande ord till det ofta 

förekommande ordet tona som kan ses i kom i form kvinna. Ordet större kopplas även till de 

flesta muskelgrupperna som bröst, armar, lår och används ofta ihop med orden bygga och 

större. 

 

”Bygg större och starkare lår med hjälp av den här innovativa variationen av en klassisk 

övning” (nr 2. 15 april, s. 12) 

 

”Bygg ett starkare bröst” (nr 1. 18 februari, s. 13) 

3.2 Antaganden 

Båda Kom i form man och Kom i form kvinna innefattar existentiella, prepositionella och 

standardantaganden.  

3.2.1 Existentiella antaganden 

Kom i form kvinna 
De existentiella antagningarna är ofta kopplade till att förklara varför en övning ska göras och 

hör ofta ihop med modalitet, alltså övertygelsen om att skribenten har en hög kunskap om 

ämnet som läsaren ska förlita sig på. 
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”Den skonsamma och kontrollerade träningsformen gör pilatesövningar extremt säkra för 

alla” (nr 2. 15 april, s. 18) 

 

”Den här övningen kommer åt de djupt liggande magmusklerna och ger rumpan ett lyft och 

ett fint tonat totalintryck.” (nr 3. 10 juni, s. 26) 

 

Kom i form man 

Även här kan antaganden kring vad som existerar ses. Likt kom i form kvinna är det också 

kopplat till olika träningsövningar. Exempelvis motiverar författaren till varför man ska träna 

med hantlar genom att skriva att:  

 

”det är otroligt mångsidigt, går att använda på nästan samtliga muskelgrupper och ger dig 

en balanserad muskeltillväxt som leder till en riktigt snygg kropp” (nr 3. 10 juni, s. 8) 

3.2.2 Prepositionella antaganden  

 Kom i form kvinna 

I den kvinnliga tidningen skrivs de prepositionella antaganden direkt till läsaren. Det kan 

handla om meningar som ”du är trött på” eller ”gör att du vågar” som är kopplade till ett 

missnöje med den nuvarande kroppen vilket kan ses som ett antagande kring hur eller vad 

som är fallet för läsaren. Exempelvis motiverar skribenten till en viss övning för benen med: 

 

”Ger dig bra definition och gör att du vågar visa dig i korta shorts med självförtroende" (nr 

3. 10 juni, s. 100) 

 

 ”Spatsera runt i smaljeansen med självförtroende” (nr 6. 4 december, s. 75) 

 

Dessa meningar antyder att det krävs ett självförtroende hos läsaren (kvinnan) att visa benen 

om man inte har vältränade/definierade ben. Ett annat exempel på prepositionella antaganden 

om hur Kom i form kvinnas läsares situation ser ut är: 

 

”Vill du säga hejdå till gäddhäng, muffinsmage eller ridbyxlår en gång för alla?” (nr 4. 6 

augusti, s. 8) 
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Alla dessa påståenden knyter an att det finns ett missnöje hos läsaren över den egna 

nuvarande kroppen och att den kan och bör ändras. 

 

Kom i form man 
I kom i form man skiljer sig antaganden om hur situationen ser ut där föreställningarna främst 

innefattar antaganden om att ett intresse av/för träning redan finns hos läsaren. Det märks 

tydligt då alla nummer innefattar detaljerad kunskap som skribenten hänvisar som ”nödvändig 

kunskap”. Det kan vara allt från anatomi och proteinsyntesen till förklaring av olika typer av 

träningsupplägg (träningsurval, set, reps, tempo och vila) och träningsmyter. Exempel på 

denna kunskap är avsnittet ”upptäck vad dina muskler består av” där biståndsdelar som sena, 

epimysium, endomysium, perimysium, fascikel beskrivs och förklaras. (nr 6. 4 december, s. 

18) 

 

Även att kunskap är viktigt och något som läsaren borde ta till sig är uppenbart där meningar 

ofta antyder på att läsaren har ett eget ansvar för att nå sitt mål. 

