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Abstract  

Thin at every cost? A discourse analysis of how the human body is presented in the Swedish 

evening tabloid press 

The bachelor dissertation Thin at every cost? is a discourse analysis of how the human body is 

portrayed in the two Swedish evening tabloid newspapers Aftonbladet and Expressen. The study 

aims to investigate how the ideal body is portrayed, which qualities that we associate with the ideal 

body and also where the focal point is. 

 

The investigation has been conducted by the implementation of Ernesto Laclau’s and Chantal 

Mouffe’s discourse analysis as both a theoretical framework and analysis tool, and uses agenda-

setting theory, consumerist culture and weight, health and body ideal research to form a scientific 

base for the analysis.  

 

The result of the study shows that the ideal body is thin. To achieve a thin body you must exercise 

and diet, because being in possession of an overweight body suggests that you are lazy and lack 

self-control. To promote a thin body most of the researched articles uses health as a concept. To 

achieve a thin body you must therefore “consume” health. Body image has become a marketing tool 

and something to buy and sell. If you consume body image and/or health, you will often find 

yourself being drawn back into the “void”, because the diets and exercises that the articles use to 

promote weight-loss are often short-term and therefore make you as a reader have to return for 

another diet, i.e. you have to consume more. The articles often use a big element of control to 

promote the thin body, but at the same time try to use a positive language to set the tone of the 

article. Body shaming also occurred, and articles that dealt with the negative aspects of weight loss 

were also researched and reinforced that the overweight body is often a subject of course language 

and judgement.  
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1 Inledning  

Tänk på hur kvinnors kroppar behandlas och recenseras i alla medier och av alla runtomkring 

oss? Hur vi kommenterar viktuppgång och viktnedgång. Hur vi kommenterar våra egna kroppar. 

Vi har TV-program som går ut på att älta kvinnors vikt och tidningar med omslag där kvinnors 

kroppar dissekeras och hånas.
1
 - bloggaren Lady Dahmer, 2015 

 

Vi verkar lägga allt mer tid på livet online. Med telefonen i handen lever vi våra liv i 190, och 

kraven på att hänga med i det senaste verkar aldrig ta slut. Något som tar allt större plats i medierna 

är vårt utseende. Inte minst i våra kvällstidningar. Spaltmeter skrivs om viktminskning, 

träningsutrustning, dieter och skönhetsindustrins marknad verkar vara utan tak. I den mediala 

tidsåldern vi lever i, med sociala medier och clickbait-journalistik används stora rubriker och att 

klicka på en artikel om att tappa de där 5 sista envisa kilona verkar aldrig vara så lockande som nu. 

Det verkar ha blivit ett evigt projekt att få slätare hy, bättre hår eller en plattare mage. I takt med att 

kulturen kring hälsa och mat har förändrats har likaså skett med våra kroppsideal. Vi har gått från 

1700-talets voluptuösa kvinnor som finns avbildade på målningar i europeiska palats, till dagens 

ofta hårt kritiserade smala modeller som spatserar på catwalks världen över. Med detta ideal dyker 

andra problem upp. Ätstörningarna. Ätstörningar och allt som hör de till ökar lavinartat, speciellt 

bland unga kvinnor.
2
  

 

Men varför är skönhetsidealet så aktuellt i våra kvällstidningar? Vad beror det på? Med tanke på det 

stora inflytande medierna har över våra liv blir det därför intressant att undersöka ur ett medie- och 

kommunikationsperspektiv om det finns några samband och vad det kan tänkas bero på.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lady Dahmer. Kvinnor med dugliga starka kroppar som går runt med vanföreställningen att det är något fel på dem 

2015-10-05 (hämtad 2016-03-13) http://ladydahmer.nu/ 
2
 Ätstörningar.se, http://atstorningar.se/statistik-over-atstorningar-i-sverige/ (hämtad 2016-04-06) 

http://atstorningar.se/statistik-over-atstorningar-i-sverige/
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen 

framställer människokroppen, hur en idealisk kropp borde se ut enligt dem och vilka verktyg vi ska 

använda oss av för att kunna uppnå den.  För att göra detta kommer jag att utgå från följande 

frågeställningar:  

 

1.2 Frågeställningar  

• Hur porträtteras den ideala kroppen i kvällspress? Vilka egenskaper kan anses höra till en 

sådan kropp? 

• Vad krävs för att få en ideal kropp?  

• Var ligger fokus i fråga om den ideala kroppen i artiklarna? 
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2 Teori och tidigare forskning  
För att kunna genomföra min analys behövs ett antal teorier och tidigare forskning. Diskursteori 

används som analysverktyg, och fungerar också som ett teoretiskt ramverk för studien. Det krävs 

dock ytterligare teoretiska perspektiv för att få starkare vetenskaplig förankring, dessa kommer jag 

ta upp i kommande kapitel. Först beskrivs kroppsideal och smalhetsnorm, sedan redogörs de 

utvalda teorierna, och kapitlet avslutas med en teoridiskussion.  

 

2.1 Kroppsideal, smalhetsnorm och hälsa  
Enligt Sarah Grogan så har den smala kroppen blivit en symbol för framgång, ungdomlighet och 

välmående i västerländska samhällen. Att vara överviktig sammankopplas med lathet, brist på 

självkontroll och lättja. Den ideala kvinnokroppen ska vara smal, och den ideala manskroppen ska 

vara smal och muskulös. Att inte underkasta sig till dessa skönhetsideal innebär ett stort socialt 

stigma, då övervikt anses vara något icke attraktivt. 
3
 Hur din kropp ser ut bestämmer huruvida du 

har kontroll över ditt liv eller inte, då den smala kroppen idag associeras med kontroll, energi och 

viljekraft. Tidigare så associerades den muskulösa kroppen med fysiskt arbete. De flesta människor 

har inte en naturligt smal och tonad kropp, vilket innebär att de måste ta till diet och motion i sin 

strävan för att försöka uppnås detta skönhetsideal. Susan Bordo menar att det största problemet med 

smalhetsidealet är att kroppen ständigt måste tyglas och skulpteras: ”The ideal here is of a body that is 

absolutely tight, contained, bolted down, firm.”
4
 Detta gäller både det smala feminina idealet och den 

solida, muskulösa kroppen som är det maskulina idealet, då båda dessa kräver att du raderar 

överflödigt fett och sätter en fast kropp som ett ideal. Att koppla ihop ett attraktivt yttre med 

positiva personliga egenskaper har förekommit sedan 1970-talet, då begreppet what is beautiful is 

good uppstod.  Med det menas att människor har en tendens att associera positiva egenskaper och 

livsmål till de som samhället anser vara attraktiva, och därmed utesluta eller associera negativa 

egenskaper till de som inte anses vara attraktiva.
5
 

 

                                                 
3
 Grogan, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women and children. Routledge: London, 

1999, s. 6 
4
 Bordo, Susan, Unbearable weight: feminism, Western culture, and the body. 10:e uppl. Berkeley: University of 

California Press, 2004 , s.190  
5
 Dion Karen, Berscheid, Ellen & Walster. Elaine. What is beautiful is good. Journal of Personality and Social 

Psychology, Vol 24 (1972) 285-290. doi:10.1037/h0033731, s. 285 
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I debatten om varför det västerländska kroppsidealet innebär innehavet av en smal kropp finns det 

två sidor. Den ena sidan hävdar att det har biologiska förklaringar, då övervikt (och särskilt fetma) 

sammankopplas med olika hälsorisker, till exempel hjärtsjukdom, diabetes och depression.
6
  

Så har inte alltid varit fallet, i till exempel Storbritannien och USA var den smala kroppen en 

symbol för sjukdom i början av 1900-talet. Idag associeras inte smalhet med dålig hälsa på samma 

sätt i västvärlden, utan den generella bilden är istället att vara smal innebär att ha god hälsa.
7
 För att 

bedöma vad som är hälsofarlig övervikt kategoriseras den ofta med olika mått, till exempel det 

vanligt förekommande BMI, Body Mass Index.
8
 Att kategorisera övervikt och fetma, och därmed 

använda den som ett som ett mått på en människas hälsa har dock visat sig vara kontroversiellt och 

inte så enkelt. Beroende på hur det används så kan samma människa kategoriseras som överviktig, 

fet eller normsmal. 
9
  

 

Den andra sidan menar istället att det västerländska idealet med smala kroppar beror på vår 

kulturella bakgrund. Kroppsideal är något som förändras i takt med det övriga samhället, och det 

gäller speciellt för kvinnor. I det västerländska industrialiserade samhället har idealet för vad som 

innebär den perfekta kvinnokroppen förändrats många gånger, då det är möjligt att göra en tidslinje 

över kvinnors kroppsideal sida vid sida om den vanliga historielinjen. Den perfekta kvinnokroppen 

associerades länge med kurvor, större bröst och stuss, då tillgång till mycket mat innebar välstånd. 

Under 1920-talet började det smalare idealet växa fram, då modeindustrin började använda riktiga 

modeller istället för teckningar för att sälja kläder. 
10

 Under de kommande decennierna förändrades 

idealen beroende på mode och hur den övriga världen utvecklade sig. Trenden med allt smalare 

kvinnor tog rejäl fart på 1950-talet med ikoner som till exempel Grace Kelly och Audrey Hepburn, 

vilket gjorde att smalhet blev en symbol för högre status. 
11

 Modellerna på tidningsomslag har med 

tiden blivit smalare och smalare, och alltmer fokus läggs på att visa hela kroppen.
12

  Även det 

manliga kroppsidealet har genomgått en förändring. Under antiken ansågs den manliga kroppen 

vara mer attraktiv än den kvinnliga, och porträtterades ofta naken, medan den kvinnliga kroppen 

ofta var täckt.
13

 Att porträttera den manliga, muskulösa kroppen naken fortsatte att dominera fram 

till mitten på 1800-talet, då konstnärer istället började porträttera kvinnor på ett erotiskt sätt.      

