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Sammanfattning 

Normer är osynliga förväntningar, idéer och regler som ständigt verkar omkring och 

med oss. Ett sätt att få syn på samhälles normer och ideal är att betrakta hur människor 

beskrivs i media, där dessa normer och ideal produceras och reproduceras. Kvinnan blir 

ofta beskriven på ett mer objektivt sätt än mannen, där kvinnan blir oftare beskriven 

med vad som har att göra med utseendet än mannen. Syftet med studien har därför varit 

att undersöka hur kvinnan framställs i dagspressen. Studien har varit teoridriven med 

hjälp av dagordningsteorin som varit tongivande för val av tidningarnas texter. En 

socialkonstruktivistisk ansats har legat till grund för de teorier jag valt att analysera 

empirin med, förutom de tidigare nämnda även normkritik och evolutionär spelteori. En 

kvalitativ innehållsanalys har gjort av 48 texter från Aftonbladet och Expressens bilagor 

som handlat om livsstil, hälsoliv och nöje. De centrala teman, tillika de ideal som 

framkommer genom analysen är ung, smal, snygg samt dess motsatser åldrande, 

övervikt och oattraktiv. De huvudsakliga resultaten visar på att det är på dessa sätt 

kvinnan beskrivs i tidningarnas bilagor, att fokus ligger på hur kvinnan ska se ut och på 

vilket sätt detta går att uppnå. 
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1. Introduktion 

Det finns några faktorer som ständigt verkar omkring och med oss. Vi tänker egentligen 

inte på dem förrän de bryts. De påverkar människan som individ, i grupp samt hela 

samhällen. De påverkar vårt sätt att leva och vårt sätt att vara, genom att ge oss en ram 

för vad som är okej och vad som inte är det. Trots att de ger oss hjälp att förstå hur 

världen är beskaffad och hur vi ska göra för att förhålla oss till den, så kan det även 

finnas poäng med att inte alltid lyssna till dem. Vad jag beskriver är normer. 

 

1. 1. Vad är normer och varför finns dessa? 

Normer är osynliga förväntningar, idéer och regler i ett visst samhälle, i en viss grupp 

eller under en viss tidsperiod (Med rätt att vara, 2017). Normer upprätthålls i samhället 

genom bland annat tidningsomslag och reklam. Genom detta och vårt eget beteende 

stärks och reproduceras hela tiden gällande normer kring kropp och kön som något 

naturligt. Vi hänvisar till ett ursprung som egentligen är påhittat (Livskick, 2014). 

Vi ser ofta normer som givna, eviga, sociala verkligheter. Dock är normer något som 

ständigt förändras. Till och med lagar, som är de mest formella normerna, förändras 

med tiden (Green, 2016). 

Normerna blir oftast synliga först när någon bryter dem, även om själva normen 

påverkar alla och gör att alla behöver förhålla sig till de (Foucault 2003). Sociala 

normer upprätthålls med hjälp av sociala sanktioner. Sanktionerna varierar beroende på 

hur kraftigt brottet mot normsystemet är. Vid brott mot lagar kan det handla om 

fängelsestraff eller böter. Även mindre allvarliga normbrott bestraffas, detta med 

exempelvis utfrysning, hot, hånfulla skratt, elaka blickar eller ett kroppsspråk som visar 

att normbrottet inte är accepterat (Aroseus, 2013).  
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Normer behövs för att upprätthålla en social ordning som förhindrar orättvis behandling 

och beteenden som är hotfulla för den sociala gemenskapen. Om normsystem bryter 

ihop kan allvarliga problem uppstå, som exempelvis konflikter och krig. Dock kan 

normer komma att få kontroll över delar av vår verklighet där det inte torde finnas 

behov för normer och där de kan göra mer skada än nytta. Exempelvis normer som 

skapar ideal för hur du ska vara och se ut för att vara ”rätt”. Är du inte det riskerar du att 

hamna utanför både grupper och samhällen. 

 

1. 2. Normer och makt 

Makt kan verka genom självreglering och självövervakning. Foucault (2003) menar att 

denna typ av maktutövning inte verkar under hot, utan under en idé om att man genom 

att anpassa sig till normen blir lyckligare. Dock kan normer också bidra till att 

upprätthålla ogynnsamma sociala system, bland annat orättvis maktfördelning och 

förtryck. Det kan också stänga ute de som inte vill eller kan upprätthålla en viss norm 

(Med rätt att vara, 2017). Exempelvis stängs icke-vita människor ute från sammanhang 

där normen menar att alla antas vara vita och kvinnor stängs ute där normen pekar på att 

ett utrymme tillhör män. 

Individer med hög social status, exempelvis när det kommer till förutsättningar och 

resurser i form av pengar eller att bli lyssnad på, har större chans och på så sätt mer 

makt att påverka andra. Det blir en slags hierarki och detta är vad som kan kallas social 

stratifiering (Johnson, 2013).  

Att följa eller bryta mot normer kan även det ge mer eller mindre makt (Med rätt att 

vara, 2017). Ett sätt att få syn på samhälles normer och ideal är att titta på hur 

människor beskrivs i media (Forum för levande historia och RFSL Ungdom, 2008). 

Medierna väljer att språk och tilltalssätt utifrån en uppfattning om vilka vi är som 
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personer och vilka behov vi har som målgrupp. Det medierna tror ska ”slå” är det 

medierna ger oss, och de gör det på ett sådant sätt att det vi får se kan uppfattas som lite 

överdrivet och idealiserande. Vi använder oss sedan av medierna för att skapa oss en 

identitet och en uppfattning om vilka vi själva är (Carlsson & Koppfeldt, 2001). 

Den internationella FN-överenskommelsen, Pekingplattformen, från 1995 betonar 

vikten av att arbeta för jämställdhet i medier. Sverige och 186 andra stater förband sig 

bland annat till att arbeta för att öka representationen av kvinnor i media och att aktivt 

motverka stereotypa könsskillnader (UN Women, u.å.). Trots detta är kvinnor 

fortfarande underrepresenterade som nyhetssubjekt. Ett icke jämställt medieinnehåll 

bekräftar den mansstruktur där kvinnor underordnas och män överordnas. De kvinnor 

som uppmärksammas i media beskrivs i högre grad än män i privata termer, som 

utseende, kläder eller frisyr (Statens medieråd, 2017). 

 

1. 3. Media och dess påverkan på självkänslan 

Massmedia spelar alltså en stor roll i kommunikationen av kulturella stereotyper om 

kroppsuppfattning. Upprepad exponering för medieinnehåll kan leda till att tittarna 

börjar ta emot medias skildringar som representationer av verkligheten. Det är troligt att 

medias konsekventa skildring av exempelvis idealet att vara smal leder till att kvinnor 

ser detta som normativt och förväntat (Grabe, Ward & Hyde, 2008). Internaliseringen 

av den ”perfekta” kroppen och dess stereotyper börjar när flickorna i västerländska 

samhällen är så unga som tre år, då genom lek med Barbiedockor som är en del av en 

kulturell symbol för kvinnlig skönhet. Det går sedan vidare till media där de smala 

modellerna framstår som norm, samt bilddelning på bland annat Facebook och 

Instagram där fokus ligger på utseende och mode (Perloff, 2014). 
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Då medias presentation av kvinnors kroppar är så skev kan detta leda till låg självkänsla 

och minskad tillfredsställelse med den egna kroppen. Beteenden som syftar till att möta 

idealen, såsom bantning och hetsätning (Grabe et. al, 2008) kan komma att bli en följd 

av detta, och  det kan även leda till ett missbruk av alkohol och andra droger (Amazue, 

2014).  

Hur vi mår och vår självkänsla (som är en bedömning av sig själv som något positivt 

eller negativt) kan påverka vårt vardagliga liv. Amazue (2014) menar att bra självkänsla 

är förutsättningen för ett meningsfullt liv. Socialpsykologisk forskning visar att personer 

med låg självkänsla tenderar att bete sig på ett mindre socialt kompetent och 

anpassningsbart sätt än de med hög självkänsla. Detta tenderar vidare att leda till att de 

är mer ensamma och mer socialt otrygga och blyga. De har också svårare för att anpassa 

sig till negativa åsikter samt att stå för sina principer. Låg självkänsla har även visat sig 

ligga bakom olika psykiska problem såsom depression och ångest (Amazue, 2014). 

Det finns en hel del forskning kring stillbilder och rörliga bilder i exempelvis reklam, 

reportage i tidskrifter och klipp på Youtube (varav en del av dessa framkommer under 

studiens tidigare forskning), där en snäv bild av den idealiserade kvinnan visas. Hur 

dagspressen framställer kvinnor i sina bilder och texter finns det ej lika mycket 

forskning kring. Detta är ett viktigt område att undersöka då just dagspressen är en av 

våra källor för information, som återger hur verkligheten ser ut och varför (Järvå & 

Dahlgren, 2013). Därför är min avsikt att lyfta ett ämne, som kanske inte är nytt, men 

inte desto mindre aktuellt. Jag har för avsikt att i denna studie studera hur ”kvinnan” blir 

framställd i dagspressen och vad det är kring ”kvinnans” kropp som diskuteras samt på 

vilket sätt. Jag vill vidare ge mer kunskap om hur de idealiserade bilder som 

dagspressen ger kan komma att påverka ”kvinnans” självkänsla och syn på den egna 

kroppen, detta för att skapa en bättre bild av villkor och strukturer för vårt sociala och 
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samhälleliga liv inom området. 

 

1. 4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ”kvinnan” framställs i dagspressens vars bilagor 

innehåller livsstil, hälsoliv och nöje. ”Kvinnan” ses som ett allomfattande definition och 

konstruktion och där alltså inte kvinnor som individer åsyftas.  

Frågorna jag ställer mig är:  

- Vilken typ av kvinnokroppar diskuteras?  

- Vilka kroppsideal konstrueras?  

- Vilka centrala teman lyfts fram i texterna? 

 

2. Kunskapsläge och tidigare forskning 

I denna del beskrivs hur normer och ideal tagit sig uttryck ur ett historiskt perspektiv. 

Att se tillbaka på hur det har varit tidigare kan ge en förståelse för hur idealen och 

normerna i samhället kommit att se ut som de gör i dag. Vidare kommer därför även 

kunskapsläge kring normer och ideal i dagens samhälle att redovisas. 

Tidigare forskning tas upp kring medias framställan av kvinnor och hur detta kommit att 

påverka kvinnor i olika åldrar och olika delar av världen. 

 

2. 1. Normer och ideal sedan 1800-talet 

De viktorianska idealen rådde på 1800-talet. Svagheten och sjukligheten hyllades och 

kvinnan skulle därför vara tunn, smal men också graciös. Midjan skulle vara hårt snörd 
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då man med korsettens hjälp gärna skapade kvinnliga former. Men i början av 1900-

talet började politiker och läkare oroa sig för hur de tunna kvinnorna skulle kunna föda 

tillräckligt med barn och de började propagera för ett kraftigare ideal (Pettersson, 2012). 

Efter första världskrigets slut 1918 ville myndigheterna förändra livsvillkoren för 

människorna. Det var extremt smutsigt och dålig luft, och tuberkulos var ett enormt 

samhällsproblem inom alla samhällsklasser. Frisk luft, sol och ljus, samt motion skulle 

stärka kroppen. Gymnastik blev i och med detta en slags folkrörelse. Exempelvis sände 

radion ett gymnastikprogram varje morgon. Kroppen betraktades som en maskin som 

kan utvecklas, men som ständigt måste underhållas genom träning (Lewenhaupt, 2010). 

Det gångna seklet har idealen växlat på detta sätt och slagit om till sin motsats vid 

nästan varje nytt decennium. Idealen växlade till rund och moderlig, tillbaka till smal 

men stark innan yppighet slog igenom (Lewenhaupt, 2010). Dock har kroppsidealen 

inte berört alla på samma sätt, utan de har sett olika ut mellan samhällsklasserna. 

Framförallt medelklassen har följt idealen, medan arbetar- och bondkvinnor sällan haft 

råd eller möjlighet att leva upp till dem. Idealen har också använts för att markera över- 

och medelklasskvinnans distans från de lägre klasserna (Kawamura, 2007). När den 

späda, veka och sjukliga överklasskroppen symboliserade ett privilegierat inomhusliv, 

med vit hy och små händer och fötter som hyllades, var motsatsen till detta 

arbetarkvinnans såriga händer och bondkvinnans solbränna och muskulösa kropp. Trots 

att de lägre klasserna inte kunde leva upp till idealen påverkades de av dem. Under 

första halvan av 1900-talet strävade arbetarkvinnorna efter att arbetets påverkan på 

kroppen inte skulle synas. På 1950-talets nådde de dit, med en kropp fri från arbetets 

ärr. Men varje gång arbetarklassen närmat sig medelklassens ideal har det i sin tur 

utvecklats vidare (Bolmstedt, 2002, mars). På 1950-talet låg fokus på barnafödande och 

storleken på kvinnans kropp ökade, för att på 1960-talet återgå till att vara slank och 

platt då kvinnan på nytt skulle ut i arbetslivet. På 1970-talet, tillsammans med feminism 
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och jämställdhet, kom ett unisexmode och kvinnokroppen skulle vara naturlig utan bh 

och korsett. 1980-talet återgick till att det skulle synas att en kvinna var kvinna. Det 

skulle vara tydliga former och högklackat, klara färger och urringat (Schüllerqvist, 

2010, 25 juli).  

1990-talet har varit komplext. Å ena sidan har det kvinnliga betonats genom sexiga och 

utmanande kläder. Å andra sidan har vi sett ett mer androgynt mode. Medierna har haft 

stor makt att skapa och upprätthålla ideal och kraven att leva upp till dem har varit stora 

(Kawamura, 2007).  

 

2. 2. Kroppsliga normer och dagens samhälle 

Vi klär oss och smyckar oss av glädje och lust att framhäva kroppen. Vilka former det 

tar sig bestäms av den kultur vi lever i och traditionernas inflytande över kroppsidealen 

är stor. Idealen från den viktorianska tiden har påverkat oss under hela 1900-talet. Att vi 

ska raka av oss kroppshåren dyker till exempel upp för första gången vid sekelskiftet 

1900 och lever kvar än i dag. Samtidigt har sociala och ekonomiska förändringar i 

samhället betydelse för vilka ideal som gäller (Bolmstedt, 2002). 

Den moderna välfärdsstaten kännetecknas av individualisering. Ideologiskt är det 

nyliberala idéer om individens frihet och rätt till egendom, som genom påtryckningar 

från såväl politiska partier som det privata näringslivet slagit igenom på bred front. 

Sociala rättigheter och skyldigheter knyts till individen. Detta grundar sig på 

föreställningen om att människan är fri att skapa sin identitet och framtid. Dock är det 

snarare institutioner som staten, arbetsmarknaden och utbildningssystemet som skapar 

förutsättningar för individen. Därför kommer det inte direkt att handla om individens 

fria val, utan en strukturell omvandling av individens relation till samhället, där den 

enskilda människan bär ansvaret för sin utveckling, livssituation och sina 
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misslyckanden. Då även skolan påverkas av individualiseringen så blir en av de 

kulturella uppmaningarna till ungdomar att vara självständiga och att de har fria val. Det 

är också genom föreställningen om den självständiga individen som 

normaliseringsprocesser startar (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).  

Det kvinnliga konstrueras som det manligas motpol. Konkreta handlingar visar hur 

”kvinnligheten” är något som kan skapas, bara man får rätt vägledning (Ambjörnsson, 

2008). ”Att bli tjej” är som en sammanstrålning av makt, självdisciplinering och möten i 

vardagen. Handlingarna kretsar kring tankar på normalitet som ofta innefattar outtalade 

krav. En process startas där det finns en önskan att vara heterosexuellt attraktiv och 

gångbar och en ovilja att betraktas som okvinnlig (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Att 

exempelvis ha hår på ”fel” ställen kan, enligt Ambjörnsson (2008) vara att inte följa den 

kvinnliga normen. Detta har beskrivits som oattraktivt och okvinnligt, vilket blir en 

förlust av kvinnligheten. 

Dagens medicinska idéer stödjer en smal, effektiv och hälsosam kropp. Tillsammans 

med kommersiella krafter inom bland annat hälso- och gymkulturen har det lett fram till 

vår tids tunna, men starka ideal. Ändå återkommer sjukdomar förknippade med 

utseendet, som anorexi och bulimi, precis som för hundra år sedan (Bolmstedt, 2002, 

mars). 

Här beskrivs hur det fria valet att skapa sin identitet och hur detta läggs på individen. 

Samtidigt finns det krav och påtryckningar från institutioner, skola och sjukvård. Du får 

vara och se ut som du vill, bara du är och ser ut så som normer och ideal beskriver. Du 

bestämmer själv om du vill förändras, men får ej välja till vad eller på vilket sätt.  

