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Abstract

Titel: Kvinnors bruk av feelgood tidningar.

Författare: Sylwi La Terra

Nyckelord: Feelgood tidningar, veckopress, hälsa, kropp, skönhet, mental hälsa, fysisk hälsa, 
kvinnors läsning, psykologisk vinkling på kvinnors läsning, läsning av veckotidningar, fokusgrupp, 
kvalitativ studie och mäns läsning av feelgood tidningar.

Den här C-uppsatsen är en kvalitativ studie om användandet av feelgood tidningar i vardagen. 
Studien strävar efter att ta del av och förstå hur läsarna använder feelgood tidningarna i sin vardag. 
Studien syftar också att undersöka det psykologiska perspektivet bakom valet att läsa tidningarna.

Mina frågeställningar är: Hur använder kvinnorna feelgood tidningen i sin vardag? Hur rumsrent 
tycker kvinnorna att det är att läsa de här tidningarna? Vad är det som gör feelgood tidningar 
underhållande? Hur kan man tolka kvinnornas användning av tidningarna ur ett psykologisk 
perspektiv?

Materialet inhämtas via en fokusgrupp med fyra kvinnor i åldrarna 40- 65 år. Den teoretiska 
bakgrunden har hämtats ur Radway A Janice bok, Reading the romance- women, patriarchy and 
popular litteratur, Lisbeth Larssons En annan historia och ur boken Oro, av Skårderud Finn.

Analysen är ett samspel mellan fokusgruppens utsaga och den teoretiska delen. I resultatet och 
analysen får läsaren ta del av intervjun med fokusgruppen och en analys som korrelerar med där 
frågeställningarna och teorin.

I slutsatsen diskuteras sammanhangen mellan att kvinnorna i fokusgruppen både njuter och blir 
stressade av feelgood tidningarna. Det diskuteras även hur det kommer sig att en Engelsk studie 
som gjordes för 20 år sedan stämmer så väl överens med en studie gjord i dag. Slutligen diskuteras 
ett bifynd i uppsamlande av materialet, att män saknar en feelgood tidning anpassad för deras 
målgrupp.
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1 INLEDNING

För femton år sedan började jag läsa självhjälpslitteratur för att försöka få svar på existentiella 
frågor. Jag ställde mig även frågor som handlade om mina relationer och min hälsa. Frågor som jag 
upplevde att varken de i min ålder eller de äldre människorna runtomkring mig hade förmåga att 
svara på. Jag fick en del svar och en hel del inspiration som utvecklade min person. De böckerna 
ledde mig vidare till att läsa om, och senare studera psykologi.

För snart tio år sedan blev jag färdig samtalsterapeut. Så de här böckerna blev inkörsporten till ett 
karriärsval. När jag var nyfiken på självhjälpsböcker, eller feelgood böcker så fanns det inte så 
mycket tidningar som skulle kunna jämföras med självhjälpsböckerna. Men sedan dess har 
tidningar som är relaterade till mental och fysisk hälsa smugit sig in på marknaden för att idag vara 
etablerade. Antalet feelgood tidningar ökar hela tiden. I går såg jag i min närbutik att två nya 
tidningar i samma genre har dykt upp. Jag kallar den här genren av tidningar för feelgood tidningar, 
eftersom innehållet i tidningarna vill inspirera läsaren till att förbättra sitt liv. Tidningarna innehåller 
tips, råd, rön om hur vi kan göra för att må bättre både mentalt och fysiskt. Det finns också en hel 
del ”så-här-lyckades-jag-artiklar”, om både okända och kända personers erfarenheter. De texterna 
beskriver hur artikelns huvudperson gjorde för att vända en negativ situation och göra den positiv.

En del tidningar inriktar sig enbart till den mentala sidan av en människas hälsa, andra tidningar 
riktar sig enbart till den fysiska biten av oss och en tredje typ av tidning tar med både den fysiska 
och mentala hälsan.

Min ambition med den här uppsatsen är att ta reda på hur läsaren använder feelgood tidningarna och 
att se på de psykologiska motiven till att läsaren väljer feelgood tidningar.
Det gör jag genom att samla in empirisk data via en fokusgrupp för att sedan analysera de 
uppsamlade materialet med episodisk analys.

2 SYFTE

Den här forskningen eftersträvar att göra en undersökning av kvinnors medievanor, specifikt 
inriktad på feelgood tidningar med ett psykologisk tolknings perspektiv.

3 FRÅGESTÄLLNINGAR

1. Hur använder kvinnorna feelgood tidningen i sin vardag?

2. Hur rumsrent tycker kvinnorna att det är att läsa de här tidningarna?

3. Vad är det som gör feelgood tidningar underhållande?

4. Hur kan man tolka kvinnornas användning av tidningarna ur ett psykologisk perspektiv?

4 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR

En del av avgränsningarna har varit självvalda, exempelvis att bara ha en fokusgrupp och att 
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begränsa det gruppsamtalet till en timme. Valet grundar sig på den begränsade tiden som finns 
tillgänglig för en C-uppsats (Wibeck 2000: 48). Andra avgränsningar har slumpen hjälpt till med. 
Dessa beskrivs nedanför.

4.1 Informanterna
Det material som används i den här uppsatsen kommer från den fokusgruppen som intervjuats av 
forskaren. Fokusgruppen avgränsades till fyra personer och pågick i en timme. Gruppen bestod av 
fyra kvinnor. Det var en slump att det blev fyra kvinnor. I sökandet efter informanter till fokus 
gruppen söktes både män och kvinnor i alla åldrar. Det enda kriteriet var att respondenterna i någon 
period hade läst någon av tidningarna Blossom Magazine, Topp Hälsa, MåBra och/eller LevaPs. 
Det var endast kvinnor som svarade på anslag och förfrågningar.

4.2 Urval av tidningar
Den här uppsatsen avgränsar sig till att titta på fyra av feelgood tidningarna. De är: Blossom 
Magazine, MåBra, Topp Hälsa och LevaPS. Valet av de här fyra tidningarna gjordes i författarens 
närbutik. Urvalet var av författaren bestämt till fyra tidningar som hade en bred kännedom för 
publiken. De tidningar som är alltför nya och okända valdes därför bort. Undantaget är då Blossom 
Magazine som är en ny tidning, men den har också snabbt blivit känd.

5 TIDIGARE FORSKNING.

5.1 Johanna Hietanen- Veckotidningarnas bild, kvinnans verklighet?
Hietanen har i sin kandidatuppsats gjort en analys av veckopress. Hon fokuserar på artiklar och 
annonser som har tydliga budskap om hur kvinnor ska se ut och och som handlar om att försöka 
förbättra kvinnornas självförtroende och självkänsla.

En del av uppsatsen handlar om veckotidningarnas historik. Där beskriver hon övergripande 
veckotidningarnas utveckling från mitten av 1800-talet till idag. Den ökade läskunnigheten på 
1860-talet och framåt ökade produktionen av tidningar avsedda för kvinnliga läsare och de började 
då även nå ut till de lägre samhällsklasserna (Hietanen 2008).

Ökningen av tidningar för kvinnor ökade konstant och vid 1900- talets början hade upplagorna av 
damtidningarna fördubblats. Det var också under den här tiden som de första annonserna 
publicerades (Hietanen 2008).

Damtidningarna förändrades markant då de gick från att ha innehållit information om äldre män i 
det offentliga livet till att handla om unga kända kvinnliga filmstjärnor. Fokus kom då att hamna på 
ungdom, skönhet, kvinnlighet och utstrålning (Hietanen 2008).

Hietanen beskriver den förändring som skedde i samhällets på 1920-talet. Sättet att se på feminism, 
manlighet och sexualitet utvecklades. Det avspeglades i tidningarna genom att innehållet 
förändrades från att ha handlat om hushållsarbetet och hur kvinnorna skulle sköta ett hushåll. Till att 
istället handla om hur kvinnorna skulle sminka sig, förföra och locka till sig männen på ett snyggt  
sätt (Hietanen 2008).

Tidningarnas innehåll följer under 20-, 30- och 40-talet den moderna kvinnans roll i samhället och 
förfinas med den rådande tekniken. Enligt Hietanens efterforskningar var kvinnorna på 50-talet 
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frustrerade över att åter arbeta i hemmet, efter att ha arbetat ute i samhället på 40-talet. Hon menar 
att kvinnorna såg tidningarna som en räddning, en flykt från vardagen (Hietanen 2008).

I sin slutsatsen har Hietanen bland annat kommit fram till att relationen mellan tidningarna och 
kvinnorna är stark och sträcker sig långt tillbaka i tiden. Slutsatsen beskriver också att tidningarna 
ger en bild av någonting som läsaren inte har men som hon kan eftersträva, det vill säga läsaren 
duger inte som hon är (Hietanen 2008).

5.2 Uppsatsen Skönhetens dimensioner-ur fem perspektiv.
Skönhetens dimensioner är en uppsats skriven av fem personer. De fem har alla fokuserat på olika 
vinklar av skönhet. I stort handlar uppsatsen om kroppen, utseendet och identitetsskapandet. För 
forskningen om feelgood tidningar var det mest aktuellt att titta på ett av kapitlen, vilken handlar 
om mediernas påverkan på skönhetsidealet, skrivet av Kristina Forsberg. Den handlar om mediernas 
påverkan på läsarens val av kost, hälsa och livsstil. Forsberg menar att vi ständigt påverkas av 
information om hur vi ska träna och äta för att må bra och för att undvika sjukdomar. I resultatet 
presenteras att informanterna upplever stress över allt som ska hinnas med angående kost, hälsa och 
skönhet. Men också att informanterna inte är rädda för att bli sjuka. Detta trots att upplevelsen är att 
man blir sjuk om man inte följer kost och tränings råden.

6 BAKGRUND

6.1 Feelgood genre
I den här uppsatsen kallas tidningarna som undersöks för feelgood tidningar eftersom deras innehåll 
syftar till att få läsaren att må bra, eller bättre. Artiklarna i dessa tidningar handlar om att förbättra 
den mentala och fysiska hälsan. En del av dessa tidningar koncentrerar sig på endast det ena, alltså 
antingen den mentala hälsan eller den fysiska hälsan. Andra feelgood tidningar inkluderar båda 
hälsoaspekterna i sina tidningar.

Tidningsuppbyggnaden är den samma som i andra vecko- och månadstidningar. De innehåller allt 
från kortare notiser till långa reportage.

Typiskt innehåll kan vara notiser som beskriver nya rön om hur man ska göra och förhålla sig för att 
må bra eller bättre. Tester i form av frågor. Läsaren kan här få svara på frågor för att se vilken typ 
hon är. Beroende på vad hon svarar på testet, blir hon placerad i en grupp. För att sedan få råd av 
tidningen hur hon ska förhålla sig eller vad hon ska göra när kvinnan tillhör just den gruppen. Till 
exempel ”testa din självkänsla”, test för att hitta vilken träningstyp du är eller vilken mat just du bör 
äta.

Artiklarna, både de kortare och de längre, handlar också om hur läsaren inom olika områden kan 
göra för att må bättre. De olika områdena handlar om allt från sex, avslappning, hjälp för olika 
sjukdomstillstånd, träning, till hur läsaren kan lyckas som bonusförälder.

6.2 Fakta om feelgood tidningarna.
En kort presentation finns med i studien för att ge läsaren en större förståelse för tidningarnas 
historik och omfång. Dessa fakta och beskrivningarna om tidningarna har hittats på respektive 
tidnings hemsida eller på förlagets hemsida.
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Tidningen Topp Hälsa

Ägare: Bonnier tidskrifter

Utgivningsfrekvens: 14 nummer per år. 

Innehåller:Topp Hälsa beskriver sig själva som en tidning som ger pepp och inspiration mot ett 
skönare, hälsosammare liv med hjälp av träningstips, goda och nyttiga recept. Tidningen riktar sig 
till främst kvinnor mellan 20-60 år (http://www.topphalsa.se/).

Tidningen MåBra

Ägare: Allers förlag

Utgivningsfrekvens: 12 nummer per år

Innehåll: En tidning med specialinriktning för kropp & själ. Tidningen vill inspirera, ge nyheter och 
råd till de som vill ta hand om sig själva, både på insidan och utsidan. De beskriver på sin hemsida 
att deras huvudområden är mat, motion, medicin, psykologi, samlevnad och flärd. Med varje 
nummer följer också en bilaga med smalrecept och motionstips 
(http://www.prenumerera.se/Pren____2374.aspx).

Tidningen Bloosom Magazine

Ägare: Egmont förlag

Utgivningsfrekvens: 11 nummer per år

Innehåll: Blossom Magazine beskriver att tidningen bygger på en helhetsfilosofi. Med det menar de 
att allt i våra liv hänger ihop. De kallar det för KTA; kost, träning och attityd. KTA finns med som 
en röd tråd i tidningen. Tidningen har en känd chefredaktör, Blossom Tainton-Lindquist. Det 
framkommer tydligt i tidningen att det är hennes erfarenhet från hälsonischen som ligger som grund 
för tidningens koncept. Tidningen arrangerar också inspirationskvällar och läsarresor 
(http://www.egmonttidskrifter.se/titlar/fritid/blossom-magazine/

http://www.blossommagazine.se/).

Tidningen LevaPS

Ägare: Forma Magazines AB, en del av Forma Publishing Group

Utgivningsfrekvens: utkommer med 11 nummer per år

Innehåll: Tidningen är en sammanslagning av de tidigare självstående tidningarna Leva och PS!En 
tidning om personlig utveckling och psykologi. Tidningen vill förmedla nya forskningsrön, verktyg 
och inspiration för en bättre vardag. Läsaren hittar tips om utvecklande resor, spa, skönhet, mat, 
kropp, hälsa och allt som anses vara bra för det inre (http://www.leva.nu/Webbplats/Meny/OM-
LEVA-test-2/).

