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Abstract 

Traditional retouching, where you make the body of a female model in a magazine 

thinner, has been common for a long time and is well known. Several studies indicates 

that showing ultra-thin images of female bodies in media can lower the body 

satisfaction of “ordinary” women which in some cases can lead to dangerous eating 

disorders. But in 2010 Swedish female magazine VeckoRevyn introduced a new type of 

retouching: Making some catwalk models bodies bigger instead, which we decided to 

call opposite retouching. This kind of retouching is aiming to widen the ideal picture 

that is sent out of how the female body should look like, and therefore having the 

readers reach a higher body satisfaction and becoming more at peace with the own 

body. This according to the magazine’s editor in chief, Linda Öhrn Lernstrom. 

 

In this attitude study we are looking to widen the knowledge about opposite retouching 

as a phenomenon by doing qualitative interviews with a number of young women in age 

15 – 25 about their outlook on this new retouching. We later present as extensively as 

we can all these different outlooks, as well as by using Festinger’s social comparison 

theory, the social responsibility theory presented by Peterson and finally Hall’s 

representation theory, analyse these outlooks at a deeper level.   

 

Opposite retouching showed to be a controversial phenomenon among our respondents: 

Some of the women meant that the magazine takes their social responsibility and that 

this initiative is admirable, while some thought that it just makes some women’s body 

dissatisfaction even worse since even the thin catwalk models bodies weren’t “good 

enough”. The women in this study belong to the same age group and live in the same 

culture, which accordning to Hall is crucial for how one perceives media content, and 

had still such great differences of opinion when it came to the subject of opposite 

retouching. This indicates that this new retouching needs further investigation, and this 

attitude study strives to be a contribution to the research field. 

 

Nyckelord 
Women’s periodicals, retouching, opposite retouching, models, body image, attitude 

study 
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Tack 

Vi vill tacka våra handledare Mikael Rinaldo, Helena Meldré och Sara Hamqvist, samt 

VeckoRevyns chefsredaktör Linda Öhrn Lernström för hjälpsamhet och 

tillmötesgående. 

 

Ett särskilt tack riktas även till samtliga av våra respondenter, utan vilka vår studie vore 

ogenomförbar. 
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1 Inledning 

Hur kvinnokroppen porträtteras i magasin med journalistiskt innehåll har stor relevans i 

dagens samhälle, då forskning visar att medier är en (av många) potentiella faktorer till 

att ätstörningar uppstår, i synnerhet bland yngre kvinnor (Bisell & Rask, 2010, s 643). 

Det har även i flertalet studier framkommit att de kvinnliga modellerna blivit smalare 

och smalare över tid (Bisell & Rask, 2010, s 644), och att ledande magasin som Vogue 

och Elle inte tycks ha någon önskan att förändra detta (Gauntlett, 2008, s 201). Därmed 

har kroppsidealet blivit ännu mer ouppnåeligt för den genomsnittliga kvinnan. Smalhet 

står för många positiva adjektiv varav ett av de viktigaste är kontroll, att vara smal har 

blivit synonymt med att ha kontroll och makt över sin kropp och i förlängningen över 

andra aspekter av sitt liv (Guendouzi, 2004). Därmed är ”a womans appearance a 

crucial factor in her presentation of herself” (Guendozi, 2004, s 1650). Kvinnokroppen, 

både den egna och andras, är ett dagligt samtalsämne för många kvinnor och antalet 

kvinnor som lider av ätstörningar är cirka tio gånger högre än män (Swanberg, 2004). 

Medias uppvisande av det smala kroppsidealet kan vara en anledning till insjuknande 

(Bisell & Rask, 2010, s.643). Då ätstörningar såsom anorexi och bulimi har ett av de 

högsta dödstalen av alla psykiska sjukdomar (BMA Board of Science and Education, 

2000), är det allvarligt om journalistiskt innehåll kan ha denna negativa inverkan på sin 

publik. Enligt den sociala ansvarteorin, vars synsätt vi till stor del använder oss av till 

denna forskning, bör god journalistik präglas av att informera, granska och vara forum 

för debatt. Om magasins porträttering av kvinnokroppen kan bidra till dessa livsfarliga 

ätstörningar, ser vi inte att dessa kriterier för god journalistik följs. Då VeckoRevyn 

själva säger sig vilja måna om sina läsare och ta ansvar för att deras journalistik 

påverkar samhället på ett positivt sätt (se mer i avsnitt 1.2), är det relevant att se på detta 

forskningsproblem ur den sociala ansvarteorins syn på verkligheten. Mer om den 

sociala ansvarteorin i avsnitt 4.1. 

 

Att identifiera sig med någon handlar om att medvetet vilja likna eller bli som denne 

inom någon genre, inte nödvändigtvis på alla sätt. Att pojkar identifierar sig med sin 

pappa och flickor med sin mamma är dels en omedveten önskan som är starkare än den 

medvetna. Unga kvinnor identifierar ofta sig med skådespelare, sångare,idrottsstjärnor 

och modeller. Detta sker både omedvetet och medvetet. Det är en fortsatt process på 

identifikationen som barn gör till sina föräldrar (Gripsrud, 2011). ”Det handlar om det 

fortsatta arbetet med att definiera sig själv i förhållande till vissa attraktiva auktoriteter, 
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till vilka man knyter mer eller mindre starka känsloband” (Gripsrud, 2011, s. 31). 

Gripsrud (2011) poängterar även att mediernas framställning av dessa förebilder, 

exempelvis modeller i magasin, påverkar denna identifikation mycket. 

 

En anledning till att magasins porträttering av kvinnokroppen faktiskt påverkar (främst 

yngre) kvinnors synsätt på den egna kroppsformen är att vi människor enligt den sociala 

jämförelseteorin tenderar att jämföra oss med andra individer som enligt oss själva är 

bättre, och sedan strävar efter att nå dit (så kallad uppåtriktad social jämförelse) för att 

förbättra oss själva (Festinger, 1954). Den sociala jämförelseteorin behandlas närmare i 

teorikapitlet. 

 

1.1 Tidigare forskning om traditionell retuschering 

”Det är mycket få bilder som finns på t ex ett omslag till en modetidning som inte har 

bearbetats” skriver Ohlsson (2000, s 6), vilket kan ge en insikt om hur vanligt 

bildredigering- och manipulering faktiskt är. Vidare hävdar han att eftersom vi utsätts 

för traditionell retuschering så pass ofta, påverkas vår uppfattning om hur en människa 

och dess kropp ska se ut. Människor är enligt Ohlsson inte medvetna om i vilken 

omfattning bilder manipuleras i dag, och han menar att dessa dagliga möten folk har 

med ”idealvarelser” utan att vara medveten om att de är retuscherade rent av är farliga 

(Ohlsson, 2000, s. 6). 

 

I en studie gjord av Clay, Vignoles & Dittmar (2005) framkom det att tjejer mellan 11 

och 16 år fick både lägre självkänsla och kroppsnöjdhet efter att ha tittat på traditionellt 

retuscherade bilder av modeller som liknar de modeller som finns i magasin riktad till 

målgruppen.  

 

Vi vill nu med vår attitydstudie undersöka hur denna nya obeforskade typ av motsatt 

retuschering, det vi valt att kalla tvärtomretuschering (som vi förklarar mer ingående i 

avsnitt 1.2), tas emot och värderas av den relevanta målgruppen för att bidra till 

forskningsläget inom retuschering. 
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1.2 VeckoRevyn och deras Size Hero-kampanj 

VeckoRevyn är ett av Sveriges ledande magasin för unga kvinnor och behandlar ämnen 

som mode, skönhet, relationer och kändisar. Magasinet kommer ut en gång i månaden 

med ett nummer på 124 sidor och är en del av Bonnier Tidskrifter. 

 

År 2010 startade VeckoRevyn kampanjen Size Hero som enligt chefsredaktör Linda 

Öhrn Lernström (20-11-2013) syftar till att skapa ett bredare ideal i modebranschen. 

Öhrn Lernström (20-11-2013) påtalar att de noterat trenden att catwalk-modellerna 

blivit allt smalare över tid, och att VeckoRevyn genom kampanjen vill att läsarna ska 

kunna känna igen sig, istället för att försöka identifiera sig med och eftersträva ett 

ouppnåeligt ideal. Detta uttalande stärker vårt val av den sociala jämförelseteorin som 

teoretiskt ramverk. 

 

Enligt Öhrn Lernström (20-11-2013) har VeckoRevyn så länge hon arbetat där jobbat 

med att använda modeller av varierande storlek. De har dock reagerat på att de kläder de 

får till modefotograferingar kommer i max storlek 36 och ibland mindre. När tidningen 

ifrågasatt varför det är så, har klädkedjorna skyllt på agenturerna, som skyllt på 

fotograferna, som i sin tur skyllt på uppdragsgivarna. “Detta gjorde oss frustrerade och 

fick oss att inse att om vi på något sätt ska försöka ändra på detta så måste vi göra något 

själva” säger Öhrn Lernström (20-11-2013). 

 

En del i VeckoRevyns Size Hero-kampanj är att de, om misstanke om ätstörning finns, 

manipulerar/retuscherar catwalkmodellers kroppar till en “sundare storlek” (Öhrn 

Lernström, 20-11-2013) med hjälp av ett bildretuscheringsprogram. Vi har valt att i vår 

uppsats benämna detta fenomen som “tvärtomretuschering”. Tidningen skriver att de 

med sin tvärtomretuschering “vill sätta press på modeskaparna att ta ansvar för 

modellernas hälsa och också skapa ett bredare och sundare ideal - där alla kroppstyper 

finns representerade”. 

 

Enligt Öhrn Lernström (20-11-2013) avgörs vilka kroppar som ska utsättas för denna 

tvärtomretuschering “i samråd på redaktionen”, och därefter utförs 

tvärtomretuscheringen av tidningens repro (de som behandlar bilder och gör dem redo 

för tryck) efter direktioner från redaktionen. Alla tvärtomretuscherade kroppar märks 

sedan ut med en liten röd symbol i tidningen för att informera om att bilden blivit 
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manipulerad. Denna symbol är alltså till för att aktivt upplysa och informera läsaren om 

att bilden blivit tvärtomretuscherad. 

 

Exempel på två tvärtomretuscherade modeller som förekommit i VeckoRevyn finns i 

Bilaga 2. 

 

I Size Hero-kampanjen ingår även andra initiativ, exempelvis att VeckoRevyn avstår 

från att publicera annonser för exempelvis bröstförstoringar och andra 

plastikoperationer. 

 

1.3 “Traditionell” retuschering gentemot tvärtomretuschering 

Att retuschera har flera innebörder, i Bonniers Compact Lexikon (2002) är ”retusch” 

synonymt med ”förbättring eller försköning av fotografier … korrigering av småfel”. 

Detta kan exempelvis innebära borttagning eller förminskning av födelsemärken. Vad vi 

i denna studie avser med begreppet ”traditionell retuschering” är den redigering som 

görs för att få en kropp att se smalare ut än vad den är i verkligheten. Definitionen 

”korrigering av småfel” (2002) kan det finnas en del funderingar kring. Anser 

retuscherarna att det är fel att ha former och födelsemärken och att deras arbete rättar till 

människokroppen? Antagligen hade de inte retuscherat bilden om de eller deras 

uppdragsgivare inte hade tyckt det. Ordet ”tvärtomretuschering” är vår benämning på 

retuschering åt motsatt håll till ”traditionell retuschering”, alltså att kroppar förstoras. 

VeckoRevyn har som en del av deras kampanj Size Hero valt att retuschera catwalk-

modeller som de tycker har en osund kropp till någon större storlek. 

 

1.4 Att studera värderingar 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) redogör för fyra faktorer som det är viktigt att 

särskilja i undersökningar om mediekonsumtion; distribution, exponering, användning 

och värdering. Vi har valt göra en attitydstudie, alltså studerar vi det sistnämnda 

eftersom vi vill undersöka hur publiken uppfattar och säger sig kunna påverkas av en 

slags medietext, i vårt fall, VeckoRevyns tvärtomretuschering av modeller. En studie 

om värderingar och attityder ”…ger möjlighet att uttala sig om olika mediers ställning i 

samhället” (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011, s. 356). Medier spelar en stor roll i 

identitetsskapandet hos många människor.”…det är förhållandevis lätt att mäta innehav 

och exponering för medier, medan det är betydligt svårare att få en riktig bild av hur 
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människor värderar vad medierna ger dem. Samtidigt är det senare måttet det 

intressantare, eftersom det ger en uppfattning om vad medier betyder för sin publik” 

(Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011, s. 357). Väl medvetna om detta har vi ändå 

bestämt oss för att genomföra denna undersökning för att få en bild av hur 

uppfattningen om tvärtomretuschering kan vara.  