I skolan finns det till viss del val av utbildning. Dock är det ramar som ska följas för att 

examineras, som ofta är en förutsättning för att ha en chans att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Inte heller där finns ett fritt val av hur du vill skapa din identitet. 

Bland annat finns klädkoder i form av exempelvis uniform. Att det ska vara ett fritt val 
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är även en klassfråga. Det fria valet att välja den skola som önskas, det fria valet att 

välja hur du vill se ut (vare sig du följer normerna och idealen eller inte) och det fria 

valet att bo var du vill är olika exempel på detta. Skulle du kunna välja fritt så finns det 

fortfarande en risk att bli utpekad som ”fel” och hamna utanför gruppen eller samhället. 

 

2. 3. Medias påverkan på det fysiska måendet 

 

Enligt Ambjörnsson (2008) tycks den grundläggande principen för hur kroppsliga 

handlingar konstruerar femininitet vara balansen mellan att behärska själva ”görandet” 

av kvinnokroppen och att få den konstruerade produkten att framstå som naturlig. Det är 

framförallt kvinnokroppen som offentligt bedöms i detta, kvinnan vars status är 

beroende av hennes kroppsliga prestation och som i slutändan lär sig bedöma sin kropp. 

Detta gör att flickor tidigt invigs i strukturer som gör att de koncentrerar sig på den egna 

kroppens utseende och övertygas om att hon, genom att ”arbeta med sin kropp”, kan 

uppnå ett eftersträvansvärt utseende och därmed en eftersträvad status och identitet 

(Featherstones, 1994).  

Tidningar, tidskrifter och TV har visat sig spela en viktig roll i att skapa den nuvarande 

uppfattningen om den perfekta kvinnan. Tidigare har vi i tidningar haft ett mer 

debatterande, samhällsvänt tonfall. Detta har gått till att läsaren uppmanas förändra sig 

själv. Vad som huvudsakligen framstår som möjlig att förändra är kvinnokroppen. 

Framställningen av vem ”hon är” och vem ”hon kan tänkas vilja bli” är ett 

återkommande grundtema. Det är genom kroppslig förvandling som den åtråvärda 

identiteten kan uppnås (Hirdman, 2006). 

Kvinnor som visas i media i dag är smalare än den faktiska kvinnliga befolkningen. Den 

idealiserade kvinnokroppen syns exempelvis i reklam med mannekänger, på filmer med 



 

 

10 
 

dess skådespelerskor samt i de sociala medierna (Grabe et. al, 2008). Media skildrar ett 

ideal som är ouppnåeligt för de flesta men idealet blir ändå något som är önskvärt. Den 

smala kroppen normaliseras och bidrar till de förvrängda uppfattningar och attityder 

som kvinnor har av sin kropp (McCabe, Butler & Watt, 2007). Forskningen har 

framförallt haft sitt fokus på kvinnors påverkan av hur media framställer kvinnor, men 

mindre på hur kvinnor faktiskt framställs.  

Det finns mycket forskning kring idealet att vara smal (vilket i och med dess bredd av 

forskning torde vara ett av de mest utmärkta idealen), om huruvida kvinnor jämför sig 

med detta ideal och hur detta gett en påverkan som lett till bland annat kroppsligt 

missnöje och ätstörningar (Bell & Dittmar, 2011; Mask & Blanchard, 2011; Veldhuis, 

Konijn, & Seidell, 2014). Solheim (2001) menar att ätstörningar, missnöje med den 

egna kroppen och extrem självkontroll måste ses som fenomen som avspeglar ett helt 

samhällssystems svaga punkter. Hon beskriver det som en sorts ”kulturell 

könssjukdom”.  

 

 

2. 4. Medias påverkan på det psykiska måendet 

 

Vidare forskning om kvinnans jämförelse och påverkan visar att hur stor påverkan 

exponeringen av det kvinnliga könet har på kvinnan som individ kan bero på hur 

självkänslan är. Har du en bra självkänsla blir du antagligen inte lika påverkad av 

idealen som framställs, då problem med kroppsuppfattningen kan åstadkomma låg 

självkänsla (Amazue, 2014). Om du har en bra självkänsla kan du se på de osunda 

idealen och vända dessa till att göra vad som är bra för dig, exempelvis äta hälsosam 

mat för att inte bli lika smal som många kvinnor i media är (Mask & Blanchard, 2011). 

Självkänslan finns alltså som en skyddsfaktor som kan göra att du inte känner lika stort 
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behov av att söka bekräftelse på sociala medier, som exempelvis Facebook (Fardouly, 

Diedrichs, Vartanian & Halliwell, 2015).  

En faktor som enligt Amazue (2014) varit en skillnad i vilken självkänsla kvinnliga 

ungdomar haft, och hur de alltså blivit påverkade av medias exponering av kvinnor, har 

varit var ungdomarna varit bosatta. Ungdomar bosatta på den afrikanska landsbygden 

visade sig nämligen ha betydligt högre nivåer av självkänsla än vad ungdomar som 

bodde inne i staden hade. Detta, menade Amazue (2014), kunde förklaras bland annat 

genom att landsbygdsbefolkningen inte har samma press att likna de normer som 

porträtteras av media i stadsområden. Detta berodde delvis på att det tycks vara minimal 

mediepåverkan i landsbygdsområden, samt att de afrikanska traditionella normerna att 

vara mullig uppmuntras och ses som ett tecken på hälsosam livsstil och kvinnlig 

mognad i landsbygdsområdena. De kvinnliga ungdomar som är medvetna om hur de 

framställer sig själva och som anstränger sig när det kommer till sitt utseende blir 

benägna att bli mer accepterade inom sitt samhälle.  

Min tolkning av detta är att det utifrån förhållandena på den afrikanska landsbygden, där 

de har mindre tillgång till media, samt att de redan innan har med sig den afrikanska 

standarden för hur en kvinna ska se ut, inte influerats till lika stor utsträckning av de 

normer och ideal som reproduceras. Detta blir, vad jag tänker, ett slags skyddsfaktorer 

när det kommer till frågan om påverkan av medias bilder av hur en kvinna ska vara. 

Quick & Byrd-Bredbenner (2014) studie från USA visade att afroamerikanska kvinnor 

18–26 år hade tendens att ha högre självkänsla och var mindre benägna att jämföra sig 

med personer i media. Detta gjorde att de kände sig mindre pressade att uppnå de 

normer som framställs i media jämfört med andra etniska grupper, trots att de svarta 

kvinnorna i undersökningen generellt var större än de andra och att idealen som ofta 

framställs i media är att vara smal. Quick & Byrd-Bredbenner (2014) menar att de 

svarta kvinnorna var mer bekanta med sina kroppar samt att vänner och familj var 
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skyddsfaktorer på så sätt att de fått mer positiv än negativ feedback om sitt utseende. 

Studiens asiatiska amerikanska kvinnor visade på lägre självkänsla och var mindre 

nöjda med sina ögon och ansikten än sina vita kompisar. De menade att de inte kunde 

uppnå det västerländska idealet för skönhet på grund av, vad författarna uttrycker, deras 

karaktäristiska rasegenskaper. Vad som kan vara intressant att lyfta fram är en 

förklaring till dessa resultat, vilket ej vidare ges. Har exempelvis förändringspotential 

haft betydelse i dessa resultat? En hudfärg går inte att förändra, det gör dock ögonen och 

resterande delar av ansiktet. På så sätt är nya ansiktsdrag något som kan möjliggöras 

och vidare en större orsak till tankemöda. 

Media har en påverkan kring hur kvinnan kommer att må och se på sig själv och sin 

kropp. I Veldhuis et.al (2014) studie från Holland fick 18-åriga kvinnor fick se You 

Tube-klipp med väldigt smala samt ”normalviktiga” kvinnor. Resultatet av 

underökningen visade inte på någon huvudsaklig effekt av detta gällande kroppsligt 

missnöje. Däremot fann de en samverkan mellan detta ”smal-ideal” och vänners 

kommentarer på sådana bilder och klipp. Det är därför viktigt att ha förståelse för 

betydelsen av vänners uppfattning för att vidare förstå hur bilder av ”smal-ideal” 

påverkar unga flickors kroppsuppfattning. Personliga faktorer och vänners attityder kan 

alltså både öka oro kring tjejernas kroppsuppfattning, men också förhindra negativa 

effekter av medias ”smal-ideal”. 

Personer, speciellt de som bland annat har dålig självkänsla eller är deprimerade, är 

enligt Perloff (2014) benägna att vända sig till sociala medier för att få bekräftelse. När 

dessa sedan befinner sig på sociala medier kommer de att möta påtryckningar som kan 

förvärra kroppsstörningar. Det kan exempelvis vara i form av alla bilder på vänner och 

bekantas idealiserade liv och kroppar, de bilder som vännerna väljer ut för att visa det 

”perfekta” och som inte är hela biten av deras liv. Att jämföra sig med sina vänner på 

sociala medier kan vara mer negativt än att jämföra sig med exempelvis attraktiva 
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reklammodeller. Reklammodellerna är så pass skilda från en själv och därför svårare att 

relatera till och jämföra sig med. Enligt Perloff (2014) konstaterar allt fler forskare att 

effekterna indirekt kan vara en subtil funktion av uppfattningar om andras tro angående 

ideal och inte hur det verkligen ser ut i media. Min egen tolkning och förståelse av detta 

handlar om vikten av hur andra ser på mig. Vi blir påverkade av modellernas eller 

kändisarnas leverne och utseende. Detta blir något som vi själva vill identifiera oss med. 

Då våra liv allt mer exponeras på sociala medier är det genom dessa vi kan uttrycka och 

forma ett utseende vi vill att även andra ska identifiera mig med. Då vi, enligt Perloff 

(2014), tenderar att bli mer påverkade av vänners bilder i media än av kändisars, så blir 

detta som en ond cirkel där man själv samt vännerna reproducerar modellernas och 

kändisarnas bilder av en verklighet som ofta inte är den sanna. Detta gör att vi fortsätter 

att påverka och bli påverkade av varandra. 

Fardouly et. al (2015) gjorde en studie i England med syfte att undersöka den 

omedelbara effekten på kvinnors humör och kroppsliga missnöje i samband med 

Facebook-användning, samt att undersöka om denna effekt skiljde sig från att ha läst ett 

modemagasin eller en hemsida där ”neutrala” utseenden visas. Deras resultat tydde på 

att användningen av Facebook kunde sätta kvinnor i en mer negativ stämning än att ha 

använt sig av hemsidan med ”neutrala” utseenden. Underökningen visar på liknande 

resultat som Perloff (2014) då även detta resultat visade att kvinnor som varit inne på 

Facebook och jämför sitt utseende med de andra hade en ökad vilja att förändra sitt 

ansikte, hår och hud. De kvinnor som i underökningen tillbringat tid på Facebook var i 

en mer negativ stämning än de deltagare som tillbringade tid på den kontrollerade 

webbplatsen där det bara skulle förekomma personer med ”normala” kroppar. 

Greenwood & Dal Cin (2012) kan i sin underökning från USA se att det finns en viss 

oro kring det kroppsliga godkännandet av andra och en normativ oro. De menar de att 

det behövs mer arbete kring unga kvinnors syn på sina kroppar relaterat till deras oro 
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kring huruvida de ska bli socialt accepterade. Trots att det kan tyckas att det behövs mer 

forskning inom vissa områden, så har alla studier kommit fram till att flickorna och 

kvinnorna i studierna påverkats mer eller mindre av de idealiserade kvinnorna de sett i 

media. 

Även 6–9 åriga flickor i Slater & Tiggemanns (2016) australiensiska studie menade att 

de ville förändra sig. Internaliseringen som flickorna gjorde av de sexualiserade bilderna 

på kvinnor fick negativa konsekvenser för vad de tyckte om sina kroppar. Flickorna 

önskade att ha på sig betydligt sexigare kläder än vad de hade. Större exponering för 

sexualiserade bilder gav större önskan om sexiga kläder.  

Exponeringen av smala kvinnor gjorde att kvinnor med lite lägre självkänsla dömde sig 

själva, då videorna de fick se blev en källa för dem för hur en kvinna ska se ut för att 

vara attraktiv (Mask & Blanchard, 2011). Men exponeringen kunde också ha en mer 

positiv inverkan, då ofta på de kvinnor som har en högre självkänsla (Amazue, 2014). 

Exempelvis kunde kvinnor, efter att ha sett kvinnor som till synes var ohälsosamt smala, 

känna större vilja att ha mer kontroll över sitt matintag för att begränsa livsmedel som 

inte är hälsosamma (Mask & Blanchard, 2011).  

Andra kvinnor med en ”normal” eller högre självkänsla som sett videor med smala 

kvinnor kunde se dessa mer som en informationsvideo över samhällets ideal kring hur 

kvinnor ska se ut (Mask & Blanchard, 2011). 

 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer de tillvägagångssätt jag använt mig av i fråga om studiens empiri 

att redovisas. Det kommer även en förklaring till de urval och avgränsningar som gjorts, 

den sökning av artiklar och texter som varit studiens empiri, sökningen av 
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kunskapsläget och tidigare forskning, de inklusions- och exklusionskriterier och det 

analysförfarande jag använt mig av. Etik angående studien och dess tillvägagångssätt 

kommer att diskuteras. Denna del avslutas med en metoddiskussion. 

Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur kvinnor framställs i 

dagspressen. Studien har varit teoridriven med hjälp av dagordningsteorin. 

Dagordningsteorin har varit tongivande för val av tidningarnas texter, samt var en del av 

vad som berörts i resultatet av sammanställningen av empirin. 

I studien har jag använt mig av en socialkonstruktivistisk ansats. Denna har brutits ned 

till de teorier jag valt att analysera empirin med. Socialkonstruktivism valdes då detta är 

ett sätt att se på hur verkligheten är konstruerad av människan. Vi skapar normer som 

kommer att avspeglas i dagspressens sätt att framställa bland annat kvinnan på. 

Dagspressen kommer sedan att fortsätta reproducera dessa normer. 

Socialkonstruktivismen ser på samhället som en helhet och delar av det konstrueras och 

upprätthålls av människor i samspel med varandra (Winther Jörgensen & Phillips, 

2013). Nationalencyklopedin (2016) förklarar konstruktivism bland annat som att 

aspekter av verkligheten är produkter av mänsklig interaktion och kollektivt handlande. 

Verkligheten är tillgänglig för oss genom vår kunskap och är en produkt av vårt sätt att 

kategorisera världen. Kunskap byggs upp genom gemensamma sanningar om bland 

annat vad som är rätt och fel. I en världsbild som är bestämd blir vissa handlingar 

naturliga medan andra blir otänkbara (Winther Jörgensen & Phillips, 2013).  

 

3. 1. Urval och avgränsningar 

Jag har använt mig av de två mest lästa dagstidningarna Aftonbladet och Expressen (TU 

Medier i Sverige, 2016). Jag har valt att undersöka rikstäckande tidningar för att de når 

en större publik och alltså har potential att påverka fler personer med dess innehåll. 
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Insamlingen till empirin från bilagorna har skett under våren 2017 från 

Östersunds bibliotek, var de funnits tillgängliga på faktadatabasen Retriever. 

Avgränsningen till två tidningar var för att kunna studera dess bilagor under en lite 

längre period, med önskan att inte hamna i exempelvis en kortvarig fråga som varit 

aktuell bara för stunden. Därför har jag sökt bilagor som brett sig under en månads tid, 

från den 5 och 6 mars och 30 dagar bakåt från Aftonbladets bilagor. Då samma 

sökperiod gav för dåligt resultat från Expressen sökte jag därför ett år bak i tiden, från 5 

och 6 mars, från deras bilagor. 

Data har analyserats genom ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativa 

data: en tematisk analys där en lista av centrala teman skapas (Bryman, 2008). Detta 

angreppssätt valdes då jag ville undersöka det viktigaste och mest centrala som 

uttrycktes, vilket var de frågor tidningarna visade var viktigt just nu. Vidare visade detta 

vad det var som torde påverka individen sätt att se på sig själv. 

När jag undersökte artiklarna kom jag att se vilken typ av kvinnokroppar som 

diskuterats och i vilket sammanhang, samt vilka centrala teman som kom fram. 

Resultaten presenteras sedan inom ramen för magisteruppsats och kan bidra med att få 

en ökad förståelse för vilka normer dagspressen producerar och reproducerar om 

kvinnans kropp. 