                                                 
6
 Vårdguiden Västerbotten. Fetma http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/ (hämtad 2015-

12-05)  
7
 Grogan. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women and children, s. 9 

8
 Ibid, s. 10 

9
 Ibid 

10
 Ibid, s. 14 

11
 Ibid, s. 15 

12
 Conlin, Lindsey & Bisell, Kim. Beauty Ideals in the Checkout Aisle: Health-Related Messages in Women’s Fashion 

and Fitness Magazines. Journal of Magazine & New Media Research. Vol 15:2. 2014, s. 3 
13

 Grogan 1999, s. 16 

http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/


 

5 

 

Detta höll i sig i (med några undantag) till mitten av 1980-talet, då den ideala nakna manskroppen 

återigen blev vardagsmat i massmedia. Från att främst ha haft en homosexuell målgrupp, så 

objektifieras idag den manliga kroppen för att locka en masspublik och används för att sälja alltifrån 

parfym till juice.
14

 Medan det kvinnliga kroppsidealet har genomgått stora förändringar under årens 

lopp så det manliga idealet istället till stora delar hållit fast vid den muskulösa, smala kroppen. 

Även om män inte utsätts för samma sociala press om att inneha en ideal kropp som kvinnor gör så 

är medvetenheten om vikt och kroppsideal bland män idag högre, och att ha en muskulös kropp blir 

allt viktigare.
15

 Analisa Arroyo undersöker huruvida exponering av sociala ideal via tidningar 

associeras med internalisering av smalhetsideal, så kallat fat talk och kroppsligt missnöje. Studien 

fann att mode- och hälsomagasin i högre grad associerades med kroppsligt missnöje och att det 

förekom i sporttidningar till en lägre grad. Genom att sammankoppla fat talk till medieexponering 

så föreslår detta att kvinnor undermedvetet återskapar och vidarebefordrar de budskap de utsätts för 

via media, vilket tydliggör hur interpersonell- och masskommunikation tillsammans odlar ett 

smalhetsideal. Hon kallar detta för thin ideal internalization.
16

Att ge smalhetsideal och fat talk 

utrymme i media är därför något som kan leda till ett kroppsmissnöje.
17

  

 

Laura E. Willis och Silvia Knobloch-Westerwicks forskning fokuserar på hur viktminskning och 

kroppsbyggande porträtteras i populära amerikanska hälso- och fitnessmagasin med kvinnor som 

målgrupp. Genom att studera cirka 5 000 sidor ur dessa tidningar kom de fram till att viktminskning 

och kroppsbyggande får mycket stort utrymme, ofta genom metoder som strider mot myndigheters 

och sjukvårdens rekommenderade råd. 
18

 Genom att använda sig av tvivelaktiga råd istället för att 

bidra till en hälsosam, varaktig viktnedgång är risken stor att läsaren istället kommer tillbaka gång 

på gång för fler tvivelaktiga viktminskningsråd, efter misslyckade dieter och jojobantning. 
19

 Den 

omfattande exponeringen av smala kroppar i media leder till missnöje bland kvinnor. Lika vanligt i 

dessa tidningar är budskapet att läsarna också kan uppnå denna perfekta kropp genom att vidta olika 

åtgärder.
20

 Att använda hälsa som marknadsföring är ett dubbeledgat svärd enligt Nicole T 

Moulding.  

                                                 
14

 Grogan 1999, s. 18  
15

 Ibid, s. 19  
16

 Arroyo, Analisa. Magazine Exposure and Body Dissatisfaction: The Mediating Roles of Thin Ideal Internalization 

and Fat Talk, Communication Research Reports, 32:3 2015-07-15. doi: 10.1080/08824096.2015.1052905, s. 246 
17

 Ibid, s. 247 
18

 Willis, Laura E. & Knobloch-Westerwick, Silvia. Weighing Women Down: Messages on Weight Loss and Body 

Shaping in Editorial Content in Popular Women’s Health and Fitness Magazines. Health Communication, 29: 323-331, 

2014. doi: 10.1080/10410236.2012.755602, s. 323  
19

 Ibid, s. 330 
20

 Ibid, s. 329-330  
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Hennes forskning undersöker huruvida marknadsföringen av konceptet hälsa kan användas för att 

motverka missnöjet, och finner att marknadsföringen faktiskt istället reproducerar bilden av att 

hälsa uppnås genom att ha en smal kropp. Hälsa och kroppsbild har vuxit ihop och det är särskilt 

kvinnokroppen som utsätts för detta.
21

 Att koppla ihop hälsa med den smala kroppen har dock inte 

alltid förekommit. I början av 1900-talet var smalhet synonymt med sjukdom i till exempel USA 

och Storbritannien.
22

 Idag är det snarare tvärtom, att vara smal är ett tecken på god hälsa, och 

övervikt förknippas med dålig hälsa.
23

 Att marknadsföra hälsa är en kulturellt befäst aktivitet vilket 

i sig är ett symtom på en större socio-kulturell process. Hälsa, identitet och konsumtion har blivit 

alltmer sammanlänkade och speciellt kopplade till människokroppen, då kroppen används som en 

identitetssymbol i västerländska samhällen. 
24

 Lindsey Conlin och Kim Bissells studie om hälso-

budskap i mode- och hälsotidningar riktade till kvinnor visade att omslagsmodellerna oavsett 

tidning oftast var mycket smala. Modetidningarna förespråkade alla ett smalt skönhetsideal, men 

något överraskande var att detta frekvent förekom även i tidningarna inriktade mot fitness och 

hälsa. Tidskrifterna gjorde ett likhetstecken mellan smalhetsnorm och hälsa, istället för att använda 

hälsa som en symbol för vad det egentligen borde användas för; hälsosamma dieter och motion.
25

  

 

Forskningen som har redovisats i detta kapitel har en gemensam nämnare – kopplingen mellan hälsa 

och den smala kroppen. För att framstå som hälsosam så innebär detta att det måste finns en strävan 

efter en skulpterad, smal kropp – symbolen för hälsa. Det som gör detta till ett problem är att de 

dieter och råd som marknadsförs ofta går emot myndigheters föreskrifter om hälsa och hälsosam 

viktnedgång. De människor som väljer att förändra sin kropp är enligt forskningen ofta inte 

människor som har hälsoproblem på grund av sin vikt, utan istället människor med normal vikt och 

kropp som strävar efter att uppnå perfektion. Då det gäller att kroppsideal, smalhetsnorm och hälsa 

som analysverktyg så kan det uppstå problem då det ofta handlar om egen tolkning. Det är därför 

viktigt att använda dessa i kombination med andra vetenskapligt baserade teorier för att få en hög 

grad av objektivitet. Min förhoppning med detta material om kroppsideal och smalhetsnorm är att få 

en grund att stå på, men att ändå få utrymme för egen tolkning beroende på vad materialet har att 

ge.  

  

                                                 
21

 Moulding, Nicole T. Love your body, move your body, feed your body: Discourses of self-care and social marketing 

in a body image health promotion program. Critical Public Health, 17 no 1 (2007): 57-69, 

doi:10.1080/09581590601176371 
22

 Grogan 1999, s. 9 
23

 Ibid, s. 9 
24

 Moulding, s. 66  
25

 Conlin, Lindsey & Bisell, Kim. Beauty Ideals in the Checkout Aisle: Health-Related Messages in Women’s Fashion 

and Fitness Magazines. Journal of Magazine & New Media Research. Vol 15:2. 2014, s. 12 
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2.1.2 Dagordningsteori och framing 
För att analysera mediernas eventuella påverkan på allmänheten kommer den så kallade 

dagordningsteorin av Maxwell McCombs att användas. Nyhetsmediernas befogenhet att skapa 

publik opinion är väldokumenterad. Vi förlitar oss på media för att hjälpa oss greppa verkligheten 

och göra den lättare att förstå i det myller av information som omger oss. Att ”sätta dagordningen” 

har blivit en vanlig fras inom politiken och folkmeningen. Denna fras blir en sorts sammanfattning 

av den dialog och diskussion som ständigt pågår, både i vårt vardagliga liv och professionellt - om 

vad som borde vara högsta prioritet för samhället. I många fall så har massmedia en viktig roll att 

spela i detta.
26

 McCombs menar att medborgare tar del av en sorts andrahandsverklighet, det vill 

säga en verklighet som har skapats av nyhetsrapporteringar om aktuella händelser.
27

 Men 

massmedierna gör så mycket mer än bara informera om aktuella händelser och frågor som kommer 

upp på dagordningen. Genom att välja ut nyheter så riktar de vår uppmärksamhet mot det som de 

anser är viktigast, och påverkar därmed vår tolkning av vilken aktuell fråga eller nyhet som är 

viktigast. 
28

 Media ger oss många ledtrådar om vad som är den viktigaste nyheten för dagen, då 

artikellängd, rubrikstorlek och eventuell förstasida ger starka indikationer för vad som är högsta 

prioritet för tidningar och webbsidor. Då det gäller tv-nyheter är utrymmet betydligt mer begränsat, 

vilket gör att för att ha en chans att synas på denna kanal behöver nyheten ha ett större nyhetsvärde.  