 

2 Syfte  
Med ovanstående problemuppbyggnad som bakgrund vill vi nu alltså med vår studie 

undersöka hur Veckorevyns tvärtomretuschering uppfattas av kvinnor i tidningens 

målgrupp, och vad den har för betydelse för dem.  

 

2.1 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte ställer vi följande frågor till vårt material: 

Hur uppfattas VeckoRevyns tvärtomretuschering av magasinets målgrupp? 

Vad kan Veckorevyns journalisters tvärtomretuschering ha för betydelse för kvinnor i 

magasinets målgrupp? 

  

3 Metod  

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga med vårt insamlande av material till 

vår undersökning. Vi har gjort en kvalitativ forskningsstudie. Enligt Kvale (1997, s. 67) 

handlar kvalitet i forskningssammanhang om hur något är utformat och kvantitet om 

hur stor mängd det finns av något. Då vårt mål inte är att kartlägga och/eller empiriskt 

generalisera en hel population utan istället främst att nå ny och fördjupad kunskap, har 

vi valt att göra vår studie kvalitativt. Vid kvalitativa studier har man ett tolkande 

(interpretativt) synsätt (Bryman, 2011). 

 

3.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Vi valde att göra vår kvalitativa studie med utgångspunkt i kvalitativa samtalsintervjuer. 

Det är en intervjuform där syfte och struktur har stor betydelse, till skillnad från i ett 

spontant vardagligt samtal där det oftast är samtalsämnet som är det viktigaste. Under 

kvalitativa samtalsintervjuer finns det ett fokus på samspelet mellan intervjupersonen 

och intervjuaren. Det som sägs ska även tas emot kritiskt (Kvale, 1997, s. 25-6). 

 

Våra kvalitativa samtalsintervjuer byggde på en semistrukturerad intervjuguide (se 
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Bilaga 1) som tog upp ämnen och frågor vi ville har svar på och var relevanta för 

studien. Vi ställde frågor som kunde ge svar som vi senare kunde analysera utifrån vårt 

teoretiska ramverk. Exempelvis ställde vi följande tre frågor som vi sedan kunde 

analysera utifrån den sociala jämförelseteorin:   

Känner du att du kan identifiera dig med modeller som framställs i magasin? 

I vilken utsträckning jämför du dig med det ideal som representeras i magasin?  

Hur upplever du att du påverkas av detta? 

Svaren analyserade vi utifrån Festingers teori om uppåt- och nedåtriktad social 

jämförelse (se avsnitt 4.2).  

Svaren på nedanstående frågor är exempel på vilka vi kunde analysera utifrån Stuart 

Halls representationsteori och den sociala ansvarsteorin (se avsnitt 4.1 respektive 4.3):   

Vad har du för åsikter och tankar kring tvärtomretuschering som intiativ?  

Veckorevyn säger att de med detta initiativ vill att deras läsare ska kunna ha någon att 

identifiera sig med, och inte identifiera sig och försöka efterlikna något ouppnåeligt 

ideal. Hur tycker du att de lyckas med detta? 

De respondenter som var negativa till tvärtomretuschering ansåg bland annat att 

VeckoRevyn använder sig av fel metod för att nå sitt mål med att ge läsarna sunda 

kroppsideal och därför ansåg respondenterna inte att magainet tar det ansvar de säger 

sig vilja ta. Vi kunde även analysera utifrån Stuart Halls representationsteori där han 

redogör för tre sätt att avkoda ett meddelande (Hall, 2006). Respondenternas svar kunde 

vi sedan jämföra med VeckoRevyns mål med tvärtomretuscheringen och komma fram 

till hur respondenterna läste av det kodade meddelandet. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna på detta kvalitativa sätt med en semi-strukturerad 

intervjuguide som grund eftersom att respondenterna då kunde svara fritt och att vi som 

intervjuare inte var styrda av frågorna på samma sätt som under en standardiserad 

intervju, utan denna intervju var en flexibel process. ”Tonvikten måste också ligga på 

hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och skeenden, det vill säga på det som 

intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, 

mönster och beteenden” (Bryman, 2011 s. 415). Vi valde att genomföra intervjuerna en 

och en, vi intervjuade ensamma med en respondent. Detta på grund av att vi bedömde 
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att respondenten eventuellt kunde känna sig pressad och i underläge om vi satt båda två 

mot den ensamma respondenten. Eftersom att vi ville ha svar på samma frågor var 

intervjuguiden till stor nytta att kunna återkomma till. Detta var en hjälp för att kunna 

”säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet” (Bryman 2011, s. 415 s. 

416). 

 

Vi genomförde samtliga intervjuer i ett grupprum på Universitetsbiblioteket, eftersom vi 

bedömde detta vara en lämplig neutral plats som var lugn och ostörd. Viktigt för oss var 

även att alla intervjuer genomfördes på samma plats, då vi ville vara konsekventa för att 

förhållandena skulle vara lika för samtliga repondenter.  

 

Enligt Bryman (2011, s. 429) brukar det oftast bli en stor variation när det gäller hur 

lång tid varje intervju tar. Det är inte längden på intervjun som är det väsentliga, en 

kortare intervju behöver inte alls vara sämre. Våra intervjuer var generellt sätt mycket 

substansiella och gav oss det material vi var ute efter. Intervjutiderna varierade, men var 

genomsnittligen omkring trettio minuter långa. 

 

Vid intervjuerna visade även upp bilder av tvärtomretuscherade modeller i VeckoRevyn 

för att respondenterna skulle kunna se hur tvärtomretuscheringen konkret kan se ut. Två 

exempel finns att se i Bilaga 2. 

 

3.2 Val av samtalsintervjuer framför fokusgrupper 

Vi valde att inte använda oss av fokusgrupper även om de ofta sägs vara gynnsamma i 

fall där man vill få reda på attityder kring ett ämne. Detta i synnerhet med homogena 

grupper och när man vill undersöka mottagande (Bryman, 2011). Vi upplevde att risken 

för åsiktsspiral var väldigt överhängande, då detta ämne kan vara känsligt för unga 

kvinnor som befinner sig i sin identitetsskapandeprocess. Därmed fanns risk att vissa 

inte vågade säga sådant som de skulle våga säga till bara oss i en intervjusituation. 

Forskning visar att om fokusgruppdeltagarna börjar komma fram till en sorts gemensam 

åsikt slutar de tänka kritiskt och låser sig vid denna enda åsikt, så kallat grupptänkande 

(Janis, 1982). Vi bedömde att det hade varit en överhängande risk om vi valt 

fokusgruppdiskussioner som metod. 

 

De mängder data som samlas in genom fokusgruppsdiskussioner kan snabbt bli väldigt 
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stora, och dessutom vara svåra att analysera (Bryman, 2011, s. 463), vilket var ännu ett 

skäl till att vi valde kvalitativa samtalsintervjuer som vår metod. 

 

3.3 Respondenturval 

När vi sökte efter respondenter fanns det några kriterier vi krävde att personerna skulle 

uppfylla: Vi ville intervjua kvinnor i åldrarna 15 till 25 år (VeckoRevyns målgrupp), 

och de skulle vara bekanta med vad VeckoRevyn är för typ utav magasin. Dock satte vi 

inga krav på hur pass många gånger de skulle ha läst den, eftersom vi resonerade som så 

att det skulle vara positivt för vår undersökning att höra både kvinnor som var relativt 

obekanta med magasinet och kvinnor som var regelbunda läsare. Det kunde ge oss 

större bredd i svaren och ge oss mer att analysera. Ett annat mål vi hade var att åldrarna 

skulle vara så jämnt spridda som möjligt mellan 15 och 25 för att täcka upp så mycket 

som möjligt. Denna typ av urvalsprocess kallas målinriktat urval. Denna sorts urval 

innebär att ”forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är 

relevanta för forskningfrågorna” (Bryman, 2011, s. 434). Det slutade med att våra 

yngsta respondent var 16 år och vår äldsta var 24 år. 

 

Vidare använde vi oss av en sorts bekvämlighetsurval, där vi stod på två olika 

strategiskt utvalda platser vid tre tillfällen och valde ut individer som såg ut att uppfylla 

våra kriterier. Dessa tillfrågades om de ville delta i vår studie, och de som tackade ja 

kontaktades vid ett senare tillfälle via telefon för inbokning av intervju. Den första plats 

vi stod på var mitt i centrum av Kalmar, då vi bedömde att vi där kunde fånga upp 

personer som uppfyllde våra kriterier men ändå varierade i sysselsättning och 

samhällsgrupp. Detta för att vi ville ha ett brett spektrum av respondenter. Vi valde 

sedan att flytta oss till Universitetsbiblioteket för ytterligare sökning, eftersom att det 

där befinner sig en större andel människor som matchade våra kriterier. Urvalet gjordes 

i Kalmar, som är en ort med cirka 37 000 invånare. 

 

Anledningen till att vi använde oss av denna urvalsmetod var att vi ville säkerställa att 

respondenterna var totala främlingar för oss. Vi bedömde att det skulle gynna vår 

undersökning om respondenterna aldrig träffat oss, inte visste vilka vi var och 

förmodligen inte skulle träffa oss igen. Detta eftersom denna typ av frågor eventuellt 

kan vara känsliga för vissa personer: Kroppsuppfattning, kvinnoideal, huruvida man 

jämför sig med andras kroppar och så vidare är inte alltid helt bekväma samtalsämnen 
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för alla människor, i synnerhet inte för unga kvinnor i denna ålder eftersom detta ämne 

för dem kan vara ångestladdat. Vi tänkte att vi skulle få mer ärliga och transparanta svar 

från okända kvinnor.  

 

Vi varierade mellan att fråga ensamma kvinnor och kvinnor i sällskap för att vi trodde 

att detta skulle gynna vår undersökning på så sätt att vi skulle kunna få med både mer 

och mindre utåtriktade personer. 

 

När vi genomfört våra inplanerade intervjuer i det första steget (som var åtta till antalet) 

upptäckte vi att vi inte lyckats täcka upp de allra yngsta i åldersspannet (15, 16 samt 17 

år) delvis på grund av avhopp. Detta i kombination med att vissa i det äldre 

åldersspannet av våra respondenter uttryckt saker i stil med ”jag tror att yngre tjejer 

påverkas betydligt mer av kroppsideal” kände vi att vi behövde komplettera vårt 

respondenturval med någon kvinna ur den yngre ålderskategorin för att öka vår 

kunskap. Vi använde oss alltså i viss mån av en typ av iterativt tillvägagångssätt. Detta 

innebär att ”ytterligare intervjupersoner väljs sedan ut på grundval av det teoretiska 

fokus som utvecklats” (Bryman, 2011, s. 434). För att hitta respondenter som täckte upp 

just detta åldersspann valde vi att gå till en gymnasieskola eftersom det är där denna 

åldergrupp lätt kan återfinnas. Det var där vi hittade våra sista två respondenter som var 

16 år. Under dessa intervjuer märkte vi att åsikter och tankar upprepades, det framkom 

inte nya relevanta åsikter från de personer vi intervjuade i slutet. Vi hade därmed enligt 

Bryman (2011, s.395) uppnått teoretisk mättnad. Vi skulle därför inte få mer relevant 

data om vi intervjuade fler respondenter och därmed bestämde vi oss för att avsluta 

insamlingsprocessen. 