 

”Ju mer du vet om träning, desto bättre kan du utvecklas” (nr 2. 15 april s. 24) 

 

”Fysiken är inget som uppkommer av en slump, utan är följden av en väl genomtänkt 

träningsform som över tid leder till det som vi ofta definierar som en perfekt kropp” (nr. 4. 30 

juli s. 8) 

3.2.3 Standardantaganden  

Vad som är önskvärt kan ses som en naturlig och självklar del av båda tidningarna. Redan vid 

anblicken av tidskrifternas namn: kom i form man/kvinna kan man bilda sig en förståelse om 

att syftet med att läsa tidningen är att förbättra eller uppnå någonting önskvärt, i detta fall 

något kroppsligt.  

 

Kom i form kvinna: ”Bootylicius, perfekta övningen för att få den fantastiska rumpan du 

alltid velat ha.” (nr 3. 10 juni, s. 80) 

 

Kom i form man: ”Vi hjälper dig bygga ett större och starkare bröstparti på bara åtta 

veckor”. (nr 1. 18 februari, s. 10) 
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Dessa två citat är tydliga språkliga markörer för att uppfylla läsarens behov att uppnå det som 

”vill has” och önskas få. Som tidigare nämnt i vokabulär där ord som slank, tona, och 

skulptera riktades till kvinnan och bygga, bli starkare och större riktades till mannen kan 

frågan om vad som antas vara önskvärt för respektive tidskrifter starkt förknippas med dessa 

ord. Det underförstådda är således att läsaren för kom i form man vill bli större, starkare och 

bygga upp kroppen medan kvinnans önskan är att bli smalare, slankare och mer tonad. 

3.3 Problem-lösning relationen 

Vad som kan ses i båda tidskrifterna är den så kallade problem-lösning relationen som ofta 

ses i reklamsammanhang. Det vill säga meningar som förklarar orsaker till, konsekvenser av 

och syftet med att göra på ett visst sätt. 

 

Kom i form kvinna 
Den problem-lösning relation som kan ses i kom i form kvinna anspelar ofta på att syftet med 

en viss övning ska förhindra eller reducera någonting oönskat. 

 

”En dålig hållning leder inte bara till trötthet och ryggvärk, den gör också att du ser kortare 

och rundare ut.” (nr 2. 15 april, s. 22) 

 

Relationen kan också ses i meningar där författaren vill övertyga om att det önskade målet är 

uppnåeligt med tidningsskriftens hjälp.  

 

”Har du alltid velat ha ben som en supermodell?” Varav nästa mening lyder: ”Nu kan du få 

det!” (nr 6. 4 december, s. 75) 

 

Kom i form man 
Den typ av problem-lösning relation som förekommer i kom i form kvinna förekommer till 

viss del även i kom i form man.  

 

”Vill du träna mer effektivt? Följ våra råd för att maximera resultatet och få ut så mycket 

som möjligt av din tid” (nr 4. 30 juli, s. 24) 
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Det är dock inte lika självklart att resultatet kommer att komma, om läsaren inte är villig att 

kämpa hårt och hålla sig till schemat. 

 

”Oavsett hur du lägger upp din träning så kommer du att få riktigt bra resultat – så länge du 

arbetar hårt och håller dig till schemat” (nr 2. 15 april, s. 41) 

 

Detta skulle rimligtvis kunna förklaras med det ansvar som tidigare setts läggas på den 

manliga läsaren. Där självklarheten att läsaren kommer nå sitt mål till viss ifrågasätts. 

3.4 Modalitet 

Vad som är gemensamt för båda tidskrifterna är att påståenden som avser att förklara hur 

saker ligger till är ofta förekommande. De ser dock annorlunda beroende på om tidskriften 

riktar sig till kvinnan eller mannen.  