 

Återkommer medierna till en nyhet flera dagar i rad så är det ett mycket starkt budskap över hur 

pass viktig nyheten är.
29

 Genom dessa ledtrådar skapar allmänheten sin egen dagordning, och 

därmed blir nyheternas dagordning densamma. De frågor som media framhäver som viktiga blir 

därmed viktiga för oss medborgare. Att påverka medborgarna till att prioritera en fråga är det första 

steget till att skapa en allmän opinion om ett ämne. Detta inflytande menar McCombs är oavsiktligt, 

då nyhetsmedierna måste välja ut och fokusera på de nyheter som de anser viktiga för stunden, då 

det inte finns utrymme för precis vad som helst.
30

  Media bestämmer vad vi som läsare ska tycka är 

relevant, vad som är en nyhet. Det vi vet om vår omvärld baseras i mångt och mycket på vad media 

bestämmer att vi ska tycka är viktigt. 

 

 

                                                 
26

 McCombs, Maxwell. Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen. Stockholm: SNS 

förlag. 2006, s. 16 
27

 Ibid, s. 23 
28

 Ibid  
29

McCombs, Maxwell. Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 24  
30

 Ibid 
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Förutom att bestämma det första steget, det vill säga vad som är en nyhet, så kan media också 

influera nästa steg i kommunikationsprocessen, nämligen hur vi ska tolka det budskap som de 

värderar som viktigt. Om agendan ses som något abstrakt så blir det tydligt hur vi ska tolka medias 

inflytande över vår åsikt. De begrepp/ämnen som definierar agendan kallas för objekt. Det är 

objekten som bestämmer vad media och allmänheten ska lägga sin uppmärksamhet på. 
31

 Olika 

objekt har olika prioritering på dagordningen, vissa får en viktigare roll än andra. Dessa objekt har i 

sin tur attribut, det vill säga de egenskaper och kännetecken som beskriver objektet. Då människor, 

samhällsfrågor eller andra objekt beskrivs i media kan de innehålla enkla attribut som till exempel 

ålder och kön, men även mer komplexa som till exempel politisk partitillhörighet. 
32

 Grovt 

förenklade beteckningar på attribut används ofta inom nyhetsrapporteringen. Gestaltningar utgör det 

perspektiv som används för att organisera både presentationen av nyheten och eventuella personliga 

tankar som kan förekomma om objektet.
33

 En gestaltning beskriver objektet, och är därför ett 

attribut till det objekt som beskrivs. Varje objekt har en agenda av attribut, eftersom att då media 

eller allmänheten beskriver ett objekt så är det vissa attribut som betonas som särskilt viktiga och 

vissa attribut får mindre uppmärksamhet eller ingen alls. Denna agenda av attribut definierar 

bilderna som vi skapar för att förstå ett ämne.  

 

Beroende på vilka aspekter av ett ämne som tas upp i media och på vilket sätt det presenteras så kan 

det skapa en stor skillnad i hur människor tolkar och ser på detta ämne. Genom detta lär sig 

allmänheten vad journalistiken anser vara viktiga ämnen och vilka personer som får rampljuset just 

den dagen. McCombs menar att medias roll som agendasättare är viktig, men än viktigare är att 

definiera själva attributen för en agenda - detta kallar han för själva definitionen av politisk makt. 

Att bestämma hur ett ämne ramas in kan få stora konsekvenser för den framtida 

nyhetsrapporteringen. Det är där den så kallade gestaltningsmakten kommer in. Detta kallas även 

för framing. Det handlar om att vissa attribut väljs ut och betonas på mediernas dagordning, när ett 

visst objekt nämns.  Ibland handlar det om en specifik gestaltning (frame) av innehållet, eller själva 

processen, ursprunget av gestaltningen eller spridningen från media till allmänheten.
34

  

 

 

 

 

                                                 
31
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Robert Entman beskriver gestaltning på följande sätt:  

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, 

orsakstolkning, moralisk utvärdering och/eller rekommendation till hantering främjas för det 

ämne som beskrivs.
35

 

 

Dagordningsmakten över attribut visar också att vi människor också gestaltar objekt genom att 

prioritera vissa attribut till personer, samhällsfrågor eller liknande, när ett visst objekt nämns. Både 

gestaltningsmakten och dagordningsmakten belyser både kommunikatörens och mottagarens 

perspektiv, menar McCombs.
36

 Gestaltningen har viktiga egenskaper som skiljer den från andra 

attribut, då de kan strukturera tankar och vår syn på olika samhällsfrågor eller andra ämnen i media. 

Gestaltningar beskrivs även som tolkningsscheman. Dagordningsmakt över attribut är därför 

inriktat på mediernas sätt att påverka vår syn på olika objekt.
37

 Massmedias inflytande är därför 

väldigt viktigt att ha i åtanke då artiklar om till exempel hälsa analyseras. Genom att ha det i 

bakhuvudet kan det skapa förståelse för varför tidningen har valt att publicera denna artikel, och 

vilket budskap de vill få fram. Genom att analysera de attribut som är kopplade till objekten så kan 

även (förhoppningsvis) mönster utläsas och användas för att hitta och analysera ytterligare teman 

som kan kopplas samman med till exempel kroppsideal och varför de har uppstått.   

 

McCombs dagordningsteori och gestaltningsteori är intressant att ha med i en analys för att den kan 

belysa och ge belägg för hur medias rapportering om mitt forskningsämne kan påverka människor i 

en viss riktning. Teorierna kan inte besvara allt, så därför behövs andra teorier för att ge en tydligare 

bild, men eftersom dagordningsteorin är väl beprövad och har använts många gånger tidigare så är 

det en teori som kan användas för att dra slutsatser. Det är dock nödvändigt att nämna att det finns 

andra faktorer än media som påverkar makten över medborgarnas dagordning. Denna uppsats 

ämnar dock inte att undersöka andra faktorers påverkan, utan föra en diskussion kring hur 

mediernas framställning av just mitt utvalda ämne kan få för effekter. Därför är det viktigt att 

betona att de konsekvenser som medieframställningen har alltid kommer att influeras av andra 

faktorer i samhället, även om de inte kommer att undersökas i just denna uppsats. En svårighet med 

gestaltningsteorin är att den är väldigt svår att definiera.  

                                                 
35

 Entman, Robert. Framing: toward clarification of a fractured paradigm, Journal of Communication, 43: 3 (1993): 51-

58 s. 52 
36

 McCombs 2006, s. 118  
37

 McCombs 2006, s. 120  



 

10 

 

Genom att placera den inom dagordningsteorin och dess ramar så bli det möjligt att sortera ut vissa 

definitioner och göra en gränsdragning mellan gestaltningar och andra attribut som kan användas 

för att kategorisera objekt.
38

 

2.1.3 Konsumtion och konsumering 
För att undersöka konsumtion har Zygmunt Baumans teorier använts till denna studie. Att ha ett 

stort flöde av varor och tjänster och att konsumera dessa ses idag som rent självklart för oss 

människor. Enligt Bauman så är konsumtion är en grundläggande mänsklig aktivitet. För att 

överleva så behöver vi konsumera - både varor och tjänster. Den största delen av vår konsumtion 

sker till vardags utan att vi tänker på det, på ren rutin. Om konsumtion reduceras till att vara något 

lika naturligt förekommande som införskaffning och förbränning av föda så är konsumtion något 

som alltid förekommit oavsett tid och rum, och något som vi alltid kommer att behöva göra. Ser vi 

det på det sättet så har konsumtionen lika lång historia som människan själv. 
39

 Synen på 

konsumtion som något nödvändigt och inte för nöjes skull kommer från storfabrikseran och den 

industriella revolutionen. Under denna tid producerades det som skulle konsumeras, inte mer än så. 

Det var ett produktionssamhälle. Att producera varor efter behov och ha lager för sämre tider 

innebar en svårslagen trygghet för människor, en sorts borg för skydd mot dåliga tider. Att 

konsumera för nöjes skull ansågs vara syndigt.
40

 Men detta stämmer inte idag. Det samhälle som 

producerade varor efter behov har upphört att existera, och ersatts av ett konsumeringssamhälle.  

 

Bauman skiljer på konsumtion och konsumering. Konsumeringssamhället har en helt annan 

målsättning än konsumtions/produktionssamhället. Konsumering kan ses som en socialt skapad 

samhällsstruktur vilket inte är livsnödvändig. Behovet att konsumera är idag betydligt mer än bara 

en överlevnadsstrategi, att köpa varor för att ersätta gamla har blivit så stort att det definierar våra 

liv. Då produktion och konsumtion tidigare gick hand i hand fanns det inget behov av överflöd, då 

detta endast var ett slöseri av dyrbara resurser och tid. Det var först då ett utrymme uppstod mellan 

dessa som gjorde att de fick ökad självständighet från varandra, och därav kunde regleras och 

underhållas separat.
41

 Det tidigare synsättet att bunkra har idag blivit synonymt med att ha ett 

bagage - vilket kan anses hindra framgång. Misslyckande ska inte rättas till utan slängas och lämna 

bakom sig. Detta har skapat ett omättligt behov av konsumering, ett behov av instant gratification 

med en tillhörande blasé attityd till livet i stort.
42

 Som exempel hur detta har påverkat just 

                                                 
38

 McCombs 2006, s. 121 
39

 Bauman, Zygmunt. Consuming life. Cambridge: Polity. 2007, s. 25  
40
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skönhetsindustrin tar Bauman upp stora företag som specialiserar sig i så kallade skin trades, det 

vill säga tjänster vars huvudmålsättning är att rikta in sig på kundernas kroppar.  