 

3.4 Inspelningsmetod 

Vi valde att spela in våra intervjuer med diktafon. Detta är en vanlig metod att använda 

sig av i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). En anledning till att vi valde detta 

tillvägagångssätt var att vi ville kunna fokusera på vad respondenterna sa och försäkra 

oss om att frågan verkligen blev besvarad för att sedan kunna komma med relevanta 

följdfrågor. Att samtidigt behöva anteckna kan vara distraherande för både intervjuare 

och respondent (Bryman, 2011). Vi var medvetna om att samma problem kan uppstå, 

främst för intervjupersonen, vid inspelning av intervjun. En del tillåter inte att man 

spelar in deras svar, men i vårt fall var inte detta något problem. Tekniska problem är en 
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annan risk med att inte anteckna och helt förlita sig på tekniken (Bryman, 2011, s. 428), 

men vi valde att göra detta för att kunna göra det möjligt att transkribera intervjun. Vi 

använde i så stor utsträckning vi kunde oss av dubbla diktafoner för att minimera risken 

att vårt inspelade material försvann, och det uppstod aldrig något problem med 

borttappat/icke inspelat material. Under intervjuerna gjorde vi eventuella 

stödanteckningar på det som inte hördes på diktafonen, såsom respondenternas 

kroppsspråk. 

 

3.5 Transkribering 

I kvalitativ forskning är det inte bara vad respondententerna säger som är intressant utan 

även hur de säger det (Bryman, 2011, s. 428), och därför transkriberade vi samtliga av 

våra intervjuer. Vi transkriberade våra intervjuer så snart vi kunde efter att själva 

intervjun ägt rum, eftersom intervjun då var i färskt minne och vi kunde utföra 

transkriberingen på bästa möjliga sätt. Den av oss som genomförde själva intervjun 

transkriberade även den, detta för att inga missförstånd eller liknande skulle uppstå. 

Eftersom transkribering även är en tidsödande process (Bryman, 2011, s. 429) ville vi se 

till att vi var färdiga med det så fort som möjligt så att vi kunde påbörja sortering och 

analys av det material vi fått ut av våra respondenter. 

 

Innan vi påbörjade transkriberingsarbetet satte vi ihop en lista med symboler som stod 

för olika företeelser såsom tvekan, inandningar och så vidare, för att säkerställa att vi 

transkriberade på samma sätt. Vi utgick från den mall som finns i Bryman (2011) på 

sidorna 469 och 470, och utformade mallen efter våra behov. Anledningen till att det är 

viktigt att inte bara skriva ut ord utan även markera saker som exempelvis tvekan är att 

”inriktningen på subtila detaljer är en viktig del av ett samtalsanalytiskt arbete” 

(Bryman, 2011, s. 470). 

 

3.6 Sortering och analys av material 

Det angreppssätt vi valde att utgå ifrån när vi sorterade och analyserade vårt empiriska 

material var kartläggningsmetoden. Kartläggningsmetoden, som även kan kallas 

grounded-theory-metoden, syftar till att systematiskt gruppera det insamlade materialet 

för att få en så fullständig kartläggning som möjligt (Eneroth, 1984, s. 144). Detta 

angreppssätt var därför lämpligast för vår studie eftersom vi med vår undersökning ville 

redogöra för hur inställningen till och åsikterna om tvärtomretuschering ser ut bland 
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målgruppen på en så utförlig nivå som möjligt och utröna komplexiteten i denna 

frågeställning. Därför föll det sig naturligt att vi valde det angreppssätt som strävar efter 

att skildra hela spektrat av materialet. 

 

Tanken med kartläggningsmetoden är att kartläggningen av det insamlade materialet 

sker på i flera olika steg eller nivåer: Begreppet är den stora företeelsen (i vårt fall 

tvärtomretuschering), som indelas i kategorier, som i sin tur har flera dimensioner, som 

slutligen i sin tur har olika kvalitéer (Eneroth, 1984, s. 144). Det sätt vi valde att angripa 

kartläggningen av vårt material på var att vi satte upp positivt synsätt och negativt 

synsätt till tvärtomretuschering som fenomen som kategorier, och därefter placerade vi 

in alla olika aspekter av syn på tvärtomretuschering under antingen positivt eller 

negativt synsätt beroende på var det passade in, som olika dimensioner. Sedan gick vi 

ännu djupare in i varje enskild dimension och noterade olika kvalitéer i varje dimension. 

 

Avslutningvis uppmärksammade vi även de kategorier som varken kunde klassas som 

positiva eller negativa till fenomenet, och lade till dessa i kartläggningen för att göra 

den komplett. 

 

När vi bedömde vår kartläggning som komplett började vi skriva dels en mer renodlad 

presentation av vårt resultat, dels djupare analyser av resultatet utifrån våra tre 

huvudteorier.  

 

3.7 Metoddiskussion 

Att använda sig av kvalitativa samtalsintervjuer har fått kritik av vissa som anser att 

detta inte är en vetenskaplig metod (Kvale, 2007, s. 60). Kvale (2007) anser att det finns 

olika definitioner av vad vetenskap egentligen är och därmed kan kvalitativ forskning 

ses som både vetenskaplig och ovetenskaplig. En allmän uppfattning om vad vetenskap 

är är att det bör vara ny och systematiskt erhållen kunskap. Kvale (2007) anser att 

forskare som använder sig av kvalitativ metod kan få fram detta.  

 

I en kvalitativ forskningsintervju är meningen att tolka det som respondenten säger och 

på vilket sätt det sägs, och målet är att ta reda på respondentens upplevelse om en 

specifik situation eller handling och inte att få allmänna åsikter (Kvale, 2007). Negativt 

med att använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer är att om respondenten 
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intervjuas om ett ämne som är känsligt eller som denne inte har så mycket kunskap om 

så kan svaren variera beroende på vem intervjuaren är, även om ämnet är detsamma 

(Kvale, 2007, s. 35). 

 

Ett alternativ till kvalitativa samtalsintervjuer hade varit att göra etnografiska 

undersökningar. Detta innebär att forskarna, under en lång tidsperiod, gör en deltagande 

observation av det sociala liv som personerna som man vill studera befinner sig i. 

Denna typ av studier ger en djupare insyn i respondenternas situationer, sysslor och 

socialt liv (Bryman, 2011, s. 412). Vi valde dock att inte genomföra vår studie på detta 

sätt eftersom att det är tidskrävande (Bryman, 2011) och något vi inte hann göra under 

de veckor som är reserverade för denna uppsats. Då vi var intresserade av att ta del av 

respondenternas åsikter, uppfattningar och attityder till tvärtomretuschering passade det 

bäst att faktiskt intervjua dem om dessa saker. 

 

En kritisk tanke vi har till vår datainsamlingsprocess är att vi vid intervjutillfällena 

visade olika bilder som exemplifierade tvärtomretuschering. Dessa bilder kunde 

eventuellt i någon mån påverka respondentens syn på tvärtomretuscheringen som 

fenomen. Detta gjordes eftersom vi vid flera tillfällen genomförde intervjuer samtidigt 

och inte hade tillgång till två likadana exemplar av magasinet. Eftersom målet med vår 

undersökning inte var att genomföra receptionsstudier (det vill säga studier om hur 

publiken tar emot medieinnehåll), utan att studera respondenternas inställning till 

initiativet tvärtomretuschering, anser vi dock att detta är försvarbart. 

 

3.8 Etiska överväganden 

Två av våra respondenter var 16 år gamla, och därmed omyndiga. Dock bedömde vi att 

målsmans tillstånd för deltagande i vår undersökning ej var nödvändigt i detta 

sammanhang, efter att noggrant ha tagit Vetenskapsrådets riktlinjer angående 

samtyckeskravet i beaktning. ”Forskaren skall inhämta uppgiftlämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare (t. ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är 

av etiskt känslig karaktär)”, skriver Vetenskapsrådet i dokumentet ”Forskningsetiska 

principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. Detta citat menade vi 

stödde vårt beslut att inte även inhämta förälder/vårdnadshavares tillstånd, då våra 

respondenter var över 15 år och vi bedömde inte vår undersökning vara av så pass 
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känslig karaktär att detta skulle vara aktuellt. Vidare var respondenterna (detta gäller 

även de över 18 år) väl informerade av oss om vad vår studie gick ut på och vilka 

villkor som gällde för deras deltagande, helt i enlighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet). ”Endast den som kan förstå innebörden av ett samtycke kan lämna 

ett giltigt samtycke i personuppgiftslagens mening”, skriver Datainspektionen (2012), 

och vi bedömde att samtliga av våra respondenter förstod vad deras samtyckande till 

deltagande i vår studie innebar. 

 

I vårt respondenturval har vi inte tagit hänsyn till personernas kroppsformer. Vi anser 

att detta varken är etiskt försvarbart eller praktiskt möjligt. Kroppsform kan visserligen 

ha betydelse för den egna synen på retuschering och porträttering av modellers kroppar i 

magasin. Dock hade det dels kunnat tolkas som ett påhopp att ta hänsyn till kroppsform 

vid respondenturval, dels kände vi oss varken bekväma med eller kapabla till att 

bedöma respondenters kroppsform på detta sätt. 

 

3.9 Tillförlitlighet och äkthet 

Två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ studie är tillförlitlighet och 

äkthet (Bryman, 2011, s.353). Givetvis strävade vi i vår undersökning efter att ha så hög 

tillförlitlighet samt äkthet som möjligt. En hög tillförlitlighet innebär att undersökningen 

är trovärdig, överförbar, pålitlig samt att det ska finnas en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Att undersökningen exempelvis inte har flera 

osystematiska tillfälliga felaktigheter är ett kriterie som krävs för att studiens 

tillförlitlighet ska kunna bedömas som hög (Bryman, 2011). En hög äkthet (eller 

autencitet som det också kan kallas) kännetecknas däremot av att kriterium som handlar 

om mer ”generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet” 

(Bryman, 2011, s. 356) har uppfyllts. Här handlar det alltså mer om hela 

undersökningens allmänna giltighet (Bryman, 2011). 

 

En del av de aktiva val vi gjorde i utformningen av vår metod gjorde vi främst för att 

stärka äktheten i vår studie, exempelvis var valet av enskilda kvalitativa 

samtalsintervjuer framför fokusgruppsintervjuer ett sådant aktivt val: Vi bedömde att 

respondenterna skulle vara mer benägna att framföra sina genuina åsikter då. Samma 

sak var det med det krav vi satte på att personerna skulle vare främlingar för oss: Även 

här trodde vi att detta skulle resultera i större öppenhet och sanningsenlighet från 
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respondenterna, och att vi därmed skulle kunna ge en mer korrekt och rättvis bild av ”de 

olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats” 

(Bryman, 2011, s. 357).  

 

Som vi nämnde i avsnittet Metoddiskussion kunde det eventuellt vara så att det faktum 

att vi inte visade exakt samma exempelbild för att illustera tvärtomretuschering som 

fenomen bidrog till en något lägre tillförlitlighet (främst kan kriteriet pålitlighet ha 

påverkats). Detta eftersom respondenterna möjligen läste av bilderna olika beroende på 

vilken bild de fick se, vilket kan ha bidragit till åsikterna kring tvärtomretuschering, 

som ju var vårt syfte att undersöka. 

 

Våra respondenter var ibland mer eller mindre motsägelsefulla i vissa av sina uttalanden 

(mer om detta i resultat och analys-delen). Huruvida detta påverkade tillförlitligheten i 

vår studie kan diskuteras, men för äkthetens skull gjorde vi vårt yttersta för att i vårt 

resultat och analys redogöra på ett verklighetsspeglande sätt att det var såhär våra 

respondenter svarade. Allt för att vara så transparanta vi bara kunde. 

 

3.10 Generaliseringsanspråk 

Enligt Bryman (2011, s. 369), finns delade meningar om huruvida det egentligen är 

möjligt att generalisera de resultat och slutsatser som framkommer i en kvalitativ studie. 

Bryman (2011, s. 369) menar dock att det är ”de teoretiska slutsatser som formuleras på 

grundval av kvalitativa data som är det viktiga” när det gäller generaliserbarheten i 

kvalitativa undersökningar. Vår studie syftar alltså till att få kunskap om unga kvinnors 

attityder till tvärtomretuschering, men utan att för den skull generalisera empiriskt. 

Eftersom vi uppnådde teoretisk mättnad i våra intervjuer med de tio respondenterna, 

syftar vår studie till att kunna dra slutsatser om hur  kvinnor mellan 15 och 25 års ålder 

kan uppfatta tvärtomretuschering. 