6.3 Kort om veckotidningarnas historik.
Innan 1920-talet är innehållet i veckopressen mest fokuserad på kända män i samhället. Men under 
20-talet sker en förändring av fokus i tidningarna. Nu går intresset istället helt över på sångare, 
skådespelare och idrottare (Larsson 1990:117)

Om man tittar på veckopressens historia i Sverige de senaste 60 åren så har fokus gått från gamla 
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traditioner, till att senare vara framåtsträvande. I familjetidningarna var under efterkrigstiden 
kvinnorna i fokus, med hemarbete och barnuppfostran. Tidningarna satsade på reportage och 
fotografiska bilder. 1946 släpps Vecko-Nytt som var mer av en kvinnotidning, än familjetidning. 
Den fokuserar på den moderna, urbaniserade kvinnan. Där fick kvinnorna läsa om efterkrigstidens 
alla tekniska nymodigheter som förenklade arbetet i hemmet (Larsson 1990:89).

1960 kommer nylanseringen av Damernas värld med en yngre och trendigare image. Den har nu ett 
exklusivare färgtryck och satsar på mode och kändisar (Larsson 1990:148). Under 50-talet 
omvandlas tidningar som den moderna Husmodern till tidningar fyllda med kvinnligt gör-det-själv-
material. Hon får nu lära sig att göra snyggt hemma med blommor, korsstygnsbroderi och virkade 
överkast (Larsson 1990:149). Förlaget Åhlèn och Åkerlunds beskriver då läsaren till Vecko-Revyn 
som en modern kvinna som också är sportig, gillar att prova nya maträtter, skönhetsvård och hon 
gillar att hålla sig uppdaterad i modenyheter (Larsson 1990:150).

Under slutet av 70-talet och i början av 80-talet sker en förändring i tidningarna. Det tidigare fiktiva 
innehållet går mer mot ett dokumentärt innehåll och tidningarna blir bildtidningar fyllda av 
fotoreportage. De sanna berättelserna i tidningarna gör att läsaren känner sig närmre tidningen. Det 
gör att relationen mellan tidningarna och kvinnorna stärks (Larsson 1990:91). Under samma 
tidsperiod hakar fler och fler av tidningarna i veckopressen på ”katastrofkroken”. Rubrikernas 
svarta elände är alltid i dåtid och nuet illustreras av en solig, hoppfull bild.

7 Teoretisk ram 

Thomassen skriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis att vi är tvungna att avgränsa ett visst 
utsnitt av verkligheten för att kunna utforska ett fenomen. Det är en bra beskrivning av den här 
uppsatsen. Här begränsar forskaren sig till att endast titta på en del av verkligheten och tar där inte 
ställning till andra möjliga dimensioner i feelgood läsarnas upplevelser. Strategin kallas 
metodologisk reduktionism ( Thomassen 2006: 81). Det här avsnittet, den teoretiska delen ska bidra 
till att tydliggöra och få fram sambanden, till en meningsfull enhet ( Thomassen 2006: 32). 
Thomassen beskriver i sin bok att teorier är begreppsbildningar om något som vi inte kan se och 
erfara. För att förklara, eller för att göra en begreppsbildning för läsaren är den indelad och 
kategoriserad i olika begrepp som ingår i uppsatsens teori. (Thomassen 2006: 48)

7.1 Reading the romance av Radway A Janice
Reading the romance, skriven av Radway A Janice, är en etnologisk studie av ett antal kvinnor i en 
engelsk stad som alla har det gemensamt att de läser romaner. Studien tittar hur kvinnorna läser sina 
romaner. Den beskriver även när och vad de gillar att läsa. Vi får detaljerat läsa om vad kvinnorna 
föredrar i sitt romanläsande och vad de inte gillar i en roman. Deras känslomässiga förhållanden 
till romanerna presenteras också. En del av kvinnorna tycker helt enkelt att de behöver 
romanläsningen för att hålla sig i mental balans.

Författaren gör både muntliga intervjuer med informanterna och surveys. Radaway följer även med 
en kvinna, Dot i hennes dagliga liv i en vecka. Dot är storläsare av romaner sedan många år och 
arbetar också i en bokhandel. Kvinnorna har det gemensamt att de använder läsandet som en flykt i 
från verkligheten.
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7.2 Lisbeth Larsson. En annan historia
En annan historia handlar om kvinnor och läsning. Främst då om och läsning av veckopress, men 
författaren relaterar också till kvinnors förhållande till skönlitteratur. Hon har gjort en gedigen 
forskning på den svenska veckopressen där hon ingående beskriver olika ägare, förlag och tidningar 
från sista decennierna under 1800-talet och framåt. Larsson gör en ingående beskrivning av de olika 
tekniska utvecklingar som förändrar tidningarnas utseende, vad gäller bilder och tryckteknik. Hon 
beskriver också förändringarna i vem man skriver om i tidningarna, likaså hur tidningsförlagen 
väljer att utforma sina reportage och hur det förändras över tiden.

Ett av kapitlen i boken heter en kvinnlig berättelsetradition, vilket är en bra sammanfattning av 
innehållet i boken. Hon gör en analys av hur kvinnor framställs i litteratur och i media. Hon tittar 
detaljerat på sådant som rör kvinnors förhållande till män, barn, moderskap, kvinnlighet och vilka 
personliga kvalitéer som avgör om kvinnan är bra eller dålig.

7.3 Oro av Skårderud Finn
Boken Oro, av Skårderud Finn, är en resa i det moderna självet där han tydligt beskriver hur 
samhället har format den moderna människan. Bokens två röda trådar handlar om Skårderuds egna 
resor och hans patienters resor i sina upplevelser av sjukdomen anorexi. Patienterna möter och 
behandlar han i egenskap av psykolog. Han analyserar och beskriver också på ett djupt psykologiskt 
plan om olika författares psykologiska tillstånd vid olika tillfällen i deras liv. Han beskriver även 
hur det moderna samhället generellt har format dagens människor och det är där som det dras 
paralleller till den här uppsatsen. För att på ett djupt, explicit sätt beskriva eventuella samband 
mellan läsarens val att läsa just feelgood tidningar (Thomassen 2006:2006).

7.4 Metodologisk reduktionism.
En metod är väsentligt för att skapa en förbindelse mellan data och teori, så att en välgrundad 
kunskap kan hittas (Thomassen 2006:100). Forskaren ställer en fråga och gör sedan en systematisk 
undersökning av det ämnet för att nå kunskap. Systemet för att nå kunskap baseras på metoder, 
tillvägagångssätt. Dessa metoder prövar om våra antaganden stämmer eller ej. Metoderna anpassas 
sedan efter vilken typ av fråga som forskaren ställer. I den här uppsatsen ska forskaren utföra en 
empirisk forskning av läsarnas vanor. Därför görs empirin med hjälp av en intervjumetod 
(Thomassen 2006: 67).

Metodologisk reduktionism betyder att forskaren tittar på sin forskning som om det är inget annat  
än... det vill säga forskaren fokuserar på något och bortser från annat för att kunna se hur en del av 
någonting påverkar ett givet fenomen. Thomassen tar upp ett exempel på en forskning av religiös 
tro. Då kan man titta på den tron med enbart en psykologisk inriktning. Som om den religiösa tron 
inte hade med någonting annat att göra än med individens psykologiska perspektiv (Thomassen 
2006:81). I den här uppsatsen utforskas läsarens vanor ur ett psykologiskt perspektiv, med läsarens 
erfarenheter i fokus.

Insamlingen av det empiriska materialet sker här via en intervjumetod. Analysen av det uppsamlade 
materialet görs sedan med den metodologiska reduktionismen som inställning och med den 
episodisk analysen som systemmetod.

Empirism, eller erfarenheter av sinnesintryck, skall hämtas in genom systematiska observationer för 
att hypoteser ska kunna testas mot fakta. På så sätt blir en aktiv empirisk forskning också en 
metodisk observation (Thomassen 2006: 79).
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7.5 Läsning som hälsosam verklighetsflykt
Kvinnorna använder, enligt Radaways studie, böckerna och läsningen som en hälsosam flykt i från 
deras vardag. Flera av kvinnorna i Radaways forskning beskriver att de väljer kortare berättelser, 
om de vet att de inte hinner läsa ut en längre roman. Om de vet att de kommer att jobba mycket en 
speciell vecka, då vill de ha någonting kortare att läsa för att inte bli frustrerade. Kortare böcker 
anses vara de som är kortare än 200 sidor. För längre romaner vill Radaways kvinnor ha tid, som en 
helg eller en vecka när de vet att de kommer kunna läsa ut boken. (Radway 1991:59) Som en 
planerad semester bort från sin vardag.

En del av kvinnorna läser ut boken även om de avskyr den, skriver Radaway. Även om boken är 
dålig kan den ge läsaren en tillfredsställelse. Tillfredsställelsen kan vara att läsa om andras elände 
och på så sätt lindra det egna ”eländet”. De läser sig ur depression och nedstämdhet, skriver hon 
(Radway 1991:71).

7.6 Psykologiska begrepp

7.6.1 Vit sorg
Den franske psykoanalytikern André Green, är den som Skårderud upplever bäst har beskrivit den 
tomma erfarenheten, vit sorg. Green har satt ord på en hel serie av vita plågor. Han namnger de här 
tomrummen och spåren i ett psyket med namn som den vita psykosen, den vita ångesten och den 
vita sorgen. Green utvecklar vidare att frånvaron i ett psyke kan beskrivas som en negativ 
hallucination: föreställningen om att en föreställning är borta, som att man tittar sig själv i spegeln,  
men att spegelbilden är borta ( Skårderud 2002:42).

Orden vit sorg, används inte i Radways studie, men vit sorg finns med formulerat med andra ord. 
Exempelvis när studieobjektet i Reading the romance, Dot, går till sin husläkare eftersom hon mår 
dåligt. Dot's husläkare frågade då henne om hon någonsin gör något för sig själv. Annat än att ta 
hand om hus, man och tre små barn. Ingenting. Han rekommenderade då att hon gjorde något för 
sig själv minst en timme om dagen annars, sa han, skulle hon hamna på sjukhus av fysisk och 
mental utmattning. (Radway 1991:51) Då kommer Dot på att hon som ung verkligen gillade att 
läsa. Därför tog hon upp läsningen och, menar hon, fick balans och helhet i sitt liv. Hon fyller ut 
tomrummet med läsning och hittar därmed balans i sitt liv.

7.6.2 Självtröst
Skårderud presenterar i sin bok att psykopatologin är ofta ett resultat av en varaktig brist på 
empati. Han skriver att något i så fall har saknats, att normalutvecklingen hos ett barn är beroende 
av att de vuxna har förmåga att stärka upplevelsen av ett sammanhängande själv. Han skriver vidare 
att den vuxne i barnets närhet behöver kunna lära barnet, att i en gradvis utveckling, kunna reglera 
sin självkänsla och att ge självtröst. Har man inte det, menar han, kan känslomässiga erfarenheter  
upplevas som ett hot och förknippas med risken att gå sönder ( Skårderud 2002:43).

7.6.3 Maslows behovstrappa
Abraham Maslow introducerade sitt begrepp ”Maslows behovstrappa” 1943 som ett koncept av 
mänskliga behov. Behovstrappan visas oftast som en pyramid med basbehoven längst ner och de 
mer komplexa behoven i toppen av pyramiden. Maslow beskriver att en människa behöver 
tillfredställa basbehoven först innan de kan gå vidare till nästa nivå av behov. Längst ner på stegen 
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är behoven mer fysiska, men ju längre upp i trappan en människa går desto mer blir behoven 
psykologiska och sociala. Maslow ansåg att människor behöver tillfredsställa sin lägre behov för att 
undvika otrevliga känslor och konsekvenser. Viljan att utvecklas kommer av en längtan att 
utvecklas som människa. De fem nivåerna i Maslow behovstrappa är: fysiska behov, trygghet, 
gemenskap, uppskattning och självförverkligande 
(http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm).

1. Fysiska behov

Här finns de mest basala behoven som är viktiga för att överleva, som behovet av vatten, mat, luft 
och sömn (http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm).

2. Trygghet

Steg nummer två innehåller behov som ger oss trygghet och säkerhet. Exempelvis en fast 
anställning, ett tryggt grannskap och en vetskap om en bra hälsa 
(http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm).

3. Gemenskap

Den här delen inkluderar behov av tillhörighet och kärlek. Till de områdena hör relationer som 
vänskap, romantiska relationer och familjeband 
(http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm).

4. Uppskattning

Efter de första tre behoven blir uppskattning mycket viktigt. Uppskattning innehåller saker som 
speglar en persons självkänsla, personlig värde och socialt erkännande 
(http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm).

5. Självförverkligande

Det här är den högsta nivån av Maslows behovstrappa, vilken innehåller självförståelse, funderingar 
på personlig utveckling, mindre uppmärksamhet på vad andra tycker och intresse av att fullfölja sin 
potential (http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm).

8 METOD

Valet av metod är mycket viktigt i sökandet av svaren på frågeställningarna i en uppsats. Eftersom 
den här forskningen eftersträvar att få fram motivation, tankar och handlande i bruket av feelgood 
tidningar, så passar en gruppintervju med dessa läsare utmärkt för insamlande av material (Wibeck 
2000:40). Respondenterna får här resonera, diskutera och beskriva hur de använder tidningen i sin 
vardag. Studien är alltså kvalitativ där forskaren tittar på innehåll mer än förekomst (Repstad 
2008:13). I analysen görs en episodisk analys av fokusgruppens diskurs.

8.1 Intervjumetod.
Intervjuer i samband med forskning är förberedda, systematiska och långa. Svarspersonerna är ofta 
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noga utvalda för att kunna ge forskaren den kunskap som eftersträvas. Metoden har kritiseras för att 
den fokuserar på en eller några kunskaper hos svarspersonen, och bortser från andra. Men det är ju 
precis det som vill uppnås i en forskning. Att titta på något specifikt (Repstad 2007:83). En 
kvantitativ intervju kan vara fel på så sätt att den kan missa en respondents nyanserade kunskaper. 
En intervju lämpar sig bättre som kvalitativ då den har ett tema där moderatorn varsamt styr 
informanterna runt just det temat. Där kan alternativa frågor ställas beroende på vad respondenten 
svarar. Moderatorn uppmuntrar i den kvalitativa intervjun svarspersonen att fördjupa sitt svar och 
resonemang. I forskningsintervjun har forskaren ofta en frågemall, men den följs ej slaviskt, utan 
används som ett stöd. Dessa intervjuer är alltså inte så definitiva i sin utformning och moderatorn 
håller sig inte lika hårt till frågorna som i en surveyundersökning (Repstad 2007:85). Den 
kvalitativa intervjun kan i stället ses som helhetsorienterad och samtidigt målinriktad. Moderatorn 
kan ställa samma frågor, vinklade i från olika håll för att på så sätt se om ny information kan 
komma fram. När forskaren sedan märker att det inte kommer fram mer eller ny information går 
man vidare till nästa fråga eller så avslutas mötet (Repstad 2007:90).