 

Kom i form kvinna 
I den kvinnliga tidskriften förekommer ofta en subjektiv modalitet där författarens egna 

åsikter eller påståenden är centrala. I många fall rör det sig om rent av falska påståenden men 

som kan uppfattas som sanning i brist på kunskap kring träning och fysiologi hos läsaren.  

 

”Det här innovativa träningspasset kan göras på bara 15 minuter och hjälper till att smälta 

bort eventuellt överskottsfett” (nr 3. 10 juni, s. 23) 

 

”Att stretcha efter passet hjälper till att förlänga tajta muskler och spolar ut gifter, så du blir 

mer flexibel, och återhämtar dig snabbare.” (nr 3. 10 juni, s. 18) 

 

”Att sitta framför datorn, hänga framför mobila enheter eller tillbringa timmar i sträck i 

bilen, gör att vi åldras i förtid.” (nr 2. 15 april, s 57) 

 

Kom i form man 
I kom i form man är modaliteten istället oftare objektiv där författaren till texten väljer att 

skydda sig bakom en auktoritet, i detta fall ”forskningen”. Den objektiva modaliteten 

förekommer främst när författaren skriver om kunskap som kan framstå som avancerad, 

exempelvis: 
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”Forskning har visat att vila i mindre än en minut mellan set i motståndsträning ställer in 

kroppen att sänka kroppsfettet, medan viloperioder på över en minut uppmanar till 

muskeltillväxt genom att förbättra muskelproteinsyntesen genom ett protein som heter mTor” 

(nr 4. 30 juli, s. 18) 

 

Det som däremot inte redovisas är vilken forskning som använts och som refereras till. Det 

gör det svårt för läsaren att härleda vart forskningen och vem som är ansvarig för uttalandet.  

3.5 Metaforer och liknelser 

Metaforer och liknelse förekommer främst i kom i form kvinna. Denna förekomst kan inte ses 

i den manliga tidningen där exempelvis metaforer utesluts helt i den manliga tidningen. 

Metaforerna som i den kvinnliga tidningen är i hög grad kopplat till vad som är önskvärt, 

exempelvis ord som: persikorumpa, hollywoodarmar, jeansrumpa, bondbrudsarmar. Liknelser 

används ofta i meningar och är också mer förekommande än metaforer. I de flesta fall görs 

liknelser till sådant som är önskvärt men kan också användas för att konkretisera utförandet 

av en viss övning. 

 

”Du kan faktiskt få samma fina hållning som en dansare” (Kom i form kvinna nr 2. 15 april, 

s. 22)  

 

”På nolltid kommer du att få vackra, slanka armar – precis som filmstjärnorna”(Kom i form 

kvinna nr 3. 10 juni, s. 61) 

 

”Dra in magen som när du stänger ett blixtlås på ett par riktigt tajta jeans”(Kom i form 

kvinna nr 2. 15 april, s. 29) 

3.6 Bildanalys 

Eftersom den huvudsakliga ansatsen till detta arbete har varit mot textanalysen har 

bildanalysen fått en relativt begränsat utrymme där endast de olikheter som förekommit i 

texten till viss del lyfts fram.  

 

Det första steget i bildanalysen var att finna bilder som beskriver de olikheter som kunnat 

kartläggas i textanalysen. Efter en noga genomgång kunde två kategorier fastställas. Dessa 

kategorier är illustration av anatomin samt illustration av träning och övningsutförande. 
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Bildanalysen genomfördes därefter på två nivåer: denotativ och konnotativ där den denotativa 

nivån ses mer av i detta avsnitt varpå konnotativ nivå förs vidare i diskussionen. 

3.6.1 Illustration av anatomin  

Kom i form kvinna  

 

 
Figur 1. Kom i form kvinna nr 3. 10 juni, s.11. 

 

 

 Figur 3. Kom i form kvinna nr 3. 10 juni, s. 81. 

Figur 2. Kom i form kvinna nr 3. 10 juni, s. 80.    