 

4 Teori 
I detta kapitel redogör vi för de teoretiska referensramar som vi har valt att utgå från. 

Det är utifrån dessa tre perspektiv vi har valt att analysera det empiriska material vi 

samlat in. 

 

4.1 Sociala ansvarsteorin 

Den sociala ansvarteorin är en normativ teori som även kan kallas för ideologi. 
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Grundsynen denna teori har på medier är att de har stor makt att påverka, och därmed 

också är skyldiga att förmedla vissa budskap och genomföra vissa uppgifter i samhället. 

Den tillämpar alltså ett slags “med frihet kommer ansvar”-tänk (Peterson, 1956, s 74). 

 

Teorin har grund i den frihetliga teorin, som menar att medborgarna ska få tillgång till 

all väsentlig information och att ingen censur bör göras, då medier ska vara oberoende 

av staten. Medier ses i den frihetliga teorin som en typ av “tredje statsmakt”. Den 

sociala ansvarsteorin accepterar denna grundpremiss men har en del kritiska 

invändningar och betonar mediernas samhällsansvar. Exempelvis bör medier behandla 

även de nyheter som inte “säljer” särskilt bra (Peterson, 1956). 

 

Det var på 1900-talet som den sociala ansvarsteorin gradvis började ersätta den 

renodlade frihetliga teorin som dittills rått (Peterson, 1956, s. 73). Några anledningar till 

att den sociala ansvarteorin växte fram ur den frihetliga teorin från första början var 

teknologiska och industriella framsteg, kritik mot medierna, ett nytt intellektuellt klimat 

(sprunget ur Upplysningen) samt växande professionalism hos journalistkåren 

(Peterson, 1956, s. 77). Vid denna tid sågs myndigheterna av många som 

huvudfienderna till friheten, och därför behövdes någon som tjänade som en väktare för 

att förhindra myndighetsbeslut som skulle leda till inskränkningar i den individuella 

friheten. Det var alltså pressen som fick i uppgift att vara denna väktare (Peterson, 

1956). “If the press were free, men would speak”, skriver Peterson (1956, s 76). 

 

Traditionellt talas det i denna teori om vissa uppgifter medier har, och Peterson (1956) 

definierar sex sådana här uppgifter/funktioner: 

 

 Att stödja och upprätthålla det politiska systemet genom att informera, granska 

och vara ett forum för debatt. 

 Att upplysa medborgarna för att göra dem kapabla att fatta egna, välgrundade 

beslut. 

 Att skydda den lilla människans rättigheter genom att granska myndigheter och 

andra maktcentra. 

 Att stödja det rådande ekonomiska systemet, främst genom att föra samman 

köpare och säljare av varor och tjänster genom annonsering (detta får dock inte 

ta överhand). 
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 Att tillhandahålla god underhållning. 

 Att upprätthålla ett eget finansiellt oberoende. Detta för att inte påverkas av 

ekonomiska intressen från utomstående. 

 

Dessa uppgifter mynnar i sin tur ut i fem stycken krav som det nuvarande samhället 

ställer på medierna (Peterson, 1956, s 87 - 91): 

1. Att tillhandahålla en sanningsenlig, övergripande och intelligent redogörelse för 

dagens händelser, förklarade på ett begripligt sätt. 

2. Att tjäna som forum för kommentarer och kritik. 

3. Att visa en representativ bild av de grupper samhället består av. 

4. Att ansvara för hur samhällets värderingar och mål framställs. 

5. Att tillhandahålla åtkomst till dagens utbyte. 

 

De stora krafterna inom masskommunikation bör tjäna som bärare av allmänna 

diskussioner, säger Petersom (1956) om punkt två. Detta innebär att mediegiganterna 

även bör visa upp de åsikter som strider mot deras egna, men utan att för den skull 

avsäga sig sin rätt till egen talan. Medier bör alltså försöka representera alla viktiga 

synsätt och ståndpunkter i samhället (Peterson, 1956, s. 90).  

 

På punkt tre menar Peterson (1956) att anledningen till att det är viktigt att porträttera 

olika sämhällsgrupper på ett korrekt sätt eftersom människor tenderar att ta beslut 

utifrån fördelaktiga eller ofördelaktiga föreställningar. En falsk bild kan undergräva ett 

riktigt omdöme (Peterson, 1956, s. 91).  

 

Den fjärde punkten menar att medier ska ansvara för presentation och klargörande av 

samhällets mål och värderingar (Peterson, 1956, s. 91). 

 

En del krav ställs alltså av medborgarna på medierna, men i denna teori finns även en 

del krav på medborgarna: Först och främst måste det finnas en medvetenhet om den 

enorma makt medierna besitter. När publiken förstår detta, kan den agera på tre olika 

sätt för att förbättra medierna. För det första bör icke-vinstdrivande institutioner hjälpa 

medierna att föra ut de uppgifter som krävs av dem. För det andra bör det finnas 

utbildning om masskommunikation som ska kunna erbjuda avancerade studier om detta 
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fält. För det tredje bör det finnas ett oberoende organ som är till för att bedöma 

medierna (Peterson, 1956, s. 92-93). 

 

Pulitzer (1904) sammanfattar tankarna bakom den sociala ansvarteorin på följande sätt: 

“Nothing less than the highest ideals, the most scrupulus anxiety to do right, the most 

accurate knowledge of the problems it has to meet, and a sincere sense of moral 

responsibility will save journalism from a subservience to business interest, seeking 

selfish ends, antagonistic to public welfare”. 

 

4.2 Sociala jämförelseteorin 

Den sociala jämförelseteorin utvecklades av Leon Festinger år 1954 och handlar om hur 

människor jämför sig med andra. Detta kan exempelvis vara publikens jämförelse med 

medieinnehåll. Teorin behandlar alltså olika typer av “opinion influence processes” som 

Festinger (1954, s 117) själv uttrycker det. Teorin menar att människor bedömer sig 

själva i stor utsträckning utifrån jämförelse med andra, och att de sannolikt jämför sig 

med andra människor som liknar dem själva, och med människor som är attraktiva. ”A 

person does not tend to evaluate his opinions or his abilities by comparison with others 

who are too divergent from himself” (Festinger, 1954, s. 120). Chansen att kunna göra 

en korrekt jämförelse med någon som är alltför olik en själv är liten. Ett exempel 

Festinger (1954) använder är att en person som håller på att lära sig att spela schack inte 

direkt börjar jämföra sig med en professionell spelare, diskrepansen kommer där att 

kännas för stor för att någon typ av jämförelse ska kunna göras. Att värdera sig själv är 

en mänsklig drivkraft menar Festinger (1954, s. 138) vidare, och för att denna värdering 

ska kunna göras är jämförelse med andra en nödvändighet. Denna jämförelse syftar till 

att skapa motivation till självförbättring (Festinger, 1954). 

 

Det nyss nämnda, då människan jämför sig med någon som anses bättre i någon eller 

flera aspekter, är det som kallas uppåtriktad social jämförelse och används för att 

förbättra sig själv och göra sin självbild mer positiv. Lyckas en med denna förbättring 

uppstår känslan av att i större utsträckning vara delaktig i denna elitgrupp en ser/sett 

upp till. Ens verkliga jag ställs mot ett idealt jag, alltså görs en särskiljning mellan hur 

en faktiskt är och hur en skulle vilja vara. Målet i uppåtriktad social jämförelse är att 

minska detta gap för att förbättras, och därmed i slutändan nå en större självbelåtenhet 

(Festinger, 1954). 
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Denna strävan efter att nå större självbelåtenhet genom att använda sig av uppåtriktad 

jämförelse kan dock resultera i negativa effekter (Holmström, 2004, s. 197). Detta sker 

då diskrepansen mellan ens verkliga jag och ideala jag blir för stor: Är det svårt eller 

omöjligt att nå eller ens komma närmare sitt ideala jag kan detta leda till negativa 

känsloyttringar såsom sorg, modfälldhet, självkritiska tankar och till och med 

depression. En genomsnittlig kvinna kan lätt bli “discouraged by the discrepancy 

between her body and that of the media ideal” (Holmstrom, 2004, s. 198). Exempelvis 

skriver Wolf (1991) att en genomsnittlig kvinnlig modell som porträtteras i media är 

180 cm lång och väger 54 kilo, medan en genomsnittlig amerikansk kvinna är 163 cm 

och väger 64 kilo. 

 

Emellertid talas det även om nedåtriktad social jämförelse i denna teori, och detta är helt 

enkelt en motsats till uppåtriktad social jämförelse: En person jämför sig med någon 

annan/några andra som hen anser sig överlägsen för att öka sin egen självkänsla och 

känna sig mer värd (Festinger, 1954). 

 

4.3 Stuart Halls representationsteori 

Representation är centralt i skapandet av en kultur, det är ett huvudmoment i vad som 

kallas ”kulturkretsen”. Denna krets består även av identitet, produktion, förbrukning och 

reglering. Dessa delar knyts ihop med varandra (Hall, 1997, s. 1). Stuart Hall (1997, s. 

2) anser att kultur handlar om delade meningar. Han menar att språk är det medium som 

hjälper oss att förstå saker och som vi använder för att producera och utbyta meningar. 

Ett gemensamt språk är nödvändigt för att kunna dela meningar. I språket använder vi 

tecken och symboler, allt från skrivna ord till musikaliska noter, som får representera 

våra tankar och känslor för andra människor. Dessa finns representerade i en kultur 

(1997, s.1). Enligt Hall (1997, s. 2)  är ett kännetecken för personer som tillhör samma 

kultur att de tolkar världen på ungefär samma sätt. Detta kan dock vara olika, det finns 

flera sätt att tolka meningar på även inom en enda kultur. Hall menar att kultur också 

handlar om känslor såväl som tankar och idéer (1997, s.2). 

 

Det är deltagarna i en kultur som ger folk, saker och händelser någon betydelse. 

Ensamma har sakerna knappt någon innebörd överhuvudtaget. Det är hur vi 
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representerar sakerna, alltså använder, pratar, tänker om och känner för dem som ger 

dem en mening (1997, s. 3). 

 

Inom kulturkretsen produceras betydelser på flera olika platser och cirkulerar genom 

flera olika processer eller metoder. Betydelsen är vad som ger oss mening till vår egen 

identitet, det vill säga vem vi är och vilka vi tillhör. Detta knyts ihop med frågor om hur 

kulturen används för att markera ut och upprätthålla identiteten. Denna betydelse skapas 

och byts ut i varje personligt och socialt möte som vi deltar i. Betydelsen produceras 

också i en mängd olika medier, global kommunikation ger oss information om hur 

betydelser för olika saker kan variera inom olika kulturer (Hall 1997, s. 3). 

 

4.3.1 Encoding/decoding 

Stuart Halls teori om encoding- och decodingprocessen handlar om de stadier som 

mediemeddelanden passerar från produktion till mottagning. Han anser att den 

diskursiva formen av ett meddelande har en viktig roll i det kommunikativa utbytet. 

Vidare menar Hall att kodning (encoding) och avkodning (decoding) av ett meddelande 

är en bestämd process. Meddelandeformen är den kodade form meddelandet har när det 

färdas från källan till mottagaren (Hall, 2006, s. 164).  

 

Utifrån perspektivet på det symboliska utbytet anser Hall att vi på följande sätt grovt 

kan beskriva ett meddelandes, i hans exempel ett tv-meddelandes, kommunikativa 

process: En tv-station med organiserad sändningsstruktur, anställda, teknisk utrustning 

och ett organiserat sätt att producera sändningar krävs för att kunna producera ett 

program. Detta kallar Hall för arbetsprocessen i det diskursiva läget. Produktionen 

skapar meddelandet och därmed kan man säga att kretsen på ett sätt börjar här. Hall 

anser att det är nödvändigt att se på denna process ur diskursiva aspekter. Processen 

ramas in av betydelser och tankar; professionella ideologier, institutionell kunskap, 

definitioner och antaganden om publiken är exempel på dessa. Fastän televisionens 

produktionsstruktur utgör dess diskurs betyder detta inte att denna struktur är ett stängt 

system. Inom tv-stationen skissar man på rubriker, agenda, event och definierar 

situationen från andra källor och diskursiva former i den breda sociokulturella och 

politiska struktur som stationen är en del av (Hall, 2006, s. 164-165). 
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Produktion och mottagande av meddelandet är inte identiska, meddelandet kan avkodas 

på ett annat sätt än vad som från början kodats. Hall anser dock att produktion och 

mottagande ändå är relaterade till varandra, de är olika delar av helheten som bildas i 

den kommunikativa processen. Mottagandet är en del av produktionsprocessen och 

återinförs, genom olika slags respons, till denna. Hall menar emellertid att 

produktionsprocessen är övervägande på grund av utgångspunkten för att kunna förstå 

meddelandet (Hall, 2006, s. 165).  

