
Frågor till läsare / unga kvinnor 
 
Profil 
 
Här vill jag ta reda på lite om dig, vem du är och vad du sysslar med. Givetvis kommer alla 
deltagande att få vara anonyma i själva uppsatsen. 
 
Namn: 
Ålder:  
Intressen:  
Jobb/Studier:  
Vad läser du? Böcker, tidningar, magasin, inget (kan vara substitut)?:  
Var bor du:  
 
Begrepp 
 
För att väcka associationer tar jag här upp några begrepp som genomsyrar hela intervjun.  
 
Vad tänker du på när du hör ordet magasin? 
Vad tänker du på när du hör ordet livsstilstidning? 
Vad tänker du på när du hör ordet ideal? 
Vad tänker du på när du hör ordet skönhet? 
Vad tänker du på när du hör ordet reklam? 
 
Köpvanor 
 
Här vill jag ta reda på dina köpvanor när det gäller magasin, för att få en uppfattning om 
vilken erfarenhet du har av magasinen. Som jag ser det finns en del trogna kunder, men de 
som aldrig köper magasin ser jag som minst lika viktiga för undersökningen, det är ju de 
som är de potentiella framtida kunderna, om man lyckas skapa ett magasin som passar 
dem. Det är ju utgivarnas utmaning.  
 
Vilka magasin menade för unga kvinnor känner du till? 
Erfarenheter av dessa? Bra + dåligt? Passar de din ålder? Exempel? 
(Spontana) Uppfattningar om dessa magasin? 
Vilka magasin läser du regelbundet? 
Hur ofta handlar du magasin? 
Om du aldrig handlar magasin, varför inte? 
Om du handlar magasin, varför gör du det? 
Vilka magasin handlar du?  
Varför väljer du ett magasin över ett annat? 
Prenumererar du på något magasin? (vilket/vilka, varför, hur länge?) 
Har du tidigare prenumererat på något magasin? (vilket/vilka, hur länge, vad var anledningen 
till att du slutade?) 
Skulle du vilja att tidningen kom ut oftare/mer sällan? Hur ofta i så fall  
 
Utseende och innehåll på tidningen 
 
Vad tänker/känner du när du ser omslagen till dessa magasin? (om det inte kommer upp, fråga 
om: Vad anser du om omslagstjejerna? (snygga, förebilder, klädsel, inspirerande, komplex? 



Vad anser du att magasinen innehåller? (handlar om, bilder på, reportage, insändare) 
Anser du att magasinen skulle innehålla fler sidor? 
Anser du att magasinen skulle innehålla färre sidor? 
 
Läsupplevelsen 
 
När läser du magasin? 
Vad tänker/känner du när du läser magasin? (Gärna en berättelse om en negativ/positiv 
erfarenhet) 
Varför läser du magasin? 
Vad får du ut av att läsa magasin? 
Får du positiva känslor av magasinen, vilka i så fall? (Självförtroende, viktig information, 
kunskap om ngt, underhållning, skvaller, tips om ngt) 
Får du negativa känslor av magasinen, vilka i så fall? Prestationsångest, dåligt 
självförtroende) 
Vad tror du, påverkas unga tjejer av magasinen, positivt/negativt? 
Vad tror du? Skulle du låta din tonårsdotter läsa magasin? Skulle du rekommendera det? 
Varför/varför inte? 
Vad anser du om magasinens layout? (Rörig, snygg för stora bilder, för lite text?) 
 
Reklam 
 
Hur många procent reklam tror du att ett magasin innehåller, cirka? 
Fakta att använda efter denna fråga:, i Hennes nummer 5 2004, finns det 53 sidor med 
reklam. Totalt innehåller tidningen 171 sidor. I detta fall innehåller alltså ca 31% av 
tidningen reklam.  
Vad anser du om att magasinens reklaminnehåll? (bra, dåligt, onödigt, för mkt, för lite) 
Varför innehåller tidningen reklam? 
Produkterna som annonseras, vad tycker du om dem, intressanta eller ej? (tycker du att det 
saknas ngn eller är ngn onödig, tilltalande eller ej) 
Skulle du vara beredd att betala mer för en tidning utan eller med mindre reklam? Hur mycket 
mer? Varför/varför inte? 
Vilken typ av reklam gillar du? 
Vilken typ av reklam ogillar du? 
 
Utseende, förebilder och ideal 
 
Hur pass viktigt är utseendet för dig?  
När spelar utseendet roll?  
Når man framgång med utseendet? 
Hur ser en förebild ut?  
Vem är din förebild/inspiration?  
Hur ska en förebild vara, Egenskaper?  
Kändisar som är förebilder?  
Vad är ditt ideal? Hur ser det ut?  
Hur ser magasinens ideal ut?  
Vad är okey, vad är ej okey? Enligt dig och enligt magasin?  
Hur skulle du vilja se ut om ingenting var ”fel” eller ”rätt”? Vad tycker du är 
avkopplande/skönt/besvärligt/jobbigt med skönhetsvård? Ex på saker som du reagerade på 
förr?  



 
Efterfrågas  
 
Vad efterfrågar mina intervjupersoner? 
 
Vad för sorts magasin skulle du vilja köpa? 
Vad skulle få dig att köpa magasin? (pris, tid, innehåll, intresse, presenter, har du tröttnat och i 
så fall av vilken anledning?) 
Vad saknar du i de magasin som finns på marknaden idag? 
Vad uppskattar du hos de magasin som finns på marknaden idag? 
 
 
Jag har inga fler frågor. Har du själv något mer du vill tillägga?(egna tankar, minnen, 
anekdoter o annat användbart) 
 
 
 
 
 
 
 