 

3. 2. Sökning av artiklar och texter 

En önskan var att kunna läsa samtliga artiklar och texter som fallit innanför ramen för 

inklusionskriterierna. Dock var jag tvungen att ange sökord för att få fram artiklarna och 

texterna. I hopp om att få så många och samtidigt relevanta träffar som möjligt så beslöt 

jag mig för att använda mig av sökordet kvinna*. När jag sökte detta bland Aftonbladets 

utvalda bilagor och under den valda tidsperioden fick jag 37 träffar. Av dessa valdes 7 
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av relevans ut. Då jag tyckte att detta resultat inte var av önskat antal gjorde jag vidare 

sökningar. Min nästa sökning blev kropp* och antalet träffar blev då 61. 14 av dessa 

valdes ut. Jag sökte sedan på ideal* och norm* där antalet träffar blev 4 respektive 24 

träffar. Flertalet av dessa kom även med i tidigare sökning och endast 2 nya texter 

kunde väljas ut. 

När jag sökte bland Expressens utvalda bilagor använde jag mig av samma sökord som 

tidigare samt att jag begränsade det till de 30 senaste dagarna. Dock fick jag inga träffar 

i dessa sökningar och fick därför bredda min begränsning. Jag sökte då i alla Expressens 

bilagor med tidigare nämnda sökord och fick sammanlagt 11 träffar. Inga av dessa var 

av relevans. 

Jag gick tillbaka till att söka i enbart de bilagor som jag först inkluderat men utökade till 

de senaste 90 dagarna, och med alla de fyra sökorden fick jag tillsammans 10 träffar. Av 

dem kunde jag välja ut 2 texter till min studie. 

Efter att enbart ha fått ett fåtal texter från sökningarna valde jag därför att till sist söka 

texter från det senaste året bland Expressens inkluderade bilagor. När jag sökte kvinna* 

fick jag 24 träffar och kunde välja ut 9 av dessa. Användandet av sökordet kropp* gav 

168 resultat och av dessa valdes 39. Sökordet ideal* gav 16 träffar men inte någon 

ytterligare text som kunde inkluderas. Norm* gav 70 träffar. Endast 6 av dessa 

inkluderades då det var mycket recept som hamnade innanför ramen av detta sökord. 

Från Aftonbladets bilagor tog jag med mig 23 texter och från Expressens blev det 56 

stycken. Dessa valdes ut genom att jag läst enbart rubrik eller efter en snabbare titt på 

vad de handlade om. Så efter närmare läsning av texterna var det till slut sammanlagt 48 

texter som har analyserats, 15 från Aftonbladet och 33 från Expressen. De valda 

texterna presenteras som bilaga. 
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3. 3. Sökning av kunskapsläge och tidigare forskning 

 

I sökandet av tidigare forskning låg fokus på hur medias framställan av kvinnor 

påverkar kvinnors mående. Jag använde mig av Mittuniversitetets databasportal 

ProQuest Social Science, som är inom samhälls- och beteendevetenskap, och där 

databaserna PsycINFO, PsycARTICLES, ERIC, Social Services Abstracts, Sociological 

Abstracts och PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress ingår. 

Jag valde dock ut databaserna PsycINFO, PsycARTICLES, Sociological Abstracts och 

Social Services Abstracts då jag ansåg att de var mest relevanta för mitt sökande. 

För att följa studiens syfte är det viktigt med ett bra urval och att hitta avgränsningar i 

vad som söks efter (Aveyard, 2010). Jag valde orden media, body image och women i 

min frisökning. I nästa sökning använde jag mig av thesaurus för att få alternativa ord 

och bättre hjälp att hitta artiklar inom området. Frisökningen och thesaurus-sökningen 

lade jag sedan ihop till ett och samma block för att göra en avslutade sökning av dessa 

ord. Denna avslutande sökning såg ut som följer: (((SU.EXACT(”Body Image”) OR 

SU.EXACT(”Body Awareness”)) AND peer(yes)) OR ((”body image” OR ”body 

ideal”) AND peer(yes))) AND (((SU.EXACT(”Mass Media”) OR SU.EXACT(”Media 

Exposure”) OR SU.EXACT(”Communications Media”) OR SU.EXACT(”Mass Media 

Effects”) OR SU.EXACT(”Newspapers”) OR SU.EXACT(”Mass Media Images”)) 

AND peer(yes)) OR ((media OR ”mass media”) AND peer(yes))) AND 

(((SU.EXACT(”Human Females”) OR SU.EXACT(”Females”)) AND peer(yes)) OR 

((women OR woman OR female OR girl*) AND peer(yes))). 

Jag hade ett krav att artiklarna skulle vara vetenskapliga och ”peer reviewed”, där 

artiklarna är granskade av forskare inom samma forskningsområde för att öka 

trovärdigheten i resultaten. Resultatet jag då fick fram var 2002 stycken artiklar. Då jag 

inte ville göra något mer urval när det kom till länder, ålder på kvinnorna eller ett 
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specifikt mående så valde jag att gå igenom alla artiklar för att göra ett rubrik-urval. Jag 

är medveten om att jag genom ett sådant urval kan missa artiklar som skulle vara 

relevanta för min översikt. Mitt område är dock så stort och jag valde därför att 

avgränsa på bland annat detta sätt. Efter detta urval blev 33 artiklar kvar.  

Jag fortsatte sedan med att läsa abstract i varje artikel och kunde då välja bort ett antal 

artiklar. Dessa, som jag inte ansåg relevanta för min översikt, handlade om män, om 

bröst (vilken jag valde bort då jag tänker på mående samt kroppen som helhet), om vår 

syn över lag på kvinnans kropp och om synen förändrats med media, om artiklar där 

fokus låg på annat än media samt om hur massmedia kan motverka en negativ påverkan. 

Jag hade då 24 artiklar kvar.  

För att strama ihop ännu mer kom urvalet att ske genom att hitta så pass nya 

vetenskapliga artiklar som möjligt. En litteraturstudie bör fokusera på aktuell forskning 

inom problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Jag valde därför att se på vilka 

år artiklarna gjordes och exkluderade de som gjordes år 2010 och tidigare. Jag valde 

bort årtal i stället för en viss ålder, de som är gjorda i vissa länder eller specifik del av 

media, för att ha kvar så stor variation inom dessa områden som möjligt, för att få ett 

bredare perspektiv. Kvar var då 10 artiklar:  

*"Litte girls in a grown up world: Exposure to sexualized media, internalization of 

sexualization messages, and body image in 6–9-year-old girls”.  

*”The effects of ”thin ideal” media om women´s body image concerns and eating-

related intentions: The beneficial role of an autonomous regulation of eating behaviors”.  

*"Social comparisons om social media: The impact of Facebook on young women´s 

body image concerns and mood”.  

*"The contributions of media, body image concerns and locality to the perceived self-

esteem of female Nigerigan adolescents”.  

*" Disordered eating, socio-cultural media influencers, body image, and psychological 
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factors among a racially/ethnically diverse population of college women”.  

*”Negotiated media effects. Peer feedback modifies effects of media´s thin-body ideal 

on adolescent girls”.  

*”The protective role of general self-determination against ”thin ideal” media exposure 

on women´s body image and eating-related concerns”. 

*”Social media effects on young women´s body image concerns: Theoretical 

perspectives and an agenda for research”.  

*”Ethnicity and body consciousness: Black and American women´s negotation of media 

ideals and others´approval”.  

*”Does Media Type Matter?The Role of Identification in Adolescent Girls´ Media 

Consumption and the Impact of Different Thin-Ideal Media and Body Image”. 

Sammanfattningsvis är dessa studier gjorda i Australien, Kanada, England, USA, 

Holland och Nigeria. Majoriteten av studierna kommer alltså från västvärlden. Normer 

och ideal kan se olika ut i olika delar av världen. Trots detta är medias framställan ett 

strukturellt och globalt problem och torde därför påverka kvinnor runt om i världen på 

ett eller annat sätt. Denna tidigare forskning ger några exempel.  

En studie undersökte tidigare forskning angående sociala mediers effekter på 

kroppsuppfattning. Resterande studier gjordes genom intervjuer och online-

undersökningar. Studiernas fokus har legat på att undersöka hur kvinnor i olika åldrar 

blivit påverkade av medias framställning av kvinnor. Påverkan har bland annat visat sig 

genom kroppsligt missnöje där det funnits en vilja att förändra sitt utseende med bland 

annat sexigare kläder samt ändrat matintag. 

Sökningarna av artiklarna gjordes den 24 januari 2017. 

 

3. 4. Inklusions- och exklusionskriterier  
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Från Aftonbladets bilagor jag har valt att inkludera Wellness, Det goda livet, Klick, 

Sofis mode, Special, Söndag Aftonbladets specialbilagor samt Hannah och Amanda. Jag 

exkluderade Bil, Historia, tv-tidningen, Resa, Paolos mat, Mat och vin samt Härligt 

hemma.  

Från Expressens bilagor har jag använt mig av Allt om LCHF, Allt om mode, Magasin 

samt Min hälsa. Jag exkluderade Allt om bilar, Allt om fritidshus, Allt om resor, Bygga 

och fixa, Handarbete och pyssel, Leva och bo på landet samt Sport. 

De inkluderade bilagorna handlade om livsstil, hälsoliv och nöje. Orsaken till varför jag 

valt dessa var att de hade stort fokus på kroppen och torde i och med detta ha ett 

innehåll som indikerar på hur vi ska sträva efter en kroppslig norm. 

Jag har inkluderat de artiklar/texter som har med kroppen, träning, bantning, skönhet 

etcetera, att göra och där fokus ligger på vuxna kvinnor. Jag har exkluderat eventuella 

tv-tips, insändare, frågor till spalter och reklam. Vad jag inte heller har valt att ta med 

har varit texter som handlat om viktnedgång kopplat till exempelvis ledvärk och 

diabetes. Några texter jag valt bort har dock haft att göra med hur du ska förändra din 

kropp på så sätt att du ska gå ner i vikt, att det har varit konsensus. Dock har texterna 

inte varit mer tydliga än så. Därför valdes de bort och jag har fokuserat mer på de texter 

som givit mer när det kommer till begrepp och ideal, detta för att tydligare följa studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

3. 5. Analysförfarande  

Mitt tolkningsperspektiv är inspirerat av en fenomenologisk ansats. Fenomenologer 

förklarar handlingar genom att undersöka vilka föreställningar människor gör om sig 

själva och världen runt omkring. Det handlar om hur individer skapar mening i den 

värld den lever i. De som studerar genom fenomenologisk ansats ska lägga sina 
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förutfattade meningar åt sidan när det kommer till att förstå den världen, att presentera 

världen så som den visar sig, utan omtolkningar. De är ej heller intresserade av dolda 

budskap (Husserl, 2004).    

Genom att tolka texterna har jag till viss del kunnat se vilka föreställningar kvinnorna 

haft om sig själva och andra, samt hur kvinnorna skapat mening i sitt liv utifrån detta. 

Studiens syfte har dock varit att undersöka dagspressens sätt att framställs kvinnor i sina 

texter, vilket legat till grund för analysen. Då jag även exempelvis velat se centrala 

teman och genom detta vad som till viss del ligger dolt i texterna som analyserats, har 

innehållsanalysen varit det analysförfarande som passat bäst. Alanysförfarandet har 

gjorts genom att läsa texter som givits ut i olika bilagor, som är ett komplement till en 

tidning och som går att köpa tillsammans med tidningen eller separat. För att analysera 

texterna samt för att på ett så bra sätt som möjligt kunna svara på studiens 

frågeställningar, har jag analyserat materialet genom en så kallad innehållsanalys 

(Denscombe, 2016). Teman, eller frågor, har utformats på förhand. Svaren på dessa, 

som behövdes för att kunna ge svar till studiens frågeställningar, har hittats med hjälp 

av artiklarna. Att redan innan ha frågor gör att det på ett mer systematiskt sätt går att 

undersöka artiklarna. De frågor jag ställde inför analysen var: 

Vilka ideal och vilka begrepp omnämns? 

Vilka fler utseenden omnämns och på vilket sätt? 

Vad ska kroppen meningen användas till? 

På vilket sätt ska man identifiera sig med detta (bli lyckligare, mer framgångsrik)? 

En kvalitativ innehållsanalys kan göras i två steg. Jag hade till en början sökt de 

manifesta inslagen i texterna, det som går att se och det som tydligt står skrivet. Där har 

jag räknat förekomsten av begrepp, vilket vanligtvis är det första som görs (Denscombe, 

2016). Det latenta innehållet, som är dolt eller ”står mellan raderna”, har sedan tolkats 

fram. Där har jag letat efter hur och på vilket sätt kvinnokroppen omnämns. Sökandet 
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gjordes flera gånger för att få en känsla av helheten och för att inget skulle missas 

(Forsberg & Wengström, 2013). Konstellationen av ord eller uttalanden som jag läst och 

tolkat och som innehåller aspekter relaterade till varandra har blivit de centrala 

betydelser som texterna lyfter fram. Rubrikerna till de centrala begrepp som hittats har 

varit det som dominerat när det kommer till det manifesta innehållet tillsammans med 

det latenta. Motsatserna till idealen är inte något som uttrycks som just detta i texterna, 

utan är något som endast ligger latent. 

Teorier och tidigare forskning har legat till grund för de förutbestämda kategorier som 

den manifesta analysen gjorts utefter.  

 

3. 6. Beskrivning av de centrala temana 

 

De centrala teman som hittades utifrån den latenta analysen var smal, ung, snygg samt 

motsatser till dessa ideal, vilka var åldrande, övervik samt oattraktiv. De teman som 

hittats har gjort det utifrån de specifika begreppen, men även med hjälp av texter där 

synonyma ord eller meningar till det valda temat funnits. Inom temat smal ingår även 

exempelvis beskrivningar som platt mage, slank, minskat midjemått, viktnedgång, 

normalviktig och tunn.  

Under temat ung ingår även texter som innehållit ord som ungdomligt, föryngring och 

yngre.  

Snygg beskrivs i texter även av bland annat begreppen vackra, fina, fräschör, återfukta, 

le och starkare hår. Dessa ord har nämnts i en kontext där det snygga diskuterats eller 

legat latent i texten.  

Ålder och hur stor man är runt midjan eller hur mycket man väger går att mäta. Det gör 

dock inte snygg. Att vara snygg är något som bestäms bland annat utifrån en kulturell 
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kontext (Med rätt att vara, 2017) och går inte att mäta på samma sätt.  

Oavsett huruvida det går att mäta eller ej så nämns det aldrig var gränsen skulle gå till 

att man är överviktig och tjock eller hur många rynkor man ska ha för att se gammal ut. 

Dock var det lättare att hitta temana smal och ung då detta oftare var det manifesta i 

texterna, till skillnad från det som kom att hamna under temat snygg. 

 

3. 7. Etik 

 

Etiska aspekter är något som måste förhållas till både när det kommer till själva 

upplägget och utförandet av studien, men också när det kommer till varför studien görs 

och hur den kommer att mottas.  

3. 7. 1. Etik och tillvägagångssätt 

Mitt empiriska material har bestått av tidningsartiklar. Då detta är redan publicerat 

material hamnar jag inte i samma slags överväganden som jag skulle ha gjort om jag 

använt mig av exempelvis intervjuer.  

En etisk aspekt som kan återfinnas i innehållsanalysen är angående hur jag förhållit mig 

till den tolkningen som görs. Personliga värderingar riskerar påverka resultatet. Detta 

har jag varit medveten om och risken för detta minskar i och med systematik och 

objektivitet (Bryman, 2008) där jag har varit konsekvent och tydlig med hur jag gått 

tillväga i bearbetningen av min empiri.  

3. 7. 2. Etik och studiens syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en diskussion om det förtryck som pågår i och med 

medias snäva och idealiserade bild av kvinnor. Att göra denna studie är därför viktigt ur 

ett etiskt perspektiv. Detta är något som måste göras något åt och en början kan vara att 
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prata om detta bland annat i skolan. Det måste pratas om hur vi ska förhålla oss kritiska 

och inte bara köpa allt som står och allt vi ser, inte ens när det kommer till vad våra 

nyhetsmedier förmedlar. 

Etiska problem uppstår när olika norm- och värdesystem kommer i konflikt med 

varandra (Gullveig Alver & Öyen, 1998). Att göra något positivt för någon kan bli 

negativt för en annan. Jag tänker exempelvis på mammor och gravida som tränar under 

och efter graviditet då de bland annat menar att det är viktigt att inte gå upp för mycket i 

vikt under graviditeten eller beskriver vikten av att snabbt gå ner ”gravidkilona” när 

bebisen fötts. Detta kan vara gott menat men blir för andra något negativt. Där tänker 

jag exempelvis på dem som är kroppsaktivister och vill visa även ”vanliga” kroppar, 

inte endast de smala som till störst del syns i media, trots att alla kvinnliga kroppar 

verkar ha något som bör förändras. En av de mest kända bloggarna i Sverige som ägnar 

sig åt kroppslig aktivism är Lady Dahmer. Hon lägger ofta upp oretuscherade bilder på 

sin kropp och skriver mycket om hur det är att vara överviktig i dagens Sverige. Båda 

grupper gör något som de menar och tycker är bra och positivt för att stärka etcetera, 

men det blir fel för den andra ”gruppen”.  