 

Hall poängterar att meddelandet måste kodas med en meningsfull diskurs. Produktionen 

måste följa de diskursiva reglerna för språket för att deras produkt ska kunna förstås av 

andra.Innan meddelandet kan användas av mottagaren måste det först ses som en 

meningsfull diskurs och sedan avkodas på ett sätt så att det får betydelse för mottagaren. 

Uppfylls dessa krav så sker här ett utbyte av meddelandet (Hall, 2006, s.165). 

 

4.3.2 Olika sätt att avkoda ett mediemeddelande 

Varje samhälle eller kultur har olika klassificeringar som påverkas av social, kulturell 

och politisk värld. Dessa klasser utgör ett dominant kulturellt system där frågan om 

diskursens struktur är en avgörande del. Hall anser att mediesändningar måste innehålla 

ett utbyte av kodade meddelanden i form av en meningsfull diskurs. Detta kulturella 

system är dominant och inte fastställt eftersom att det alltid är möjligt att tolka på olika 

sätt, men det finns ändå ett visst mönster som man brukar föredra att tolka utifrån (Hall, 

2006 s. 169). 

 

Stuart Hall redogör för tre olika sätt som ett meddelande kan avkodas på: 

1. Dominant-hegemonisk: Publiken tolkar bibetydelsen av en medial text, ett 

fotografi, tv-inslag, film eller skrivna ord, på samma sätt som den från början är 

kodad (Hall, 2006, s. 171). Denna tolkning kan ha en väldigt liten eller ingen 

koppling till publikens egentliga vilja (Hall, 2006, s. 172). 

2. Förhandlande: Detta tolkningssätt är en blandning av anpassade och 

motsättande grunder. De som tolkar på detta sätt använder sig av de 

hegemoniska definitionerna, men på en mer begränsad nivå. De blandar den 

kodade betydelsen med sina egna grundregler och tolkar utifrån dessa (Hall, 

2006, s. 172). 
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3. Oppositionell: Publiken förstår det mediala meddelandet, det kodade budskapet 

men anser att det är felaktigt och ställer sig på motsatt sida till detta (Hall, 2006, 

s. 173). 

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår undersökning genom att 

presentera de kategorier vi urskiljt under vår sortering av det empiriska materialet (där 

vårt angreppssätt var kartläggningsmetoden), och därefter ta upp dimensioner och 

kvalitéer i dessa. Slutligen analyserer vi detta resultat utifrån våra valda teorier. De 

respondentcitat vi har med för att exemplifiera och tydliggöra våra slutsatser är något 

förenklade för att öka läsbarheten, men utan att andemeningen av det respondenten sa 

är förändrad. Respondenternas namn är även fiktiva, detta för att inte kränka 

respondenternas integretitet och värna om deras anonymitet. 

 

5.1 Ett förändrat ideal? 

En aspekt som togs upp av flera respondenter var det faktum att de inte, till skillnad från 

vad VeckoRevyn säger sig vilja med initiativet, såg på tvärtomretuschering som något 

som breddade idealet i modebranschen. Vissa menade att idealet enbart förflyttades 

snarare än breddades, alltså att det i förlängningen bara blev så att andra i större 

utsträckning kunde identifiera sig med modellerna än att fler kunde göra det. De med 

den kroppsform modellerna hade innan de tvärtomretuscherades kan nu känna att de 

inte duger eftersom signaler om att deras kroppar inte är okej sänds ut, menade en del av 

respondenterna. En respondent uttryckte bland annat att tjejer som utan resultat aktivt 

försöker att gå upp i vikt kan känna sig misslyckade eftersom de inte lyckas nå detta 

”nya” ideal. En annan respondent gick steget längre och menade att 

tvärtomretuscheringen inte bara förflyttade idealet utan rent av kan bidra till mer 

kroppsångest än tidigare. 

 

”Jag tror det bara ökar pressen hos personer som läser det eller ser det att man blir mer…  

Att man ser MER fel hos sig själv eller så än att man  ser likheter. Det tror jag syns mer 

eller att det är något som händer mer än att man, amen gud vad vi är lika {småskratt}.” 

Intervjuare:  ”Så du tror när det uppmärksammas att de har retuscherat så skapar det 

MER osäkerhet kanske än tvärtom?” 

”Eh, ja. Ja det tror jag” 

Linnea 
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En annan respondent uttrycker sig såhär om ”idealförflyttandet”: 

 

“Samtidigt så är det ju ändå folk som är mindre så alla har ju olika kroppstyper. Så 

egentligen om de gör alla modeller större så är det folk som är mindre som inte kan 

relatera lika mycket. Då blir det ju samma sak för dem.” 

Malin 

  

Att idealet snarare förflyttats än breddats verkar också medföra att en slags förvirring 

kring kroppsidealet kan uppstå. En respondent uttryckte sig på följande sätt om denna 

förvirring: 

 

”Det känns lite förvirrande liksom, först gjorde dom det smalare, så 

började det. Och sen gjorde de om det ändå,  alltså man vet inte riktigt 

var  man ska ligga,  inte riktigt vad  det är som är FINAST att vara.” 

Moa 

  

Att retuscheringen ”stoppats” där den stoppats kan också bidra till negativa effekter, 

menar vissa respondenter. Uttryck i stil med ”hon är ju fortfarande jättesmal!” har 

förekommit med flertalet respondenter som menar att VeckoRevyns ”förstorade” 

version av modellen fortfarande är mycket smal (exempelvis pekar en av 

respondenterna ut en tvärtomretuscherad catwalkmodells ben och säger att hon knappt 

känner en enda person som har så smala ben), och att detta inte förändrar idealet utan 

snarare upprätthåller samma idealbild av kvinnokroppen som redan är vedertagen. 

Dessutom verkar vetskapen om att modellen faktiskt är ännu smalare i verkligheten 

kunna skapa en stress och andra negativa känslor gentemot den egna kroppen. 

  

Det fanns också de bland våra respondenter som tyckte att det är bra med ett ”nytänk” 

kring kroppsideal. Dessa såg också tvärtomretuscheringen som ett sätt att omarbeta 

idealet, men var mer positiva till att det faktiskt skedde ett idealförflyttande : 

 

”…det är klart det är ett steg på vägen att  försöka arbeta om idealet…” 

Jennifer 

  

En del sa även att detta initiativ leder till att de som ser bilder på de tvärtomretuscherade 

modellerna får viljan att vara sund istället för smal, och att detta var en positiv effekt av 

tvärtomretuscheringen. 
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Intervjuare: ”Vad tror du det kan leda till i förlängningen?” 

”Nej men då kan man kanske bli av med mycket av den här bantningen, alltså det här att 

man ska bli FÖR smal, ohälsosamt smal. Att det leder till att man vill se… Amen att man 

kan vara stolt för sina kurvor liksom och att man FÅR ha lite kött på benen, men utan att 

man ska bli dömd för det. ” 

Stella 

 

En respondent, som dels var förvirrad av att kroppsidealet flyttas ansåg dock, efter att ha 

tittat på en tvärtomretuscherad modell, att VeckoRevyn når sitt mål med att läsarna ska 

kunna identifiera sig med modellerna i magasin. Hon nämner problemen som uppstår 

när magasinet ska försöka öka identifikationen mellan sina läsare och de fotograferade 

modellerna. 

 

“Ja alltså på just den här bilden så tycker jag att dom 

lyckades bra... Jag menar  alla ser ju inte ut så, alltså alla 

är ju inte likadana. Man kan ju inte ha ett klädesplagg 

och sen tre olika liksom storlekar på en kropp, utan jag 

tycker det ser bra ut. Jag tycker inte hon ser ut att ha 

ätstörningar på den bilden.” 

Moa 

 

Att det inte bara är själva kroppsformen som våra respondenter uppfattar som homogen 

hos catwalkmodellerna utan även att längden utgör ett specifikt hinder för 

identifikationsmöjlighet stod klart. Flera av respondenterna påpekade att de hade svårt 

att se hur de själva skulle kunna bära upp de kläder catwalkmodeller visar upp i 

magasinen på grund av en avsevärd diskrepans i längd: 

 

”Jag är ju rätt kort och så {småskratt}, så jag har haft det lite svårt att 

bära kläderna som de har {småskratt}. Men annars så tycker jag att det är 

ett bra sätt att liksom visa upp en STIL också, så jag brukar titta på det 

mest och nåt plagg som inspiration. Jag har väldigt svårt att se mig själv 

bära upp vissa kläder eftersom att det är just så som de ser ut som det 

passar bäst på.” 

Caroline 

 

5.2 Ålderns betydelse för jämförelse med idealet 

Vissa respondenter sa att de tror att många påverkas av hur modellers kroppar 
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porträtteras i magasin och att modeller som blivit tvärtomretuscherade har kroppar som 

det är bättre att försöka efterlikna. En del respondenter framhöll att yngre tjejer nog 

påverkas extra mycket av det kroppsideal som framgår i magasin, och därför är 

tvärtomretuschering som initiativ synnerligen effektivt för yngre läsare. Att detta 

påstående kan stämma fick vi bekräftat av en respondent som är 16 år.  

 

“Det påverkar mycket faktiskt. Det påverkar mig på ett dåligt sätt för att man 

känner sig fulare och man känner att man måste vara som dem för att man ska kunna,  

jag vet inte, vara fin eller passa in och så. Så det påverkas,  jag  påverkas jättemycket av 

det, det gör jag,  och så är jag  tjej också. Jag vet många tjejer gör det  i min ålder, man 

vill liksom vara fin och man vill, ja... Så det påverkar , ja, jag påverkas av det mycket. ” 

Moa 

 

De av våra äldre respondenter sa antingen att de tror inte att de påverkas för att de 

känner sig säkra på sig själva. Några andra av de äldre respondenterna sa dock att de 

säkert påverkas omedvetet. 16-åringen som sa det som citerat ovan är tvärtom väl 

medveten om att hon påverkas av modellenas kroppar.  

 

5.3 Retuschering som identitetskränkning 

Ett synsätt som flera respondenter också hade var att de satte modellen som individ i 

fokus, och uttryckte empatiska känslor för att hennes kropp inte accepterades som den 

är, utan att magasinet bedömde att den behövde retuscheras. Därför var de som tog upp 

detta synsätt mer positiva till att tvärtomretuschera bara ett plagg då detta inte skulle 

innebära en identitetskränkning på samma sätt. En respondent uttryckte sig på följande 

sätt: 

 

”Om man tänker på modellen och folk som kan relatera till den kanske 

man tänker, ja men jag vill inte att folk ska ändra på mig så.” 

Malin 

 

och även såhär: 

 

”Men om man tänker på att om man är modell själv och man ska ta en 

bild så vill man ju inte att de ska behöva ändra.” 

Malin 
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Hon satte alltså sig själv i den tvärtomretuscherade modellens position, och menade att 

det inte var en position hon skulle vilja befinna sig i. Att hennes kropp skulle förändras 

med hjälp att retuscheringsprogram var inget hon önskade varken sig själv eller någon 

annan, och med detta synsätt som utgångspunkt såg respondenten alltså negativt på båda 

sorternas retuschering. 

 

5.4 Budskapet/motivet 

En av respondenterna framförde också kritik mot huruvida VeckoRevyns motiv är vad 

det utger sig för att vara. Hon berättade att hon såg på initiativet snarare som något som 

skulle göra att magasinet ”ser bra ut” än att de faktiskt genuint månar om sina läsare och 

verkligen vill bredda idealet. Hon tolkade initiativet tvärtomretuschering mer som en 

metod för att locka läsare och sälja, och ställde sig därmed oppositionell till det av 

VeckoRevyns journalister kodade budskapet. (Mer om detta i avsnittet om Halls 

mottagargrupper.) 