De marknadsför och säljer behovet av att avlägsna och förändra det fula, det dåliga, i detta fall: 

kroppsfett, rynkor, acne etc. Kunden ska bli nöjd, men inte för nöjd, för då kommer inte kunden att 

vilja konsumera mer, och då fallerar hela systemet.
43

 Denna förändring av samhället har skapat en 

ny självbild hos människor, vilket Bauman kallar för Consumerist Culture, en konsumeringskultur.  

I denna kultur är det viktigt att ligga i framkant. Han menar att det empiriska sociala livet är ett 

uttryck för det nuvarande överflödet av materiella ting. Att tillhöra konsumtionssamhället är mycket 

viktigt för människan och att uteslutas från denna sfär kan straffas genom att människan måste 

tvinga, argumentera eller lista sig tillbaka till ett igenkännande. Denna känsla av tillhörighet till 

konsumeringssamhället kan inte bara uppnås genom att endast följa de sociala regler som 

människor som grupp har skapat, så kallade style packs, grovt översatt till stilgrupperingar. 
44

 För 

att kunna uppnå denna känsla av tillhörighet ska människan även själv identifiera sig med denna 

grupp. Resultatet av denna grupptillhörighet syns genom markörer, något som Bauman kallar för 

marks of belonging, synliga tecken som används för att skapa tillhörighet i en grupp. Dessa tecken 

köper människan i regel sig till, exempelvis kläder av ett visst märke eller en hårfärg som är populär 

för stunden. I dessa postmoderna grupper så ligger människan i framkant och får tillhörighet till 

gruppen genom att bära dessa visuella markörer väl synliga för omgivningen. Att känna en 

grupptillhörighet, och ha en hög position i denna grupp skapar säkerhet och tilltrohet. Uttrycket att 

vara i framkant inom sin stilgrupp erinrar ett löfte om högt marknadsvärde och stor efterfrågan. 
45

 

Detta kan även beskrivas som ett löfte om att känna sig godkänd och inkluderad i gruppen.  

 

Att införskaffa dessa emblem för att få igenkännande är en lång process, som startar med själva 

köpet, blir igenkänd genom att visa upp själva emblemet, och sedan anses vara komplett då 

innehavandet av detta emblem är allmänt känt. Detta kan översättas till en känsla av tillhörighet.  

Då Bauman talar om att hålla sig i framkant så menar han också att det finns ett förbehåll inom 

detta, då människan också måste vara beredd på att det till slut kommer ett ögonblick då de 

nuvarande emblemen för tillhörighet inte längre är populära utan har ersatts av nya emblem. Detta 

kan då leda till att de tidigare emblemen kastas åt sidan och därmed fallerar hela medlemskapet i det 

marknadsledda samhället. Känslan av att vara exkluderad, övergiven och ensam kan därför uppstå 

om inte människan ständigt är uppdaterad med aktuella emblem, och leder i slutändan till en 

                                                 
43
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överväldigande känsla av att vara inadekvat. 
46

 Det vill säga, hur stora fördelar du har fått av att 

ligga i framkant, så kommer det oavsett vad som händer att förändras, det varar aldrig för evigt. 

Detta leder till en spiral av konsumering, för att tillfredsställa behovet av att ligga i framkant.
47

 

Konsumeringssamhällets grundstenar ligger just i utbud och efterfrågan. Finns ingen efterfrågan så 

kommer det heller inte att finnas något utbud. Efterfrågan för emblem och tillhörighet tycks vara 

oändlig, och därmed ökar ständigt utbudet av dessa. Genom det eviga flödet av behovet av nya 

emblem, så har det uppstått en hierarki, där konsumeringssyndromet har tagit helt nya höjder. Det 

har kraftigt förkortat livslängden för varor och skapat ett behov som tidigare inte fanns, redan innan 

vi är medvetna om att vi just har detta behov. 
48

 Konsumeringen har gjort att det som regel snarare 

än undantag att varor, både immateriella och materiella, har ett bäst-före datum. De kommer således 

kastas bort till förmån för det nya, trendiga då detta bäst-före datum har gått ut. Bauman menar att 

styrkan i dessa markörer ligger både i dess fördelar och att de faktiskt har begränsningar. Den 

fullfjädrade konsumenten är därför inte så noga med att förhindra slöseri, det kommer sig naturligt. 

49
 För att upprepa, ett konsumeringssamhälle är i grund och botten ett samhälle av överflöd och 

slöseri. För att förhindra det tidigare nämnda oundvikliga bäst-före datumet så behövs allt fler 

potentiella varor att konsumera för att aktörerna ska kunna försäkra sig om att inte hamna utanför, 

detta gäller även immateriella ting. Överflödet av varor leder dock ofta till ännu mer ovisshet, vilket 

i sin tur leder till ytterligare överflöd, för att försöka hitta den gyllene medelvägen.
50

 Detta skapar 

ett ständigt flöde av varor, med en cirkel av konsumtion. Ovanstående resonemang kommer att 

användas i denna studie för att undersöka kopplingen mellan drevet för den ideala kroppen och 

Baumans slutsatser om konsumeringssamhället. Genom att jämföra dessa två så kan denna 

forskning förhoppningsvis leda till klarhet och tydligare definition av vad som kan agera som 

drivkraft i strävan efter den så kallade perfekta kroppen.  

2.2 Teoridiskussion  
Ovan beskrivna teorier har både för- och nackdelar. Det är kombinationen av dessa som kommer att 

användas för att hitta mönster och eventuella likheter i materialet och hjälpa mig i min analys. Den 

tidigare forskningen och Sarah Grogans arbete ger mig gott om material att utgå ifrån vad gäller 

kroppsbild, hälsa och hur detta kan porträtteras i media. Särskilt Grogans arbete ger en bra historisk 

överblick över hur kroppsbilden har sett ut och skillnaderna i hur den har porträtterats, till exempel 

mellan könen. Att använda dagordningsteori i en undersökning om media kändes för mig självklart, 

                                                 
46
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47

 Ibid, s. 84 
48
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49
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50
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då McCombs resonemang ger en bra grund att stå på vad gällande medias påverkan på människan 

och vad detta kan få för konsekvenser. McCombs resonemang tar inte upp den eventuella effekt 

som sociala medier kan ha över människan, utan behandlar traditionella medier. Detta kan ses som 

en nackdel, med tanke på att mitt material till stora delar baserar sig på internetbaserade källor, men 

då jag ändå använder mig av traditionell tryckt media (fast i onlineform) så anser jag ändå att hans 

teorier står sig fast även idag. För att diskutera konsumtion och självbild så valde jag att inkludera 

Bauman. Då hans resonemang ligger mer åt det filosofiska hållet så är jag medveten om att 

analyserna kan bli lite svävande, men förhoppningen är att hans resonemang kan vara ett bra 

komplement till McCombs och min tidigare forskning. Värt att nämna är även att Laclau och 

Mouffes resonemang överlappar från metodkapitlet till teorikapitlet, då deras resonemang har ett 

dubbelt syfte - då den både agerar som analysverktyg men även som teoretiskt ramverk. Detta 

kommer att behandlas i kommande kapitel.  
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3 Material och metod  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilket material jag har valt att analysera och hur den 

urvalsprocessen gick till. Sedan kommer metoden för analysen att presenteras, och avslutningsvis 

diskuteras för och nackdelar med denna metod, samt reliabilitet och validitet.  

 
3.1 Material och avgränsning  
För att genomföra denna undersökning har jag använt mig av mediearkivet Retriever för att hitta 

artiklar i svensk kvällspress, närmare bestämt tidningarna Aftonbladet och Expressen med bilagor. 

Mitt urval utgick från 2014-11–01 till 2015-10-30, för att få en bild av hur det rådande klimatet ser 

ut. Jag valde att begränsa mig till föregående år för att få större möjlighet till en överblick, då 

materialet från 2016 kan vara för färskt så att säga och risken finns därmed att analysen kan bli för 

spretig. Genom att använda mig av sökordet ”kroppsideal” för vardera tidningen med bilaga fick jag 

8 träffar för Aftonbladet och 13 träffar för Expressen. Genom detta kunde jag välja ut två artiklar 

per tidning, men detta visade sig vara för lite för att kunna komma till någon sorts slutsats. Därför 

valde jag att använda mig av den något bredare söksträngen ”perfekt AND kropp” som gav 69 

träffar för Aftonbladet och 86 träffar för Expressen. Anledningen till att jag valde ut dessa två 

sökfraser ligger i det material jag letar efter. Jag ville få fram artiklar som (förhoppningsvis) 

behandlar kroppen, och idealet som människan strävar efter, eller vad en ”perfekt” kropp benämns 

vara i dessa artiklar. Då jag hade fått fram mitt sökresultat började med att göra en överblick: Vad 

handlade artiklarna om? Direkt så uteslöts korta insändare, reklam och så vidare, då dessa inte har 

nog med innehåll för att ingå i en diskursanalys. Sedan uteslöts artiklar som inte handlade om 

viktminskning, utseende, hälsa eller kroppsideal, till exempel resereportage eller intervjuer med 

kända personer där söksträngen kom upp, men inte hade något med ämnet att göra, då dessa inte 

heller kan användas för att svara på mina frågeställningar.  Ett stort antal artiklar tillhörande 

sportsektionen sållades också ut. Detta ledde mig till mitt urval på 14 artiklar, 6 från Expressen och 

8 från Aftonbladet. Majoriteten av materialet kommer från 2015, detta beror helt enkelt på att mitt 

urval började i november 2014, och på två månader händer det ibland inte särskilt mycket. I urvalet 

finns både debattinlägg/krönikor och vanliga artiklar. Trots att detta är två olika genrer så valde jag 

att ta artiklar från båda, då de belyser frågan på olika sätt, och det är intressant i sig. Jag valde ut 

artiklarna slumpmässigt beroende på vilken relevans de hade. Mitt arbete har inte undersökt 

skillnaderna mellan könen och huruvida detta kan ha någon effekt på medierapporteringen, detta då 

risken finns att det kan överskugga huvudsyftet med studien.  
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3.2. Vad är en diskurs, och vad är en diskursanalys?  
För att undersöka mitt material behöver jag använda mig av en särskild metod för detta. Dessa 

metoder kommer att tas upp i kommande kapitel. Människor använder språket för att kommunicera. 