Likt detta kan jag i och med att jag gör denna studie skapa skam och skuldkänslor hos 

de kvinnor som läser de bilagor och de slags texter jag granskat. En fråga kring varför 

det inte skulle vara okej att läsa dessa kan uppstå och genom detta kan kvinnor känna 

sig förtryckta av mig i och med det jag skriver fram.  

Ett renodlat etiskt perspektiv inom socialt arbete är att klientens människovärde sätts i 

centrum (Jenner, 1995). Det är trots allt detta jag vill komma åt, människovärdet och 

hur det sker ett förtryck mot detta i media. Jag vill skapa en bättre bild av villkor och 

strukturer för vårt sociala och samhälleliga liv samt öka personers lycka och 

välbefinnande eller minska någons olycka. Denna kunskap har betydelse för den 

kunskap individen kommer att besitta samt för politikens utformning (Blennberger, 
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2005). 

 

3. 8. Metoddiskussion 

Att bara undersöka texter från en viss årstid och med ett fokus på hälsa kan göra att 

resultaten blir påverkade och eventuellt snedvridna. Vad som tas upp i tidningarna kan 

bli mer inriktade på en sak, exempelvis synpunkter om julmat på hösten (Bryman, 2008) 

eller att det läggs ett övervägande fokus på att komma i form till sommaren under våren, 

vilken är den årstid bilagorna från Aftonbladet kommer att undersökas. Dock kommer 

resultatet oavsett årstid eller eventuella tidstypiska fokus visa på sätt som kvinnan kan 

framställas på. 

Då jag exkluderar texter som till synes inte handlar om kvinnokroppar så finns en risk 

att jag missar texter där detta ändå nämns eller diskuteras. Trots detta tycker jag mig 

kunna få in empiri som kan visa på Aftonbladets och Expressens sätt att framställa detta 

ändå.  

Trots genomtänkta sökord för att hitta relevanta texter kan texter missats som varit 

innanför ramen för inklusionskriterierna. Dock känner jag efter analysen av texterna att 

det infann sig en mättnad som gjort att resultaten ej nödvändigtvis sett annorlunda ut i 

och med ett högre antal texter. 

I analysförfarandet hade jag även kunnat använt mig av diskursanalys. Det finns flera 

sätt att ta sig an diskursanalysen, men det centrala i den är att dekonstruera processer 

och att avslöja maktstrukturer som påverkar hur vi talar och tänker (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2013). Detta var relevant för denna studie när det kom till medias makt över 

människan. Dock hörde detta enligt mig mer till dagordningsteorin vilken var en av de 

teorier jag använt mig av för att tolka empirin. Diskursanalysen liknar på många sätt 

innehållsanalysen (det analysförfarandet jag använt mig av i studien). Men 
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diskursanalysen sätter större vikt vid vad du gör när du säger något, medan 

innehållsanalysen till större del analyserar vad du säger (Winther Jørgensen & Philips, 

2013). Jag ämnade inte med studien att avslöja maktstrukturen som påverkar oss, ej 

heller vad media gör medan de beskriver de ting studien undersökt. Jag ville studera vad 

media faktiskt säger och tolka innehållet i texterna genom systematisk kategorisering av 

teman.  

Resultatet från denna studie hade eventuellt sett annorlunda ut om andra sökord använts 

och jag i och med detta kunnat få med fler texter. Det hade eventuellt gett mindre fokus 

på maten, vilket en relativt stor del handlar om då många texter kommer från bilagan 

Allt om LCHF. Orden som användes var för mig till sydes dock de mest relevanta för 

att hitta de slags texter som passade sig bäst för denna studie. Att det sedan resulterade i 

ett stort fokus på mat säger kanske mer om det samhälle vi lever i i dag, än huruvida de 

sökord jag använt kunnat bytas ut eller användas på annat sätt som eventuellt lett till ett 

mer varierat resultat. 

Samtliga texter som analyserats har skrivits av kvinnor. Hade texter funnits vars 

författare varit manlig hade resultatet möjligen kunnat se annorlunda ut. Vad och hur 

kvinnor skriver om kvinnor skulle kunna vara på annat sätt än männens sätt att skriva. 

Det centrala i texterna hade därför kunnat vara annat. Dock verkar detta sätt att skriva 

om kvinnor på vara mer strukturellt och ett sätt som både män och kvinnor använder sig 

av, därav tillkomsten av exempelvis Pekingplattformen som är ett tilläggsdokument till 

FN:s kvinnokonvention. Kvinnokonventionen talar om för världens länder vad som ska 

uppnås medan Pekinkplattformen anger hur det ska uppnås (UN Women, u.å.). 

 

 

4. Teoretiska perspektiv  
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Här kommer jag att redovisa de teorier som legat till grunden för utformandet av 

studiens syfte, frågeställningar och insamlingen av empirin. Jag kommer vidare att 

redovisa de teorier jag tagit hjälp av i analysen.  

 

4. 1. Dagordningsteori  

 

Studiens syfte och frågeställningar inbegriper vissa grundantaganden. De handlar om 

mediernas och journalistikens betydelse för våra uppfattningar och tolkningar av 

verkligheten omkring oss och om oss själva. Dagordningsteorin har varit till min hjälp i 

utformandet av studien. 

Inom dagordningsteorin talas om tre olika kollektiva dagordningar: 

allmänhetens/medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska 

dagordningen (Järvå & Dahlgren, 2013). Jag undersöker dagspressen, alltså mediernas 

dagordning i och med analysen av empirin. Medborgarnas dagordning, vad som 

uppmärksammas mycket i medierna och vad människor tycker är viktigt och vilka 

frågor människor diskuterar med varandra undersöks genom tidigare forskning och 

kunskapsläget.  

Teorin består av två nivåer. Den första nivån handlar om att medierna påverkar vilka 

saker vi tänker på. Den andra nivån handlar om på vilka attribut och hur vi tänker om 

dessa saker (Järvå & Dahlgren, 2013). Börjesson & Rehn (2009) menar att makten att 

kunna kontrollera hur språket används är en av de mer djupgående maktteknikerna. 

Inom samhällsvetenskapen används ibland begreppet ”diskurs”, med vilket man velat 

hänvisa till hur vissa typer av diskussioner formas och disciplineras. Att kontrollera 

diskursen är därför en oerhört stark maktteknik. Med språket kan vi begränsa vad man 

får prata om, men också påverka hur vi tänker om saker och ting. Diskursen inom media 
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utvecklas i denna studie till en slags kunskap om kvinnan, hur kvinnan ska se ut och hur 

detta ska möjliggöras. 

 

4. 2. Normkritiskt perspektiv 

Vad som varit till hjälp och vad jag förhållit mig till vid utformandet av syfte och 

frågeställningar har varit normkritik, vilket vidare har varit något jag använt mig av i 

analysen. Syftet och frågeställningarna utgår även från ett tänk på normer och ideal ur 

ett kritiskt perspektiv där kvinnokroppars framställan ifrågasätts.  

Normkritik är en metod för att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Fokus flyttas från individer till strukturer och ifrågasätter det som anses vara ”normalt” 

och som därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Butler (1999) menar att 

förtryckande föreställningar hindrar oss från att föreställa oss flera olika former av 

genus. Det handlar därför om att sätta fokus på makt. Det är den dominerande kulturen 

som ges utrymme vilket leder till att privilegier sprungna ur denna cementeras på 

bekostnad av de som inte tillhör den kulturen (Bourdieu, Passeron & Sandin, 2008). 

Den som följer normen har alltså makt och därmed ett större utrymme att upprätthålla 

normen eller förändra den. När strukturer förändras, i stället för att individerna ska 

anpassa sig, kan en hållbar och långsiktig förändring ske. 

Hirdman (2001) menar att samhället är organiserat efter ett "genussystem", en social 

struktur där mannen ses som norm. Systemet reproduceras och legitimeras genom 

segregering, vilket ses som den naturliga ordningen. Det tydligaste exemplet på detta är 

arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Denna formering av genus leder också till 

ett "genuskontrakt" som bestämmer hur relationen mellan män och kvinnor bör se ut. 

Genuskontraktet är en överenskommelse som upprättas av den part som har makt att 

definiera den andra. Genuskontraktet ärvs genom socialisering och reproduceras av 
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kommande generationer. Genom att göra analyser av systemet kan man synliggöra de 

dolda mekanismer som ger upphov till ojämställdheten (Hirdman, 2001).  

Normkritik innefattar underkategorier som har en kritisk syn på normer så som 

vithetsnormen, heteronormen och tvåkönsnormen/könsbinaritet, där alla är som egna 

hegemonier där en hegemonisk position med uppfyllande av dess ideal är statusfylld. 

Normen finns inte i kraft av sig själv. Den finns bara i relation till en tänkt och utpekad 

motpol. Heterosexualiteten som norm existerar exempelvis bara till vad den inte är. 

Relationen mellan norm och avvikelse är en hierarkisk sådan. Ett exempel är hur 

mannen, genom den västerländska idétraditionen, innehaft en överordnad position 

relativt kvinnan (Ambjörnsson, 2008).  

Vithetsnormen innebär att det att vara vit medför fördelar socialt, ekonomiskt och 

politiskt. Detta påverkar vem som har makt och vem som inte har det. Denna norm är 

global och kommer från kolonialismen och innebär att vitheten och att vara ljushyad är 

en statusmarkör (Snellman, 2007). 

Enligt Forum för levande historia & RFSL Ungdom (2008) är heteronormen en av de 

starkaste och mest grundläggande normerna i samhället. Denna norm påverkar vår 

förståelse av kön där människor enligt normen antingen är kvinna eller man och 

ingenting annat och att kvinnan ska vara feminin och mannen ska vara maskulin, de 

förväntas vara olika. Det som betraktas som manligt värderas högre än det som 

betraktas som kvinnligt (Josefsson & Kindenberg, 2005). Normen påverkar även vår 

förståelse av sexualitet där alla förväntas vara heterosexuella. Butler (1990) pratar om 

heterosexuell matris, ett teoretiskt ramverk, som förklarar detta. Hon vill visa på den 

struktur som präglar vårt samhälle och som formar våra vardagliga relationer. Den 

homosexuella matrisen anses på olika sätt vara tvingande och begränsande då det är en 

obligatorisk heterosexualitet som binder oss i vissa könsmönster. Det är en hegemonisk 

modell med generalisering som bidrar till reglering, anpassning och stereotypisering. En 
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människa som inte passar in i det stereotypa fack som tilldelas blir avvikande. 

Bulter (1990) menar vidare att den heterosexuella matrisens byggstenar är den stabila 

motsättningen mellan de två kön som skapas ur kulturen och är inte, vad som många 

ofta tror, naturliga. Dessa motsättningar tydliggörs även i beteenden och handlingar som 

tillskrivs de olika könen. Den heterosexuella matrisen behöver således dessa motsatspar 

kvinnligt/feminint i motsättning till manligt/maskulint för att kunna upprätthållas.  

Tvåkönsnormen/könsbinaritet hör till viss del ihop med heteronormen. Denna norm 

menar att människan tillhör ett av två kön som är baserat på den biologiska anatomin. 

Denna tillhörighet medför egenskaper som i grunden är olika och att de två könen 

förhåller sig på vissa sätt till varandra. Med detta menas att människor delas upp i två 

grupper och att skillnaden mellan grupperna är större än skillnader mellan människorna 

inom grupperna (Med rätta att vara, 2017). 

Butler (1990) förklarar också performativitet som är handlingar som iscensätter eller 

"gör" kön. Det är själva görandet, hur vi yttrar oss och hur vi beter oss, som 

upprätthåller tankar och föreställningar kring kön. Genom att uppträda på ett sådant sätt 

som inte uppfattas som typiskt kvinnligt eller manligt ifrågasätts föreställningar kring 

absoluta sanningar kring kön, genus och sexualitet. 

 

4. 3. Evolutionär spelteori 

 

Den evolutionära spelteorin kompletterar det socialkonstruktivistiska förhållningssättet 

på ett sätt som passar sig för denna analys. Socialkonstruktivismen har fokus på hur vi 

tillsammans konstruerar en verklighet medan den evolutionära spelteorin syftar på hur 

vi förhåller oss i ett spel mellan varandra i denna verklighet, för att bland annat få 

positiva resultat för oss själva.  
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Spelteori är en matematisk teori som syftar till att beskriva fördelaktiga beteenden 

mellan olika parter och kan användas för att studera konflikter och samarbeten (Lindahl, 

2014). En gren av spelteori är evolutionär spelteori. En population av individer 

interagerar med varandra enligt olika strategier där vissa är snälla, vissa är egoistiska 

etcetera. Förekomsten av olika strategier i populationen förändras på så sätt att de som 

är framgångsrika blir vanligare på de mindre framgångsrika strategikernas bekostnad. 

Detta kan tänkas uppstå genom att vissa individer väljer att imitera andra, mer 

framgångsrika, beteenden (Sigmund, 2009). 

 

4. 4. Dagspressens framställan av kvinnan ur ett teoretiskt perspektiv 

Tillsammans skapar teorierna en förståelse för empirin. Jag kommer här ge en 

förklaring till hur de tre valda teorierna hänger samman. 

Dagordningsteorin handlar bland annat om medias agenda där medierna påverkar vad vi 

tänker på samt hur vi tänker på detta (Järvå & Dahlgren, 2013). Dagspressen, som jag 

valt att undersöka, har därför makt att påverka hur vi ser på oss själva så väl som andra 

och hela samhället. Media har makt vilket är något som det normkritiska perspektivet 

ser till. Detta perspektiv ser även makten hos ena parten i dikotomierna: man i 

man/kvinna, manligt i manligt/kvinnligt vit i vit/icke-vit etcetera. Denna makt som 

media besitter producerar och reproducerar denna hierarkiska ordning bland 

dikotomierna, med stereotypa bilder av exempelvis hur kvinnan (som konstruktion) ska 

vara. För enligt normkritiken är kvinnan och mannen sociala konstruktioner, alltså något 

som vi tillsammans skapar. Vi skapar detta i sättet vi klär oss på, vilka jobb vi väljer, 

hur vi uppfostrar våra barn etcetera. Även media har en stor del i detta. Media visar och 

berättar för oss hur vi ska vara, hur vi ska se ut och på vilket sätt vi kan uppnå detta. 

Detta kan komma att påverka vår syn på oss själva och andra. 
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Den evolutionära spelteorin diskuterar hur vi handlar utefter vad vi exempelvis anser 

om oss själva, för att få ett så positivt utfall som möjligt. Bland annat kan vi göra detta 

genom att imitera andra för att bli mer framgångsrik (Sigmund, 2009). Kvinnor handlar 

utefter olika strategier för att bland annat se kvinnlig ut för att attrahera det motsatta 

könet. 

 

5. Resultat 

I denna del kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras. De 48 texter som 

valdes ut har använts för att hitta de teman som ligger till grund för att besvara dessa 

frågeställningar. Vidare kommer resultaten att tolkas utifrån teori och tidigare forskning. 

Texterna sammanställdes i två tabeller. Sammanställningarna går att hitta som bilaga 1 

och bilaga 2. Fyra centrala teman identifierades i empirin och dessa kommer att 

redovisas nedan. Det framgår inte i alla texter vem som varit författaren. I de texter där 

detta framgår har samtliga varit kvinnor.  

I en av texterna jag har läst nämndes mannen kort i en mening. Underförstått var det 

alltså kvinnan det handlade om i resterande text. I de andra texterna har det inte tydligt 

framgått att de vänt sig till just kvinnor. Dock vänder sig bland annat ”Min hälsa” till 

kvinnor, reportagen var med kvinnor och texterna är skrivna på ett sådant sätt som 

vänder sig till de människor som besitter de kvinnliga attributen.  

Samtliga journalister som skrivit texterna har varit kvinnor.  

 

5. 1. Centrala teman  

 

Det främsta Aftonbladets bilagor fokuserat på är att vara smal, snygg, fräsch och att se 
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ungdomlig eller yngre ut. I Expressens bilagor har det i princip sett likadant ut med 

texter om viktnedgång och att vara smal, att vara snygg, stark och se yngre ut. Detta är 

också enligt texterna det som är eftersträvansvärt och ofta syftet till varför texterna 

skrevs. Andra begrepp som omnämns gör ofta detta i motsats till de eftersträvansvärda. 