            

Den första bilden (figur 1) föreställer en tecknad ljushårig kvinna med ett rosa linne och gröna 

byxor. Kvinnan på bilden håller i en vattenflaska. Rubriken för bilden lyder: Din kropp, 
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målområdena och pilar är utsatta med latinska namn av de muskelgrupper som pilarna pekar 

på. De två andra (figur 2 och 3) kommer från samma tidningsnummer och är också tecknade. 

Båda föreställer olika kroppsdelar på en påklädd kvinna och har tagits ur ett sammanhang där 

en kvinna gör en övning som syftar till att träna de förtydligade kroppsdelarna Även här finns 

pilar som pekar på kroppsdelarna som är: lår och mage samt bröst. 

 

Kom i form man 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kom i form man nr 1. 18 februari, s. 16.  Figur 5. Kom i form man nr 1. 18 februari, s. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kom i form man nr 6. 4 december, s. 18. 
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Två av bilderna (figur 4 och 5) kommer från samma uppslag och föreställer två tecknade 

manskroppar. Den ena visar framsidan av kroppen medan den andra är vänd med ryggen till. 

De muskelgrupper som visas är numrerade och ifyllda med röd färg. Numreringen av 

musklerna är uppdelade efter var på kroppen de återfinns och är indelande i kategorier som 

axlar, bröst, mage osv. Under denna kategorisering står därefter det latinska namnet på 

muskeln. Rubriken för dessa bilder är: Lär känna dina muskler.  Den tredje bilden (figur 6) är 

också tecknad och föreställer en muskel i genomskärning som tillika är bildens rubrik. Även 

här är delar av muskeln numrerade med tillhörande namnbeskrivning på latin. Underrubriken 

till bilden är: Upptäck vad dina muskler består av. 

3.6.2 Illustration av träningen/övningsutförandet  

Kom i form kvinna 
 

 

Figur 7. Kom i form kvinna nr 6. 4 december, s. 37.        Figur 8. Kom i form kvinna nr 5. 9 oktober, s.113.
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Figur 9. Kom i form kvinna nr 4. 6 augusti, s. 60.  Figur 10. Kom i form kvinna nr 4. 6 augusti, s. 50. 

   

   

Vad bilderna som valts ut har gemensamt är att de alla föreställer kvinnor. Att bilderna föreställer 

kvinnor är också genomgående för alla bilder som illustreras i Kom i form kvinna. Kvinnorna på 

bilderna är smala, slanka och har en muskulatur som skulle kunna beskrivas som ”tonad”. På två av 

bilderna kan man se kvinnans ögon varav kvinnan på den ena av bilderna tittar rakt in mot kameran. 

Båda två ler och ser obekymrade ut över övningen som de utför, den ena en övning för baksida arm 

och den andra står på ett ben och gör en övning för armarna.  

 

Tre av bilderna (figur 7, 9 och 10) illustrerar övningsutförande där hantlar används som 

redskap, två kvinnoillustrationer visar på armövningar som genomförs stående och den tredje 

visar en kvinnan som ligger på en bänk och utför en bröstövning. Den fjärde bilden (figur 8), 

där inga redskap används, föreställer en yogaställning där kvinnan på bilden står och sträcker 

upp armarna åt ena hållet. Hon blundar och ser ut att vara avslappnad. Färgskalan som 

används i alla fyra bilderna är ljusa färger och även kläderna som kvinnorna har på sig går i 

skalan rosa, gult och ljusblått. 
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Kom i form man 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Kom i form man nr 2. 15 april, s.10. 

 Figur 12. Kom i form man nr 1. 18 februari, s.74. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 13. Kom i form man nr 4. 30 juli, s.101. 

 

De bilderna som valdes ut är alla bilder på män. Det är också här genomgående män på alla 

bilder i Kom i form man. Alla valda bilder demonstrerar övningsutföranden varav tre av 

bilderna porträtteras i ett gym. Dessa bilder i gymmiljön har alla det gemensamt att männen 
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använder redskapen som bänk och hantlar. På bilden där mannen inte befinner i gymmiljö 

befinner han sig utomhus och utför övningar på ett chins och dipsräcke.  