 

Några utav respondenterna såg tvärtom initiativet från VeckoRevyn som ett beslut att 

försöka ändra kroppsidealet, och ansåg detta beundransvärt och att det  kan vara något 

som andra bör ta efter. 

 

  

“Alltså jag tycker det kan inspirera andra, såna som har alltså mode…  Jag vet inte vad 

jag ska säga,  modeföretag eller så, till att också börja göra så” 

Moa 

 

Tydligt blir alltså att respondentens uppfattning om tvärtomretuschering som fenomen 

till stor del bygger på vad hon har för tankar och känslor kring budskapet bakom 

tvärtomretuscheringen, och inte bara kring tvärtomretuschering som sådan.  

 

5.5 Symbolen och dess betydelse 

I anslutning till varje tvärtomretuscherad modell finns en Size Hero-symbol som syftar 

till att just upplysa om att denna bild har blivit omgjord. En del respondenter såg 

positivt på denna symbol eftersom det gör läsarna uppmärksamma på att bilden är 

retuscherad.  
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”Det är jättebra, det har stor betydelse. Annars skulle det vara dolt 

liksom… VEM som är retuscherad vem som INTE är retuscherad…” 

Ellinor 

 

Några utav våra respondenter menade att VeckoRevyn vill förtydliga sina åsikter om 

modellers kroppsideal och hur de ställer sig till detta ämne. Målet från VeckoRevyns 

sida blir då att läsarna ska öppna upp ögonen för hur det egentligen ser ut och att detta 

inte är något som är bra att eftersträva.  

 

“Jag tror att dom vill visa för oss läsare att det inte är nåt hälsosamt ideal och att dom 

liksom ändå tar ställning i det här.” 

Jennifer 

 

En del har sagt att VeckoRevyn i och med detta initiativ visar att de tänker på läsarna 

och anser att det är bra att de har anledning att visa sig stolta över detta genom att 

markera bilderna med symbolen och att deras åsikter betonas i och med denna.  

 

”Jag tycker det ringar in lite att de tycker att det också är någonting som  BÖR göras 

och någonting de står för och jag menar, det ska de väl vara stolta över” 

Stella 

 

Det riktades även kritik gentemot Size Hero-symbolen. Dels ansåg en respondent helt 

enkelt att den inte var särskilt noterbar: 

 

Jag tror inte man lägger så mycket märke eller lägger så mycket tid eller, 

ja det är liksom inte den symbolen man fastnar för tror jag inte. Nej det 

hade nog inte spelat någon roll för mig.”  

Inter juare: ”Du hade inte riktigt tänkt på det när du hade bläddrat?” 

”Naej jag tror inte jag hade tänkt på det. Jag hade mest trott att det var 

nån reklam eller nånting {skratt}.” 

Linnea 

 

Dels ansåg en annan respondent att symbolen borde tas bort eftersom att det inte borde 

uppmärksammas att modellen egentligen är smalare i verkligheten, utan att läsarna 

borde få tro att det är modellens ”riktiga” kropp: 
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”Om man tar bort den då är det ingen som lider av att de vet att de har 

gjort den större för då kanske hon…  Man kan ju kanske få tro att hon ser 

ut så på riktigt och då är det kanske lite bättre.” 

Magdalena 

 

5.6 Syn på traditionell retuschering och tvärtomretuschering 

Efter att sistnämnda respondent sagt detta kom hon dock med aspekten att det på ett sätt 

kunde ses som att lura läsarna, och att det inte var särskilt positivt. Att 

tvärtomretuschering ger en lika falsk bild av verkligheten som traditionell retuschering 

är det fler respondenter som varit inne på, och därför är likartat kritiska till såväl 

tvärtomretuschering som traditionell retuschering. Att vara kritisk till båda typerna av 

retuschering var ett synsätt som flera av respondenterna hade, och ungefär lika vanligt 

var det att vara kritisk till traditionell retuschering men positivt inställd till 

tvärtomretuschering. Anledningen till att det sågs negativt på den förstnämnda och 

positivt på den sistnämnda motiverade respondenterna med att det var själva syftet 

bakom retuscheringen som hade betydelse för hur de värderade retuscheringen, och inte 

själva retuscheringen i sig. Ingen av våra respondenter tyckte att traditionell 

retuschering var bra men att tvärtomretuschering var dåligt. En respondent som hade 

övervägande positiva åsikter om tvärtomretuschering ansåg att båda typer av 

retuschering påverkar en men att traditionell retuschering har en mer negativ påverkan 

än tvärtomretuschering. Hon tyckte att det är bättre och har mer positiv påverkan att 

retuschera modeller större än smalare och att detta förändrar synen på kroppsformer. 

 

“Det blir OKEJ mer att jaha, en storlek större eller två eller fyra helt plötsligt för att om 

man kan påverka lite så är det bra tycker jag” 

Stella 

 

Det tycks alltså vara så att respondenterna ser på det bakomliggande syftet med 

tvärtomretuschering som något VeckoRevyn gör för att måna om sina läsares fysiska 

och psykiska hälsa och välmående. Dessa respondenter upplever alltså att journalisterna 

på VeckoRevyn utför tvärtomretuschering av omtanke för sina läsare, och 

respondenterna känner sig just omhändertagna och uppmärksammade. Därmed uppstår 

positiva känslor för tvärtomretuschering, medan de hyser negativa känslor för 

traditionell retuschering eftersom det bakomliggande syftet för traditionell retuschering 

inte tas emot på samma sätt. Traditionell retuschering ses som något som utförs enbart 
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för magasinets egna försäljningssiffror och inte utifrån omsorg av sin publik. 

 

Vissa respondenter ansåg att tvärtomretuschering är bättre än traditionell retuschering 

eftersom modeller som är tvärtomretuscherade ser naturligare och friskare ut än de som 

har blivit traditionellt retuscherade. Vissa sa att tvärtomretuscherade modeller kan vara 

lättare att identifiera sig med. 

 

”Om man retuscherar någon lite större så kan det vara att man kanske mer kan 

identifiera sig och känna att det är lite mer som jag själv ÄR, och att man  känner inget 

behov att ändra på sig för att det är MER likt idealet…” 

Ellinor 

 

5.7 Initiativ borde tas högre upp 

Ett alltför smalt ideal, det som till stor del råder idag, kan medföra psykisk och fysisk 

ohälsa (till exempel ätstörningar och/eller missnöjeskänslor med den egna kroppen) 

bland unga tjejer. VeckoRevyns chefsredaktör Linda Öhrn (20-11-2013) säger att 

magasinet med sin tvärtomretuschering vill bidra till att förändra idealet och få bort den 

rådande ”smalhetsen”. En infallsvinkel en del av våra respondenter har på detta 

uttalande är att lösningen på denna problematik inte nås på bästa sätt genom 

tvärtomretuschering. Respondenterna menar istället att initiativ mot 

kvinnokroppsidealet istället bör tas högre upp i kedjan, att övriga branschen tar ansvar 

så att magasin inte ska uppleva catwalkmodellerna som ätstörda och därmed behöva 

känna sig tvunga att lägga på mer hull på tjejerna med hjälp av retuscheringsprogram i 

datorn.  

 

Två av våra respondenter uttrycker sig på följande sätt kring denna infallsvinkel: 

 

“De har ju en bra tanke men jag tycker ändå att det känns konstigt att de ska retuschera 

och försöka skapa ett till ideal istället för att låta människor vara som dom är. Så 

problemet är ju inte att bilderna är på smala modeller utan det är att det är smala 

modeller. Så att man skulle kanske försöka ta in lite större modeller och så, förändra så 

att alla är välkomna till att bli modeller. Så det är ju. Själva retuscheringen tycker inte jag 

spelar så stor roll i den stora frågan om smala modeller.” 

Ellinor 

 

”Jag tycker det är bra egentligen fast samtidigt är det ju ganska sjukt att dom ska behöva 

göra det. De tjejerna som går på catwalken är så himla smala. Så egentligen ligger ju 
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problemet någon annanstans alltså i modevärlden  men det är ju liksom så mycket större i 

andra länder, så hämtar vi liksom mode och inspiration från de stora företagen. I grund 

och botten tycker inte jag att de skulle behöva göra det egentligen, men att de gör det är 

ju bra tycker jag.” 

Jennifer 

 

5.8 Motsägelsefulla svar 

I vår kultur har vi ett kroppsideal som gör att vissa tycks kunna bli förvirrade av 

tvärtomretuschering och undra vilket ideal det egentligen är som råder. Denna förvirring 

har vi märkt bland några av de respondenter som vi har intervjuat, vi fick i flera fall 

motsägelsefulla svar på deras inställning till tvärtomretuschering. En del sa sig i början 

vara emot retuschering men sa senare i intervjun att det är bra med tvärtomretuschering, 

en av de vi intervjuade gav ett exempel på att lite försköning såsom borttagning av 

finnar “självklart är okej”. En annan respondent sa att hon är emot retusch över 

huvudtaget men lite senare under intervjun sa hon att hon ändå tycker att 

tvärtomretuscheringen är bra för att det smala idealet därmed byts ut till ett sundare 

ideal. För att vara på det klara med vad respondenten egentligen tyckte ställdes följande 

fråga: 

 

Intervjuare: ”Tycker du att nån känsla hos dig överväger? För jag kan 

inte riktigt utläsa, du är ganska diplomatisk och verkligen kan se det från 

olika sidor.” 

”{småskratt} Ja.” 

Intervjuare: ”Men om du bara skulle, vad du känner och tycker liksom… 

Skulle du säga att någon sida väger över mer eller är du mer..?” 

”Jag är mer positiv till det här än vad jag är negativ till det.” 

Caroline 

 

Det tycks enligt våra respondenter finnas en norm i vårt samhälle som säger att 

retuschering är negativt och att människor är fina som de är och behöver inte göras om. 

Dock blev många kluvna när de ansåg att det ideal som modellerna 

tvärtomretuscherades till var bättre och sundare att eftersträva. Vi bad våra respondenter 

jämföra tvärtomretuschering med traditionell retuschering och på frågan om någon av 

dessa metoder är bättre än den andra fick vi följande svar från en respondent:  

 

”Ja allstå EGENTLIGEN så är ju alla fina oavsett om man är smal eller 

tjock. Det är ju det man vill tänka egentligen, sen kanske man inte gör 
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det men  nånstans vill man ju ändå känna eller tycka liksom att, ja men 

jag tycker alla är fina oavsett. Ja men det är väl en ganska fin tanke 

liksom. Sen kanske man inte gör det egentligen och  samtidigt är det väl 

dumt för jag menar… De här tjejerna som är väldigt smala, de kanske är 

fina som de är också då. Å andra sidan så har man ju valt dem just för att 

de är väldigt, väldigt smala.” 

Jennifer 

 

Det här tycks vara ett ämne som folk inom vår kultur, trots att de är väl integrerade i 

den, inte är helt överens om och inte har tydliga bestämda åsikter kring. Flera av våra 

respondenter kunde inte säga att de var enbart positiva eller negativa till 

tvärtomretuschering.   

 

5.9 Varför retuschering över huvud taget? 

En fråga som togs upp av flera av våra respondenter, oavsett om de var främst positiva 

eller främst negativa till initiativet var ”varför väljer inte bara VeckoRevyn modeller 

som inte behöver retuscheras?”. Denna kritiska fråga var enligt vår bedömning en slags 

”minsta genemsamma nämnare” hos våra respondenter, detta synsätt var framträdande 

och många kände på detta sätt inför tvärtomretuschering som fenomen och initiativ. 

 

”Man har tagit en modell som man redan har, sen måste man göra om 

den. Då kan man ju liksom ta en som man är nöjd med från början.” 

Malin 

 

Det pekades med andra ord på en slags motsägelsefullhet hos magasinets journalister: 

De säger sig först ha ett synsätt i vilket alla kroppsformer bör representeras, respekteras 

och accepteras. Men därefter går de ändå in och både bedömer och förändrar vissa 

modellers kroppar. Att ha en total nolltolerans mot samtliga sorters retuschering oavsett 

syfte vore en lämpligare och bättre policy, menar flera av de respondenter vi talat med. 