Forskaren bör innan intervjun ta reda på om svarspersonerna har de kunskaper och erfarenheter som 
krävs för att kunna bidra till en diskurs i det angivna ämnet (Repstad 2007:88).

Fokusgrupp
En fokusgrupp är en grupp som har samlats under en begränsad tid och som har en diskurs om ett 
givet ämne (Wibeck 2000:9). Dessa gruppintervjuer är en forskningsteknik med målet att samla in 
material för forskningsändamål (Wibeck 2000:23). Metoden i den här uppsatsens är vald till just en 
sådan fokusgrupp. Gruppen representeras här av fyra personer, kvinnor mellan 40- 65 år. Fyra 
personer är den övre gränsen för antalet personer som samtidigt bör delta i en fokusgrupp (Wibeck 
200:49). Fler personer ger sämre resultat, detsamma gäller färre än tre personer i en fokusgrupp. 

Urval av respondenter
De fyra aktuella tidningarnas redaktioner kontaktades och tillfrågades om de kunde tänka sig att 
förmedla några av deras läsare. Alla fyra svarade nej. Sökte också kontakt med läsare på alla fyra 
tidningarnas internet forum. Det resulterade inte heller i någon person till fokusgruppen. Anslag på 
Humanova (en skola som undervisar i coaching, samtalsterapi, stressterapi och parterapi) gav inte 
heller någon respondent. Slutligen frågade jag mina bekanta och fick därigenom fram fyra personer 
för intervjun. Två bekanta svarade på mitt e-brev och de två förmedlade kontakten med de övriga 
två respondenterna. Med andra ord grundade sig den här fokusgruppen på ett bekvämlighetsurval 
med snöbollseffekt. Det finns fördelar och nackdelar med det. En homogen grupp är mer villig att 
dela ut personlig information med varandra (Wibeck 2000: 51). Men en homogen grupp kanske inte 
kan sägas vara representativ för hela målgruppen till feelgood tidningarna. Kriteriet för att passa in i 
den här gruppen var att man kontinuerligt läste eller kontinuerligt i någon period hade läst någon av 
tidningarna Blossom Magazine, Topp Hälsa, MåBra och/eller LevaPS.

För den här fokusgruppen eftersträvades att båda könen skulle vara representerade. Men det kanske 
var överambitiöst då majoriteten av läsarna till feelgood tidningarna är kvinnor.

Fördelen med att en del av respondenterna kände varandra var att de var bekväma i samtalet med 
gruppen. Nackdelen skulle kunna vara att de vill hålla med den som är bekant i en diskussion.

Intervjufrågorna
Under intervjun användes en semi- strukturerad intervjumanual. Det vill säga de mest intressanta 
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frågorna skrevs ner till en manual. Frågorna var ordnade i en följd som verkade lämplig. Men 
manualen följdes inte stenhårt, moderatorn följde istället samtalets naturliga rytm (Repstad 
2008:86)

Formuleringen av intervjuguiden skapades med olika kategorier av frågor. En del av frågorna 
passade som öppnings- och introduktionsfrågor. De var de frågorna som inte ansågs vara av känslig 
natur. Andra var i sin karaktär mer lämpliga som övergångsfrågor, så de placerades in som grupp 
nummer två. Nyckelfrågorna kom efter det och till slut fanns en reserv eller avslutande frågor. De 
avslutande frågorna var sådana som hade kunnat hoppas över om den bokade tid tog slut(Wibeck 
2000:61).

Under intervjun begränsades frågorna till att handla om bruket av feelgood tidningarna i läsarnas 
vardag och deras känslomässiga upplevelse av tidningarna. Jag tog inte upp frågor som handlade 
om hur länge de hade läst de här fyra tidningarna, även om de spontant berättade det. Något annat 
som också valdes bort, men som kom upp under fokus gruppen, var vad de tyckte var bra respektive 
dåligt med innehållet i tidningarna. Tidningarna handlar om hälsa, vilket kanske hade gjort det 
naturligt att ta upp informanternas hälsa under gruppintervjun. Men det valdes bort både på grund 
av känsligheten och på grund av att fokus skulle ligga på vardagsbruket av tidningarna. Troligtvis 
hade det krävts mer tid än en timme för att på ett djupare sätt kunna ta upp individernas 
hälsoaspekter. Två av kvinnorna snuddar ändå, spontant, vid ämnet under intervjun.

Intervjumanualen finns bifogad längst bak i uppsatsen.

Etiskt samtycke
Startade upp fokus gruppen med att fråga alla fyra om det var okej att samtalet spelades in. Alla sa 
ja. Berättade också att det var moderatorn, och eventuellt opponenterna som skulle komma att 
lyssna på inspelningen. Informerade också, enligt vetenskapsrådet, att de inte behöver svara på 
frågorna, att de kommer vara anonyma och att de gärna får ta del av resultatet. (Repstad 2008:90)

8.1.1 Tillvägagångssätt.
Gruppen träffades på en av respondenternas arbetsplatser, eftersom hon annars hade haft svårt att 
komma ifrån sitt jobb. Fungerade mycket bra eftersom det låg centralt i Stockholm och de andra 
medlemmarna av gruppen hade nära dit. Vi hade redan från början ett naturligt och kontaktsökande 
samtal om småsaker som hur det var att hitta till lokalen. Berättade inledningsvis att intervjun skulle 
ta som längst, 90 minuter. Men vi kom igenom alla frågor, på ett tillfredsställande sätt på 60 
minuter.

Som samtalsledare, valdes en ganska passiv roll för att inte styra samtalet för mycket (Wibeck 
2006: 96). Visade istället med ögonkontakt, nickningar och leenden att informanterna var lyssnade 
på. Ambitionen var att hitta och lyssna till det som respondenterna spontant kom fram till eller det 
som gruppen kom fram till i sin diskurs. Avbröt med nästa fråga då samtalet ebbade ut eller gick 
över till något som inte tillhörde dagens diskussion. Någon i gruppen var mer pratsam och någon 
var tystare än genomsnittet. Men, det fungerade ändå mycket bra. De som var mer ivriga på att 
svara fick svara först för att sedan låta uppmärksamheten gå till den lite mer tysta personen. 
Resultatet blev att alla svarade på alla frågor. Vi hann med alla förberedda frågor, vilket var bra 
eftersom det kom fram en del intressant information även av slutfrågorna

Intervjun spelades in med en medtagen dator. Materialet transkriberades sedan. Så här i efterhand 
hade det varit bättre att spela in gruppmötet med en filmkamera, då det under transkriptionen ibland 
var svårt att förstå när individerna pekade på något i tidningarna. Det gick att lösa genom att lyssna 
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flera gånger. Men det hade varit mindre tidskrävande med en videokamera. Under analysen har jag 
reflekterat, tydliggjort och kreativt använt min förförståelse (Thomassen 2006: 194). Praktiskt har 
jag hållit mig till Wibeckes förslag på analys.

Transkriptionen finns bifogad längst bak i uppsatsen.

8.2 Validitet, verifierbarhet och reliabilitet
Validiteten i studien tittar på tolkningen av forskningen och om forskaren verkligen har studerat det 
som forskaren har sagt att hon ska studera ( Wibeck 2006 :120). Har varit noggrann med att ställa 
relaterade frågor som svarar på de teoretiska frågeställningarna. Frågorna i gruppintervjun är alltså 
relaterade till användningen av tidningarna och till känslor som framkallas hos respondenterna vid 
läsningen av tidningarna.

Verifieringsmetoden måste logiskt kunna föras tillbaka på observationsutsagorna. Det vill säga 
forskaren måste redogöra för hur påståendena kan visas vara verifierbara, sanna (Thomassen 
2006:161). En studie måste kunna verifieras för att ha reliabilitet. Därför är det viktigt att det finns 
tillräckligt med data och att dessa har redovisats ordentligt (Wibeck 2000: 119).

När olika forskare, oberoende av varandra och vid olika tillfällen kan komma fram till olika resultat, 
då finns reliabilitet (Wibeck 2000: 119).

8.3 Intersubjektivitet och generaliserbarhet
Moderatorn frånsåg under gruppintervjun de egna åsikterna, så långt det var möjligt, om tidningarna 
för att på så sätt kunna se vad varje respondent menat med sina utsagor. Thomassen menar att 
intersubjektivitet innebär att forskaren är opartisk, inte styrs av särintressen, förutfattade meningar  
eller önskningar av vad data materialet ska ge. Vidare skriver Thomassen att vi inte kan ställa oss 
utanför vår förståelsehorisont, att vi inte kan ställa oss helt utanför våra erfarenheter (Thomassen 
2006:109, 96).

Går det att generalisera det empiriska materialet i den här uppsatsens analys? I och med att den här 
forskningen bara hade en grupp med endast fyra respondenter så är det svårt att göra anspråk på 
eller generalisera att studien är representativ. Gruppen var också homogen, då alla fyra är kvinnor. 
Tre av dem är också i samma ålder. De fyra kvinnorna tillhör även samma socioekonomiska grupp. 
Å andra sidan går det inte att utesluta att den här gruppen är representativ som läsargrupp för 
feelgood tidningarna. De ökar i så fall generaliserbarheten i den här forskningen.

Även om fokusgruppen gav ett antal positiva utfall på flera hypoteser, går det inte att utifrån dessa 
slutligen bevisa dessa hypoteser som sanna. Däremot är flera av hypoteserna stärkta eftersom de 
upprepade gånger har fått positiva utfall (Thomassen 2006: 71) Sen är det ju som Karl R Popper sa, 
Hypoteser kan aldrig bli slutgiltigt bekräftade, verifierade...

8.4 Transkriptionen
Transkriptionen av fokusgruppens samtal gjordes i en blandning av transkription nivå II och 
transkription nivå III. Att transkribera så noggrant som på nivå I är sällan nödvändigt. Nivå II är en 
detaljerad transkribering. Alla identifierbara ordförekomster återges, även omtagningar, felstarter  
och liknade skrivs ut. På nivå III har oavslutade meningar, omtagningar, tvekljud och 
uppbackningar tagits bort (Wibecke 2000:84). I den här forskningen har all information som är 
relevant för uppsatsens frågeställningar transkriberats (Thomassen 2006: 87).
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8.5 Analysmetod.
Praktiskt användes Wibecks förslag på episodisk analys. Wibeck skriver att den episodiska analysen 
är en disciplinerad process som kräver systematiska steg. Och att resultatet ska kunna härledas så 
explicit att någon annan ska kunna komma fram till samma resultat. Resultatet får inte heller vara 
snedvrida på grund av att forskaren har varit selektiv i sitt urval. Episodanalysen är en metod som är 
utformad specifikt för samtal i grupper. Analysen identifierar episoder i samtalet och delar in 
samtalet i olika kategorier (wibeck 2000:92).

Det transkriberade materialet skrivs ut i två exemplar. Först klipper och delar man in materialet i 
sektioner. Sedan definieras gränserna mellan olika perioder i samtalet. När materialet är uppdelat i 
enheter, kategorier så tittar man på innehåll och teman (Wibeck 2000: 92). I den här forskningen 
delades samtalet upp i datorn. Samtalet delades upp efter sektioner av teman. De olika sektionerna 
kolorerades och skrevs ut i två exemplar. Därefter klipptes de olika sektionerna ut och placerades i 
olika kuvert för olika teman. Därefter analyserades de olika sektionerna. Då kunde mönster, åsikter, 
fakta, känslor och underliggande betydelser i samtalet observeras.

Wibecks råd, har alltså följts, angående om vad som ska tittas på i texten under analysen. Hon 
påpekar att forskaren bör titta efter kontexten, om deltagarna menar samma sak. Om rösterna 
uttrycker intensitet och emfas kan det uttalande vara intressant att uppmärksamma. Hon menar 
också att ”utsagor som är specifika och grundade på egen erfarenhet tillmäts större betydelse” 
(Wibeck 2000:94).

9 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS

Repstad skriver att i den kliniska traditionen inom psykologi och medicin är tolkningsfasen föga 
formaliserad. Man lämnar tolkningen till forskarens intuition och subjektivitet. (Repstad 2008:140). 
Det har forskaren i den här uppsatsen tagit fasta på. Stor ansträngning har lagts vid att inte styra 
fokus gruppen. I analysen har tidigare erfarenheter och förförkunskaper används.

9.1 Analys
Här avses att titta på det insamlade materialets samarbete med teorin. De tre första 
frågeställningarna används som underrubriker för de tre avsnitten i analysen. Varje del startas med 
en konkret beskrivning av vad som framkommit i fokusgruppen, följt av en mer ingående 
beskrivning och sist kommer den psykologiska tolkningen av materialet. Den fjärde 
frågeställningen vävs alltså in i slutet av varje del.

9.1.1 Hur använder kvinnorna feelgood tidningen i sin vardag?

Gruppens kännedom av tidningarna
Av mina fyra respondenter läste tre av dem tidningen MåBra. Den fjärde personen hade tidigare läst 
MåBra, så hon hade också god kännedom om den. Samma fördelning gällde Topp Hälsa.

Blossom Magazine prenumereras av en person, kändes igen av två och en fjärde kände inte till den 
alls. LevaPS prenumerades av en respondent, var känd för ytterligare en person som hade 
prenumererat på den vid ett tidigare tillfälle. De två övriga kände igen den med hade inte läst den. 
De två personer som har och hade prenumererat på LevaPS gav inte så bra betyg på den. De tyckte 
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att den var för djup, ämnena i tidningen var för tunga, så gav inte artiklarna en tillräckligt djup 
förståelse. De menade att tidningen hastigt gick igenom ett ämne för att sedan gå vidare och 
beskriva nästa.