Ord som tjock, överviktig, extrakilon, att magen är plufsig och svullen, nämns ofta. 

Bland annat färglöst eller svart hår samt rynkor i ansiktet beskrivs göra att du ser äldre 

ut. Ålderstecknen ska hållas borta genom att färga hår och att använda ögonkräm eller 

”fillers”.  

Hur du ska göra för att vara smal och ung är också en del av de centrala teman jag 

finner i texterna, samt hur du på ett negativt sätt mår och ser ut om du inte följer idealen. 

Det underförstådda i texterna är att du genom att följa de omnämnda idealen blir snygg 

och fräsch. 

De centrala teman som framkom genom den latenta analysen kommer nu att 

presenteras. 

 

5. 1. 1. Smal 

 

Smal, normalviktig, viktminskning, platt mage med mera, nämns i 22 av de 48 texterna.  

I en intervju med programledaren Tilde de Paula Eby får hon bland annat frågan om hur 

hennes viktresa sett ut genom livet och hur hon gör för att hålla samma vikt. Lundell 

(2016, 9 december) vill alltså belysa vad som har med Tildes kroppsstorlek att göra och 

visar på att det spelar roll att inte gå upp i vikt. När Tilde svarar på frågan förklarar hon: 

 

”Att gå upp i vikt är en del av åldrandet. Jag har ingen ambition att se likadan ut nu som när jag var 20” 

(s. 13). 
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Tilde menar att hennes eventuella viktuppgång inte har någon betydelse och att det är en 

naturlig del av att bli äldre. Tildes svar slår på så sätt undan Lundells (2016, 9 

december) antydan om vikten av att ha koll på sin storlek. 

Lundell (2016, 9 december) gör även en intervju med sångerskan Hanna Hedlund. 

Hanna berättar att hon mår bättre nu när hon är lite större jämfört med förr när hon var 

smal. 

Sådana uttalanden som Tilde och Hanna kommer med kan vara viktiga för ett 

normbrytande gentemot det smala. Detta går att, genom den evolutionära spelteorin 

(Sigmund, 2009) förstå att Tilde och Hanna, som redan har en del makt genom deras 

kändisskap har ”råd” att uttala sig som de vill, exempelvis mot normerna och idealen. 

De riskerar inte till lika stor del som en icke-kändis att hamna utanför i samhället. 

Huruvida Tilde och Hanna har så kallade extrakilon själva är dock upp till betraktaren.  

Om du vill gå ner fem kilo snabbt samt vara hälsosam (Gunnarsson, 2016, 15 april) kan 

du enligt Prage (2017, 4 januari) underlätta för dig själv genom att lägga upp mindre 

mat på tallriken än du brukar. Du får också tips på hur du kan tajta till kroppen och få 

timglasform genom att markera midjan med brett bälte eller knytskärp (Yllmark, 2017, 

11 mars) eller, som Gunnarsson (2016, 13 juli) menar: 

 

”Höga trosor som formar midjan, strumpbyxor som lyfter rumpan eller en slimmande underklänning kan 

göra susen” (s. 23).  

 

Dessa förändringar skulle leda till bland annat att du blir smal, snygg, får ett minskat 

midjemått och en plattare mage. Tidigare forskning har visat på att kvinnor jämför sig 

med dessa ideal och hur detta gett en påverkan som lett till bland annat ätstörningar 

(Bell & Dittmar, 2011; Mask & Blanchard, 2011; Veldhuis et. al, 2014). Risken att 
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utveckla ätstörningar på grund av idealen vi möts av i princip varje dag torde öka då vi 

även får tips på hur vi ska äta för att gå ner i vikt.  

Lundell (2016, 14 oktober) intervjuade Louise, en kvinna som gjort en gastric bypass-

operation. I en sådan operation minskas magsäcken och maten leds förbi större delen av 

magsäcken och första delen av tunntarmen vilket gör att man fortare blir mätt och att 

kroppens upptag av kalorier minskar. Operationen görs på de personer som har sjuklig 

fetma som kan innebära en stor risk för flera allvarliga sjukdomar (1177 Vårdguiden, 

2014). Louise berättade att den ständiga drömmen och strävan var att bli normalviktig 

och viktstabil. En tid efter operationen återgick hon till övervikt vilket för henne var 

skamfullt. Bland annat gjordes ett bröstlyft och en bröstförstoring då det bara fanns hud 

kvar av brösten (Lundell, 2016, 14 oktober). Gastric-bypass-operationen gjordes alltså 

för att undvika sjukdomar. Louise poängterar: 

 

”Men jag har alltid känt mig nöjd med hur jag ser ut” (s. 14). 

 

Louise menar här att det inte handlat om att hon inte känt sig oattraktiv. Men trots detta 

visar hon på vikten av att utseendet förändrades. Hon ville vara normalviktigt och ha 

bröst efter ett visst utseende. Detta kan förstås utifrån normkritiken med heteronormen 

och performativiteten. Enligt heteronormen ska kvinnan vara feminin och mannen 

maskulin. Dessa förväntas vara varandras motsatser (Nielsen, 2008). En man ska inte ha 

bröst, en kvinna ska ha det. En människa som inte passar in i det stereotypa fack som 

tilldelas blir avvikande, så som en kvinna utan bröst blir. Performativitet är handlingar 

som gör kön. Det är hur vi yttrar oss och hur vi beter oss som upprätthåller tankar och 

föreställningar kring kön (Butler, 1990). Att operera brösten så att de inte bara såg ut 

som lös hud är en handling som upprätthåller tankarna kring kön. Det är även en del av 
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att inte sticka ut från den kvinnliga normen. 

 

5. 1. 2. Ung 

 

Detta är något som skrivs i 6 stycken av texterna, att verka ung, se yngre ut, vara 

ungdomlig. Sättet du ska göra detta på är ofta de sätt som används för att bli, vad 

bilagorna menar, snygga och smala. Begreppen uttrycks inte alltid utan ligger latent i 

texten, som något som är underförstått. 

Att sova som en fotomodell ger en mogen hy bättre elasticitet och lyster. En god sömn 

är en avgörande förutsättning för antiåldrande (Aftonbladet Söndag, 2017, 2 april). 

Detta kan alltså förstås genom att god sömn gör att du ser ung ut och att det är så 

fotomodellerna gör för att hålla sig unga och snygga. Om inget annat fungerar eller om 

du vill se ännu yngre eller snyggare ut så finns det skönhetsappar att använda sig av 

(Nilsson, 2017, 11 mars). Dessa: 

 

”suddar omedelbart ut varje spår av åldrande från ditt ansikte, så fort du har laddat upp din selfie” (s. 66). 

 

Apparna kan alltså göra att bland annat rynkor och pigmentfläckar inte längre syns. Du 

kan få en hel makeover tillbaka vilket kan vara användbart vid exempelvis jobbansökan 

(Nilsson, 2017, 11 mars). 

Läpparna bör vara fylliga och svullna så det blir ett litet plut samt se bitsugna ut. Detta 

menar Nilsson (2017, 28 mars) är en klassisk ungdoms- och fertilitetskod. Du ska också 

se glad ut för att uppfattas som yngre. Fertilitet är något som diskuterades på 1900-talets 

början. Då började läkare och politiker vilja ha ett kraftigare ideal med tanke på 

kvinnans möjlighet till fortplantning (Pettersson, 2012, 24 oktober). Genom detta finns 
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en förståelse för att kvinnan genom sitt utseende utstrålar fertilitet, vilket förr i tiden 

gjordes genom att kroppen var lite större. I dag verkar bland annat putet och de bitsugna 

läpparna höra till detta. Det kan bland annat förstås genom att det, som Beck & Beck-

Gernsheim (2002) menar, finns en önskan att vara heterosexuellt attraktiv och gångbar 

och en ovilja att betraktas som okvinnlig. Det verkar alltså enligt texten ha att göra med 

fertilitet, medan det även kan förstås som något som betraktas som kvinnligt och som 

ska behaga mannen (Ambjörnsson, 2008).  

 

5. 1. 3. Snygg 

 

Liksom det unga ligger även det snygga latent i texterna. Trots att begreppen inte 

används i fler än 9 av texterna, som nämner ordet ”snygg” och ”bikinisnygg”, är det 

underförstått att om du följer de ideal som texterna vill visa på så blir du snygg.  

Örvell (2016, 13 maj) har intervjuat programledaren Gry Forsell. Gry berättar att hon 

fått sunda ideal från sin mamma som varken bantade eller sminkade sig. Hon berättar 

också att hon nu går för att få manikyr och pedikyr samt ansiktsbehandlingar som 

resulterar i att hon ser ut som en nyponros. Hon menar också att det på våren är viktigt 

att ha fina fötter. 

Trots att Gry, som hon själv menar, inte blivit påverkad av sin mamma när det kommer 

till hur hon bör se ut, så ger hon en antydan till att utseendet till viss del är viktigt. Detta 

kan till viss del bero på hennes arbete och att hon genom detta blir sminkad inför 

sändning och att hon på så sätt blir påverkad och ständigt påmind om betydelsen av 

utseendet. Hon kan även till viss del blivit påverkad av de ideal som media i olika 

former förmedlar. För detta påverkar oss på olika sätt. Tidigare forskning visar på att 

påverkan kan leda till bland annat kroppsligt missnöje vilket i sin tur kan leda till en 
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vilja att förändra sitt utseende (Bell & Dittmar, 2011; Mask & Blanchard, 2011; 

Veldhuis et. al, 2014).  

Att behålla ett ungdomligt utseende och att vara smal är båda delar som ska till för att 

vara snygg. Men det nämns även fler saker som är viktiga att tänka på om vi vill vara 

snygga.  Håret på huvudet ska fås att verka tjockare eller längre (Nilsson, 2017, 28 

mars) och ögonbrynen ska fixas, då de spelar stor roll när det gäller att ge ansiktet 

karaktär och integritet. Nilsson (2017, 11 mars) menar att detta är det snabbaste 

ansiktslyft du kan få. Dock tillägger hon att det endast är supermodellerna som är helt 

symmetriska i ansiktet. 

Tänderna bör du borsta innan du dricker rödvin så att färgen inte fastnar på placken. 

Också att tänka på är att ta mjölk i kaffet så inte missfärgningen blir så hård (Nilsson, 

2017, mars 28). 

I intervju med Hannah Sjöström, som bytte till ekologiska skönhetsprodukter, nämns 

snyggare, lyster i huden och starkare hår. Fokus i intervjun ligger på utseendet och hur 

detta förändrats i och med bytet av produkter (Lundell, 2016, 3 juni): 

 

”Håret reagerade ganska dåligt först, blev fett och sen supertorrt” (s. 65). 

 

Citatet kan tolkas genom att fett eller torrt hår skulle vara dåligt utseendemässigt, detta 

då det inte handlar om huruvida det är bevisat eller ej om fett eller torrt hår skulle vara 

dåligt på annat sätt för dig. 

Att kroppen blev fri från de gifter som finns i olika skönhetsprodukter nämns också, 

men det är inte där fokus ligger. Min tanke är att ett byte till ekologiska och naturliga 

produkter görs för att just slippa smörja in sig med gifter. Även när det i första hand 

egentligen handlar om att Hannah bytte för att bli giftfri så ligger fokus på utseende, inte 

på exempelvis om och hur i så fall kroppen förändrats vad gäller kroppsliga funktioner 
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eller liknande. Media har makt att bestämma vad vi ska läsa om och på vilket sätt det vi 

läser om framställs. Detta kan förstås genom dagordningsteorin (Järvå & Dahlgren, 

2013). Expressen valde i detta fall att vinkla det till att handla mer om utseende och 

mindre om en vilja att bli fri från gifter i kroppen.    

Nilsson (2017, 28 mars) refererar till en studie som gjorts på tvillingar i USA där syftet 

var att upptäcka hur livsstilsfaktorer påverkade utseendet när det gällde uppfattad 

ålder. Från studien tar hon bland annat upp: 

 

”Tvillingen som åt p-piller, eller genomgick annan östrogenbehandling, såg i genomsnitt 3 år yngre ut än 

sin tvilling som inte gjorde det. Orsaken är bland annat att östrogen gör att vi binder mer vatten i kroppen, 

vilket slätar ut ansiktsdragen” (s. 50). 

 

Att skriva om detta kan vara en tröst för personer som äter pillren. Det skulle även 

kunna bidra till att fler använder p-piller med främsta syfte att få slätare hy. Nilsson 

(2017, 28 mars) börjar sin text med att skriva att tips kommer att tas upp, som inte 

innehåller injektioner eller tuffa kemiska behandlingar. Dock är väl även p-piller något 

som skulle kunna kallas tuffa behandlingar, speciellt för detta syfte. Precis som att smal-

idealet med mera kan leda till en osund syn samt ett osunt intag, eller icke-intag, av mat 

(Solheim, 2001), torde denna information om p-piller kunna leda till ett intag som kan 

bli osunt om de intas med en annan tanke än vad dessa är menade för. 

Skönhetsappar kan göra att du ser snyggare ut. Nilsson (2017, 11 mars) menar att de 

kan ge dig vitare tänder och ett ansiktslyft och är du sugen på en riktig makeover i klass 

med att eventuellt göra en liten näsoperation, samt lyfta bort dubbelhakan, kan apparna 

vara något för dig. Hon menar vidare att ju fler fräknar, pigmentförändringar och rynkor 

eller finnar du har, desto större skillnad kommer du att märka, och hon tillägger att om 

du inte var medveten om skönhetsfelen tidigare så blir du definitivt det nu. Hon tillägger 
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även:  

 

”Kom ihåg att du är fin som det är!” (s. 68).  

 

Med citatet menas att du, trots fläckar och rynkor, fel utseende på näsan eller för stor 

haka, är fin som du är. 

Denna text kommer med dubbla budskap. Å ena sidan ger den tips på appar du kan 

använda dig av för att se annorlunda, snyggare ut. Å andra sidan förklaras att du är fin 

som du är. Tidningen reproducerar rådande ideal och pekar på att utseendet spelar roll, 

oavsett om du är fin eller inte. För det fina är vad som fokuseras på även i citatet ovan. 

Inte om du är bra på annat sätt, utan fin. Detta kan genom normkritiken förstås på så sätt 

att media, som redan har stor makt, kan få än större makt genom att följa normerna och 

får därmed ännu större utrymme att upprätthålla normen (Jämställ, 2013). Det kan även 

förstås genom heteronormen och tvåkönsnormen där kvinnan ska vara feminin, samt det 

feminina och maskulina ska vara varandras motsatser och dessa förhåller sig på vissa 

sätt till varandra (Med rätta att vara, 2017). Kvinnligheten är även något som kan 

skapas, bara man får rätt vägledning vilket apparna hjälper till med (Ambjörnsson, 

2008). Media kan alltså få mer makt genom att reproducera idealen som här blir 

mannens och det maskulinas motsats, och ses som något som faktiskt är riktigt genom 

de normer vi har i samhället. 

 

5. 1. 4. Idealens motsats 

 

Normkritiken menar att normen inte finns i kraft av sig själv. Den finns bara i relation 

till en tänkt och utpekad motpol (Ambjörnsson, 2008). Normer och ideal kommer med 
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motsatser som alltså också menas vara det som är fel och onormalt. Vad jag funnit i 

bilagornas texter efter att närmare analyserat dessa, är att motsatserna ofta också 

omnämns. De nämns på ett sätt där övervikt, att vara tjock och se gammal, ofräsch och 

ful ut är det som vi ska bort ifrån. Begrepp som rynkor, pigmentfläckar, glåmig hy, 

trötthetstecken, mullig, dubbelhaka och extrakilon nämns. I 34 av texterna benämner 

dessa ”fel”. Dock ligger detta latent i samtliga 48 texter.  

Texterna kommer med tips på hur vi ska äta, klä oss, sminka oss, sätta upp håret 

etcetera, för att kunna uppfylla idealen. 

  

5. 1. 4. 1. Åldrande 

 

När det gäller åldrandet menar Gunnarsson (2016, 13 juli) att ingen vill se ut som en 

gammal kutryggig gumma. Hon förklarar vidare hur ögonkräm bör användas mot de 

första fina linjerna som ofta syns runt ögonen, hur rynkorna i pannan döljs med lugg 

samt hur fel färger på sminket kan framhäva linjer och rynkor runt ögon och läppar. 

Avslutningsvis tillägger hon att bland annat Botox kan användas för att minska 

"bekymmersrynkan" mellan ögonbrynen eller rynkorna runt ögonen. Nilsson (2017, 28 

mars) ger också förklaringar till hur hon menar att vi ska göra för att fortsätta se unga ut. 