 

I alla bilderna undviker mannen ögonkontakt med kameran, munnen är sammanbiten vilket 

ger ett intryck av att mannen är fokuserad på vad han gör. I de bilder där man befinner sig i 

gymmiljö (figur 11 och 12) är männen barbröstade och har stora, starka kroppar. Även bilden 

från utomhusmiljön (figur 13) är mannen stark och bär en mörk t-shirt och militärfärgade 

byxor, texten som bilden är kopplad till handlar om militärträning. 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att problematisera och analysera hur två träningsmagasin riktade till 

män respektive kvinnor framställer träningsartiklar och bilder utifrån dess syfte och budskap 

till respektive målgrupp. Därutöver var att ambitionen att granska om det förekom likheter 

eller olikheter mellan tidningarna Kom i form man och Kom i form kvinna. Resultatet tyder 

på att det finns både likheter och olikheter kring hur träningstidningar riktade till män 

respektive kvinnor väljer att framföra sitt budskap.  

 

De olikheterna som framkom i textanalysarbetet rörde främst vokabulär där ord som slank, 

tona och skulptera ofta förekom i den kvinnliga tidningen medan ord som bygga, starkare och 

större användes på motsvarande sätt för den manliga målgruppen. Också antaganden kring 

vad läsaren vill uppnå med sin träning skiljer sig åt beroende på om tidningen riktades till 

män eller kvinnor. Antagandena kan kopplas till vad som setts i vokabulär där den kvinnliga 

tidningen antar att den kvinnliga läsaren vill bli smalare, slankare medan Kom i form man 

antar att deras läsare vill bli större, starkare och bygga mer muskler. En tydlig skillnad mellan 

tidningarna var kunskapsutbytet och modaliteten mellan författare-läsare där den manliga 

tidningen hade ett fokus på att förmedla en kunskap kring träning samt oftare använde sig av 

objektiv modalitet. Tidningen som riktas till kvinnor använde istället ofta en subjektiv 

modalitet där författarens egna synpunkter och åsikter framträdde tydligare. Även metaforer 

och liknelser användes i större utsträckning av den kvinnliga tidningen tillskillnad från den 

manliga där framförallt metaforer uteslöts helt.  

 

I likhet med tidigare forskning har en skillnad kring normer om manligt och kvinnligt 

påträffats. I likhet med Botta (2003) har denna studie visat på att normen om att män ska 

bygga muskler och kvinnor ska vara smala förekommer. Precis som Grogan (1999) menar 
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verkar det dessutom som att det rådande idealet för kvinnan inte endast handlar om att vara 

smal utan att också vara tonad och ha väldefinierad muskulatur. 

 

Roy (2008) menar på att tidningar som riktas till kvinnor oftare instruerar sina läsare direkt 

om hälsorelaterade uppgifter och dessutom beskriver de negativa konsekvenserna av 

passivitet eller felaktiga åtgärder. Man kan utifrån denna genomförda studie bekräfta 

uppfattningen om att kvinnor oftare möts av påståenden som är kopplade till negativa 

föreställningar och som hänvisar till ett missnöje över den egna kroppen. Detta framförande 

av missnöje kan inte ses i Kom i form man, vilket tyder på en skillnad mellan hur kvinnor och 

män kan tänkas uppfatta och se på sig själva. Hirdmans (2012) påstående att kvinnlighet är 

något som ska vara föränderligt kan därför, till viss del, ses och tyckas gälla även det 

kroppsliga.  