Vardagsnöje
Feelgood tidningarna ger underhållning och stöd till respondenterna.

Respondenterna berättade att de i sin vardag, via tidningarna håller sig uppdaterade på nya rön inom 
hälsa och vetenskap. En kvinna berättade att hon via tidningarna får veta om det har kommit något 
nytt läkemedel eller metod mot migrän. Hon ringer då sin läkare och ber honom att skriva ut det nya 
läkemedlet. De använder tidningarna till att hålla sig uppdaterade med vad som händer i områdena 
kring hälsa. På så sätt får tidningarna stor effekt på deras vardag. De utbildar sig via tidningarna för 
att bättre kunna hantera sin vardag och sitt liv.

Feelgood tidningen som stöd
Respondenterna väljer feelgood tidningarna när de behöver stöd i en fas av sitt liv. De förväntar sig 
också att varje tidning ska vara rolig och ge dem kunskaper om kropp, hälsa och skönhet.

Respondenterna läser tidningarna när de hinner. Tidpunkten varierade till olika tillfällen, som mitt 
på dagen eller i sängen på kvällen. De kom spontant in på när i livet de läser feelgood tidningar. En 
kvinna i gruppen berättar att hon väljer Blossom Magazine för att hon nyss börjat träna och därför 
söker träningstips. Det visar att kvinnorna väljer de här tidningarna när de någon gång i livet 
behöver stöd på något speciellt område. Tills de kommer in i en ny fas där de behöver ett annat typ 
av stöd. Det är ingenting som säger att man inte behöver hjälp med att utvecklas under hela sitt liv. 
Det är bara olika saker i livet som behöver förändras. Respondenterna beskriver att de väljer ut 
tidningarna beroende på var i livet de befinner sig och vad de behöver stöd med. De exempel som 
kom upp var att de behöver hjälp med att börja träna, äta hälsosammare, gå ner i vikt och medicinsk 
hjälp för någon åkomma som de vill förbättra hos sig själva.
Gruppen har erfarenheter av tidningarna så de förväntar sig att de ska vara bra, att de ska få 
information, idéer och tips om hälsa och skönhet. De vet att de kommer hitta någon eller några 
artiklar som är av intresse för dem. De använder också tidningarna till att mätta sin kunskapstörst.

Roligt i vardagen
Tidningarna upplevs som roliga, men de ökar också respondenternas stress vad gäller att underhålla 
sin hälsa.

Respondenterna i den här fokusgruppen använder inte tidningarna som avslappning i vardagen. De 
tycker mer att det är roligt när tidningen kommer hem i brevlådan eller när de har köpt den. De kan 
också bli stressade av att läsa feelgood tidningarna på grund av allt som man ”bör” göra för sin 
hälsa. De upplever alltså läsningen mer som underhållning än som avslappning. Men de delar av 
tidningen som innehåller historier ur livet, kändisberättelser och matrecepten upplevdes av 
kvinnorna som de delar de njuter av att läsa. Kanske är det för fokusgruppen, som för Radaways 
kvinnor, vilka flyr vardagens krav med barn, hushållsskötsel och räkningar. Att det är skönt att ha 
någonting roligt att fly till för att glömma vardagens tristess (Radway 1991:94).

Tre av respondenterna har en rutin inför en semester. De sparar på sina feelgood tidningar som 
kommer närmsta tiden innan semestern börjar. Och tar sedan med dem på resan. Anledningarna är 
att det är skönt att kunna läsa tidningarna i ett svep. Det finns mer tid för läsning på semestern. Men 
de var samtidigt överens om att feelgood tidningarna inte är de ultimata semestertidningarna, de 
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förknippar inte dessa tidningar med semester, eftersom tidningarna uppmanar att göra något.

Läsmetod
Kvinnorna har ritualer i användandet av tidningarna för att förhöja och förlänga njutningen.

Gruppen förklarade att de har en metod att läsa tidningarna. De försöker ofta att inte läsa hela 
tidningen på en gång, utan läser den i omgångar för att förlänga umgänget med tidningarna. Men 
också för att innehållet kräver lite tankeverksamhet. De ville gärna smälta innehållet innan de går 
vidare till nästa artikel. Tre av kvinnorna bläddrar igenom hela tidningarna först. Sedan börjar de 
läsa de artiklarna som intresserade dem mest. Ingen av dem lämnade någon större del oläst. Den 
fjärde kvinnan bläddrade inte igenom tidningen först, utan läste sida efter sida från ett och samma 
håll. De har ritualer, mönster i sitt användande av tidningarna. Det kan betyda att tidningarna 
verkligen har betydelse för dem, en djup betydelse. Tidningarnas har också, bitvis, ett djupt 
psykologiskt perspektiv i sina artiklar. Det djupet vill kvinnorna i gruppen ta del av. Radaway 
påpekar om kvinnornas läsning: Their intense reliance on these books suggests strongly that they  
help to fulfill deeply felt psychological needs.... Dot's customers do not like to return to reality  
without experiencing the resolution of the narrative (Radway 1991:59)
Radaways undersökningen visades att kvinnorna ofta använde läsningen som en flykt ifrån 
verkligheten. Att de använde läsningen som en therapeutic release och som en smittsam källa av 
njutning. Radaways kvinnor berättade också att de använde läsningen av romanerna som ett 
lugnande medel. (Radway 1991:62) Som andra kvinnor använder smärtstillande och alkohol 
(Radway 1991:89).

Produktanvändning

Kvinnorna i fokusgruppen blir lockade till inköp av tre typer av inslag i tidningarna. De inslagen är 
reklam, reportage och prenumerations erbjudanden.

Användningen av produktjämförelser var hög i gruppen. De provar ofta produkter som blir 
rekommenderade i tidningarna. De upplever jämförelserna som seriösa och trovärdiga genom att 
både fördelar och nackdelar diskuteras. Ofta finns det också med vetenskapliga rön i jämförelserna, 
vilka ytterligare ger tyngd åt de olika produkterna.
Populärt är det också när tidningarna kommer med erbjudanden av slaget; prenumerera-på-tre-
nummer-och-få-en-ny-hemma-dress/ny kniv/köksvåg-på-köpet. Det lockar dem att ta en 
prenumeration. Deras upplevelse är då att det förgyller vardagen, de får en present. Som dessutom 
var på köpet. Tidningarna lockar kvinnorna att köpa vissa produkter relaterade till hälsa och 
skönhet. De lockas också av en snygg layout och av bilderna som finns i tidningarna. 
Respondenterna var medvetna om att de av en snygg layout lockades att göra saker som det står om 
i tidningarna. Exemplet som användes under diskursen i fokusgruppen var ett snyggt layoutat besök 
på hammamet på Lidingö. Respondenterna sa då att de på grund av bildernas skönhet beslutade sig 
för att åka till just det hammamet även om det såg dyrt ut. De blir, i sin vardagsläsning, inspirerade 
att konsumera.

Ouppfyllda behov
Den här studien är inte tillräckligt omfattande för att kunna bevisa att kvinnorna i fokusgruppen 
läser för att få balans i ett eventuellt tomrum. Men den här forskningen kan inte heller utesluta det.

I den litteratur som presenteras i den här uppsatsen så visar författarna att det är möjligt att läsarna 
har ouppfyllda behov, att något saknas i deras liv. Tomrum som de på något sätt får täckning för via 
läsningen. Det verkar dock, som att behovet inte mättas för någon längre stund. De vill ha 
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läsningen, om och om igen. Som en lugnande handling. Precis som Radway formulerar i sin text. 
Att kvinnorna läser, som en del andra dricker alkohol eller tar droger. Den franske 
psykoanalytikern, André Green, kallar istället tomrummet för den vita sorgen. Den här vita sorgen 
finns mer eller mindre hos alla ( Skårderud 2002:42). Därför går det att anta att även kvinnorna i 
fokusgruppen i någon utsträckning har ett tomrum. Om de känner att de fyller sitt tomrum med 
feelgood läsning eller ej går inte att bevisas i den här studien. Det är ändå en stärkt tes då kvinnorna 
ger positiva utslag på frågor om de blir tröstade och anser sig få hjälp av tidningarna.

Orden vit sorg, används inte i Radways studie, men vit sorg finns med. Dock formulerat med andra 
ord. Exempelvis när studieobjektet i Reading the romance, Dot, går till sin husläkare eftersom hon 
mår dåligt. Dot's husläkare frågar då henne om hon någonsin gör något för sig själv. Annat än att ta 
hand om hus, man och tre små barn. Ingenting. Han rekommenderade då att hon gjorde något för 
sig själv minst en timme om dagen annars, sa han, skulle hon hamna på sjukhus av fysisk och 
mental utmattning (Radway 1991:51). Då kommer Dot på att hon som ung verkligen gillade att 
läsa. Därför tog hon upp läsningen. Och, menar hon, fick balans och helhet i sitt liv. Hon fyller ut 
tomrummet med läsning och hittar därmed balans i sitt liv.

Självtröst i vardagen
Kvinnorna vänder bort blicken från något som är mindre ljust i deras liv eller från de 
tomhetskänslor som de kanske inte är medvetna om.

Kanske har lärt sig att de ”dåliga” känslorna försvinner när de läser en viss typ av text. Det kan 
betyda att fokusgruppen läser för en självtröst. Att de själva korrigerar sin inre turbulens med hjälp 
av att läsa vad som kan hjälpa dem. Att läsa om andra som har samma problematik eller läsa om 
andras erfarenheter i det området hjälper också. Empati saknas i många människors liv, skriver 
Skårderud, vilket ger ett tomrum i en person, Det tomrummet vill personen sedan fylla med något 
( Skårderud 2002:43). Feelgood tidningarna lockar och erbjuder läsarna vad de behöver för att fylla 
det tomrummet. Det är allt ifrån träning, mentala strategier för att hantera svårigheter i sitt liv, till 
hjälp med läsarens relationer. Utifrån Skårderuds ord tillsammans med fokusgruppens uttalanden 
dras slutsatsen att kvinnorna använder tidningarna som ett sätt att hantera problemen i sina liv, som 
en hälsosam självtröst. Som alla behöver för att leva ett hälsosamt och balanserat liv.

9.2 Hur rumsrent tycker kvinnorna att det är att läsa de här tidningarna?
Tre av feelgood tidningarna som undersöks här kan kvinnorna känna sig bekväma med att läsa 
offentligt. Det kan till och med ge dem fördelar. Den tidningen som har en djupare psykologisk 
karaktär läser kvinnorna inte offentligt. Det är alltså fortfarande inte avspänt att prata om sin egen 
eller andras mentala hälsa i samhället.

Får man som läsare till dessa tidningar en stämpel på sig? Ungefär som någon som läser en 
sporttidning får stämpeln att vara ”sportig”. Överlag tycker respondenterna att innehållet i tre av 
feelgood tidningarna är rumsrena. Och de kan läsa de här tidningarna offentligt och på sin 
arbetsplats. På frågan om de kunde visa sin chef att de läser de här tidningarna svarade de ja, 
förutom med tidningen LevaPS. Med LevaPS är de mycket mer försiktiga. De menade att de inte 
skulle skylta med den eftersom det kan ge stämpeln av att vara en ”djuping” och en ”flummig typ”. 
Den djupare anledningen som angavs av respondenterna var att innehållet i LevaPS är av mer 
djupgående psykologisk karaktär. Att innehållet i tidningen, olika terapiformer, självkänsla och 
självförståelse, handlar om saker som folk allmänt inte pratar om i alla sociala sammanhang. 
Kanske pratar man om innehållet med nära vänner och familj. Men respondenterna skulle inte läsa 
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den tidningen offentligt eller på jobbet. Tolkningen blir att de känner av att det i samhället 
fortfarande inte är rumsrent att prata om de mentala aspekterna hos sig själva och hos andra ännu.

De andra tre tidningarna kunde däremot vara bra att visa att man läser eftersom det är ett tecken på 
att man som läsare är intresserad av hälsa, intresserad av att ta hand om sin hälsa. En av 
respondenterna påpekade att det kunde vara bra att chefen ser att den anställde läser tidningar som 
värnar om hälsan. Det gagnar ju arbetsgivaren att arbetstagaren tar hand om sin hälsa. Men detta 
gäller inte LevaPS som nämnts tidigare.

De är alla överens om att man kan läsa tre av tidningarna på tunnelbanan och diskutera innehållet 
med vänner och människor som de känner. Diskussionen blev livligare när vi kom in på män. Om 
män läser de här tidningarna. Kvinnorna i gruppen kunde diskutera innehållet och tidningarna med 
sina respektive män och sina manliga kollegor. Förr kunde man inte det, men nu är klimatet 
annorlunda. Det är fortfarande mycket känsligare för män att själva läsa feelgood tidningarna 
offentligt. Kvinnorna menade att män läser de här tidningarna om de finns hemma men att de aldrig 
skulle köpa dem själva, eller visa offentligt att de läser dessa tidningar. Radaway visar också i sin 
undersökning att män inte får visa offentligt att de läser romaner. Radaway skriver att Dot, som 
arbetar i en bokhandel, misstänker att många män som köper romaner, köper dem till sig själva. Och 
inte till sina fruar som de säger att de gör (Radway 1991:55).

Är feelgood tidningarna enbart för kvinnor?
Män får inte inte läsa feelgood tidningar offentligt.

Diskussionen i fokusgruppen visade hur otroligt känsligt det är för en man att läsa de här 
tidningarna offentligt. De uttryckte starka och säkra nej till att mäns skulle läsa de här tidningarna 
offentligt. På frågan varför, svarade de att de skulle troligtvis få en ”bög-stämpel” Uppenbarligen 
anses de här tidningarna vara starkt feminina. Då man tittar på tidningarnas innehåll så blir den 
feminina vinklingen tydligt med artiklar som handlar om kvinnors erfarenheter, kvinnosjukdomar 
och kvinnliga skönhetstips. Det finns ingen hälsotidning inriktad till män. Men, respondenterna 
berättar att männen omkring dem pratar om hälsoinriktade ämnen och männen läser dessa tidningar 
i smyg Är det tidningsmarknaden som inte har hunnit ikapp förändringen i samhället? Männen är 
kanske redo och sugna på en feelgood tidning, inriktad på män. Eller kanske är det aktuellt med en 
tidning som täcker hälsa, för både män och kvinnor.
Respondenterna var överens om att de män som läser tidningarna har en kvinna i sin närhet som har 
inhandlat den.
Kvinnorna har tidningarna liggande framme sina bostäder. Gästerna bläddrar gärna i dem. Även de 
yngre. MåBra är enligt respondenterna för en lite äldre publik. En av respondenterna påpekade att 
MåBra påminner om tidningen Hemmets Journal. Den tidning som hon brukade läsa hos sin 
mormor. Om tidningen LevaPs, kommer gruppen fram till att den är för ”djupingar” i 40-50 års 
åldern. Det vill säga för tonåringar kanske det inte är lika rumsrent att läsa dessa tidningar.