Vi ska ha lugg om vi inte vill att ”arg-rynkan” i pannan ska synas och använda 

foundation för att inte pigmentfläckar ska synas. Om vi är tunnhåriga ska vi sätta upp 

håret eller knyta en scarf om det. Hon kommer även med tröst till den mulliga tvillingen 

och till den som har fet hy som ung. Hon menar att underhudsfett gör rynkor mindre 

framträdande och att den mulliga tvillingen därför vinner i det långa loppet. Fet hy blir 

inte lika rynkig som torr och den som har fet ungdomshy blir därför belönad som äldre. 

Att bli äldre är i detta fall bra, men inte att se äldre ut. Hyn ska hållas rynkfri. Detta kan 
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kopplas till synen på fertilitet, att kvinnan bör vara i fruktbar ålder och att kvinna ska 

utstråla detta (Pettersson, 2012, 24 oktober). Att bli äldre minskar kvinnans fertilitet. 

För att fortfarande ses som något sexuellt ur den synpunkten, bör kvinnan alltså vara 

rynkfri för att se ung ut. 

 

 

5. 1. 4. 2. Övervikt 

 

Att vara överviktig är något som på olika sätt ofta nämns. Flinkenberg (2017, 26 mars) 

menar att: 

 

”… tråkigheter på grund av inaktivitet är övervikt…” (s. 24).  

 

Att benämna övervikt på ett sådant sätt gör att övervikt blir något negativt. Varför det 

skulle vara negativt diskuteras inte alltid. Dock går det att genom normkritiken förstå att 

detta är något som är det motsatta till dagens ideal och att det därför är något som inte är 

önskvärt (Med rätt att vara, 2017).  

De gånger det nämns tar texterna upp hälsoaspekten med att vara överviktig. 

Exempelvis nämner Flinkberg (2017, 26 mars) att detta skulle vara att tillhöra 

målgruppen för de som larmrapporter skriver om och ett begrepp som tas upp är 

mysviktig. Gunnarsson (2016, 9 december) skriver om putmage, bukfetma, degig och 

mjuk mage samt ballongmage som negativt för hälsan. De medicinska idéer som finns i 

dag stödjer den smala kroppen, vilket varit en del i skapandet av detta ideal (Bolmstedt, 

2002, mars). Detta kan vara en del i varför det inte negativa hälsoaspekter med att vara 

smal eller till och med tunn inte diskuteras, ej heller om det skulle finnas fördelar med 

att ha, vad Gunnarsson (2016, 9 december) nämner, mjuk mage eller vara mysviktig 
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(Flinkberg, 2017, 26 mars).  

Vad vi ska göra för att inte bli överviktiga, få bort eventuell övervikt eller om du är 

soffpotatis, som Anter (2016, 2 september) skriver, ges som förslag att börja promenera, 

vardagsmotionera och se över kosten. Prage (2017, 4 januari) menar att vi inte ska 

”översnacksa” då bland annat detta kan vara riskabelt för midjemåttet.  

En bidragande orsak som också nämns i samband med övervikt är sömn. Byqvist (2016, 

1 november) menar: 

 

”Den som sover dåligt har lättare att dra på sig extrakilon…” (s. 19).  

 

Med dessa förslag, om exempelvis sömn, kan det komma känslor av att misslyckas. 

Sömnen kan vara något som vi inte så lätt kan göra något åt. I och med kunskapen om 

att dålig sömn kan ge en extrakilon, så kan det få en person som redan är orolig eller 

mår dåligt över detta att må ännu sämre. Även dessa råd om hur och vad vi ska äta kan 

ge press och en känsla av misslyckande.  

Hur mycket får vi äta för att inte ”översnacksa”? I stället för att riskera att göra detta, 

skulle detta råd kunna göra att vi inte äter alls av det som vi skulle vilja äta. Tidigare 

forskning har visat att sådan påverkan från media kan leda till osunt förhållande till mat 

och utvecklas till ätstörningar (Perloff, 2014).  

Ingen beskriver vad övervikt är, eller hur pass mycket överviktig man måste vara för att 

det enligt dem ska vara en hälsofara. Även i detta läge reproduceras alltså ett ideal av att 

vara smal, och den lilla och korta förklaring som ges till varför vi ska sträva efter denna 

norm är då att övervikt är en hälsofara. Vidare förklaring ges ej. 

I Lundells (2016, 9 december) intervju med Hanna Hedlund nämns småmullig. Hanna 

menar att trots sina extrakilon så älskar hon sig själv. Ett sådant uttalande är bra för att 

förklara att extrakilon är okej och att du kan tycka om dig själv ändå. Dock förtydligar 
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detta även att extrakilon och att vara mullig skulle vara annorlunda och inte hamnar 

innanför normen för hur vi ska se ut, då Hanna ger en förklaring till att hon ”trots” att 

hon inte är smal tycker om sin kropp. Detta visar att Hanna på sätt och vis måste ge en 

förklaring till att det går att tycka om sin kropp trots att man inte är smal. Hade hon varit 

smal hade det aldrig förekommit en kommentar angående att hon mår bra och att hon 

tycker om sig själv trots att hon inte är smal. Åter igen visar detta på hur det smala är 

ideal, hur media är en stor del i att reproducera detta, att utan en motpol skulle inte det 

andra finnas (smal/tjock) och när det gäller idealen så är det det enda som är rätt, och är 

du på det andra sättet så är du fel (Med rätt att vara, 2017). 

 

 

5. 1. 4. 3. Oattraktiv 

 

Att inte vara smal eller att inte se ung ut handlar om att inte vara attraktiv. Dock tas det 

upp fler sidor av att inte vara attraktiv, eller snygg. 

Gunnarsson (2016, 13 juli) menar att med rätt klackskor får de flesta bättre hållning och 

upplever att benen ser både längre och smäckrare ut. Längden verkar höra till just 

benen.  

Att sticka ut bland mängden genom att som kvinna vara lång var något som också togs 

upp i tre stycken special-reportage i Aftonbladet söndag (Devert, 2017, 2 april). 

Kvinnorna hade nu i vuxen ålder kunnat känna sig nöjda eller stolta över sina kroppar, 

men det hade inte varit lätt när det kom till blickar från andra, att köpa kläder samt att 

bli kallad saker. Känslan av att vara annorlunda, i och med att vara längre än 

genomsnittet, reproduceras av Aftonbladet. Syftet är möjligtvis det motsatta, att visa på 

skillnader och olikheter. Genom att visa på kvinnornas längd och hur de känt sig 

annorlunda både inför individer och samhället skulle det även kunna få motsatt effekt. 
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De fortsätter att visa att detta är annorlunda. 

Kvinnan ska alltså vara lång, men på rätt sätt. Kvinnan ska ha långa ben, men som 

helhet inte vara lång. Att dessa ideal fortsätter att finnas till kan förstås från två 

aspekter. De långa benen ska kvinnan ha för att behaga männen, att vara heterosexuellt 

attraktiv och gångbar och med detta finns även en ovilja att betraktas som okvinnlig 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Det kan också kopplas till att männen generellt är 

längre än kvinnor. Om en kvinna är längre så hamnar hon utanför normen och ses ej 

som åtråvärd eller normal (Med rätt att vara, 2017). 

 

 

5. 2. Användning och identifiering av kroppen 

 

De flesta texter gav ej svar på vad kropparna ska användas till efter ändrat utseende eller 

ändrad kost. Varför vi ska förändra vårt utseende är alltså något som ofta inte nämns 

eller diskuteras. De texter som ändå ger förklaringar till detta menar bland annat att vi 

ska använda skönhetsappar som förändrar utseendet för att få tillräckligt snygga 

porträttbilder till jobbansökan (Nilsson, 2017, 11 mars). Enligt den evolutionära 

spelteorin skulle en vilja att ha dessa porträttbilder kunna kopplas till att detta kan ge 

fördelar i samspel med andra (Lindahl, 2017). Inom samma teori kan det även kopplas 

till hur individer väljer att imitera andra personer som är mer framgångsrika (Sigmund, 

2009). Personer som är mer framgångsrika är exempelvis våra idoler eller andra kända 

personer vi ser upp till. Ofta kan dessa personer ses med ett utseende som inte är deras 

naturliga. Vi härmar dessa för att uppnå framgång. 

Om du vill vara hälsosam kan du med träning och rätt mat förbli frisk och må bra både 

fysiskt och mentalt (Prage, 2017, 4 januari; Falk, 2016, 5 augusti), bli piggare och 

gladare, sova bättre, bli mer rörlig och inte få lika stora problem med PMS (Lundell, 
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2016, 16 november). Detta är, vad Lundell (2016, 16 september) menar, att ge kroppen 

vad den behöver. Du kan även i och med detta få den mage du drömmer om 

(Gunnarsson, 2016, 9 december). Den mage jag drömmer om och vad kroppen behöver 

är alltså vad jag kan få genom träning och den kost tidningarna skriver om. Tidningen 

lägger alltså sina reproducerade ideal i munnen på oss och bestämmer hur vi ska tänka 

om just detta, vilket är något som kan förstås utifrån dagordningsteorin där media 

genom sitt språk kan kontrollera vad vi tänker på och hur vi tänker om detta (Järvå & 

Dahlgren, 2013). 

 

 

5. 3. Avslutande analys 

 

Avslutningsvis menar jag att det mesta av resultatet går att koppla till dagordningsteorin 

så väl som den evolutionära spelteorin. Då merparten av analysen hittills gjorts genom 

ett normkritiskt perspektiv kommer jag därför att göra en avslutande analys av resultatet 

genom dessa andra två teorier. 

Resultatet visar på vad media har för dagordning (Järvå & Dahlgran, 2013) när det 

kommer till framställan av kvinnor, vilket främst visas i de centrala teman som 

redovisas (ung, smal och snygg samt dess motsatser åldrande, övervikt och oattraktiv). 

Medias makt genom språket påverkar allmänhetens dagordning (Järvå & Dahlgren, 

2013), exempelvis i frågan om hur vi kommer att se på kvinnan, vilka attribut hos 

kvinnan vi kommer att tänka på och hur vi agerar därefter. Exempel på vad media vill 

att vi ska tänka på och hur, är alla de tips som ges angående var vi ska lägga fokus för 

att se yngre eller snyggare ut (Gunnarsson, 2016, 13 juli; Lundell, 2016, 3 juni; Nilsson, 

2017, 11 mars; Nilsson, 2017, 28 mars). Hur vi agerar, medvetet eller omedvetet, efter 

påverkan av medias idealisering kan exempelvis vara genom en gastric-bypass-
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operation (Lundell, 2016, 14 oktober). I texten beskrivs dock hur Louise gjort 

operationen på grund av sin hälsa och Louise menar att det inte handlat om att hon känt 

sig oattraktiv. Trots detta visar hon på att hon vill förändra sitt utseende. Louise gjorde 

bröstoperationer för att ge brösten ett visst utseende.  

I Örvells (2016, 13 maj) intervju med Gry Forsell framgår att Gry fått sunda ideal från 

sin mamma. Men trots detta visar Gry, precis som Louise, vikten av ett ”bättre” 

utseende. Gry berättar att hon nu får manikyr, pedikyr (det är enligt henne viktigt med 

fina fötter på sommaren) samt ansiktsbehandlingar, vilket gör att hon ser ut som en 

nyponros. Både Louise och Gry torde med tanke på sina handlingar blivit påverkade av 

medias påminnelser om kvinnans korrekta utseende. 

Enligt den evolutionära spelteorin gå det att se hur media förhåller sig i ett spel 

gentemot allmänheten, samt medborgarna mellan varandra, ofta på ett sådant sätt som 

gör att våra handlingar resulterar i något positivt för oss själva. Det kan även handla om 

samarbete och konflikter (Lindahl, 2014). Media samarbetar med varandra och kanske 

vad det tror med allmänheten för att visa något som de tror att allmänheten vill ha. Men 

det kan även vara eller bli en konflikt där emellan. Genom medias sätt att idealisera 

kvinnan kan en konflikt eller meningsskiljaktighet skapas, kanske främst när det gäller 

allmänheten mot medias framställan av kvinnan. En direkt konflikt ger inte detta 

resultat någon bild av. Dock går det att läsa i Lundells (2016, 9 december) intervjuer om 

hur Tilde de Paula Eby och Hanna Hedlund pratar om vikt och kroppens storlek på ett 

annat sätt än den ideala bilden media ger. Tilde menar att viktuppgång hör till åldrandet 

och Hanna berättar hur hon mår bättre som lite större jämfört med tidigare när hon var 

smalare.   

Ideal och normer kan vi kalla det som är det mest framgångsrika för oss. Då vi bland 

annat genom media får "lära oss" det korrekta sättet att leva och se ut så kommer vi att 

härma detta (Sigmund, 2009). På så sätt kan detta framgångsrika sätt att bland annat se 
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ut bli allt mer vanligt och på så sätt reproduceras idealen. Detta visar och lär media ut 

genom texter och bilder. För att göra det mer intressant har kända personer intervjuats 

(Lundell, 2016, 9 december; Övrell, 2016, 13 maj). Vi kan därmed följa kändisarnas tips 

eller utseenden för att bli framgångsrik både när det kommer till normer och ideal samt 

för en eventuell mer framgångsrik karriär. En annan hjälp i den riktningen ger Nilsson 

(2017, 11 mars) med sitt tips om att använda sig av skönhetsappar. Dessa kan du enligt 

henne använda dig av för att få tillräckligt snygga porträttbilder för jobbansökan. 

 

6. Diskussion 

I denna del kommer jag att diskutera och tolka de resultat undersökningen kommit fram 

till. Detta görs genom en sammanfattning av huvudresultatet samt genom en 

resultatdiskussion utifrån syfte och frågeställningar. För att få ytterligare en nyans av 

den idealisering som ses i media har jag valt att slutligen nämna oppositioner mot de 

normer och ideal som råder. 

 

6. 1. Sammanfattning  

 

Orsaken till att jag ansåg att denna studie behövde undersöka hur kvinnan framställs i 

media, var att synliggöra inte bara hur media producerar och reproducerar normer och ideal, 

utan även ge en bild av hur det ser ut i samhället i stort. Hur kvinnor framställs i media är 

något som bör diskuteras redan i skolan, för att ge barn och ungdomar en grund till 

kritiskt tänkande angående i detta fall, medias sätt att upprätthålla normer. Vad jag 

frågade mig inför denna studie var vilken typ av kvinnokroppar som diskuteras, vilka 

kroppsideal som konstrueras samt vilka centrala teman som lyfts fram i texterna.  
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Tidigare forskning samt kunskapsläget visar bland annat på att normer och ideal 

förändras, men med återkommande ideal cirka var tionde år. Det har gått från att vara 

tunn till att vara mullig. Från att se ynklig ut till stark. Ett ideal som följt med sedan 

början av 1900-talet har varit var kvinnan ska ha hår och var det ska rakas bort 

(Bolmstedt, 2002, mars). 

Media har stor makt och hur media framställer kvinnan är därför viktigt för hur vi ska 

komma att se på kvinnor. Det finns en hel del forskning kring hur kvinnor i olika åldrar 

blivit påverkade av både hur modeller, kändisar och vänner och bekanta framställs och 

framställer sig i media. Bland annat kan synen på och intaget av mat förändras, vilket i 

värsta fall kan leda till ätstörningar (Blomstedt, 2002, mars), men också en mer 

hälsosam syn på mat hos kvinnor men hög självkänsla (Mask & Blanchard, 2011). Ofta 

förändras synen på en själv i samband med media-konsumtion där kvinnor framställs på 

ett objektifierat sätt. Detta kan leda till ett sämre mående och en vilja att förändra sitt 

utseende (Fardouly et. al, 2015; Perloff, 2014; Slater & Tiggerman, 2016). 

Genom att ha analyserat 48 texter från Aftonbladets och Expressens inkluderade 

bilagor, har jag sett hur en snäv bild av normen att se ut som och vara kvinna beskrivits. 

Liksom andra medier är även dessa tidningar en del av att producera och reproducera 

ideal. De kvinnokroppar som omnämns är långa, tunna, smala, tjocka, normalviktiga, 

unga, gamla, snygga, sexuella, normala, starka. De ideal som till störst del skapats 

genom dessa omnämnda kroppar är att vara ung, smal och snygg, vilka tillsammans 

med idealens motsatser bildar de centrala teman som hittats i texterna.  

 

6. 2. Resultatdiskussion 

Texterna har till stor del handlat om hur vi ska förändra oss för att se ut på ett visst sätt. 