Genom att sätta namn på saker, händelser eller beteenden skapas ett sammanhang, en verklighet. 

Detta kan även kallas för diskurs. Diskursen definierar världen vi lever i. Den hjälper oss att utläsa 

vad som är sant, relevant och genomförbart, den konstruerar helt enkelt vår verklighet. En diskurs är 

ständigt pågående, den kan förändras när som helst och få en helt annan betydelse.
51

 Så snart något 

har definierats eller inträffat så har det blivit en av otaliga versioner av ett ämne. Diskursen rymmer 

en idé om att språket konstrueras i olika mönster som följer olika sociala situationer, till exempel en 

politisk diskurs eller en medicinsk diskurs. Den medicinska terminologin anses självklar inom sitt 

fält, men tappar betydelse och mening inom till exempel ekonomin, och vise versa. Enligt Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips bör därför diskursen användas för att skapa en ram för sitt 

forskningsarbete. 
52

 Då blir diskurser något som forskaren skapat själv. Det går dock inte att kalla 

vad som helst för en diskurs, utan konstrueras en diskurs så måste den motiveras och förklaras 

rimlig. 
53

 Det finns ingen bestämd definition på vad en diskursanalys innebär, utan Bergström & 

Boréus kallar den för ”[…]ett flertal kära barn med ett och samma namn.”
54

 Att analysera diskurser 

innebär dock att studera samhällsfenomen genom att fokusera på språket. Oavsett vilken typ av 

diskursanalys som används så finns det ett bestämt sätt att se på språk och hur det används. Språket 

är ingen direkt avbild av verkligheten, utan hjälper endast till med att utforma den. 
55

 I denna studie 

kan därför diskursen ”kroppsideal” ha en helt olik betydelse beroende på tid och rum, då diskurser 

varierar beroende på vilket sammanhang man befinner sig i och hur detta beskrivs.
56

 

3.3 Laclau och Mouffes diskursteori  
Diskursteorin kan ses som en paketlösning, där både teori och metod ingår. Den kan både användas 

som ett sätt analysera texter, men även användas som ett teoretiskt ramverk. Laclau och Mouffes 

angreppssätt baserar sig på två teoretiska traditioner, marxismen och strukturalismen. Alla sociala 

fenomen ses som diskursiva och ett tecken kan vara vad som helst.
57

 Laclau och Mouffes 

marxistiska synsätt innefattar att meningsskapandet sker på en språklig nivå, ett sorts krig om synen 

                                                 
51
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på det sociala. Denna betydelsekonflikt är central inom deras definition av diskurs. 
58

 Det finns 

ingen distinktion mellan diskurs och icke-diskurs. Det innebär därför att ingenting kan påverkas av 

något utomstående (icke diskursivt), diskurser påverkar istället varandra.
59

 En diskurs är antingen 

politisk eller objektiv. Politiska diskurser debatteras och är under förändring, medan de objektiva 

diskurserna är de som är så självklara och etablerade i samhället att kampen om dess betydelse inte 

är på agendan längre. Objektiviteten är en konsekvens av politiska strider och därför en avlagrad 

diskurs. Därför blir gränsen mellan de politiska och objektiva diskurserna flytande och kan 

problematiseras på nytt när som helst.
60

 Då en diskurs går från att vara politisk till objektiv så 

genomgår den en hegemonisk formation. Då reduceras möjliga betydelser och motsättningen 

upphävs, och det blir ett objektivt tillstånd som kan ses som en sorts fast sanning.
61

  

 

Laclau och Mouffe ger ingen exakt mall till hur deras teori ska användas för att analysera diskurser.  

I denna studie är den därför en utgångspunkt för att hitta teckens relationer, som senare analyseras 

med hjälp av valda teorier. Begreppet element används för att belysa hur många betydelser en 

diskurs kan ha, eftersom element är de tecken som utsätts för ständig kamp och förblir mångtydliga, 

alltså inte har någon fast betydelse än.
62

 Ett element i en diskurs kan få särskilt viktig betydelse och 

utgöra en så kallad nodalpunkt. Noden skapar en bestämd betydelse för de tecken som omger den, 

utan noden blir diskursen betydelselös. Därför är det viktigt att i ett tidigt stadium hitta så särskilt 

viktiga tecken som bestämmer betydelsen av de tecken de omgivs av.
63

 För att öka stadgan hos 

tecken används begreppet moment. Med det menas den låsning som görs för att skapa en viss 

betydelse för en diskurs. 
64

 För att hantera de tecken som också är element har Laclau och Mouffe 

infört termen flytande signifikanter. Dessa är tecken som är särskilt öppna för flera olika betydelser, 

och därför lätt tappar sin mening, de kan röra sig över flera diskurser och vara både moment och 

nodalpunkter.
65

 De flytande signifikanterna kommer att identifieras under analysens gång. När 

nodalpunkterna har identifierats så kommer artikulering att ligga i fokus. Med detta menas hur de 

fixerade momenten kopplas ihop med varandra, och därifrån kan man se vilka ord som länkas till 

nodalpunkterna och vilken betydelse de då får. Artikulationen gör det möjligt att ifrågasätta eller 

reproducera diskurser. 
66
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Genom att konstruera så kallade ekvivalenskedjor så får tecken sin betydelse genom skillnader. 

Tecken har olika funktion, beroende på sammanhang. En diskurs kan inte förstås om inte ett tecken 

ställs mot ett annat tecken, som till exempel ”kroppsideal” jämfört med ”kroppspositivitet”. Inom 

diskursteorin ses en ekvivalenskedja enbart vara en negation av en självklar identitet. De 

attributvärden som saknas i den självklara identiteten skrivs ut efter varandra så att dessa attribut 

bildar en kedja - alltså de icke självklara egenskaperna. Ju längre denna kedja är, desto större 

skillnad är det mellan den självklara identiteten och ”de andras” identitet.
67

 En diskurs kan anses 

vara sluten då alla moment är fastställda, iallafall rent teoretiskt. I verkligheten kan däremot 

förvandlingen mellan moment och element inte fullbordas, då all diskursiv fixering är metaforisk. 

En diskurs anpassar sig alltid till det den utesluter, i och med att alla alternativa betydelser hamnar i 

det diskursiva fältet. De alternativa betydelserna kan ändra den rådande betydelsen och därför kan 

en diskurs aldrig vara permanent. Diskursteorin definierar inte om det diskursiva fältet består av alla 

möjliga betydelser, eller endast de konkurrerande. Winter Jørgensen och Phillips föreslår att man 

därför definierar det diskursiva fältet som all möjlig betydelsebildning, och diskurser som 

konkurrerar inom samma ämne som diskursordning, ett begrepp lånat av Fairclough.
68

 

3.4 Metoddiskussion 
Diskursanalysen kritiseras ofta för att den lägger fokus på utsagor och inte på den individ som har 

yttrat dessa. Det ger ett sken att alla har samma rätt att uttala sig om något, och ignorerar 

individuella och strukturella villkor som kan diktera förutsättningarna någon har. I denna studie 

spelar det dock ingen roll exakt vem som har uttalat sig om något, utan det är vad som nämns och 

hur det diskuteras som är intressant att studera. 
69

 En annan problematik med diskursanalysen är 

dess öppna syn på verkligheten kan se ut, och därför kan det vara svårt att tolka den och dra 

slutsatser. Därför kommer det vara viktigt för min studie att tydligt förklara varför ett element anses 

vara en nodalpunkt, eller varför just teori x kan förklara ett analysresultat. 
70

 Något som är viktigt 

vad gäller diskursanalys är att erkänna att man själv är en del av den diskurs som undersöks.  

Därför är det viktigt att i så hög grad som möjligt försöka vara främmande inför materialet och se 

det med andra ”glasögon”. Det är inte en lösning på problemet, men en utgångspunkt och något att 

sträva efter. En diskursanalys kan inte vara helt objektiv, menar Winther Jørgensen och Phillips.
71
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Detta arbete kan liknas med en kvalitativ textanalys, som använder sig av kodning, kategorisering 

och tematisering för att genomföra arbetet. För att beskriva detta på ett enklare sätt så används 

tecken och element för att koda materialet. För att kategorisera så används moment, och 

tematiseringen görs med nodalpunkter och flytande signfikanter. Anledningen till att arbetet befästs 

på flera nivåer är att för att vara en del av målsättningen i att ha så hög reliabilitet i arbetet som 

möjligt. Med reliabilitet menas att arbetet ska kunna upprepas, med samma material och urval vid 

andra tillfällen och liknande resultat ska kunna uppnås. Då detta är en kvalitativ studie så går det 

dock inte att skapa ett representativt urval som kan användas för att representera till exempel en hel 

population, då målet med detta arbete är att hitta mönster. En liknande studie kan därför av denna 

anledning få lite annorlunda resultat, då en kvalitativ studie innebär en tolkning, inte ren statistik. 

Alla analyser och material kommer dock att finnas med för att skapa hög transparens och för att 

göra det möjligt att upprepa studien. Målet med uppsatsen är därför att resultatet ska kunna 

upprepas av andra forskare som använder samma material, trots den kvalitativa vinkeln.  