Maslows behovstrappa
Fokusgruppen använder tidningarna för att leva friskt och länge. Och för att hålla sig så snygga och 
vackra som möjligt.
Om man bortser för vem det är socialt accepterat att läsa dessa tidningar så anser fokusgruppen att 
de här tidningarna är för alla vuxna som är intresserade av hälsa, kropp och skönhet. Det kanske är 
där problemet ligger vad gäller män och feelgood tidningar. I den treenigheten. Hälsa och kropp 
förknippas även med skönhet. De tre orden hänger ihop. Det ligger djupt rotat i samhället att 
kroppen helst ska vara snygg. Och att vi får en snygg kropp genom att vara hälsosam. (Catovic, 
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Ekman, Forsberg, Hellman, Velic 2006).
Att leva hälsosamt är mycket aktuellt i samhället och att vi ska fokusera, ta hand om vår hälsa har 
varit på frammarsch i flera årtionden nu. Därför är det inte konstigt att den här genren tidningar 
växer. Respondenterna tror också att det har med den ökade friheten i samhället att göra. En av 
respondenterna uttryckte att ökningen av feelgood tidningar har med att göra var i Maslows 
behovstrappa vi befinner oss. I Sverige har vi det bra materiellt, vi har mat, värme och trygghet. Vi 
har tid för självförverkligande, eftersom vi inte behöver jaga mat och trygghet. Det finns tid för oss 
att fundera på hur vi ska göra för att må bättre både fysiskt och mentalt.
Kvinnorna berättade att de känner en allmän press i från samhället att de måste ta hand om sig för 
att hålla sig friska. Och att de här tidningarna snabbtillgängligt erbjuder sådan kunskap. 
Fokusgruppen uttrycker också att de som läser feelgood tidningar är de som vill leva friskt, leva 
länge, de människor som vill vara snygga och vackra.

9.3 Vad upplever kvinnorna att det är som gör läsningen av feelgood tidningar 
njutbar?

Förändring av sinnesstämningen
Respondenterna får köplust av innehållet i tidningarna. Och deras humör kan förändras både 
positivt och negativt av tidningarna.

Ja, tidningarna hade i olika grad förändrat deras sinnesstämning. Men de verkade inte vara 
medvetna om det. Det tog en liten stund innan de kunde formulera sina tankar runt det. De kom 
sedan fram till att de alla hade varit med om att läsningen ändrat deras sinnesstämning. Oftast var 
det i samband med att de läst någonting som de själva hade erfarenhet av eller en berättelse om 
någon som varit med om en känslomässig stark upplevelse. Sinnesförändringen kunde också 
inträffa ett tag efter att de hade läst artikeln, när de hade haft tid att gå och tänka på innehållet. 
Artiklarna följer alltså med kvinnorna i deras vardag. De sorgliga inslagen kanske de inte känner 
välbehag av, men då kan man dra slutsatsen att de artiklarna som har en ljusare, ”lyckligt-slut-
känsla kan följa med som ett nöje. Eller som ett förhöjande av sinnesstämningen. Vidare berättade 
de att de också kunde få en annan sinnesstämning genom att titta på annonserna. De fick som de 
uttryckte det en positiv köplust. De kunde gå och njuta av att längta, drömma och fundera på att 
köpa något som de tidigare hade sett i tidningarna. De påpekar att dessa sinnesförändringar var 
starkare vid yngre år.

Humöret förändras också när tidningarna dimper ner i brevlådan, inte till eufori. Men till en positiv, 
förväntning av någonting trevligt och roligt. Tidningarna kan också ge en negativ sinnesförändring. 
Med det menar kvinnorna att de kan känna en stress över förmedlingen att de bör göra.
Roligast eller mest njutbart med tidningarna anser respondenter vara recepten med den hälsosamma 
maten. Tidningarna förmedlar helt klar ett livsideal, enligt respondenterna. Men mer som en 
vägledning, och inte som en pekpinne. De erbjuder råd, stöd och förslag vilket kan vara angenäm att 
få serverat men också att läsa att det går att göra någonting åt sin personliga situation. Återigen 
kommer citatet med Maslows behovstrappa upp. Det är en form av njutning att kunna ha tid att ta 
hand om sin hälsa oavsett om det är den fysiska eller mentala biten som läsaren riktar in sig på. 
Läsandet av tidningen erbjuder en duktighetskänsla. En känsla av att jag gör någonting för min 
hälsa, alltså är jag duktig.

Psykets vita och svarta tangenter
Fokusgruppen blir stärkt och får ett inre välbefinnande av läsningen.
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Idag är det lätt att vända sig till olika medier för att söka kunskap och förståelse. Rubrikerna på 
framsidan berättar att i tidningen finns lösningen. Lösningarna är därmed lättillgängliga för läsaren. 
Kan hända blir läsningen njutbar därför att den fyller läsaren med det som den inte har. Skårderud 
gör jämförelsen mellan människans psyke och att spela piano, om att bara vara medveten om de vita 
tangenterna och att de svarta tangenterna då blir tomrummet i en människas själ. Han skriver också 
att människor utan kontakt med sina svarta tangenter ofta klagar över tomhet, meningslöshet och 
hemlöshet( Skårderud 2002:53). Ett sätt att balansera de känslorna är att förstå dem och med 
förståelse kommer ett lugn.

Välbefinnande är också att bli bättre i en befintlig sjukdom. Respondenterna berättade att de via 
tidningarna har koll på nya rön inom hälsa och vetenskap. En kvinna berättade att hon via 
tidningarna får veta om det har kommit något nytt läkemedel eller metod mot migrän. Och att hon 
då ringer sin läkare och ber honom att skriva ut det nya läkemedlet. Det här är också en typ av tröst, 
att få råd angående sin hälsa. Att läsa att det går att göra någonting åt det man har besvär med.

Njutning är också att kvinnorna får ett mentalt lugn av att läsa om människor som har gått igenom 
samma saker som de själva har gjort. Det ger en kan-de-så-kan-jag-känsla. På något sätt blev de 
stärkta av att läsa dessa artiklar.

Inspiration att konsumera
Njutningen ökar om tidningen har en lyxig layout. Det är också viktigt att tidningen innehåller en 
del mindre seriösa bitar. Eftersom hälsa bitvis är tungt, seriöst och ett måste, enligt gruppen.

Layouten lockar till njutning. Det blir en diskussion i gruppen om utseendet på tidningarna. 
Gruppen initierar med att säga att Blossom Magasin har en snyggare, exklusivare layout och ett 
yngre utseende. Sidorna i BM är tjockare, pappret är glansigt och det viktigaste är att tidningens 
rygg är fyrkantig. De visar MåBra som en motsats. Där de säger att upplevelsen är att den är för 
äldre människor eftersom den liknar tidningen Hemmets Journal. De pekar specifikt på att 
tidningspappret är tunnare och att tidningens rygg är vikt, eller rund. Men det är också layouten inne 
i MåBra som ser mindre modern ut än layouten i BM. Det ger alltså en ökad njutning att läsa en 
tidning som ser lyxigare ut. En snygg layout inspirerar respondenterna att handla som människorna 
i tidningen gör. Som exempel på det diskuteras i gruppen en artikel i BM som handlar om 
hammamet på Lidingö. Den artikeln anser de är snyggt iordningställd och blir därför lockade att åka 
dit eftersom det ser lyxigt och härligt ut.
Tre av kvinnorna har en procedur för att förlänga njutningen av tidningarna. De bläddrar igenom 
hela tidningarna först. Sedan börjar de läsa de artiklarna som intresserade dem mest. För att sist läsa 
sånt som var av mindre intresse. Allt för att förlänga njutningen.
De gillar att läsa om kändisar som har lyckats göra någon förändring i sitt liv genom träning eller 
genom någon diet, men också när kändisarna har tagit sig igenom något mentalt svårt. Dock platsar 
inte skvaller i tidningarna, enligt gruppen. Respondenterna tycker också att det är viktigt att det 
finns med ”flumtendenser”, som de kallade det. Lite paus från allt det seriösa och tips om hur de ska 
äta, träna. De angav som exempel utdrag ur BM där det står saker som att nu är det fullmåne, ibland 
är det uttalanden av en yogi som säger något mindre seriöst. De refererar till det flummiga som 
avslappnande och roligt. Här syns att informanterna tidvis har en känsla av att hälsa är seriöst, tungt 
och ett måste.

Njutbara produkter
Informanterna vill ha produktjämförelser och erbjudanden av slaget prenumerera-på-tre-nummer-
och-få-en-ny-produkt av något slag.
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Produkterna i tidningarna njuter läsarna av. De gillar när experter och andra personer jämför 
produkternas fördelar och nackdelar. Kvinnorna gillar att få serverat vad de ska välja i djungeln av 
utbud. De sparar tid. Respondenterna gillar när tidningarna kommer med erbjudanden av slaget; 
prenumerera-på-tre-nummer-och-få-en-ny-hemma-dress/ny kniv/köksvåg-på-köpet. Sådana 
erbjudanden lockar dem att ta en prenumeration.
MåBra tidningen, påpekar gruppen, njuter de mer och mer av för varje år. De beskriver den som 
mycket aktuell med mat, träning och smink. De gillar också att tipsen ligger på rätt nivå, 
tidningarna är inte för drivande, för avancerade. De nämner också att de njuter av de kortare 
notiserna och artiklarna som har överraskningseffekt. Tidningarna tas med på semestern eftersom 
läsarna där har mer tid på sig, men samtidigt säger de att feelgood tidningarna inte är exemplariska 
semestertidningar då de ofta inspirerar till att göra någonting. Av det dras slutsatsen att läsarna inte 
njuter av det i tidningarna som är för seriöst, i alla fal inte i för stor utsträckning.
Det mest njutbara i feelgood tidningarna är recept som gör att respondenterna äter rätt, och de 
medicinskt vinklade artiklarna som gör att läsaren får mentala och fysiska hälsotips.

9.4 Kontroll av forskningen.
Kontroll av forskningen gjordes med hjälp av Repstads kom-ihåg-lista för en forskares analys och 
tolkning. Frågorna besvaras här nedan, i de fyra underrubrikerna. Hans lista har fem frågor, tog bort 
en fråga då den inte är relevant i den här typen av uppsats. (Repstad 2008:153)

Forskningseffekt

Forskningseffekten går inte att ta bort helt. Men det är ju också det som är meningen med en 
forskningsintervju, att informanterna ska precisera och formulera vad de tycker och tänker. I en 
fokusgrupp känner de flesta individer en längtan efter samhörighet, en så kallad gruppkohession 
(Wibeck 2000: 28). En av kvinnorna i den här forskningens fokusgrupp var mer vältalig än hon är 
till vardags. Om de som var bekanta med varandra på något sätt gav stöd till sin väninnans åsikt, så 
var det ingenting som märktes. Upplevelsen var att informanterna ibland höll med varandra och vid 
andra tillfällen skilde sig deras åsikter åt. De var uppriktiga i sin svar. De höll varken slaviskt med 
varandra, eller hade konstant motsatta åsikter.

Det förekom också att några av kvinnorna vid något enstaka tillfälle stal en tur, tog över när någon 
annan respondent var tillfrågad (Wibeck 2000: 28). Men, gruppen korrigerade det spontant, så det 
var ingenting som störde.

Vid några av frågorna var respondenterna tvungna att diskutera sig fram till svaret. Vilket kan 
betyda att de inte hade tänkt på just den frågan tidigare. Det kan vara bra, ett spontant svar. Men det 
kan också vara så att de inte hann tänka igenom frågan så länge som de hade behövt göra för att 
komma fram till en sann åsikt.

Jag märkte också att en av kvinnorna flera gånger snappade upp ord som någon annan precis hade 
använt. Kanske tyder det bara på social skicklighet, en förmåga att snabbt bli godkänd i en grupp 
och inget annat. Skulle kunna vara en svag tendens till övertagning av någon annans åsikt.

Kom intressant information fram spontant eller på forskarens initiativ?

Gruppen kom in på en del spännande ämnen. Ämnen eller frågor som var tänkta att tas upp senare i 
intervjun tog informanterna spontant upp själva. Några gånger kom känsliga ämnen upp och en 
tankfull tystnad uppstod i några sekunder innan de svarade. Antingen blev de överraskade av frågan 
eller så kan de ha tyckt att frågan var av det känsligare slaget. Två eller te gånger ställdes också 
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ledande frågor. Det är när jag som moderator tycker mig höra något mellan raderna. Då ställde jag 
frågor som … menar du så här...?

De hjälpte varandra att hitta ett uttryck för hur de känner, tänker och handlar i samband med 
tidningarna. När vi kom vi in på personliga områden blev de som pratade lite mer försiktigare med 
hur de uttryckte sig, tystare, tassade lite mer på tå.

Finns det någon anledning för informanterna att dölja, överdriva eller förvränga något?