Detta med bland annat hur håret ska se ut, hur kläderna ska vara, hur vi ska träna, men 
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framför allt hur vi ska äta rätt. Detta torde ha att göra med att stor del av texterna 

kommer från bilagan Allt om LCHF som är specifikt inriktat på en diet-metod. Flertalet 

av texterna kommer från resterande bilagor. Dessa är inte specifikt inriktade på samma 

sätt som Allt om LCHF, men även dessa kan innehålla bland annat tips på dieter. Med 

detta stora fokus på vad vi ska äta, att vi ska hålla oss till viss diet eller banta, skulle 

som ett andra steg och utlösare kunna resultera i ätstörningar (Solheim, 2011). 

Även om inte just LCHF är här för att stanna och inte kommer att vara en självklar del i 

vad bland annat Expressen vill förmedla som ett sätt att förhålla oss till mat, så kommer 

det att komma någon annan metod eller diet. Så själva metoden eller dieten är 

egentligen inte intressant i detta fall, utan det är syftet med den som är relevant. Trots att 

det nämns hälsoaspekter så har det till stor del landat i att vi ska ta till oss metoden för 

att bli smalare. De skriver det de tror att vi vill höra, vad de tror ska sälja. Det blir på 

något sätt mediernas dagordning (Järvå & Dahlgren, 2013). De ger kvinnor information 

om att det är smal, ung och snygg vi ska vara, för att sedan ”hjälpa” oss med hur vi ska 

kunna uppfylla detta. 

Att vara överviktig och tjock är något som ofta nämns. Vad som lämnar frågor är vad 

som menas med att vara överviktig och tjock, eller å andra sidan att vara smal och 

normalviktig. Orden nämns och diskuteras både på en manifest och latent nivå, men en 

förklaring till vad som menas lämnas ej.  

Hur mottagaren reagerar och tar emot det som skrivs kan bero på vem som uttalar sig i 

texterna. Är det exempelvis Charlotte Perrelli, Tilde de Paula Eby eller Hanna Hedlund 

som säger eller tycker något så skulle det kunna väga tyngre hos vissa än om en okänd 

kostrådgivare eller personlig tränare säger samma sak. Detta kan kopplas till vad 

Veldhuis et al. (2014) säger angående att vi ser upp till kändisar, vill se ut som idoler 

etcetera. Det skulle också kunna kopplas till hur vi har lättare att identifiera oss med 

personer vi känner jämfört med kändisar. Då blir det dock en vändning till att vi på 
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något sätt både ser upp till dessa kändisar, men också att det till viss del känns som att 

vi känner dem. Därför lyssnar vi hellre till vad kändisarna gör och säger, än de som ger 

råd som vi inte vet vilka de är mer än till exempelvis yrke, som personlig tränare.  

Hur vi tar till oss vad vi läser skulle även kunna ha med ålder att göra. Trots att ingen av 

de bilagor jag granskat riktar sig till tonåringar så är det inget som säger att de inte 

skulle kunna läsa om exempelvis hälsa, träning eller skönhet i bilagorna. Kanske är det 

en tjej i början av puberteten som börjar läsa om hur en kvinna ska se ut och hur vi ska 

göra för att uppnå detta. Det börjar ske förändringar med kroppen, som kanske bara det 

är antingen spännande och roligt eller jobbigt och konstigt. Att sedan samtidigt bli 

tillsagd hur du faktiskt ska se ut för att få rätt storlek på både det ena och det andra torde 

ge dessa tonåringar missnöje med den egna kroppen, vilket i sin tur kan leda till bland 

annat låg självkänsla samt ätstörningar (Amazue, 2014). Tjejerna lär sig också tidigt att 

sexualisera och objektifiera sig själva. 

Så som även Hirdman (2006) pratar om, så är framställningen av vem ”hon är” och vem 

”hon kan tänkas vilja bli” ett återkommande grundtema i texterna. Det är genom 

kroppslig förvandling som den åtråvärda identiteten verkar kunna uppnås. För vi får 

genom texterna talat om för oss vad vi bör vilja förändra och på vilket sätt. Detta är ett 

sätt för media att utöva sin makt över människan, men också för männen över 

kvinnorna. Mannen innehar en överordnad position (Ambjörnsson, 2008) och det som 

betraktas som manligt värderas högre än det som betraktas kvinnligt (Josefsson & 

Kindenberg, 2005). Vårt värde kommer att ligga i hur vi ser ut och media normaliserar 

bilden av kvinnan som objekt. 

Samtliga texter som analyserats har skrivits av kvinnor. Dessa kvinnor är också utsatta 

och förtryckta av vad de själva skriver om. Det skulle kunna ha att göra med deras egna 

vilja att se ut så som de visar. Det kan även ha att göra med att de genom sitt arbete vill 

ge oss vad de tror att vi vill ha, för att tidningarna och deras arbete ska finnas kvar, samt 
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att de vill hålla sig fast vid en högre position inom både arbetet och samhället, vilket 

inte är lika självklart för kvinnan som för mannen. Kvinnan måste alltså därför förtrycka 

sig själv för att kunna nå vissa mål. Genom sitt sätt att skriva och ge ut dessa texter kan 

de vara männen till lags. Kvinnan som är underordnad mannen i samhället 

(Ambjörnsson, 2008) gör detta som strategi, att som enligt den evolutionära spelteorin 

härma de mer framgångsrika och privilegierade för att ta sig framåt (Sigmund, 2009). 

Kvinnorna visar upp bilder på kvinnor i media så som männen tycks vilja ha dem. 

Kvinnan ska behaga mannen (Ambjörnsson, 2008). Enligt normkritiken blir det tydligt 

hur den normativa heterosexualiteten och tvåkönsnormen råder. Butlers (1990) 

heterosexuella matris visar på den struktur som präglar vårt samhälle och som formar 

våra vardagliga relationer. Den homosexuella matrisen anses på olika sätt vara 

tvingande och begränsande då det är en obligatorisk heterosexualitet som binder oss i 

vissa könsmönster. Ett sådant mönster skulle exempelvis kunna vara hur kvinnan blir 

den som ställs ansvarig för mannens sexualitet. Kvinnan ska bland annat vara snygg. 

Men är du ”för snygg” kan du få tillsägelse på jobbet för att ha för utmanande kläder 

eller liknande och blir i och med det ansvarig för något som egentligen ligger hos 

mannen. 

Olika delar i samhället samarbetar för att upprätthålla normer och ideal (Livskick, 

2014). En maktposition som både media och männen besitter, är något som jag tänker 

inte så lätt lämnas över eller delas frivilligt. Men det är när strukturer förändras i stället 

för att individerna ska anpassa sig, som en hållbar och långsiktig förändring sker 

(Jämställ, 2013). Media som har makt att upprätthålla idealen och normerna, har även 

makt att förändra dessa. De måste börja ta ansvar för det förtryck de kommunicerar. De 

kan inte längre skylla på att vad de visar och skriver är vad kvinnor vill ha. För trots 

eventuella bilder eller texter på och om kroppar som ej är normativa så lägger de 

fortfarande fokus på kroppen. Det visar på att media förmedlar att kroppens utseende är 
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vad som spelar roll hos kvinnan, inte exempelvis vad kroppen kan eller hur den känns. 

 

 

6. 3. Avslutande diskussion 

 

De rådande idealen är något som de flesta blir påverkade av och många gör även sitt för 

att följa dessa. Dock finns det krafter, från klädkedjor och modellagenturer till bloggare 

och privatpersoner, som gör sitt för att synliggöra de människor som inte passar in i 

normerna och idealen. Med detta tänker jag att de vill visa att det motsatta och det som 

inte anses vara normen också finns, och för att berätta att du inte behöver ändra dig för 

att duga, men också för att synliggöra de strukturer som upprätthåller idealen. Som en 

motkraft till det förtyck som sker genom medias sätt att framställa kvinnor, vill jag kort 

nämna några av dessa oppositioner mot idealen. 

Moha Frikraft tog sig an ett projekt tillsammans med fotografen Tomas Gunnarsson. 

Syftet med projektet var att spegla mänsklighetens mångfald. Moha, som har en cp-

skada, ADHD, Aspergers syndrom och är rullstolsburen, tog sig an detta projekt för att 

visa att alla kan bli modeller och att alla kroppar är unika och vackra som de är. Hon 

ville vara en förebild och visa att hon finns. Detta gjorde hon genom att i projektet 

posera som underklädesmodell (Yoldas, 2016, 2 augusti).  

Australiensiskan Madeline Stuart, med Downs syndrom, var överviktig och bestämde 

sig år 2015 att bli hälsosam för att följa sina drömmar. Hon gick ner 20 kilo och senare 

samma år var hon med på catwalken efter att hon sagt till sin mamma att hon ville bli 

modell. Mindre än två år efter att hon debuterat på catwalken lanserade Madeline sin 

egna klädkollektion ”21 Reasons Why by Madeline Start” (MadelineStuart, 2017). 

Genom att Madeline med Downs syndrom har lyckats som modell har hon utmanat 

modebranschens normer. Bilder som lagts ut på internet på Madeline har hyllats av 
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mången privatperson och hennes historia har publicerats världen över. Tillsammans kan 

vi göra skillnad och på exempelvis ett sådant sätt som Madeline ta makten och förändra 

strukturer. Jämställ (2013) menar att när strukturer förändras i stället för att individerna 

ska anpassa sig, kan en hållbar och långsiktig förändring ske. Vad jag frågar mig är 

huruvida Madeline fått en plats inom modebranschen om hon fortsatt vägt 20 kilo mer. 

Hon var kanske tvungen att anpassa sig till sina drömmar genom viktnedgång. Trots 

detta tyder hennes medverkan på bland annat catwalken på en mer öppen och tillåtande 

attityd kring modellernas rådande snäva ideal. 

Natashja Blomberg, även känd som Lady Dahmer, skriver i sin blogg bland annat om 

kroppsaktivism. Under rubriken ”tjock verklighet” skriver hon exempelvis att det är 

okej att vara tjock och lyfter även det positiva med detta. Hon beskriver hur 

omgivningen ser på och bemöter tjocka, bland annat hur tjocka oftare ifrågasätts än 

smala och därför oftare måste stå till svars för sina handlingar (Lady Dahmer, 2017). 

Natashja utmanar genom sin blogg det ideal som studiens resultat visar på reproduceras 

av dagstidningarnas bilagor, att vara smal. Hennes sätt att uttrycka sig är normkritiskt 

vilket gör att hennes texter inkluderar personer som inom samhällets normer och ideal 

exkluderas. 

Dessa tre exempel synliggör de normer som finns i samhället genom att synliggöra sig 

själva. Ingen av personerna ser ut som den ideala kvinnan och därför märks det så 

tydligt när de bryter normerna av att inte synas i media. Men att förtydliga och trycka på 

att det är en person med exempelvis någon funktionsnedsättning som syns på bild, kan 

bli ett ytterligare steg mot vi och dem, i stället för att det bara är en naturlig del som inte 

ens behöver nämnas. Dock tänker jag att vi inte kommit så långt än. Det skulle oavsett 

inte bli naturligt för oss att se personer med funktionsvariationer, eller tjocka personer i 

media, då det är så långt bort från normerna. Därför är deras agerande en bra början mot 
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en mer varierad bild av kvinnor i media. 

 

7. Relevans för socialt arbete 

Denna del redovisar för hur studien är relevant för det sociala arbetet samt vad socialt 

arbete är och står för. Det diskuteras även vad som kan göras vidare i arbetet mot det 

förtryck kvinnor utsätts för, samt vad det kan ge för konsekvenser i frågan om bland 

annat självkänsla hos kvinnor. 

Enligt International Federation of Social Workers (2017) är den globala definitionen av 

socialt arbete att bland annat jobba mot förtryck och ojämlikhet. Detta sker på individ-, 

grupp- och samhällelig nivå, lokalt såväl som globalt. Det har sin grund i behovet att 

utmana och förändra de strukturella förhållanden som bidrar till marginalisering, social 

utslagning och förtryck.  

Välfärdsarbete sker i stor utsträckning med hjälp av språket (Börjesson & Rehn, 2009), 

vilket även till stor del är det medel media använder sig av. Genom språket kan man få 

makt, en makt som exempelvis både välfärdsstatens institutioner och media besitter, där 

klassificeringar av befolkningen ständigt pågår. Inte sällan kan man känna sig utsatt för 

en stereotypisering som man gärna vill värja sig från. Hur en viss social kategori eller 

identitet värderas har stora konsekvenser, för såväl individer som politiska system 

(Börjesson & Rehn, 2009). Om förhållandena är rätt kan just politiken stödja sociala 

normförändringar, vilket hjälper till att ta itu med även globala problem (Nyborg et al., 

2016). För hur kvinnor framställs i media är ett globalt problem. Kvinnor framställs på 

olika sätt i media runt om i världen. På det sätt kvinnor framställs utifrån ideal och 

normer, bidrar till ett strukturellt förtryck. Det är därför viktigt att, till att börja med, ha 

en förståelse för hur kvinnor framställs inte minst i dagspressen, då detta kan ses som en 

slags sanning om hur världen är beskaffad (Järvå & Dahlgren, 2013) och vad som är 
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normen. Detta blir till vad kvinnor strävar efter. Då idealen ofta är svåra att uppnå leder 

detta till kroppsligt missnöje. Detta i sin tur kan leda till låg självkänsla, ätstörningar, 

missbruk, depression eller en vilja att, redan som 6-åring, vilja klä sig mer sexigt (Slater 

& Tiggemann, 2016). Genom en förståelse för hur kvinnan framställs, samt medias 

påverkan på kvinnor kan vi alltså få ökad förståelse för varifrån ett visst mående eller 

beteende hos kvinna kan komma ifrån. Vetskapen kan hjälpa oss att arbeta 

förebyggande i ett försök att förhindra att framtida problem uppstår 

(Akademikerförbundet SSR, 2011). Detta går att göra bland annat genom att prata med 

barn och ungdomar i exempelvis skolan om media och dagspress och de ideal som 

produceras och reproduceras där, samt hur dessa kan komma att påverka oss. I och med 

detta behövs även ett kritiskt synsätt läras, då det är viktigt att kunna tänka kritiskt kring 

vad vi ser och läser för att minska hur vår självbild påverkas av idealen och normerna. 

Indikerat förebyggande arbete bedrivs när problem redan har uppstått och det kan finnas 

behov av behandling. Om hjälpen kommer vid rätt tillfälle kan det i ett längre 

perspektiv förebygga att problem förvärras eller blir permanenta (Akademikerförbundet 

SSR, 2011). Individen så väl som någon i omgivningen kan uppmärksamma ett behov 

av hjälp. Hjälpen som behövs kan handla om exempelvis familjeterapi eller enskilda 

samtal, där hela familjen eller individen får kunskap och vägledning i hur en viss 

problematik kan hanteras. Detta är något som går att använda sig av vid bland annat 

ätstörning, missbruk, depression och ångest. 

Det behövs alltså ett arbete på strukturell så väl som grupp- och individnivå för att 

arbeta mot den snäva och objektifierande bild som kvinnan ges i media, samt att hålla 

igång en dialog kring detta bland annat i skolan. 
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själv. " Text: 
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äldre, nu stolt. Normallång 

  

"Jag saknade att få 

vara vanlig." Text: 

Jessika Devert, i 

Aftonbladet 

söndag, sid 62-64. 

2 april 2017.  

Snygg, vackra Lång – som udda, men också bra då 

kunna se ordentligt och att synas. 

Det finns många saker som är svåra 

när man är lång och tjej, som man 

antagligen aldrig tänker på om man 

är av normallängd. kort 

 
Att vara längst- 

som en del av 

identiteten 

"Ungdomskoden - 

skönhetstricken 

som lurar andra att 

du är yngre ..." 
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Nilsson, i 

Aftonbladet 

specialbilagor, sid 
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2017. 
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ung, yngre, piggt, 

föryngring, 

normalvikt, bra 

hår, fylliga läppar, 

sexuell, naturlig 
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scarf om. Lugg för att ta bort ”arg-
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som ungdoms- och fertilitetskod. 

Glatt leende för att uppfattas som 

yngre ”Borsta tänderna innan du 

dricker rödvin, så fastnar inte färgen 

på placken, och ta mjölk i kaffet så 

blir inte missfärgningen så hård”. P-

piller innehåller östrogen som gör 

att vi binder mer vatten i kroppen, 

  



 

 

 
 

vilket slätar ut ansiktsdragen. 

"Vårfräsch!" Text: 

Hanna Radtke 

Bergström, Erika 

Scott & Veronica 

Larsson, i 

Aftonbladet 

söndag, sid 26-31. 

12 mars 2017.  
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fräschör, glow, 
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jämn, rosig, hårfri 
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"Sov mer, ät rätt 
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alltid mat ståendes 

på ett ben" - Gå 
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enkel aktivitet i 

timmen" Text: 
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Aftonbladet 
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26 mars 2017.  
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bla mysviktig.  