Validitet, eller giltighet för studien kommer att uppnås genom att studiens syfte och frågeställningar 

kan besvaras med hjälp av vald metod och teorier.  
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4 Resultat och analys  
De studerade artiklarna i kombination med mina teorier och utvald litteratur kommer nu att mynna 

ut i den analyserande delen. Jag har valt att dela upp analysen tematiskt, då det var tre olika teman 

som var mest framstående under mitt arbete. Den första delen behandlar vikt, begreppet smal och 

den negativa sidan av viktminskning. Sedan kommer analysen att fokusera på hälsa och något som 

jag har valt att kalla för ”att kontrollera och motivera”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet och en slutdiskussion.  

4.1 Vikt och smalhet 
Vid genomgång av artiklarna framkommer ett stort genomgående tema i artiklarna, nämligen vikt. 

Vikt i artiklarna är något som ska kontrolleras, förändras och minskas. Vikt är ett tydligt exempel på 

vad Laclau och Mouffe betraktar som en politisk diskurs, det vill säga en diskurs som är under 

debatt och förändring; då debatten om hälsa och vikt och hur det ska definieras är ständigt 

pågående. I artikeln 9 smarta smalknep
72

 blir detta väldigt tydligt. Artikeln beskriver nio olika sätt 

som smala kvinnor använder sig av för att hålla vikten. Det handlar bland annat om ”bra veckor”, 

att aldrig vara hungrig men inte proppmätt, att sluta stressa och att motionera mera. Att definiera 

vikt som ett så kallat element, det vill säga ett tecken som utsätts för ständig kamp och inte har en 

fast betydelse än, är inte svårt här.
73

 Detta då vikt både syftar till den smala kroppen och den 

överviktiga. I denna artikel agerar smal som diskursens nodalpunkt, det vill säga ett tecken som får 

särskild betydelse för de tecken som omger den. Ett exempel på detta från artikeln är ” Smala 

människor är i allmänhet mer nöjda med livet…”
74

 Smal framställs på ett mycket positivt sätt och 

artikeln försöker på alla möjliga sätt att framställa smala människor som bättre, att gå ner i vikt ses 

som det ultimata målet och uppnås detta så kommer livet att förbättras avsevärt.  

En smal person hoppar inte på olika dieter eller övertränar utan har hittat en balans som 

fungerar året om. Glöm det svartvita tänket och kom in i rätt rutiner med hjälp av 

matdagbok[…]
75

  

Artikeln använder sig av många ekvivalenskedjor
76

 för att få läsaren att komma in i rätt stämning, 

den motiverar genom att sätta in ordet smal bland positivt laddade tecken såsom nöjd, balans och 

bättre. Människor associerar positiva egenskaper till smala kroppar
77

, och denna artikel stärker detta 

påstående. Det blir tydligt att innehavaren av en smal kropp ses som bättre än andra. Denna artikel 

är även ett exempel på vad Arroyo beskriver som ”thin ideal internalization”, det vill säga att om 

media framställer den smala kroppen med positiva ordalag och samtidigt talar ner den överviktiga 
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kroppen, så kommer människor att ta åt sig detta budskap och sprida det vidare.
78

 Artikeln uttrycker 

inte ordagrant ett förakt mot övervikt, men det är inte svårt att dra slutsatsen om att så faktiskt är 

fallet, genom thin ideal internalization och att associera positiva egenskaper till den smala kroppen. 

Att sätta smal på dagordningen på detta sätt genom masskommunikation är mycket effektivt, och är 

ett exempel på det McCombs kallar för framing.
79

 Genom att rama in smal på detta sätt - att ge den 

egenskapen av objekt, så vill jag hävda att Expressen menar att det är detta vi ska lägga vår 

uppmärksamhet på.  

 

Artikeln Zabrina, 24, tappade 41 kilo ”jag är jättenöjd”
80

 berättar om Zabrina som efter många 

misslyckade försök att gå ner i vikt lyckades med sitt mål. Det talas om att kämpa mot övervikten. 

Här kan vi se att övervikt används som nodalpunkt, då det definierar stämningen i artikeln. ”Jag gick 

ner 20 kg och kände mig jättenöjd med min kropp.”
81

 Genom att använda sig av formuleringar som 

jättenöjd, stor förändring, och viktresa så framstår det att viktnedgång är en stor målsättning, och 

viktnedgång blir en garanti till välmående. Att tala om en smal kropp med dessa fraser verkar 

förstärka bilden av att den smala kroppen är något att sträva efter, och att inneha denna kropp 

kommer att göra ditt liv bättre. Det är intressant att tonläget i artikeln kan förändra så mycket, hade 

istället viktnedgång omgetts av negativt laddade tecken skulle resultatet och stämningen i artikeln 

kunna ha blivit helt annorlunda, och människor hade betraktat den på ett helt annat sätt.  

 

I Så här äter du dig smal så symboliseras magfett som en ”aktiv vulkan”
82

. Att definiera det på 

detta sätt ger negativa associationer genom att använda just moment som att jämföra övervikt med 

något mycket negativt - i detta fall något som skulle kunna leda till en naturkatastrof, en aktiv 

vulkan. Artikeln nämner dock att ”Men lite fett på våra kroppar skadar inte[…]”
83

 vilket kan ses som 

ett sätt att lätta på stämningen och stigmatiseringen, vilket få av artiklarna faktiskt gör.  

Gick ner 25 kilo med styrketräning
84

 inleder med frasen ”Vill du gå ner i vikt? Bli starkare? Eller 

bara leva längre?” Denna artikel verkar vilja framställa viktminskning i positiva ordalag, detta 

genom att använda påståenden som syftar till att framställa viktminskning som något positivt, som 

ett projekt. Till exempel så beskrivs det som enkelt att hitta motivation till att träna, då drivkraften 

att gå ner i vikt frammålas som så pass stor. I denna artikel finns det beskrivet olika planer för 
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viktnedgång beroende på vad målet är - viktnedgång, styrka, platt mage, leva längre, snabbare 

löpare, och så vidare. Vad dessa har gemensamt är att träning anses vara den ultimata lösningen - 

för alla möjliga problem. Träning blir här agendan, och viktnedgång får särskilt stor plats, även om 

den här får dela utrymme med andra sätt att ändra sin form. Enligt artikeln så är det viktigt att hålla 

igång träningen för att viktminskningen inte ska stanna av. I denna artikel så likställs en smalare 

kropp med välmående, och bildar därmed en ekvivalenskedja mot det motsatta, en överviktig kropp 

anses vara ohälsosam och därmed ”sjuk”.  Den smala kroppen värderas högre och symboliserar 

välmående, ungdomlighet och framgång.
85

  

 

Jag var så extremt hård mot mig själv
86

 är ytterligare en av många artiklar som ska agera som 

motivation och inspiration för att motivera andra till viktminskning. Här får nodalpunkten övervikt 

sitt moment som en negativ definition genom att den får vara skuldbärare för framförallt dålig 

självbild.
87

  

Jag trodde att folk skulle tänka ”vad gör det här fläskberget här?”  

Det var min uppfattning om mig själv då.
88

  

Att överviktiga människor har dålig självbild är inte ovanligt, och tidningar inriktade på hälsa 

och skönhet associeras ofta med detta. 
89

Att använda ord som ”fläskberg” är ett mycket tydligt 

sätt att koppla ihop övervikt med något negativt, och det förtydligas senare av att kvinnan i 

artikeln numera är mycket nöjd och lycklig över sin nya kropp, vilket projicerar en bild av att 

överviktiga inte kan, eller ska vara nöjda med sina kroppar då detta är felaktigt. Den smala 

kroppen symboliserar här en nyupptäckt livsglädje. 

 

Hon bantar för familjelyckan
90

 är ytterligare en artikel som agerar som motivation för viktnedgång. 

Det handlar om att göra en förändring för att ”skapa lycka”, i detta fall uppnås detta genom att ha en 

smal kropp. Den intervjuade kvinnan berättar att läkaren som föreslog gastric bypass som en 

lösning för att gå ner i vikt”[…]sade det med sådant förakt”
91

. Jag tycker det är intressant att 

viktnedgång kopplas samman med lycka redan innan resultatet är uppnått, innan det faktiskt är 
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bevisat om viktnedgången faktiskt ledde till förverkligandet av drömmen om barn. Det målar upp 

en bild av att den hälsosamma kroppen porträtteras av den smala kroppen.
92

 

4.2 Den negativa sidan av viktminskning  
I mitt sökresultat fanns även artiklar som tar upp debatten om bilden som målats upp ovan, det vill 

säga den negativa synen på övervikt. I Övervikt är mer än kilon runt magen så berättar debattören 

att vården ofta inte litar på tjocka människor och rekommenderar gastric bypass istället för 

traditionell viktnedgång.
93

 Vikten i denna artikel ses som något som kan mätas och bedömas utifrån 

siffror, inte verklighet, här används det kritiserade måttet BMI. Precis som Grogan nämner så är 

tjockhet något som kopplas till lathet och brist på kontroll. 
94

 Debattören säger att övervikt sitter i 

magen, inte i huvudet. Språkbruket i denna krönika är provocerande, ett exempel på detta är att 

tecknet ”när” får stor betydelse då det används till att artikulera ett flertal påståenden om 

nodalpunkten vikt. Denna artikel kritiserar dagordningen som media skapat kring övervikt, och 

försöker därmed bryta sig ur den skapade agendan, vilket inte är så enkelt. 