När vi frågade hur de skulle vilja att den här delen av Size Hero-kampanjen skulle se ut 

om de fick bestämma, framförde många förslaget att ha helt kroppsmanipuleringsfritt 

medieinnehåll i hela magasinet, istället för att ha den nuvarande policyn (att inte utföra 

någon traditionell retuschering men att vid vissa utvalda tillfällen utföra 

tvärtomretuschering).  
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5.10 Analys med utgångspunkt i sociala ansvarsteorin 

Öhrn Lernström som företräder VeckoRevyn framhåller upplevelsen av ansvar för och 

omtanke av sina läsare som bakomliggande orsak till införandet av initiativet 

tvärtomretuschering. Hon menar att de ställer sig på den lilla människans sida, och tar 

initiativet till tvärtomretuschering för att visa att de är “i allmänhetens tjänst” och vill 

medborgarna det bästa, alltså klassar sitt initiativ att vara i enlighet med den sociala 

ansvarsteorin. VeckoRevyn säger sig vilja motverka ett ideal som kan leda till ohälsa 

för medborgarna, och därmed ta ett ansvar de menar att ingen annan tar. Öhrn 

Lernström säger alltså att magasinet här tar ansvar för det fjärde utav kraven som det 

nuvarande samhället enligt den sociala ansvarteorin ställer på medier, nämligen att 

ansvara för hur samhällets värderingar och mål framställs. VeckoRevyn menar att 

kroppsidealet som visas upp i medier i dag inte porträtteras på ett ansvarsfullt sätt utan 

tvärtom uppmanar till såväl fysisk som psykisk ohälsa, och vill nu ta ett ansvar för att 

förändring sker. 

 

Våra respondenter är helt tydligt inte eniga om huruvida detta stämmer eller ej. Vissa 

respondenter kallar VeckoRevyn för ”en förebild” och menar att de just tar ansvar för 

sina läsares välmående och månar om en sund syn på den egna kroppen. Andra 

respondenter, som nämnts tidigare, accepterar inte alls VeckoRevyns påstådda motiv, 

utan menar tvärtom att de uppfattar initiativet mer som något VeckoRevyn gör för att 

sälja och ”se bra ut”, och köper inte premisserna. En respondent uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

”Det känns mer som att de gör det bara för att man ska få 

en positivare bild av tidningen. Det känns lite så.” 

Linnea 

 

Våra respondenters åsikter går alltså kraftigt isär här. Allt från total acceptans till 

fullständigt förkastande av huruvida detta initiativ går i linje med den sociala 

ansvarsteorin uttrycks. 

 

En del av våra respondenter tycks hålla med om att VeckoRevyn tjänar som ett forum 

för kommentarer och kritik (punkt nummer två på listan över de krav som ställs på 

medierna enligt den sociala ansvarsteorin), då magasinet valt att ta ställning i detta ämne 

och satt det på agendan genom att bland annat införa tvärtomretuschering. Dels 
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uttrycker respondenterna att magasinet genom utplacerandet av symbolen 

uppmärksammar sina läsare på initiativet och uppmanar till en ökad medvetenhet om 

hur kvinnokroppen porträtteras i media. Dels ser de på initiativet som ett startskott och 

en förebild för andra delar av modebranschen, och en del respondenter säger sig ha en 

önskan om att fler aktörer i branschen ska följa efter det initiativ journalisterna på 

VeckoRevyn varit med och startat. 

 

När det kommer till det tredje kravet, att visa en representativ bild av de grupper 

samhället består av, framförs det däremot främst kritiska tankar från våra respondenter. 

VeckoRevyns intentioner enligt de själva är att bredda idealet och visa upp ett större 

spektrum av kvinnokroppsvarianter i magasinet. Som tidigare nämnts anser majoriteten 

av våra respondenter dock att de tvärtomretuscherade catwalkmodellerna fortfarande 

representerar ett ultrasmalt ideal trots att de förstorats, och att VeckoRevyn med sin 

förstoring kan bidra till att tjejer kan fortsätta se negativt på den egna kroppen eller till 

med se ännu negativare på den, eftersom att de märker ut att modellen till och med har 

förstorats men fortfarande är mycket smal. Därmed representeras inte varken ”den 

genomsnittliga kvinnan” eller kvinnor med olika kroppstyper i magasinet, menar 

respondenterna. 

 

5.11 Halls mottagargrupper 

Tydligt är att våra respondenter inte framför en homogen syn på tvärtomretushering 

som fenomen, utan synen på detta initiativ varierar och synsätten och aspekterna som 

läggs fram är många. Märkbart är därför att våra respondenter skildrar samtliga av de 

mottagargrupper Hall presenterar i sin representationsteori (dominant-hegemonisk, 

förhandlande samt oppositionell). Allra störst diskrepans mellan åsikterna framkom när 

frågan om själva motivet bakom tvärtomretuscheringen behandlades: Som tidigare 

nämnt såg någon initiativet mest som någon slags ”publikfrieri” och ställde sig alltså 

oppositionell till det kodade mediemeddelandet, medan någon satte VeckoRevyn på en 

piedistal och menade att de agerade som sanna förebilder och därmed ställde sig helt 

dominant-hegemoniska, alltså avkodade mediemeddelandet helt i enlighet med hur de 

som kodade det vill och tänker sig att det ska avkodas. 

 

Den förhandlande mottagargruppen har även den varit klart representerad bland vårt 

respondenturval. Många av våra respondenter har varit mycket ”diplomatiska” och 
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använt varierande synsätt och kunnat se tvärtomretuschering med både positiva och 

negativa ögon. Detta tyder på att bakgrunden till att tvärtomretuscheringens vuxit fram 

är komplex även för de människor som är väl integrerade i kulturen, och många utav 

respondenterna tar hänsyn till denna komplexitet när de resonerar och funderar kring 

tvärtomretuschering som fenomen och initiativ. 

 

5.12 Analys med utgångspunkt i representationsteorin 

De personer vi har intervjuat är alla bosatta i eller i närheten av Kalmar, alla talar 

svenska och är kvinnor i åldrarna 16 till 24 år. Utifrån Stuart Halls representationsteori 

tillhör dessa samma kultur. Vissa kvinnor tog upp argumentet att människors ålder kan 

vara en orsak till att åsikterna om tvärtomretuschering skiljer sig åt. Efter att vi 

intervjuat personer som är 16 år fick vi klart för oss att detta kan stämma. Hall menar att 

tolkningssätt påverkas av känslor, tankar och idéer förutom kultur. Vi tror dock alltså att 

även ålder kan spela in. En del respondenter lyfter att en anledning till hur någon 

påverkas är hur säker någon är på sig själv, och att ålder kan vara en viktig faktor i 

detta. En av de 16-åriga respondenterna sa att tonåringar växer och utvecklas mycket 

och att det därför är möjligt att de funderar mer kring modellers kroppsformer i magasin 

än vad äldre kvinnor gör.  

  

Stuart Halls teori om att folk inom samma kultur gör liknande tolkningar väcker tankar 

hos oss om hur vår undersökning hade fått annorlunda resultat ifall vi hade intervjuat 

samma målgrupp, kvinnor 15 till 25 år, fast som är bosatta i en helt annan kultur, 

exempelvis i en afrikansk by. Inom andra kulturer görs andra tolkningar, där finns det 

också olika kroppsideal. Det kvinnliga kroppsidealet kan se annorlunda ut i andra 

kulturer och därför skulle det troligtvis uppstå andra åsikter angående 

tvärtomretuschering om frågan hade ställts till unga kvinnor i en afrikansk by. Hall 

anser att mediemeddelanden måste kodas med en meningsfull diskurs, publiken måste 

se innebörden i meddelandet. Ses inte mediemeddelandet som meningsfullt så kommer 

inte betraktaren avkoda det på ett meningsfullt sätt och det sker därmed inte ett utbyte 

av meddelandet. Denna typ av mediemeddelandet, en bild på en tvärtomretuscherad 

modell kanske inte hade fyllt någon mening hos en ung kvinna i en annan kultur som är 

långt ifrån den som våra respondenter har. 

  



  
 

38 

En annan faktor som troligen kan påverka åsikterna, åtminstone kring det ämne som 

behandlas i denna studie, är kön. Hade samma studie fått likadant resultat om män 

mellan 15 och 25 år som är bosatta i Sverige hade blivit intervjuade om hur de uppfattar 

bilder på manliga modeller som tvärtomretuscherats? Det har inte, vad vi vet, hittills 

gjorts tvärtomretuschering på manliga modeller. Enligt Halls definition av vad som 

utmärker personer som tillhör samma kultur så framgår det inte att kön ska spela en 

betydande roll i hur man tolkar olika företeelser, men vi tror ändå att det har en stor 

betydelse när det gäller denna problematik.  

 

5.13 Analys med utgångspunkt i sociala jämförelseteorin 

En del av respondenterna säger att de känner att de inte kan identifiera sig med 

catwalkmodellerna som porträtteras i magasin, varken före eller efter 

tvärtomretuschering utförts. De uttrycker att även efter det att tvärtomretuscheringen 

gjorts representerar modellerna ett ideal som ligger alldeles för långt bort från 

respondenters verkliga jag. Som Festinger argumenterar är det så att människor har en 

naturlig drivkraft att utvärdera sig själv via jämförelse med andra för att skapa 

självförbättrning (den uppåtriktade sociala jämförelsen), men denna jämförelse fungerar 

i störst utsträckning när den en jämför sig med i någon utsträckning liknar en själv. När 

respondenterna berättar att de inte kan identifiera sig med dessa modeller, tyder det på 

att diskrepansen mellan deras egen kropp och modellens kropp är så pass stor att en 

jämförelse inte ens blir aktuell. En uppåtriktad jämförelse tycks inte bli av. Som tidigare 

nämnts i inledningskapitlet kan det vara så att när ”vanliga” kvinnor utsätts för bilder av 

modeller i magasin som representerar det smala kvinnokroppsidealet, kan en så pass 

stor diskrepans mellan det verkliga jaget och det ideala jaget finnas att en enorm 

missnöjdhet med den egna kroppen uppstår. I fallet med vissa av våra respondenter 

tycks diskrepansen mellan modell och respondent i flera fall emellertid vara så pass stor 

att en jämförelse inte ens görs, och därmed uppstår ibland inte de negativa effekterna i 

form av missnöjdheten kring den egna kroppen i så stor utsträckning. Modellkroppen 

ses inte av respondenterna som eftersträvansbar eftersom den inte upplevs nåbar eller ha 

någon förankring i hur respondenternas egna kroppar ser ut över huvud taget. 

 

Såhär utrycker sig en respondent om den enorma diskrepansen mellan den egna kroppen 

och catwalkmodellernas kroppar (efter det att tvärtomretuschering gjorts). Hon nämner 

rent av att hon inte ens ser catwalkmodellernas kroppar som verklighetstrogna: 
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”Alltså jag tycker dom ser väldigt spinkiga ut {skratt} om man får säga så {skratt}.  

Alltså nä jag tycker dom kunde varit lite mer… Alla ser typ likadana ut, det är ju ingen 

som är lite större eller, sådär liten och kort som jag {skratt}. De är långa och smala.” 

Intervjuare: Och du tycker att man borde ta med lite av alla möjliga?” 

”Ja alltså lite verklighetstroget {skratt}, inte bara såna  som ser likadana ut allihopa.” 

Magdalena 

 

En annan respodent menar att anledningen till att hon inte upplever modellers kroppar i 

magasin som eftersträvansbara eller någon som överhuvudtaget är aktuellt att jämföra 

sin egen kropp med, är att hon helt enkelt alltid misstänker att dessa kroppar är 

manipulerade i retuscheringsprogram: 

 

Intervjuare: ”I vilken utsträckning känner du att du jämför dig med modeller i magasin?” 

”Just i MAGASIN och sånt så gör jag inte det för då vet jag att mycket är fusk. Skulle det 

vara på tv och så är det ju lite skillnad för där kan man ju inte fuska lika lätt, men just när 

det är BILDER är jag VÄLDIGT kritisk så.” 

Intervjuare: ”Så du påverkas egentligen inte så mycket skulle du säga?” 

”Naej, inte just av bilder i alla fall” 

Intervjuare:  ”Nej” 

”Det är mer rörliga bilder isåfall.” 