Thomassen skriver om social konstruktionism, som betyder att vi i samtal tillsammans med andra 
människor etablerar både vår verklighetsuppfattning och vår självförståelse. Hon skriver också 
vidare att kunskapsprocessen inte främst är individuell utan att den skapas i den sociala 
gemenskapen (Thomassen 2006:205). Det här kan göra att våra vardagskunskaper, under 
diskussioner tillsammans med andra, kan modifieras, utvecklas och utmana de invanda 
föreställningarna (Thomassen 2006:47). Det är med andra ord en utveckling snarare är att dölja, 
överdriva eller förvränga något. Ser inte att informanterna har anledning att dölja, överdriva eller 
förvränga något. Några gånger hade det, för tydligheten skull varit önskvärt att de skulle överdriva 
några svar. Kanske, ville de dölja personliga sjukdomar, om de har några. Under mötet pratades det 
om sjukdomar och de råd man kan läsa om i tidningarna. En av kvinnorna berättade då om sin 
migrän och hur hon hanterar den information som presenteras i tidningarna om just den sjukdomen. 
En annan respondent pratade mer generellt vad hon gjorde med den informationen, utan att nämna 
en eventuell egen sjukdom. Hon gav ett svar utan att dölja, och utan att inkludera en egen eventuell 
åkomma.

Har informanten förstahands- eller andrahandskunskap om det hon berättar?

Kvinnorna berättade om sina egna erfarenheter, de bidrog alltså med förstahandsinformation. De är 
experter i ämnet feelgood tidningar eftersom de har läst dem i så många år. Deras expertkunskap är 
en giltig form av kunskap (Thomassen 2006: 215).

10 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Syftet med den här uppsatsen var att titta på hur läsarna använder feelgood tidningarna i vardagen 
och att undersöka deras bakomliggande orsaker till varför läsarna väljer just de här tidningarna. 
Under den här forskningen har jag fått svar på mina frågeställningar, vilka diskuteras nedan. Den 
praktiska relevansen för min forskning är bland annat att tidningsmarknaden har en ej tillgodosedd 
målgrupp, männen. De aktuella tidningarna skulle också kunna använda resultatet till att modifiera 
tidningarna efter önskvärd riktning.

Radaways undersökning, som är en tjugo år gammal studie på engelska kvinnors romanläsning, 
stämmer väl överens med en studie 2011 om kvinnor som läser feelgood tidningar. Hur kommer det 
sig? Vi är nog inte så moderna som vi tror. Den psykologiska utvecklingen går inte så fort, den 
förändras till största del med generationsbytena. Den mentala och psykologiska utvecklingen som 
sker i samhället plockas gärna upp av de nya generationerna, ungdomarna. De flesta människor 
förändras tyvärr inte radikalt i sitt tänkande under sitt vuxenliv. Min fokusgrupp och Radaways 
grupp av kvinnor kan vara från samma generation. Det vill säga de har vuxit upp med ett liknade 
psykologiskt samhällsklimat. Att det handlar om två olika länder som Sverige och England upplever 
inte jag som någonting avgörande. Båda länderna har en snarlik kultur, påminnande mentalitet och 
liknande socioekonomisk situation. På sätt och vis kanske feelgood tidningarna hjälper till att 
påskynda de här mentala förändringarna i samhället. Sakta men säkert börjar det komma en 
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acceptans i samhället för självutveckling. En spirande acceptans att aktivt utvecklas psykologiskt 
som vuxen.
Den här studien bygger vidare på den tidigare forskningen som presenterats. Resultatet i den här 
uppsatsen stämmer väl överens med resultatet i de tidigare forskningarna. Det finns mycket mer att 
forska på i det här området. Det är också viktigt att vi fortsätter att forska på människors hälsa och 
kopplingen till veckopress. Medierna blir mer och mer representerade i individens vardagliga liv 
och har därför stor påverkan på människan. Om den kanalen kan hjälpa och stödja människor så är 
det bara bra. Vi skulle kunna titta på hur den kortvariga och långvariga effekten av att läsa feelgood 
tidningar blir för läsaren. Hur kan tidningarna hjälpa samhället och läsarna att utveckla ett positivt 
inre liv?
Tidningarna har en stor effekt på kvinnornas vardag. Särskilt vad gäller deras mentala och fysiska 
hälsa. De håller sig helt enkelt uppdaterade med vad som senast anses vara bäst för hälsan. Den 
informationen inbegriper allt i från hälsosam mat, effektiv träning till hur kvinnorna mentalt ska 
förhålla sig för att hantera olika situationer i livet. Det blev också tydligt i fokusgruppen att de först 
blir nyfikna och köper tidningen när de vill ha en förändring. Förändringen kan vara liten eller stor, 
men någon typ av förändring är med vid första kontakten med en feelgood tidning. Önskan om en 
förändring kan också vara anledningen till att respondenterna upplever en viss stress i samband med 
feelgood tidningarna. En stress över att de borde göra någonting för sin hälsa. Samtidigt säger 
respondenterna att de uppskattar och njuter av att läsa de här tidningarna. Njutning och stress är två 
ganska motstridiga känslor. Hur kan de få plats i samma tidning? En förklaring skulle kunna vara att 
de vill ha en förändring, men tycker att den förändringen är jobbig att genomföra. Så när de får de 
praktiska, faktiska och lätthanterliga alternativen serverade. Ja, då finns det inga ursäkter längre. Då 
är det bara att köra igång. Därav stressen. Det är helt enkelt dags att agera. Det här kan också ge en 
njutning. När kvinnorna har börjat att agera för att få igång en förändring i sitt liv, då kan njutningen 
komma som en duktighetskänsla. Eller som en känsla av hopp att någonting som varit jobbigt eller 
irriterande kommer att förändras åt det mer positiva hållet. Andra delar av tidningarna, som 
recepten, de ”flummiga” artiklarna och berättelser om olika livsöden kunde kvinnorna njuta av utan 
fördröjning.

Fokusgruppen ansåg att det är tabu för män att läsa de här tidningarna offentligt. Men däremot kan 
de läsa dem hemma för den intressanta informationens skull. Män och kvinnor diskuterar idag öppet 
de ämnen som finns i feelgood tidningarna. Jag funderar på om orden hälsa, kropp och skönhet är så 
hårt sammanslutna att det inte går att tänka på ett av orden utan att de andra följer med. Ordet 
skönhet är så starkt kopplat till kvinnor. Orden hälsa och kropp, med dess innebörd, kopplas hårt till 
skönhet. Om det nu är skönhetsbiten som gör att tidningarna blir så utpräglade kvinnotidningar då 
kanske en tidning skulle kunna medvetandegöra detta för att även männen skulle kunna få tillgång 
till dessa tidningar. Kan hända är det så lätt att en ny utformning av feelgood tidningarna skulle 
kunna locka till sig männen in i målgruppen.

Kan det vara så att läsaren känner av de ”svarta tangenterna” när de läser. Att de på något sätt, 
medvetet eller omedvetet, förstår vad som fattas dem. Utan att för den skull kunna eller vilja göra 
någonting åt det. Lindringen finns ju i tidningsläsandet. Eller? Radway skriver... [Sometimes even a 
bad book is better than nothing.] (Radway 1991:50). Betyder det att det är bättre att bli av med sina 
egna dåliga känslor mot att läsa om någon annans dåliga känslor och upplevelser. Är det bättre att 
glömma, slippa sin egen (jobbiga )verklighet för att istället vara i tidningens problemfria värld?

11 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Jag hör ett sug efter feelgood tidningar för män. Så det skulle vara intressant att undersöka om det 
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finns en manlig målgrupp för feelgood tidningar. Vad är det som gör att männen inte vill kopplas 
ihop med feelgood tidningar? Är det så att feelgood är sammankopplat med skönhet?

En framtida intressant forskning skulle vara att ta reda på det kausala sambandet mellan innehållet i 
tidningarna och effekten som den har på läsaren. Kanske i stort att titta på om tidningarna har en 
positiv eller negativ effekt på läsaren. Men det skulle också vara intressant att gå ner på detaljnivå 
och titta på hur specifika artiklar påverkar läsaren. Ger olika mat dieter, träningstips och artiklar om 
till exempel sex-stress läsaren fördjupade komplex? Eller tar de till sig tipsen och förändrar sina liv 
i stort eller smått? Får läsaren bekräftelse på att det är ”fel” att ha den där bilringen som sitter runt 
midjan eller har det en positiv komma-igång-effekt?
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13 BILAGOR

13.1 Transkribering i från fokusgruppsintervjun
Intervjuare= I,
Kvinna Y= Ylva
Kvinna E= Elisabeth
Kvinna N= Natasha
Kvinna S= Siw

Tidningarna Blossom Magazine, MåBra, LevaPS ligger på bordet under intervjun. Därför har jag 
ibland lagt till inom parentes att kvinnorna pekar på någon speciell tidning. De visste om att 
undersökningen gällde även tidningen Topp hälsa och jag berättar i början att den tidningen saknas 
på bordet. När samtalet kommer in på saker som inte är relevant för uppsatsen, så har jag inte 
transkriberat det. De bitarna har jag markerat med [...].

I:  Har ni läst de här tidningarna tidigare? Läser ni allihopa? Vilka är ni bekanta med? 
KE: Vem ska börja?
I: Vem som helst får börja.
KS: Jag läser just nu MåBra, men det... får jag tag i de andra tidningarna så läser jag de med.
KY: Jag läser också MåBra, den har jag inte läst (Blossom), den har jag... just nu har jag den. Jag 
ska prova prenumeration i tre nummer.
I: Leva?
KY: Ja, men jag tyckte inte om den.
I: Du tyckte inte om den...
KY: Nej. Den gav mig ingenting.
I: Var det något särskilt som gjorde att du inte gillade den?
KY: Det var inga roliga artiklar, tyckte jag... men MåBra gillar jag.
KS: MåBra ger ju väldigt... ett brett spektrum på just att må bra. Du har ju lite tips och idéer, 
tankeställare, du får recept, du har...
KY: … skönhetsprodukter som är bra, som de ger tips på...
KS: … tips på hur man ska komma i form.
KY:  Ja, just det. Trevlig tidning. Skvaller...
KS: … ja, bara det...
KE: Fakta.
I: Är det viktigt att det inte är skvaller?
KY: Då är det speciella skvaller tidningar, tycker jag. Det ska inte vara skvaller i sådana här 
tidningar tycker jag. Det kan vara någon speciell artikel om någon.
I: Om det är en artikel om...?
KY: Ja, om någon kändis.
I Ja, som...
KY … som det kan vara ibland.
I: Men, artiklar i de här tidningarna (på bordet ligger Blossom M, ToppHälsa, MåBra och 
LevaPS)... om kändisar... handlar de specifikt om hur de har gjort för att må bra? Eller?
KY: Ja, just det!
I Är det så?
KS: Ja, det är ju feelgood artiklar alltså.
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KN: Jaha, ska man fortsätta svara? Jag läser inte MåBra just nu, men har prenumererat för några 
år sedan. Den här (LevaPS) ser jag nu har slagits ihop, för det var väll två tidningar förut?
I: Ja, det stämmer... för några månader sedan.
KN: Precis, Leva har jag läst några nummer, PS har jag två nummer... men jag håller med de är 
inte så himla roliga. Å då är ju jag ändå intresserad av personlig utveckling och så. Det är inte så... 
nja, jag vet inte. Blossom har jag prenumererat på sedan andra numret tror jag. Jag fick det första 
numret av min kusin. Det som jag tycker är kul med den här... dels hade jag precis börjat träna då 
precis och det är mycket tränings fokus, det är mycket nya rön kring träning, vad man ska ha för 
inställning. Man får följa med några som försöker gå ner i vikt och shapa up sig och så där. Och så 
är det recept, jag hittade världens bästa recept. Som jag är helt kär i. Och är det några intervjuer med 
någon kändis så är det... så här tränar jag. Så det är ju mycket träning, men så är det lite så här 
kanske träningskläder. Sen kanske jag tycker att Kayos sminktips inte är jätteroliga, men de är ju 
bästa polare. Så vad ska man säga...
[…]
KN: Jag vet inte, jag tycker att just nu passar den här mig ganska bra. Även om jag kanske inte 
tänker fortsätta jämt. Jag är lite periodare... när det gäller tidningar.
KS:  Men det skiftar ju, det är rätt som du säger, det skiftar ju faktiskt. För ibland så är man mer 
mottaglig kanske för informationen som finns i den tidningen, än vad som finns i den (pekar på 
MåBra). Det handlar om vilken nivå man själv befinner sig.
KN: Jag läste den där mycket när jag håll på med viktväktarna t.e.x. (pekar på MåBra). För då 
tror jag att de hade någon grej med viktväktarna, de hade recept där de hade poängräkning. Sen tog 
de bort de för de hade något samarbete med (hör inte vad hon säger-ett ord) eller någon annan 
tidning.
I: Nu kommer ni in på en av mina frågor... om man väljer att läsa de här tidningarna en 
specifik del av sitt liv. Gör man det?
KS: Inte specifik del av sitt liv, men i perioder. Beroende på vad man tankemässigt... själv 
befinner sig faktiskt. Man kan ju gå in i en period när man tycker att nu behöver jag göra något, nu 
behöver jag aktivera mig. Och då hittar man en tidning som passar som har just det. Eller att man 
vill ha... äta. Ett nytt sätt att äta på. Då är också de här (pekar på feelgood tidningarna)...har väldigt 
bra att erbjuda i de lägena.
[…]
I: Så de här tidningarna... det är något med att man vill bryta något mönster med sin hälsa. 
Antingen med träning, vikt eller recept, viktväktarrecept och så. Kan man säga så?
KY: Ja, joo.
KE: Ja
KN: Ja
KS: Ja
KN: Och den här (pekar på Blossom), den har lite så där flum tendenser, lite precis sådär lagom. 
Typ- nu är det nymåne. Nu är det fullmåne. Och så finns det någon yogi som säger något 
halvflummigt eller sådär. Det kan jag också uppskatta, att det inte bara så där strikt utan det finns 
en...
KS: … det behövs också. Man kan inte bara ha en tidning som man kan följa... ”så här ska du 
göra”... man behöver ha det här lite halvflummiga emellan, faktiskt.
I:  Varför behöver man det? Varför är det roligt?
KS: Därför att bara vara strikt... det fungerar inte.
KE: Nä, man orkar inte med det...
KS: … man orkar inte med det.
[...]
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KS: Det är ganska roligt i Blossom M... t.e.x. Det här (en artikel som hon visar) fungerar 
cellulitkrämerna? Ibland är det typ... är det bra att dricka kaffe. Och så har de raggat upp en som 
säger ja och en som säger nej. Och så är det lite vetenskapliga rön mot varandra. Och så tycker 
alltid Blossom till här och så tycker hon alltid likadant som jag. Ha ha ha. 
[…]
KE: Jag har aldrig sett den där (pekar på Blossom M)
I: Vilka känner du till?
KE: MåBra, Hälsa och ToppHälsa. Men de där är jag inte bekant med... den har jag ( LevaPS), 
men inte tagit del av. Den där (Blossom M) har jag aldrig sett.
KS: Jag vet att den finns, men jag har inte läst den.
KY: Det här gillar jag( pekar på ett erbjudande som finns i Blossom. Typen... om du 
prenumererar på tre nummer så får du även en jacka).
I: Ni gillar när de kommer med erbjudanden...
KY:  Jag gillar det, ja. Tycker att det är roligt när man får en present.
KN: En köksvåg, en ny kniv...
[…] 7.48
KY: … en väska ibland... jag tycker att de är jättekul.
KS: En hemmadress...
[…]
KY: MåBra har jag haft i många år... den har ju funnit så länge...
KS: Ja, den har väll funnits i 20 år?
KY: Ja, är det 20 år eller mer?
KS: Jag har varit periodare på den.
KY: JA, det har jag med.
I: Men då får man ju säga att de får ett bra betyg om ni kommer tillbaka till den under 20 år.
KY: Absolut, jag tycker att den blir bara bättre och bättre.
I:  Vad är det som blir bättre med den?
KY: Allting blir bättre, jag vet inte, recepten och hur man ska träna och allt det här...
KS:  Den är alltid i tiden. Den är aktuell...
I: … så där i träningsmetoder... och mat, hur man ska äta?
KY: Ja, just det och så just smink, tycker jag. De brukar gå från fem till ett, eller hur är det inte 
så?
I: Vadå, vad brukar de göra då? Kan du beskriva?
KY:  De brukar ha en mascara eller någonting, och då brukar de beskriva vilken som är bäst. Och 
då brukar jag prova den och då brukar jag faktiskt tycka att den är det också.
KN: Faktum är att av de här så är MåBra också den som jag köpte först... för en sådär 15 år 
sedan.
[...]
KS:  Den (MåBra) är inte fylld med träning och det är på en lagom nivå för en... som inte 
springer på gym jämt. Det är inte mer komplicerat än att köper du den för första gången så kan du 
komma igång med de som de gör. Enkelt. Enkla tips.
I: Är det det som lockar med de här tidningarna att de inte är för drivande, inte för avancerade?
KS: Ja, det tror jag.
KE: Ja...
KN Ja, men det kan också vara kul att läsa en tidning som är ganska snäv. […]
I: Ok, så du tycker också att det är intressant att få kunskap i från tidningarna... det är inte bara 
för njutning som du läser?
KN: Nä, precis det är ju spännande att det kommer lite nya rön som sagt, och så där... så absolut!
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[...]
KE: Man får veta vad som pågår, förbättringar om produkter och det här med... ja, jag är lite 
noga med vad jag äter... mycket, ja, giftiga saker. Det tycker jag jättemycket om att jag får tips ååå...
[...]
KY: … står det om migrän... då...köper jag den direkt.
I:  Har det hjälpt dig? Kan du använda dig av de tipsen?
KY: Ja, oja, jag har läst om alla mediciner. Alla nya, senaste mediciner som kommer ut, jag 
ringer bara till min läkare och säger att- nu får du skriva ut det här. Och det gör han också.
I: Och det har hjälpt?
KY: Ja, det har hjälpt. Så har man ju lärt sig på ett ungefär hur man ska leva också.
I: […]... så man skulle kunna säga att de här tipsen du får förändrar ditt liv till det bättre?
KY: Ja.
I: Vad är det ni gillar med de här tidningarna?
KS: Sammansättningen av olika... vad ska man säga då... recept […] det finns för själen, det 
finns för... vad du ska ha på fötterna...
KE: Åh, ja, precis... i lagom proportioner.
KS: I lagom mycket av lite av varje.
KE:  Lätt att ta till sig, det är lättläst. Det är inga konstigheter...