Att diskutera övervikt utanför ramarna kan leda till stor debatt, som dessa artiklar är tydliga 

exempel på enligt mig. Ett exempel på hur författaren kritiserar samhällsklimatet kring övervikt 

genom att använda sig av när för att artikulera ses nedan:  

När ska samhället inse att övervikten inte sitter i magen? När ska samhället inse att lösningen 

inte sitter i att stympa människor? När ska samhället inse att övervikt är ett symptom och ingen 

diagnos?
95

  

Att generalisera den stora massan till ”samhället” kan tyckas som enkelt, men jag menar att detta är 

samma tillvägagångssätt som massmedia använder för att kritisera övervikt, genom att generalisera 

den och göra den till något enkelt och lätt att förstå.  

 

Feta människor är mindre värda
96

säger att kroppen är vårt varumärke - den bestämmer hur vi ska 

uppfattas, och vinnaren i denna kamp är den vältränade. Den talar om klyftan som uppstår mellan 

de smala - de välmående och lyckliga, och överviktiga benämns som soffliggare, feta och 

chipsätare. Just onyttig mat och övervikt är något som ofta går hand i hand, det är en symbol för 

lägre klass och lathet, precis som Grogan talar om då hon säger att övervikt sammankopplas med 

negativa egenskaper
97

 Här talas det även om en stark kroppsångest. Kroppsångest och missnöje 
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behandlar Arroyo i sin forskning. Den onda cirkeln av att smalhet agerar som ideal, leder till fat talk 

och därmed missnöje, som i sin tur skapar ett medialt utrymme och blir en stor säljkraft. 
98

 Jag 

skulle vilja säga att detta belyser hur övervikt har blivit till en vara som kan konsumeras och sedan 

kastas bort, eller det är iallafall målsättningen med det hela. Det är viktigt att ligga i framkant bland 

gruppen, och finns det något som är tydligare än att ligga i framkant än att vara smal? Smal har 

blivit ett så kallat emblem som markerar framgång. Problemet med detta ligger dock i att 

människokroppen inte är lika lätt att forma och konsumera, då alla människor har individuella 

förutsättningar - vissa har lättare att gå ner i vikt än andra, vilket leder till en ändlös spiral av 

viktminskning och kroppsångest. Om människan inte är uppdaterad, i detta fall inte har just den 

perfekta kroppen (det vill säga, inte smal) så kommer leda till en känsla av att vara inadekvat, att 

inte räcka till. 
99

 Denna kroppsångest tar därför media till sig och använder detta som ett sätt att 

sälja lösnummer, då de vet att smal säljer.
100

  

 

Förra året åt jag min första pizza på 10 år
101

 är ett debattinlägg som behandlar ätstörningar. 

Författaren använder sig av ett citat som jag tycker definierar det hela på ett väldigt tydligt sätt:  

Nu ligger de och gror i varje raw food-ätande kropp och hoppar mellan lunchlådorna i form av 

skamfyllda piroger. Deras kravfyllda hejarop ekar ut över bloggar, instagram och runkeeper-

täta Facebookflöden.
102

 

Debattören verkar syfta på att ätstörningar har blivit en del av agendan, med medias hjälp. 

Hälsosamt leverne får i denna artikel istället agera som det negativa, fokus ligger på det 

problematiska med ätstörningar och kontrollerat leverne. Denna koppling är intressant eftersom det 

belyser det problem som sällan tas upp i de mer marknadsförande artiklarna - att det kan finnas 

risker med att marknadsföra en smal kropp. Att använda hälsa för att marknadsföra viktminskning 

är ett dubbelt budskap. Det har visat sig att dessa råd som nämns i artiklarna ofta är rent 

hälsofarliga, och leder inte alltför sällan till ätstörningar, speciellt bland unga kvinnor. Hälsa, 

identitet och konsumtion sammankopplas, då kroppen blivit en identitetssymbol. 
103
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Är det sunt eller osunt? Både och
104

 är ett debattinlägg som berättar att ingen kan ursäkta sig för sin 

hälsa, då till och med cancersjuka människor kan hålla sig i form.  

Det finns en målkonflikt mellan frigörelsen av skönhetsidealen och hälsa, en motsättning som 

bygger på fördomar om tjocka människor och samtidens andfådda strävan efter 

självförverkligande perfektion. [----]  

Det är svårare att vara tjock och frisk än normalviktig och utan defekter. Övervikt kan ge 

upphov till livshotande besvär som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
105

 

 

Debattören verkar vilja rama in övervikt som det problematiska. Övervikt är något som får 

representera ohälsa, lathet och något som ska raderas. Det blir dock motsägelsefullt då det först 

framstår som svårare att vara överviktig och frisk, än normalviktig med defekter, för att i nästa 

mening istället nämna hälsoriskerna med övervikt. Inlägget avslutas på ett intressant sätt - kan en 

cancersjuk människa hålla sig i form finns ingen ursäkt för någon annan - övervikt ska 

överkommas. Grogan säger dock så är det inte så enkelt att bara hävda att övervikt är hälsofarligt, 

då det inte går att bedöma en människas hälsa endast genom kroppsform.
106

 

 

Är all kroppskritik mobbning?
107

 behandlar ett uppmärksammat framträdande i TV4:s 

morgonprogram Malou efter tio.  Inslaget var en del av en temavecka för kroppsacceptans, och i 

inslaget användes ord som till exempel ful och oattraktiv för att beskriva överviktiga människor. 

Detta skulle kunna vara ett ytterligare ett exempel på att vikt blir ett element med övervikt som 

nodalpunkt, med moment som ful och oattraktiv som kan bilda negativa ekvivalenskedjor. 

Artikuleringen i detta TV-inslag var provocerande, och med tanke på det valda mediet, ett populärt 

morgonprogram, fick det stor spridning. Att få utrymme i tv kräver något med stort nyhetsvärde
108

, 

vilket detta är ett exempel på.  

 

Du har ingen rätt att håna min kropp
109

 är ett debattinlägg som även den är respons till ovan 

nämnda framträdande. ”Jag minns” är mycket viktigt i artikeln, det används för att skapa stämning, 

då läsaren förväntas koppla samman detta med negativa upplevelser om övervikt. Författaren 

berättar om att det är mycket vanligt att vilja förändra sin kropp, genom bantning och träning – 

förändra allt de har. Debattören menar att ingen har rätt bestämma någon annans människovärde. 
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Det är intressant att ta upp denna artikel då den belyser vad de andra artiklarna inte gör, det vill säga 

den andra sidan av myntet, hur smalhetsnormen kan uppfattas och vad den kan leda till för 

konsekvenser.  

Men du skuldbelägger inte de som skrattar åt mig. Som fått mig att gråta tills ögonen inte klarat 

mer, som fått mig att slå på min egen kropp och velat kräkas över hur ful jag är. Som fått mig att 

fundera på om man kan skära bort allt det på magen som inte satt närmast kroppen bara för att 

de tyckte att jag såg fel ut. 

Men nej, Katrin, du skuldbelägger inte dem. Du skuldbelägger mig. Du säger att jag är "lat". Att 

jag är "ful och oattraktiv". Det är att säga till den som blir mobbad att den får skylla sig själv.
110

 

 

4.3 Vad är hälsa?  
Under analysprocessen så framkom ett tema i många artiklar, nämligen begreppet ”hälsa”. Hälsa 

proklameras i dessa artiklar som något att marknadsföra och sälja. Något som de valda artiklarna 

har gemensamt är just kopplingen mellan hälsa och viktnedgång. För att vara hälsosam ska du också 

vara smal, eller aspirera för att bli det. Smal likställs i artiklarna med hälsosam, vilket tidigare 

forskning bevisar inte är något ovanligt.
111

 Jag har valt två artiklar för att belysa detta tema. Hälsa 

som koncept nämns dock i många av artiklarna. 

 

Expert varnar för fet-trenden
112

 berättar om den nya trenden med så kallade ”dad bods”, grovt 

översatt till män med några kilo extra som får uppskattning för det. I artikeln finns två 

ekvivalenskedjor, hälsofara och kroppspositivism. Läkaren som intervjuas menar att det i och för 

sig är bra att människor kan känna sig tryggare med sin kropp, men att det samtidigt är hälsofarligt 

att vara överviktig. I denna artikel så är bukfettet i fokus, och citatet nedan visar på att 

målsättningen är att skapa en negativ attityd kring detta. ”Det har blivit okej att visa upp sig med några 

extra-kilon runt magen, den avslappnade attityden har även spritt sig till kvinnokroppen.”
113

  

Här ser vi ett exempel på att just kvinnokroppen är särskilt utsatt för smalhetsidealet. Att 

kroppspositivismen ska sprida sig till kvinnokroppen är att ta det hela ett steg extra. Även om 

artikeln i sig nämner kroppsacceptans som något positivt, så är det den hälsofarliga aspekten som 

hamnar i fokus. Återigen så används en lista för att proklamera hur du ska gå ner i vikt. Hälsa kan 

här ses som ett exempel på vad Bauman talar om i konsumeringssamhället
114

, att annonsera sin 

goda hälsa genom viktnedgång via till exempel instagram har ersatt symboliken med märkeskläder 

och blivit mycket viktig.  
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Att lägga in begrepp som garanti signalerar förtroende, det inger en känsla av trygghet, något som 

människor alltid letar efter och eftersträvar, trots att det är mycket svårt att uppnå.
115

 

 

Så äter du dig smal, pigg och frisk med Dash
116

 belyser hälsoaspekten av den smala kroppen och 

dieter. Smalhet kopplas ihop med renhet och friskhet. Detta kan menas med att är du inte smal och 

lever på denna diet så är du mindre värd, och detta ska leda till en drivkraft att passa in i gruppen. 