Marie 

 

6 Diskussion och sammanfattning 
I detta kapitel diskuterar vi vårt resultat av denna undersökning utifrån olika teorier 

och tidigare forskning kring faktorer som rör det ämnesområde som vi har studerat. Vi 

sammanfattar även det som vi har kommit fram till i vår forskning. 

 

Som vi tog upp i inledningen poängterar bland annat Gripsrud (2011) att mediernas 

framställning av förebilder har stor betydelse för hur människorna identifierar sig med 

dessa. I denna studies fall handlar det om de modeller i magasin som många unga 

kvinnor ser upp till, alltså har som förebilder. Redaktionen på VeckoRevyn har valt att 

tvärtomretuschera de catwalk-modeller som de tycker ser för smala ut till en, enligt de 

själva, sundare storlek, för att skapa ett bredare ideal och öka identifikationsgraden 

mellan läsare och modell. Det är säkert ingen nyhet för dem att det finns läsare som 

identifierar sig med modeller eller ser modellernas kroppar som det kvinnliga idealet. I 

vår studie har vi bland annat frågat våra respondenter i vilken grad de identifierar och 
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jämför sig med modeller och i vilken grad de tycker att modellernas kroppar påverkar 

dem. Svaren på dessa frågor har varierat från att respondenterna anser att de själva inte 

jämför sig med modeller till att modellers utseende påverkar dem själva jättemycket. 

Ingen av de vi har intervjuat i vår undersökning har sagt att de till hög grad kan 

identifiera sig med modeller. En del har svarat att det hade känts bättre om skillnaden 

mellan modeller och en själv inte varit så stor utan att de hade kunnat identifiera sig 

med modellerna. Andra har dock sagt att de inte vill likna modellerna, men att de ändå 

upplever att de påverkas av modellernas utseende. 

 

Vissa av respondenterna menar vidare att de inte upplever sig kunna jämföra eller 

identifiera sig med catwalkmodellerna oavsett om de är tvärtomretuscherade eller inte. 

Enligt den sociala jämförelseteorin är identifikation inte möjlig när diskrepansen är för 

stor, och dessa respondenter tycks uppleva diskrepansen som för stor för identifikation 

trots att tvärtomretuschering gjorts. VeckoRevyns målsättning att de med sin 

tvärtomretuschering ska öka identifikationsgraden mellan läsare och catwalkmodell 

tycks alltså i många fall inte uppnås. 

 

Andra respondenter säger sig påverkas negativt av det rådande kvinnokroppsideal som 

porträtteras av modeller i magasin eftersom att de till viss grad jämför sig med modeller 

i magasin, därmed uppstår negativa känslor gentemot den egna kroppen eftersom 

modellens kropp ses som det överlägsna och det som bör eftersträvas. Dessa 

respondenter ser på detta initiativ som ett steg mot att bredda idealet, vilket de menar är 

positivt, och ställer sig därmed dominanta till VeckoRevyns budskap med 

tvärtomretuschering som initiativ. De tillhör den grupp som anser att VeckoRevyns 

journalister agerar i enlighet med några av de krav som enligt den sociala ansvarteorin 

ställs på medierna. 

 

Något som alltså tydligt kan utläsas ur vårt material och genomsyrar hela 

undersökningen är att synsätten på tvärtomretuschering som initiativ är många, och det 

är inte något förhållningssätt som våra respondenter menar är mer självklart än något 

annat. Anledningen till att kvinnokroppsidealet som problematik och de efterföljande 

åtgärdsförsöken verkar så komplexa att förhålla sig till även som välintegrerad i 

kulturen kan vara att ”kroppsform” är en slags moralisk gråzon: Hur pass stor del av vår 

identitet är egentligen vår kropp? Kön och urspung ses exempelvis som mer 
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grundläggande för vår identitet, det är något som man inte kan frigöra sig ifrån utan som 

man föds till (Gripsrud, 2011 s. 29- 30). Kroppsform är till viss del något man föds 

med, grov benstomme, små fötter, smala höfter och breda axlar är inget som man kan 

påverka, men muskler och fettmängd har vi ändå möjlighet att styra över. Detta är 

därför inte reglerat i exempelvis yttrandefrihetsgrundlagen, och därför kan det vara svårt 

att förhålla sig på ett bestämt sätt till hur kroppen skildras i medier (Gripsrud, 2011). 

Vad representerar en smal modell med specialdesignade kläder? Det vore förvånande 

om ens målet är att hon ska representera kvinnor i hennes åldersgrupp. Meningen är 

antagligen att modellen ska vara ett ideal, en förebild, någon som är lite mer attraktiv än 

genomsnittet. Att ha likadana kläder, smink, frisyr och kropp som hon är ett steg närmre 

idealet, men kanske ändå ett stort steg från det ideala jaget.  

 

Som vi nämnde i inledningen menar Ohlsson (2000) att det kan vara skadligt för oss 

människor att dagligen möta manipulerade bilder i exempelvis magasin, eftersom det 

gör att vi till sist får en ändrad bild av hur en människa bör se ut. I några av våra 

respondentintervjuer har det lyfts fram att en manipulerad kropp trots allt alltid är en 

manipulerad kropp oavsett vad det bakomliggande syftet för retuscheringen är. 

Appliceras då Ohlssons (2000) perspektiv på detta synsätt skulle det innebära att även 

tvärtomretuschering kan ses som skadligt för människan. Detta eftersom även denna typ 

av retuschering trots allt påverkar vår uppfattning på ett negativt sätt om hur en verklig 

kropps utseende bör vara. Detta stöds också av respondenter som uttalar sig om att 

VeckoRevyn bara skapar ett nytt ideal och inte ett bredare, som vi skrivit mer om i 

resultatkapitlet. Med detta i åtanke kan tankar väckas om huruvida tvärtomretuschering 

egentligen skiljer sig så mycket från den traditionella retuscheringen. Att en hel del av 

våra respondenter säger att de ser negativt på båda sorterna och efterfrågar helt 

kroppsmanipuleringsfritt magasininnehåll pekar på att det verkar kunna vara så.  

 

Å andra sidan har andra respondenter uttryckt beundran och stöttning gentemot 

VeckoRevyns tvärtomretusching och även sagt att de hoppas att detta tänkande sprider 

sig till andra delar av branschen. Dessa respondenter är däremot inte positivt inställda 

till den traditionella retuscheringen, och motivet till de olika uppfattningarna om de två 

olika retuscheringarna säga vara just att syftet bakom retuscheringarna inte är samma. 

Tittar en istället på tvärtomretuschering som fenomen ur detta perspektiv, verkar det 
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inte alls vara ”retuschering som retuschering”, utan en (ofta stor) åtskillnad görs mellan 

de två olika sorternas retuschering. 

 

Tydligt blir att tvärtomretuschring tas emot olika av olika personer, även om alla dessa 

personer hör till den tänkta målgruppen. Varför detta fenomen tas emot så pass olika av 

personer som tillhör samma kultur- och åldersgrupp är intressant att fundera på. Detta 

väcker med andra ord många frågor, och tvärtomretuschering är ett ämne det med fördel 

kan studeras mer om för att kunna bidra till kunskapsläget om retuschering i stort och 

hur det påverkar människor, sänds ut av medieproducenterna samt är utformat. Vi kan 

alltså lära oss mer om både producent, innehåll samt mottagare genom att studera 

tvärtomretuschring som fenomen och initativ ur olika synvinklar och med olika 

angreppssätt. 

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

Då tvärtomretuschering (åtminstone sådan som märks ut med symbol för att 

uppmärksamma) vad vi vet är ett initiativ som VeckoRevyns journalister är först med i 

Sverige, finns det många saker kring detta som är okänt och obeforskat. Vår studie vi 

valt att tillägga till forskningsläget är en attitydstudie, vilket vi anser kan vara ett 

lämpligt sätt att inleda forskningen kring tvärtomretuschering. För att fortsätta 

studerande av tvärtomretuschering kan det förslagsvis vara adekvat att göra en 

effektstudie, och ett lämpligt sätt att göra dessa kan vara via exempelvis etnografiska 

undersökningar och/eller experiment. Detta kan ge mer specifik kunskap om 

tvärtomretuschring som specifikt fenom såväl som att öka kunskapen om all typ av 

retuschering i stort. 

 

Hall (1997) pekar på att åsikter ofta skiljer sig åt beroende på vilken kultur de 

undersökta personerna tillhör. Vi tycker därför det hade varit intressant att ta reda på hur 

tvärtomretuschering tas emot av kvinnor i andra kulturer, som kan uppvisa ett 

annorlunda tanke- och förhållningssätt till hur kvinnokroppen på olika sätt porträtteras i 

magasin. 

 

Vår studie berör endast kvinnor mellan 16 och 24 år, vidare forskning inom detta ämne 

skulle kunna göras om äldre kvinnors, exempelvis 35 till 55 år, åsikter om 

tvärtomretuschering. Denna undersökning hade i sin tur varit intressant och relevant att 
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göra inom olika kulturer för att se om åsikterna påverkas av ålder även när kvinnorna är 

äldre än de vi intervjuat i vår studie. 

 

För att få fram ännu mer generaliserbara slutsatser (om en hel population) om olika 

aspekter kring tvärtomretuschering kan det även vara en god idé att genomföra 

kvantitativa studier i ämnet. Kvantitiva studier kan exempelvis bestå av 

surveyundersökningar som genomförs via antingen skriftliga enkäter eller personliga 

intervjuer (Bryman, 2011). 
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I 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor/uppvärmning: 

Ålder, sysselsättning, boendeort/hemort. 

 

Allmänt om VeckoRevyn 

Relation till Veckorevyn? Läser ofta eller mer obekant? 

Åsikt om tidningen allmänt? 

 

Hur kvinnokroppen/modeller porträtteras i magasin 

Hur ser du på hur modeller porträtteras i magasin i stort? 

Vad har detta för betydelse för hur du ser på din egen kropp? 

 

Om kampanjen och tvärtomretuscheringen (visa bilden) 

Size Hero startades av VR år 2010 för att de vill ha ett bredare ideal i modebranschen, 

då catwalkmodellerna faktiskt bara blir magrare och magrare över tid. En del i denna 

kampanj är då att retuschera vissa catwalkmodeller till en smalare storlek. Vilka 

modeller som ska “tvärtom-retuscheras” beslutar redaktionen i samråd om. Åsikt/tankar 

om denna kampanj?  

 

Veckorevyn säger att de med detta initiativ vill att deras läsare ska kunna ha någon att 

identifiera sig med, och inte identifiera sig och försöka efterlikna något ouppnåeligt 

ideal. Hur tycker du att de lyckas med detta? 

 

Identifikation/jämförelse 

Känner du att du kan identifiera dig med modeller som framställs i magasin? 

I vilken utsträckning jämför du dig med det ideal som representeras i magasin? Hur tror 

du att du påverkas av detta? 

 

Betydelse 

Har tvärtom-retuscheringen någon betydelse för hur du ser på kvinnokroppar i media? 

(T ex ökande medvetenhet, mer eftertanke, annorlunda synsätt?) 

Vad tror du tvärtom-retuscheringen kan ha för betydelse för andra? 

Vad tror du tvärtom-retuscheringen kan ha för betydelse för dig? 



  
 

II 

 

Traditionella vs tvärtom 

Vad har du för syn på “traditionell” retuschering av modeller?  

Jämför med tvärtomretuschering?  

Tror du dessa två kan påverka dig på olika sätt?  

(Tror du dessa två kan påverka andra på olika sätt?) 

 

Vetskapen om tvärtomretuschering 

Vilken betydelse tror du själva vetskapen om att bilden är tvärtom-retuscherad (dvs 

symbolen) har? 

Hur kan det bidra till ett annorlunda tänkande kring kvinnokroppsideal? 

 

Positivt & negativt, förslag på förbättringar 

Vad tycker du är positivt med tvärtomretuscheringen? 

Vad tycker du är negativt med tvärtomretuschering? 

Om kritiska: Förslag på andra åtgärder? Hur hade du velat att denna kampanj skulle se 

ut? 

 

Efter intervjun ska vi notera: Hur intervjun kändes, var intervjun gjordes, andra 

upplevelser av intervjun, miljön. 
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Tvärtomretuscherade modeller 

Ur VeckoRevyn nr 11 2013, s. 88 
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Ur VeckoRevyn nr 12 2012, s. 76 

 