 

Precis som Roy (2008) visar denna studie på att kvinnors hälsa presenteras som ett viktigt 

individuellt ansvar och moralisk skyldighet. Det som framkommit i studien är att det 

individuella ansvaret även förekommer i den manliga tidningen och att de två skiljer sig 

något. Ansvaret skiljer sig i avseendet att kvinnan oftare tycks mötas av snabba lösningar på 

problemen medan mannen förväntas ta till sig kunskapen som behövs för att sedan på egen 

hand nå sitt mål. Precis som Fitzpatrick och Tinning (2013) skriver i sin studie om 

hälsofacism finns antydan mot att hälsa har blivit ett allt mer individuellt ansvar jämfört med 

tidigare och att viljan att vara smal och vältränad blivit en norm och en självklar eftersträvan i 

samhället. Bottas (2003) menar att tidningar med syftet att förbättra hälsan, där kroppsideal 

om hur en som man eller kvinna bör se ut, kan medföra en ökad risk för ätstörningar och 

kroppslig missnöje.  

 
I ett försök att utskilja användandet av ”powerless language” i tidningsmagasin av olika 

genrer försökte Beck och Fandrich (2012) kartlägga huruvida avsaknaden av styrka och 

självklarhet kring påståenden skiljde sig åt beroende på huruvida man riktade sig till en 

manlig eller kvinnlig målgrupp. Slutsatsen var bland annat att användandet av detta språk 

oftare riktades direkt till en kvinnlig publik jämfört med en manlig. I denna studie har en 

skillnad i modalitet setts beroende på om tidningen riktar sig till män respektive kvinnor. Det 

är dock inte i form av ”powerless language”, tvärtom, är båda tidskrifterna tydliga med sitt 

budskap kring hur någonting är. Det som skiljer dem åt är istället på vilket sätt modaliteten 
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uttrycker sig. Den manliga tidningen använder oftare en objektiv modalitet genom att ofta 

hänvisa till en auktoritet, exempelvis ”att forskning visar på”. Den kvinnliga tidningen 

använder däremot en subjektiv modalitet där författaren själv står för det som uttalas. Tanken 

om att hälsoinriktade magasin skulle vara mer benägna att erkänna begränsningar gällande 

olika hälsorelaterade påståenden kan därför inte styrkas. 

 

Både Kleberg (2006) och Thomsen, Bower och Barnes (2004) menar att människor påverkas 

av media på olika sätt och att dessa kan fungera som en socialiseringsfunktion där det som 

lyfts fram också stereotypiseras. Thomsen, Bower och Barnes kom fram till att bilder i 

kvinnliga träningsmagasin ofta betonade kvinnans skönhet istället för dennes atletiska 

förmågor. I detta arbete har inte specifikt skönhet och ”sexappeal” kunnat avläsas utifrån 

bilderna, istället karakteriseras bilderna som riktas till kvinnor av att de oftare förmedlar en 

känsla av enkelhet där träning är rolig och bekvämt medan bilder till mannen förmedlar 

träning som fokuserat, krävande, hårt och tufft. 

 

Bilderna påvisar skillnader gällande kunskapsutbytet som sker mellan författaren av texten 

och läsaren, vilket även återfanns i textanalysen. Skillnaden styrker antaganden kring vad man 

som man respektive kvinna vill läsa om, och där man som man förväntas vilja ha en 

detaljerad kunskap kring exempelvis anatomi medan man som kvinna nöjer sig med mindre. 

Även föreställningen om att kvinnor skulle vara mindre kunniga framkommer av bilderna 

vilka illustrerar anatomi där kroppsdelar som bröst och lår förtydligas på en påklädd tecknad 

kvinnokropp. Denna typ av illustrering där kroppsdelar förtydligas trots att de i många fall 

kan ses som självklara, anser författaren till detta arbete kunna uppfattas som en 

dumförklaring. 