[...]
I: Vad gillar ni inte med de här tidningarna? Eller finns det något som inte är bra med dem... 
det kanske det inte gör?
KY: … ja, med Leva... det tyckte jag... det var inte bra.
I: Gav det någon olustkänsla eller vad...?
KY: Den var bara tråkig. Tungläst. Jag tittade igenom den på tio minuter, en kvart, sen bara la jag 
undan den. Sen ville jag inte se den något mer.
KN: Alltså jag tyckte lite så här  när jag läste den... det var PS jag läste då att […] det var så 
många inriktningar inom psykologi, liksom. […] Det blev för många aspekter på något sätt av ett … 
jag ska inte säga snävt ämne, men... […] det skulle vara som att MåBra hade bara recept. Och så var 
det ena... nu ät GI, och sen nästa LCHF och sen nästa är det ät vad du vill... så att man inte kan ta 
till sig så där...
[…]
KN: … det blir lite tungt med den typen av ämne. Trotts att jag har någon sådan där gammal 
utbildning i botten...
KY: Jag blir bara deprimerad då, jag är en glad och positiv person. Jag vill läsa roliga saker...
I: Ok, så den innehåller inte positiva saker?
KY: Nej, jag tycker inte det.
KN: Här står det ju, ”framtidstro ger längre liv” (hon läser på framsidan av LevaPS)
[...]
I: Du sa att det var deppigt att tänka på...?
KY: … ja, när det blir för mycket sånt där då... ( hör inte de kommande två orden som hon säger)
[…]
I:  Innehållet i de här tidningarna... är det något av innehållet i de här tidningarna som ni 
föredrar?
[…]
KS: Recepten är roliga... jag tycker om att hitta... det som gör att jag äter rätt.
KE: Ja, recepten är ju roligast, alltså. Och så tycker jag att det som är medicinskt vinklat... bra för 
kroppen och hälsan... ja, det är det jag är intresserad av. Medicinsk, ja även psykiskt naturligtvis... 