  

"må bra" Text: 

framgår ej, i 

Aftonbladet 

söndag. 26 mars 

2017.  
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trötthetstecken 

  

"Solgul" Text: 

Anna Lundkvist, i 

Aftonbladet 

söndag. 19 mars 

2017. Text: Anna 
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Text: framgår ej, i 

Aftonbladet 

söndag, sid 20. 19 

mars 2017.  

Fukt, lyster, 

fräschör 
Minska uppkomsten av 

ålderstecken. Mjuk hud – piggt 

intryck. 

  

"BÄSTA Vårens 

nyckelplagg" Text: 

Hélena Yllmark, i 

Aftonbladet 

specialbilagor, sid 

52-58. 11 mars 

2017.  

Fräscht, snyggt Markera midjan med brett bälte eller 

knytskärp för timglasform  

  

"Nytt" Text: 

framgår ej, i 

Aftonbladet 

specialbilagor. 11 

mars 2017.  
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Marina Nilsson, i 

Aftonbladet 

Specialbilagor, sid 
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"PASTELL - 

TRENDIGA VAL 

JUST NU! 

Sminktrenden i vår 

är.." Text: Agneta 

Elmegård, i Klick!, 

sid 42-43. 24 mars 

2017.  

Pigg, babyhud, hel 

och len, fräsch 
Normal till torr hy, återfuktar läppar, 

rosiga kinder. 
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SKÖNHETSAPPAR 

du inte vill missa" 

Text: Marina 

Nilsson, i 

Aftonbladet 

specialbilagor, sid 

66-68. 11 mars 

2017. 
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varje spår av åldrande. ”Ju fler 
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att skaffa färgade linser, bleka 
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Porträttbilder 
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Bilaga 2 

Expressen 

Rubrik och bilaga Vilka ideal 

omnäns/vilka 

begrepp? 

Vilka utseenden o. likn. 

omnämns/på vilket sätt? 
Vad ska 

kroppen 

meningen 

användas 

till? 

På vilket sätt ska 

man identifiera sig 

med detta? (Bli 

lyckligare, mer 

framgångsrik?) 

"Gå dig smal - 

tappa 4 kilo - Slipp 

krångliga dieter!" 

Text: Frida Anter, i 

Min hälsa, sid 16-

17. 2 september 

2016. 

 
Om du är en soffpotatis som 

börjar promenera, 

vardagsmotionera och se över 

kosten är det inte omöjligt att gå 

ner fyra kilo på fyra veckor.  

  

"Rasa i vikt med rätt 

mat - spara 

träningen till 

senare" Text: 

Christina Lundell, i 

Allt om LCHF, sid 

38-40. 5 augusti 

2016.  

Viktras, gå ner i vikt, 

viktminskningsdiet. 

  
Hålla sig frisk på 

lång sikt 

"Tappa kilon i två 

steg - så lyckas du 

med 

viktminskningen!" 

Text: Christina 

Lundell, i Allt om 

LCHF, sid 12-13. 5 

augusti 2016.  

Lättare, 

viktminskningsperiod, 

viktminskningsmetod, 

minska i vikt, diet, 

viktstabilitet,  

Övervikt. 
  

"Bränna fett – 

maten, dryckerna, 

återhämtningen" 

Text: Ninna Prage, i 

Expressen magasin, 

sid 6-13. 4 januari 

2017.  

 
Bränna fett, viktminskning. 

”Underlätta för dig själv genom 

att lägga upp lite mindre än du 

brukar.” ”Riskabelt för 

midjemåttet.” ”Översnacksa.” 

”Tajta till kroppen.” 

 
Att förbli frisk och 

må bra både fysiskt 

och mentalt. 

"En siffra på vågen 

säger ingenting" - 

Doreen Månsson om 

vikt, löpning & mat" 

Text: Christina 

Lundell, i Min hälsa, 

sid 14. 1 december 

2016.  

Vältränad. 

Bikinisnygg. Stark, 

snabb och stadig. 

Coolare och snyggare. 

Förr var ”extrem ohälsosam.” 
  

"Jag är duktig på 

powernaps" - Tilde 

de Paula Eby om 

kost, motion & vila" 

Text: Christina 

Lundell, i Min hälsa, 

sid 12-13. 9 

Frisk, stark, pigg, 

glad. 
”Tar du midjemått?” ”Har varit 

lite för smal.” ”Att gå upp i vikt 

är en del av åldrandet. Jag har 

ingen ambition att se likadan ut 

nu som jag gjorde när jag var 

20.” 

  



 

 

 
 

december 2016. 

"Platt mage – kost, 

motion & tips för 

alla former" Text: 

Elin Gunnarsson, i 

Min hälsa, sid 18-

22. 9 december 

2016.  

Platt, stark och frisk 

mage. 
Putmage, bukfetma, 

ballongmage som negativt för 

hälsan. Degig, mjuk mage. 

Underhudsfett. 

 
Du kan få den mage 

du drömmer om. 

"Jag försöker unna 

mig tid till träning" - 

Hanna Hedlund om 

sömn & livsbalans" 

Text: Christina 

Lundell, i Min hälsa. 

9 december 2016.  

 
Småmullig. ”Extrakilon” men 

älska mig själv trots det. Smal 

(nämner detta i samband med 

att mår bättre nu än när smal). 

 
Jag vill vara kvar 

här så länge det bara 

är möjligt.  

"Ät dig pigg och 

smal! - få mer 

energi med LCHF" 

Text: Christina 

Lundell, i Allt om 

LCHF, sid 10-11. 16 

november 2016.  

Smal. 
  

Bli piggare, gladare 

"Slipp ditt kvällssug 

- Tappa 1 kilo i 

veckan. Mätt med 

nyttiga snacks" 

Text: Lotta Byqvist, 

i Allt om LCHF, sid 

19. 1 november 

2016.  

 
”Extrakilon”, den som sover 

dåligt har lättare att dra på sig 

detta. 

 
Konsensus är att 

genom att inte äta på 

kvällen så går du ner 

i vikt. Tips på hur 

du kan slippa suget 

= gå ner i vikt. Du 

ska gå ner i vikt. 

"Nu unnar jag mig 

kläder i storlek 36" - 

Louise om det nya 

sockerfria livet" 

Text: Christina 

Lundell, i Allt om 

LCHF, sid 14-15. 14 

oktober 2016.  

Den ständiga 

drömmen och strävan 

var att bli 

normalviktig och 

viktstabil. Smal. 

Återgå till övervikt var efter 

operationen (gastric bypass) 

skamfullt. Bröstlyft och en 

bröstförstoring, det fanns bara 

hud kvar av brösten.  

  

"Slipp suget med 

LCHF - och tappa 

extrakilon" Text: 

Christina Lundell, i 

Allt om LCHF, sid 

19. 16 september 

2016.  

 
Med lägre insulinnivåer blir 

kroppen sämre på att gå upp i 

vikt. Tappa ”extrakilon”.  

 
Ge kroppen vad den 

verkligen behöver. 

"Det satt en stor 

limpa på magen" - 

Veronica minskade 

midjan med LCHF" 

Text: Christina 

Lundell, i Allt om 

LCHF, sid 14-15. 16 

september 2016.  

Smal. Former. 

Viktminskning. 
”Soffade till oss”. Faktum är att 

magen hängde ner över 

byxkanten, rumpan blivit större 

och brösten ökat till en D-kupa. 

Överarmarna hade också lagt 

ut. Veronica hade gått upp 20 

kilo, vågen stod på 84,4 kilo.  

 
Må bättre: PMS 

blivit bättre, sover 

bättre, mer rörlig. 

"Gå dig smal - 

tappa 4 kilo - Slipp 

Smal. Soffpotatis. 
  



 

 

 
 

krångliga dieter!" 

Min hälsa, sid. 2 

september 2016.  

"Knepen som gör 

dig 10 år yngre" 

Text: Elin 

Gunnarsson & Nina 

Prage, i Allt om 

LCHF, sid 58-59. 5 

augusti 2016.  

Yngre. Överviktig 
 

Hålla kroppen frisk 

och pigg och 

förlänga livet 

"Tappa 4 kilo med 

sockerstopp - Slipp 

sötsuget för gott - 21 

smarta knep" Text: 

Frida Anter, Elin 

Gunnarsson & Nina 

Prage, i Min hälsa, 

sid 22-26. 5 augusti 

2016. 

Viktminskning. Ett 

lättare jag. 
Övervikt. 

  

"Slipp extrakilon 

med sockerstopp" 

Text: Anna Falk, i 

Min hälsa, sid 4. 5 

augusti 2016.  

Bli av med 

överflödiga kilon. 
Övervikt. Tjockare. 

 
För bättre hälsa. 

"Ät dig yngre med 

rätt mat" Text: 

Anna Falk, i Min 

hälsa, sid 4. 13 juli 

2016.  

Yngre. Ung. Föryngra 

din kropp. 
Åldras. Hålla ålderstecknen 

borta. 

  

"Jag fick en helt ny 

kropp" - Charlotte 

Perrelli om att få 

känns sig stark" 

Text: Louise Örvell, 

i Min hälsa, sid 12-

13, 15. 13 juli 2016.  

...men det funkade. 

Jag gick ner fem kilo 

på bara några 

månader.  

Övervikt. Jag är egentligen inte 

så noga med min vikt. När jag 

känner att jeansen stramar, då 

håller jag igen.  

 
Känna mig stark. 

"Så blir du 10 år 

yngre – Mat, 

motion, hud, hår, 

kläder, makeup, 

ehanerangar" Text: 

Elin Gunnarsson, i 

Min hälsa, 20-25. 13 

juli 2016.  

Yngre. Snyggt. 

Slimmade. 

Välskräddade. 

Välsittande. Smickrar 

alla former. 

Återfukta. Tjockare 

hud. Le. Ger ansiktet 

ett lyft. ”Höga trosor 

som formar midjan, 

strumpbyxor som 

lyfter rumpan eller en 

slimmande 

underklänning kan 

göra susen.” ”Med 

rätt klackskor får de 

flesta en lite bättre 

hållning och upplever 

att benen ser både 

längre och smäckrare 

ut.” ”elegant 

markering för 

Övervikt. Åldras snabbare. 

Sänker fettförbränningen. ”röda 

partier, ojämn hudton och 

pigmentfläckar. ”Torr och trist 

hy. ”och de första fina linjerna 

syns oftast runt ögonen. 

Använd därför en ögonkräm. 

”Rynkigare och fläckigare. 

Glåmig hy. ”Ständigt kisande 

eller ett bekymrat ansiktsuttryck 

kan bidra till rynkor.” ”Ingen 

vill se ut som en gammal 

kutryggig gumma om det går att 

undvika.”. ”Undvik ett hår som 

är färglöst eller färgat svart.” 

”Dölj rynkorna i pannan med en 

lugg.” ”Fel färg kan framhäva 

linjer och rynkor runt ögon och 

läppar.” ”Botox och liknande 

verkar muskelavslappnande och 

kan bland annat användas för 

  



 

 

 
 

midjan.” Snygga 

”spiror”. ”Snyggt 

formad midja.” Släta 

ut och jämna till hud. 

Tätare fransrad. Fina 

bryn. 

att minska bekymmersrynkan 

mellan ögonbrynen eller 

"kråksparkar" runt ögonen.” 

”Fillers, som Restylane, kan 

användas för att ge volym och 

minska mörka ringar under 

ögonen, mungipor som sluttar 

neråt eller hängiga kinder.”  

"Så får du platt 

mage på en vecka - 

Bli av med muffins-

midjan" Text: Frida 

Anter, i Min hälsa, 

sid 20-23. 14 juni 

2016. 

Platt mage. 

Vältrimmad. Slank 

och fin. 

Muffins-midja. Mage som 

bubblar och putar. Bullig mage. 

För mycket underhudsfett. 

Uppsvälldhet. 

  

"Investera i dig 

själv!" Text: 

framgår ej, i Min 

hälsa, sid 9. 14 juni 

2016.  

”Jämnar ut huden och 

förbättrar dess 

utseende.” ”hålla in 

midjefettet för en platt 

mage och midja.” 

Celluliter. Svullen mage. 
  

"Jag är mycket 

snyggare nu än för 

tio år sen! " - 

Hannah Sjöström 

bytte till ekologiska 

skönhetsprodukter." 

Text: Christina 

Lundell, i Allt om 

LCHF, 64-67. 3 juni 

2016.  

Snyggare. Lyster i 

huden. Håret starkare. 
”Håret reagerade ganska dåligt 

först, det blev fett och sen 

supertorrt.” 

 
Kroppen fri från 

gifter. 

"Testa strikt - rasa i 

vikt!" Text: framgår 

ej, i Allt om LCHF, 

20-21. 3 juni 2016.  

Viktnedgång ”En rimlig målbild om du är 

medelstor är cirka ett kilo i 

veckan.” 

 
Om du har problem 

med vikt, har ett 

sockersug eller 

diabetes 2. 

"Mätt & smal med 

rätt mat – 

Hungerhejdarna, 

fettbrännarna, 

smarta matvalen" 

Text: Frida Anter, 

Nina Prage & 

Victoria 

Lagercrantz, i Min 

hälsa, sid 24-28. 13 

maj 2016.  

Fettförbränning. Gå 

ner i vikt. Smala. 
Överflödiga kilon. Överviktiga. 

Feta. 

 
Gå ner i vikt och 

bränna kalorier. 

Bygga muskler. 

Ökar 

ämnesomsättningen. 

"Jag har aldrig 

bantat i hela mitt 

liv" - Gry Forssell 

om träning, kost och 

skönhetsideal" Text: 

Louise Örvell, i Min 

hälsa, sid 12-13, 15. 

13 maj 2016.  

Starkare. ”- Jag går 

till världens bästa 

hudterapeut och får 

ansiktsbehandlingar. 

Efteråt ser jag ut som 

en nyponros i 

ansiktet. Och så går 

jag och får manikyr 

och pedikyr. På våren 

är det viktigt att ha 

fina fötter.” Fräsch. 

”Hur gör du om du vill gå ner 

några kilo i vikt?” frågar 

tidningen. ”Jag har växt upp 

med en mamma som aldrig har 

sminkat sig eller bantat, så jag 

har ganska sunda ideal.”  

  



 

 

 
 

"LCHF - bästa 

vägen till en smal 

midja - Rätt kost och 

massage minskar 

dina mått på några 

veckor" Text: 

Christina Lundell, i 

Allt om LCHF, sid 

12-15. 6 maj 2016.  

Smal. Snygg. Minska 

midjemått. Lugnare 

och plattare mage. 

Smidigare och mindre 

torr hud. Mjuk och 

silkeslen. 

”mamma-mage.” Bristningar i 

huden. 

 
Ge kroppen och 

tarmarna en 

andingspaus med en 

till två veckors 

flytande föda. 

"Tappa kilon med 

LCHF - så enkelt är 

det" Text: framgår 

ej, i Expressen 

magasin, sid 6-7. 19 

april 2016.  

Tappa i vikt. 

Förbränna fett. 

Normal vikt. 

Överviktig. 
 

Slipper 

blodsockerhöjningar 

och insulinpåslag.  

"Bränn fett hela 

dagen – Vanorna, 

maten, träningen" 

Text: Elin 

Gunnarsson, i Min 

hälsa, sid 38-39. 15 

april 2016.  

Bränn fett. Smal. Extrakilon. Tjock. 
  

"Tjockfällor i 

matbutiken - 

Kostexpertens tips 

och råd" Text: Elin 

Gunnarsson, i Min 

hälsa, sid 15-17. 15 

april 2016.  

 
Tjock. Extrakilon. 

 
”Vill du vara 

hälsosam...” ”Vill 

du gå ner fem kilo 

snabbt...” 

"Jag är som en 

duracellkanin" - 

Kostbytet gjorde 

Anna glad och 

smal" Text: 

Christina Lundell, i 

Allt om LCHF, sid 

12-14. 16 november 

2016.  

Smal. Platt. 

Normalvikt. 
Övervikt. ”Gravida” mage. Fett. 

Extrakilon. 

  

"Jag har ett litet 

jävlar anamma" - 

Anna, 25, vägrar äta 

socker" Text: 

Christina Lundell, i 

Allt om LCHF, sid 

12-13. 3 juni 2016.  

Normalviktig. Tjock. 
  

"Ät så här - så blir 

det bra" Text: 

framgår ej, i 

Expressen magasin, 

sid 12-13. 19 april 

2016.  

Normalviktig. Tunna. Övervikt. 
  

 

Min hälsa, 17 texter 



 

 

 
 

Allt om LCHF, 13 texter 

Expressen magasin, 3 texter. 

 
 