 

De resultat som författaren tror sig kunnat påvisa kan lyftas ytterligare en nivå, till den sociala 

praktiken, som innebär att analysera de konsekvenser eller förändringar som kan komma till 

följd av den konsumerande texten. Även om chefredaktörerna vid respektive tidningar inte 

anser att den egna tidningen riktar sig till det ena könet, så går det inte att avfärda att titeln på 

de två tidningarna är Kom i form man och Kom i form kvinna. Att endast bilder på antingen 

män eller kvinnor förekommer i tidningarna går dessutom i linje med vad genusforskare 

antyder: att män och kvinnor hålls isär (Jämställd skola och förskola). 
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Med tanke på de normer som vi förutsätts följa i dagens samhälle skulle det förmodligen ses 

annorlunda om en man köpte tidningen Kom i form kvinna, tillika det motsatta. Med tanke på 

Hirdmans formulering att det värderas högre att en flicka kallas ”pojkig” än om en pojke 

kallas ”flickig” är det dock svårt för författaren att förutse om detta gäller även i detta fall. Ses 

det kanske mer accepterat att en kvinna vill bygga muskler än att en man vill bli smal, slank 

och tonad? En annan tanke är ifall det skett en succesiv uppluckring av de strikta normer som 

beskrivs i genuskontraktet och att det därmed blir vanligare att män vill bli ”slimmare” 

snarare än bygga stora, starka muskler. 

 

4.1 Framtida forskning 
För framtida forskning vill författaren framföra en förhoppning kring ytterligare studier 

kopplat till genus och träning/hälsa för att bredda detta område och kunskapsfält. Förslagsvis 

skulle andra träningstidningar som riktar sig till män respektive kvinnor kunna analyseras och 

sättas i parallell till varandra för att se om samma mönster kan ses ur ett bredare perspektiv. 

Även att intervjua personer som läser dessa tidningar vore av intresse för att ta reda varför de 

läser dessa tidningar och om eller hur de upplever att de påverkas av att dem.  

 

5. Slutsats 
Både tidningen Kom i form man och Kom i form kvinna använder sig av liknande strategier 

för att skapa sin verklighet och för att nå fram till sina läsare. Att tala om det som är önskvärt 

är en viktig del i båda tidningarna där man skriver hur man ska bli större, starkare och bygga 

mer muskler till männen medan den kvinnliga tidskriften skriver hur kvinnan ska bli smalare, 

slankare och mer tonad. Det tycks även finnas en skillnad i avseende av kunskap som läsaren 

vill få ut av att läsa den specifika tidningen där antagandet att män har ett större intresse för 

och högre kunskap om träning jämfört med kvinnor. Vad författaren av detta arbete vill lyfta 

fram är att manliga och kvinnliga träningstidningar bidrar till de normer och värderingar som 

vårt samhälle bygger på, och därtill är en spegling av desamma. Det är också av vikt att som 

framtida hälsopedagog förstå hur media väljer att framställa träning för att på så sätt kunna 

förhålla sig både ifrågasättande och kritisk till de budskap som förmedlas samt kunna vägleda 

personer vars kunskap grundar sig på dessa budskap. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien är att problematisera och analysera hur två träningsmagasin riktade till 

män respektive kvinnor framställer träningsartiklar och bilder utifrån dess syfte och budskap 

till respektive målgrupp. Därefter se över om det förekommer likheter eller olikheter mellan 

dessa. 

Frågeställningar: 

• Hur framställs träning och dess syfte? 

• Hur används språket för att nå fram till läsarna? 

• Hur används bilder för att förstärka det som förmedlas i text? 

• Förekommer likheter eller olikheter för målgruppen män eller kvinnor? 

Vilka sökord har du använt? 
Genus, Media, Gemder, Hirdman, Manligt och kvinnligt, Mediaforskning, masculine, 
feminine, discourse, media analysis, Fairclough 

 
Var har du sökt? 
Google, Google Scholar. PubMed 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google: Genus  
Google: Manligt och kvinnligt 
Google: Hirdman 
Google: Mediaforskning 
Google schoolar: Gender 
PubMed: Gender 
Google: Fairclough 
 
 
Kommentarer 
För att hitta vetenskapliga artiklar tog jag hjälp av tidigare arbeten som innefattade området 
genus och manligt/kvinnligt. 

 