30



det gör man ju om man mår bra kroppsligen också. Recepten är kul alltså, det är inte det andra 
kanske...
KN: Jag tycker att det är svårt att särskilja. Ja, recepten är roliga men det är också...det beror lite 
på hur de det är... staylat... vad heter det?
I: Layoutat?
[...]
KN: Ja, layoutat... […] och när jag läste den här artikeln (pekar på en bild/artikel om Hamamet 
på Lidingö)... ja, det är det där på Lidingö. Då tänker jag... jag kanske ska gå, det kanske är lite dyrt, 
men ändå så där kul...nej, men jag tycker att det är svårt att särskilja... det är hela alltet 
sammantaget. Både skoltips till...
I: Vad tycker du om layouten i de här tidningarna? Är det någon som är snyggare? Mer 
lockande?
KN: Ja, den där... tycker jag (pekar på Blossom M)
I: Blossom?
KN: Ja. MåBra tycker jag nu... den har lite så här... som vår medlemstidning, hem och hyra. Lite 
mer glossigt...
I: Var det en komplimang eller en förolämpning?
KN: Nej, det var en förolämpning. Den ser lite mer ut som... min mormor prenumererade på 
Hemmets journal... så jag har läst den ganska mycket i min... den liknar lite mer åt tidnings-
pappers-hållet än det där (pekar på Blossom M)...
I: Menar du att Blossom M känns lite mer exklusiv?
KN: Jaaa.
KE: Ja, det är glatta sidor och lite...
KN: Ja, den här är rundad här (visar MåBra's rygg)... och när de är så här (visar tidningen 
Blossom M's rygg) fyrkantig rygg... det ger en annan...
KE: Det är klart att det är snyggare...
[…]
I: Tror ni att det gör att ni köper en tidning... som har snyggare layout... köper ni den hellre än 
någon annan som ligger bredvid?
KN: Ja
KE: Det beror på innehållet... det är viktigt
KS: Det är alltid trevligare att bläddra i en tidning som har en bra layout, men jag vet inte om det 
skulle påverka mig så...
KE: Nej...
[...]
I: Hur rumsrent är innehållet i de här tidningarna? Kan man prata om innehållet med... alla? 
Era vänner t.e.x?
KS: Det finns ju inget som inte går att prata om i det här
I: Skulle man kunna berätta för sin chef att man läser de här tidningarna? Är det ok?
KE: Ja
KN: Jag tror de här (pekar på Blossom M, Topp Hälsa och MåBra) men, däremot den här (pekar 
på LevaPS) är lite... jag skulle nog kunna göra det men jag tror inte att rent allmänt... kanske man 
inte skyltar med det...
KS: Jag har aldrig varit i situationen. Så jag har aldrig tänkt på det så men, men...vilken chef 
skulle inte uppskatta att du värnar om din hälsa? Så jag tror mycket väl att man skulle kunna prata 
om att man läser må-bra-tidningar. Jag tror däremot inte att man går in och säger: -Jag läser 
Hemmets Journal (HJ), vad läser du?... det tror jag inte...
KN: Nej, precis... då skulle jag nog lägga till att: jag satt hos tandläkaren och råkade...
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KE: … som en ursäkt å...
I: Om vilken tidning då?
KN: Eee...det skulle kunna vara den här då, som jag tycker är lite halvtrist, LevaPS eller HJ.
I: Vad är det med LevaPS som gör att det blir lite, aningen... kanske eventuellt känsligare?
KN: Jag tänker att det är det här att folk... det kan vara känsligt att prata om, kanske inte så 
mycket idag. Men, det finns ett motstånd, hos folk, att prata om... personlig utveckling... 
psykologi...
KS: Det är ett tungt ämne. Det är därför det är svårt.
KN: Det behöver inte vara tungt. Men de flesta tror jag... eller det är många som ser det på det 
sättet.
KS: Ja, exakt.
I: Vad är det eventuella hindret där? Tror du att din chef skulle få en åsikt om dig... eller vad är 
din rädsla där?
KN: Ja, i och för sig... just nu kanske inte min chef är så... men... jag skulle nog snarare säga 
några kollegor... fast nu är det väll känt hur jag är ungefär... men, men... folk som man inte känner 
så himla bra... skulle kanske. Alltså jag vill inte få den här... flumm-stämpeln... över något som jag 
inte tycker är flummigt. Och då går jag in i förväg och gör det valet åt dem... [...]det beror på 
situationen och med vilka man umgås...framför allt tror jag att det beror på vilka man inte umgås 
med. De man umgås med vet ju...
KS: Ja, så är det ju... första gången man träffas kanske man inte berättar att man... då får man nog 
lite stämpel att man är tungsint.
I: Tungsint?
KS: Ja, eller, ja... […]
I: Det här är samma fråga i en annan form... kan man sitta på tunnelbanan och läsa de här så att 
alla ser?
KE: Ja
KY: Ja, det kan man.
I: Kan man prata om innehållet med sin man?
KE: Ja.
KS: Jag tror inte att det är något problem att få med killar med... jag menar din man eller 
kollegor. Du kan mycket väll diskutera en sådan här(visar mot tidningarna) över en kopp kaffe på 
jobbet också. Jag tror killar idag är med.
KE: Ja, idag på ett annat sätt än förr.
I: Apropå män och det här innehållet. Läser män de här tidningarna?
KS: Ja, om de finns hemma?
KE: Precis, om kvinnan har tagit hem den.
KS: Nä, de skulle nog aldrig köpa dem själva.
KY: Mina män... eller min man skulle inte läsa de tidningarna...
KS: Inte min fd heller, men min nuvarande...
KY: Skvallertidningar läser han...
KS: De läser de där tidningarna i lönndom, det är bara så...
I: Precis i lönndom, det undrar jag... är den... nu har ni sagt att det är, egentligen, inte så 
känsligt att... visa den här på offentliga platser... att läsa den här. Men för män då? Skulle de sitta på 
tunnelbanan och läsa de här?
KS: NEJ, NEJ, NEJ...
KY: Neeeheej.
KE: Nej.
I: Varför inte?
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KS: Det är en tjej-blaska....
KN: … allihopa de här...
I: … och då vill man inte...?
KS: Man läser de här. Men inte offentligt.
KE: Nej.
I: Varför inte?
KS: Därför att det är en tjej-tidning.
KN: … man kan få bög-stämpel eller...
KY: Ja.
KE: Ja.
KS: Det är för mycket risk.
KN: Så vida man kanske inte kanske sysslar med något specifikt... man kanske vill gå ner i vikt... 
eller man håller på med yoga eller något sånt där... alltså man...
KS: Tror inte du att de hellre köper riktade böcker. Jag har sett en man som sitter och läser en 
viktväktare kokbok, eller vad det var... men jag har aldrig sett en kille som sitter och läser en sådan 
här tidning. 
KN: Jag bara funderar på att... kanske inte sitter och läser på tunnelbanan. Men jag tänker mer att 
det är ok att man skulle köpa den och ha den hemma om man har... så.
KS: Jag tror att det är större sannolikhet att de killarna har fru där hemma... eller sambo...
KN: … och så köper de...
KS: ...kan inte du gå och köpa MåBra, jag skulle vilja läsa den...
I: Kan ni komma på nått socialt sammanhang där man inte visar att man läser de här 
tidningarna?
KY: Mina ligger framme på vardagsrumsbordet... alla som kommer hem läser dem.
KN: Nej.
KS: Alltså, det är ju rumsrena tidningar. De går att läsa överallt.
I: Har ni varit med om att de här tidningarna har förändrat er sinnesstämning?
KE: Nej, men, nej, men man kanske har... om det är någonting som har berört en, då kanske 
man... jo, efter ett tag. Inte just då när man läser det, men sen när man kanske går och funderar på 
det där och... ja, kanske faktiskt. Men det ska vara någonting väldigt.... specifik grej då. Inte rent 
generellt. Om det är någonting som är speciellt då skulle jag kunna fundera på det och kanske då 
ändras sinnesstämningen. Både till det sämre och till det bättre. 
[…]
KN: … upprymd av tanken på ”tänk om jag hade den här”. Ofta är det ju reklam i den här för 
några jackor, Didrikson (klädmärke)...(pekar på Blossom M)
I: I Blossom?
KN: Ja,... så tänker jag... Gud, jag måste köpa den här. Alltså det är ju reklam, men det är 
fortfarande... och de lottar ofta ut. I det här numret så lottar de ut någon... då kan jag gå och tänka... 
åhh den där...
I: Så din sinnesstämning förändras?
KN: Ja, det kan man nog säga. Kanske inte överdrivet mycket, som när jag var yngre... lite grann 
så där. Eller ibland kan det vara artiklar som man går och funderar på eller...
I: Menar du att det har med åldern att göra att du blev mer påverkad när du var yngre eller?
KN:  Ja, det tror jag.
[…]
I: Så ni är inte såhär att... nu ska jag läsa den här... åhhh, då förväntar ni er att det... att ni ska 
må bra och få bra tips eller mmm, nu ska jag läsa den här godisbiten?
KY: Nej
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KE: Neej
KN: Lite avkoppling mer.
KS: Jag blir inte euforisk när den kommer, men... men jag tycker att den är kul att läsa, absolut.
I: Men du känner att du får som en avkoppling när du läser?
KN: Ja, eller så här... åååh nu kommer ett nytt nummer, nu ska jag sätta mig och läsa.
I: Kan du använda den...om du kommer hem en dag och har varit stressad, kanske, och du vet 
att den ligger där. Kan du använda dig av det... ja, nu läser jag den här och så kopplar jag av och så 
där?
KN: Jaaa (tveksam röst)
KS: Fast egentligen är det ju ingen tidning som uppmuntrar dig att koppla av, tvärt om. Du kan 
faktiskt bli lite stressad av att du bör göra.
[…]
KN: Jag försöker ofta också att inte läsa hela tidningen på en gång, utan jag läser den i omgångar. 
Ibland, jag har den på toa t.e.x., då sitter jag inte kvar bara för att liksom... då läser man lite grann 
och så nästa gång man går in så...
KS: Ja, det är ju rätt. Det är ju inte en tidning som man läser från pärm, till pärm. Man ska ju läsa 
den så som du uttrycker det...
I: Hur kommer det sig att ni gör det... läser den bitvis?
KS: Man tar till sig det som står bättre...
KN:  … och så har man lite kvar att se fram emot...
KS: ...ja, faktiskt.
I: Man drar ut på njutningen?
KN: Mmm (jakande )
[...]
KY: Jag bläddrar igenom hela tidningen först...
KS: Ja, men det gör jag med.
KE: Jag skummar igenom den först.
[...]
I: Så ni två, ni bläddrar igenom och sedan läser ni det ni fastnar för?
KE: Ja.
I: … och hoppar över en del...?
KE: Ja.
KS: … ja, det kommer sist. (hon läser det hon hoppat över sist)
[…]
KE: Jag kan nog hoppa över det som jag inte alls är intresserad av. Eller ta det någon gång när 
jag liksom... ja, inte har något annat att göra.
[…]
I: Men du, N, du låter det vara spännande vad som finns på nästa sida?
KN: Ja, lite så faktiskt. Just det här numret har jag faktiskt, verkligen läst så. Att jag har inte tittat 
igenom innan...
KE:  Vadå, är det den där Blossom?
KN: Ja, då har jag mer så där... jag tror inte ens att jag började... jag kanske bara slog upp den 
någonstans. Jag kanske började bakifrån, aah, jag kommer inte ihåg. Men, jag vet att jag har 
fortfarande inte riktigt kollat igenom hela. Jo, lite har jag bläddrat, men inte på det sättet som ni 
beskriver. Men, det kan jag göra också.
KS: Men så gör jag med alla tidningar. Dagstidningar också... finns det något att läsa i den här.
[…]
KN: … dagstidningar förväntar jag mig inte att de ska vara roliga. Om det inte är så att jag har 
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köpt den för att jag vet att det finns en viss artikel. Medan den här (pekar på Blossom M) förväntar 
jag mig att åtminstone någon artikel kommer jag att tycka är intressant. Och även andra grejer som 
små notiser och så där är också lite roligt. Så det finns en annan överraskningseffekt än i en 
dagstidning.
KS: Ja, visst är det så.
KE: Mmmja.
[...]
I: Hur använder ni de här tidningarna i er vardag? 
[…]
KS: När tid gives... det är olika. Det kan vara på toa, det kan vara när jag har gått och lagt mig, 
det kan vara mitt på dagen, det...
KE: Inte på toa, aldrig på toa...
[…]
I: Du köper en bunt tidningar... ?
KY: Nej, jag spar de som kommer då och så spar jag...när jag vet att jag ska ha semester... så 
läser jag på planet...
KS: Det gör jag med, sista tidningarna innan semestern … de åker i resväskan.
KN: Jag köper nya då, det är ju det roligaste.
I: Varför gör man det... sparar dem?
KE: Mer tid...
KS: För att ha något på semestern...
KY: Jaaa
I: Så tillhör sådana här tidningar semester-känsla, njutning, avslappning eller vad tycker ni?
KE: Nej.
KS: Nej.
[...]
KN: … inte den här typen av tidning.
KS: Den är inte riktigt förknippad med semester, ledighet. För det finns det andra feelgood 
blaskor, eller böcker... korsord och grejer.
I: Kan de här tidningarna trösta?
KE: Tjaa, ja, de kan de. Det beror på innehållet då, men jag menar är det någonting... man ser att 
någon har varit i samma situation som en själv och har klarat av det på ett bra sätt. Då blir man ju 
lite... ja, då kanske jag också kan göra det.
KS: Ja, det är klart att man kan hitta en lösning...
KE: Ja... det tror jag faktiskt.
KN: Ja, kanske om man ser det så.
KS: Det kan man säkert göra... jag känner inte igen mig som att jag har varit där själv så att jag 
har hittat... nått så... det har jag inte gjort. […]
I: Jag tänker på det du var inne på också... […] att man känner igen sig i en sjukdom, 
livshändelse eller relations... någonting. Något jobbigt kanske och så läser man någonting positivt 
om det...
[…]
KN: … det kan ge en insikt som hjälper en, kanske dagligen...
I: Skulle läsningen kunna ersätta samtal med en god vän?
KS: Nej, det tror jag inte.
KY: Nej.
KE: Nej.
KN: Ja, om ingen svarar i telefon... men kanske, nej.
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[…]
Förmedlar de här tidningarna ett hälsoideal eller ett livsideal?
KN: Njao.
KS: De vägleder dig mer, kanske. Det beror också lite på hur man själv tar emot budskapet. För 
mig känns det mer vägledande, än att så här ska det vara.
KE: Ja, ja, ja... jag känner inte att så här ska det vara... utan det är lite mer tips och sedan är det 
upp till mig om det är någonting för mig.
KN: Vadå vägleder?
I: Om de förmedlar... så här ska man leva... så här ska man må, så här bör du äta, så här bör du 
träna... ett livsideal...
KN: Jag tänker lite på... den(BlossomM) är inte helt utan pekpinnar men ändå... den ger ju tips 
på... det handlar ju inte om att nu ska jag bli så tjock som möjligt... så är det ju inte. Varenda gång så 
finns det någon del som de intervjuar, töntigt, men ändå. T.e.x hjärtat...vad som är dåligt för 
hjärtat... så den (Blossom M) förmedla ju... rör på dig och lite si och så. Det gör den ju. Men det är 
fortfarande ingen som säger- så här ska du göra!
[…]
I: Hur ser publiken ut till de här tidningarna? Vilka är det som läser de här tidningarna?
KY: Vi... hi hi
KS: Alla åldrar...
KE: Ja
KS: De här tidningarna, som sak, så är de menade för alla åldrar, det tror jag. Är du vuxen så 
läser du den, om du kommer över den...
[…]
I: MåBra har lite äldre publik tror du?
KN: Ja.
I: Och LevaPS?
KS: För djupingar...
KN: … för 40-50 åringar kanske...
I: Och män läser också de här... om de finns hemma... vad är det för personlighetstyper då... till 
de här tidningarna?
KY: Som är intresserade av kropp och hälsa och allt det där...
KE: De som är intresserade av det här.
KY: … som vill leva friskt och länge... och vara snygg och vacker och allt det där.
[…]
I: Den här genren, om man kan kalla det det, […] den har ju vuxit så mycket. Varför har den 
gjort det?
KN: Jag tror att det har med att göra var vi ligger i Maslows behovstrappa. Även om alla inte har 
det bra ställt i Sverige, men i stort har vi det ganska bra ställt, vilket gör att vi håller på med mer 
självförverkligande. Och då blir det sådana här (pekar på tidningarna på bordet) och 
inredningstidningar som är det som är intressanta...[...]... jag tror att det har att göra med det... att vi 
har kommit så långt i...
KE: Trotts allt, de flesta är ju stressade på ett eller annat sätt, oavsett om det är med jobb eller 
andra grejer. Det tror att de här(lägger handen på tidningarna) fyller ett behov, helt enkelt.
KN: Vi har liksom råd... och då menar jag inte pengamässigt, utan tidsmässigt... tid har man ju 
aldrig, men, men... att göra det här och inte bara gå och leta mat för dagen, liksom.
KS: Nä, eftersom vi inte behöver göra det så kan vi ägna oss åt det här.
I: Du sa att den fyller ett behov, är det något specifikt behov?
KE: Mmm, nä, jag... alltså om man nu är stressad och får lite bra recept, det är ju jättebra det. 
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Och om man har trycket, så att säga, utifrån att man ska må bra, man ska vara hälsosam och allt det 
här. Då får man ju lite tips här och då kan man hitta grejer som passar för det.
I: Så man kan bli lite lugnare då?
KE: Ja... lite enklare tillvaro kanske. Men jag menar, ja... jag vet inte... men jag känner så i alla 
fall.
KS: Vi blir ju väldigt påverkad från alla möjliga håll och kanter i dag om att vi ska... se till att äta 
rätt för att hjärtat ska hålla, inte kalka igen och allt sånt här, Det är klart att det spelar roll i 
slutänden att vi läser de här tidningarna... för vem vill dö i förtid? För att man inte sköter sig.

13.2 Intervjumanual
Fråga       1. Kommer ni ihåg när ni började läsa feelgood tidningar?

2. Vad är det ni gillar med de här tidningarna?
3. Vad innehåller en bra feelgood tidning?
4. Finns det någon speciell period/tillfälle i livet som folk väljer att läsa feelgood 

tidningar?
5. Pratar man om innehållet i tidningarna med andra? Vilka? Med kollegor? Chefen? 

Familjen? Vänner?
6. Finns det sociala sammanhang där ni undviker att berätta att ni läser de här 

tidningarna? Var i så fall?
7. Finns det sociala sammanhang där ni undviker att berätta om de ämnen som 

tidningarna innehåller? Var i så fall?
8. Har ni någon gång upplevt att tidningarna har förändrat er sinnesstämning?
9. När/i vilka situationer läser ni tidningarna?
10. Tröstar det dig att läsa de här tidningarna?
11. Skulle tidningsläsandet kunna ersätta ett samtal med en god vän?
12. Skulle man kunna kalla feelgood tidningar för själv-hjälps tidningar?
13. Vad använder ni tidningarna till? (avkoppling, inhämtande av information)
14. Finns det något ni inte gillar med tidningarna?
15. Vilka människor läser den här tidningen?
16. Förmedlas ett hälsoideal, livsideal i tidningarna?
17. Varför tror ni att den här genren växer?

37


	1  INLEDNING
	2  SYFTE
	3  FRÅGESTÄLLNINGAR
	4  MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR
	4.1  Informanterna
	4.2  Urval av tidningar

	5  TIDIGARE FORSKNING.
	5.1  Johanna Hietanen- Veckotidningarnas bild, kvinnans verklighet?
	5.2  Uppsatsen Skönhetens dimensioner-ur fem perspektiv.

	6  BAKGRUND
	6.1  Feelgood genre
	6.2  Fakta om feelgood tidningarna.
	Tidningen Topp Hälsa
	Tidningen MåBra
	Tidningen Bloosom Magazine
	Tidningen LevaPS

	6.3  Kort om veckotidningarnas historik.

	7  Teoretisk ram 
	7.1  Reading the romance av Radway A Janice
	7.2  Lisbeth Larsson. En annan historia
	7.3  Oro av Skårderud Finn
	7.4  Metodologisk reduktionism.
	7.5  Läsning som hälsosam verklighetsflykt
	7.6  Psykologiska begrepp
	7.6.1  Vit sorg
	7.6.2  Självtröst
	7.6.3  Maslows behovstrappa
	1. Fysiska behov
	2. Trygghet
	3. Gemenskap
	4. Uppskattning
	5. Självförverkligande



	8  METOD
	8.1  Intervjumetod.
	Fokusgrupp
	Urval av respondenter
	Intervjufrågorna
	Etiskt samtycke
	8.1.1  Tillvägagångssätt.

	8.2  Validitet, verifierbarhet och reliabilitet
	8.3  Intersubjektivitet och generaliserbarhet
	8.4  Transkriptionen
	8.5  Analysmetod.

	9  RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS
	9.1  Analys
	9.1.1  Hur använder kvinnorna feelgood tidningen i sin vardag?
	Gruppens kännedom av tidningarna
	Vardagsnöje
	Feelgood tidningen som stöd
	Roligt i vardagen
	Läsmetod
	Produktanvändning
	Ouppfyllda behov
	Självtröst i vardagen


	9.2  Hur rumsrent tycker kvinnorna att det är att läsa de här tidningarna?
	Är feelgood tidningarna enbart för kvinnor?
	Maslows behovstrappa

	9.3  Vad upplever kvinnorna att det är som gör läsningen av feelgood tidningar njutbar?
	Förändring av sinnesstämningen
	Psykets vita och svarta tangenter
	Inspiration att konsumera
	Njutbara produkter

	9.4  Kontroll av forskningen.
	Forskningseffekt
	Kom intressant information fram spontant eller på forskarens initiativ?
	Finns det någon anledning för informanterna att dölja, överdriva eller förvränga något?
	Har informanten förstahands- eller andrahandskunskap om det hon berättar?


	10  SLUTSATSER OCH DISKUSSION
	11  ÅTGÄRDSFÖRSLAG
	12  LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING
	13  BILAGOR
	13.1  Transkribering i från fokusgruppsintervjun
	13.2  Intervjumanual