Att använda sig av fraser som ”det är positivt att frossa i frukt och grönt” signalerar det hälsosamma 

levernet och gör hälsodiskursen väldigt tydlig. Vikten i denna artikel är återigen något som ska 

minskas. Artikeln lämnar garanti om viktnedgång genom dieten de försöker sälja. Just att lämna 

garantier i ett konsumeringssamhälle kan leda till en falsk säkerhet, det vill säga det Bauman 

benämner som något som människor strävar efter, men som ändå aldrig kommer att uppnås, den 

onda cirkeln.
117

 Detta skapar ett oändligt behov av nya dieter, nya träningsmetoder som leder till en 

oändlig konsumtion av hälsa. Precis som x och x säger är det dock inte säkert att dessa dieter är 

hälsosamma, tvärtom.
118

 Att inte göra konsumenten för nöjd, det vill säga en långsiktig 

viktnedgång, är ett aktivt mål, för går kunden upp i vikt igen kommer känslorna av inte räcka till 

tillbaka och det tomrummet ska fyllas av något - en ny diet, för att uppnå den perfekta kroppen och 

känna sig som rättfärdig medlem i gruppen igen, och ligga i framkant.
119

 

 

Något som är vanligt förekommande i dessa artiklar är att lämna garantier om viktnedgång. 

Dieterna proklameras som den ultimata lösningen till problemet. Redan i artiklarnas titlar kopplas 

viktnedgång samman med välmående, och god hälsa. Att koppla samman hälsa och smalhet är 

intressant eftersom det ofta inte alls görs i åtanke med hälsa överhuvudtaget, då många av dessa 

dieter kan vid en enkel översikt verka väldigt tillfälliga och inte alls hälsosamma. Detta är vanligt 

enligt Willis och Westerwick, som också påpekar att om dieterna som erbjuds i artiklarna är 

tillfälliga och inte inbjuder till varaktig viktnedgång, så kommer det leda till att läsaren kommer att 

komma tillbaka för ytterligare viktminskning
120

, och därmed är konsumtionscirkeln igång igen.
121
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4.4 Att kontrollera och motivera  
Då samtliga artiklar talar om viktnedgång är det inga konstigheter att behandla dessa i ett separat 

kapitel. I genomgången av artiklarna hittade jag dock ett annat ämne som relaterar till viktnedgång 

och stack ut. Detta är kontroll. Viktnedgång, och bibehållandet av den uppnådda smala kroppen, ska 

uppnås genom en stor grad av kontroll. Artikeln Smala kvinnors 9 bästa knep
122

 är ett tydligt 

exempel på detta. Det handlar om att göra listor, att fasta och att ha ett stort antal regler för att hålla 

sig i schack. Beroende på artiklarnas avsikt så kan formuleringen variera. Är avsikten att motivera 

läsaren med hjälp av glädje och chans till ökad livslängd använder artikelförfattarna träning för att 

legitimera viktnedgången. Är syftet istället att väcka skuldkänslor (till exempel: 9 smarta smalknep) 

är det istället fokus på att smalare människor är bättre och därav något att sträva efter. Att 

kontrollera kroppen kan ses som ett tydligt tecken på att den har blivit identitetssymbol. 
123

Att hålla 

sig i framkant i gruppen är enligt Bauman mycket viktigt, och att ha en stark, smal kropp leder till 

uppskattning och blir därmed något att konsumera och förbättra.
124

 Övervikt blir något att kasta 

bort, ett förflutet att inte längre tala om. Kroppen som enhet verkar ha ersatt märkeskläder som 

identitetssymbol, en vacker kropp väcker avund. Motsatsen gäller också, har du en överviktig kropp 

är du inte i framkant och därmed utrymme att bli förlöjligad och missnöjet leder till att 

konsumtionen kommer att öka, en ond cirkel har skapats.
125

 Kroppen och dess idealform verkar ha 

ett bäst-före datum och blivit handelsvara, vilket den historiska överblicken av både den manliga 

och kvinnliga kroppen visar.
126

 Dagens kroppsideal kan komma att bytas ut när som helst och då 

uppstår ytterligare en jakt på nästa ideal - den onda cirkeln är igång igen.  

Susan Bordo talar om att kroppen ska kontrolleras och vara fast. Detta visas i artiklarna genom det 

stora antal övningar, listor och dieter som bifogas i artiklarna för att hjälpa läsaren på traven. Att 

följa dessa råd skapar gemenskap och genom att förändra kroppen till det bättre kommer du som 

läsare att ligga i framkant. Att ha en stark, tonad kropp kan här ses som ett sätt att hålla sig i 

framkant i sin style-pack.
127

  

 

Något annat som förekommer i artiklarna är något jag vill kalla för det glada budskapet. 

Viktnedgång, perfekt kropp och hälsa proklameras med glada färger, peppande ord och 

utropstecken, för att locka till viktminskning och motivera till att förändra sin kropp. Då de flesta av 

artiklarna förekommer i Wellness/hälsosektionen så blir det intressant att undersöka vad det är 

                                                 
122

 9 smarta smalknep. Expressen,  s. 39-40  
123

Moulding, Nicole T. Love your body, move your body, feed your body: Discourses of self-care and social marketing 

in a body image health promotion program, s. 66  
124

 Bauman 2007, s. 83  
125

 Ibid, s. 83-84  
126

 Grogan 1999, s. 14-19 
127

 Bauman, s. 84 



 

28 

 

egentligen är som man försöker sälja under denna flagg. Artiklarna använder sig inte av någon 

produktplacering, men genom språkbruket motiveras läsaren till förändring, att konsumera - en diet 

eller en produkt. Bauman talar om att konsumeringen har blivit något utöver överlevnad, och hälsa 

är definitivt en del av denna nya konsumtion, vilket de analyserade artiklarna visar på. Något 

intressant som förekommer i många av artiklarna är att det ofta används ett väldigt motiverande 

språkbruk för att locka läsaren. Till exempel i Zabrina, 24, tappade 41 kilo ”jag är jättenöjd”.
128

 

Det talas om stora förändringar och ökad livsglädje. I Jag var så extremt hård mot mig själv
129

 

används till exempel målbilder, fantastiska resultat och nya klädstorlekar. Det är intressant att 

tidningarna försöker att skapa en positiv dagordning genom att försöka förändra något som i många 

fall anses vara tråkigt - listor och dieter, genom detta motiverande och glädjande språkbruk. Den 

smala kroppen används för att marknadsföra hälsa. Hälsa och kroppsbild har vuxit ihop, och är 

hälsa högt upp på dagordningen skulle jag också vilja framhålla att kroppsbilden, speciellt den 

smala kroppen, också kommer att vara det.  
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Slutsats   
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur människokroppen framställs i tidningarna 

Expressen och Aftonbladet. Jag använde mig av tre frågeställningar för att försöka besvara detta, 

och genom detta har jag kommit fram till följande slutsats. Analysen fann tre olika teman i 

tidningarna. Vikt och smalhet var framträdande, och visade att den smala kroppen är en viktig 

målsättning för att uppnå framgång. Den överviktiga kroppen sammankopplas ofta med negativa 

fraser såsom ful, äcklig och lat, medan den smala kroppen tillförskrivs positiva egenskaper så som 

motivation, livsglädje och kontroll. Den smala kroppen anses vara målet och detta ska uppnås 

genom först och främst viktnedgång och träning. Artiklarna behandlar till stor del viktminskning 

som koncept, hur du som läsare ska gå tillväga, och vilka dieter som kan passa bäst. Ofta i samband 

med listor och dieter. Den ideala kroppen kan med utgång från artiklarna anses vara smal och 

hälsosam. Hälsa kopplas ihop med en smal kropp, och en överviktig kropp är i artiklarna något 

ohälsosamt och inte att föredra. Några av de analyserade texterna behandlade den andra sidan av 

viktminskningen, det vill säga problematiken som kan uppstå med till exempel ätstörningar och 

dålig självbild. Misslyckas du som läsare med att uppnå den smala kroppen, lockas du tillbaka med 

hjälp av en ny diet eller träningsform. Kroppsform har blivit en konsumtionsvara, något som kan 

förändras, och speciellt övervikt är något som kan ”slängas bort”. Viktminskning leder ofta till en 

ond cirkel, där du som läsare lockas tillbaka om du inte har lyckats med ditt mål, artiklarna lämnar 

ofta en garanti på viktminskning för att locka dig som läsare till att använda den, men dieterna och 

träningsformerna är sällan särskilt hälsosamma eller långsiktiga, vilket leder till att människan 

hamnar utanför om hen går upp i vikt igen. En viktig målsättning för människan är att ligga i 

framkant i sin grupp, kroppen har ersatt symboler som till exempel märkeskläder, innehar du en 

smal kropp kommer du att belönas för detta och bli igenkänd. Motsatsen gäller också, innehar du en 

överviktig kropp kommer du att känna dig utanför och anses vara mindre värd, och därav vilja 

förändra den för att få det igenkännande som människan så gärna eftersträvar.  

 

Hälsa och kroppsbild har vuxit samman och har gemensamt att det är den smala kroppen som är att 

föredra. Den smala kroppen symboliserar hälsa. Fokus i artiklarna ligger på just hälsoaspekten av 

smalhet, skönhet som koncept förekom inte särskilt ofta. Att konsumera hälsa innebär ett sätt att 

ligga i framkant i sin grupp, men det finns en ständig risk för att ”bäst-före datumet” ska gå ut, då 

kroppsidealet kan förändras över natten. Kroppen ska kontrolleras i hög grad, det talas ofta om 

listor, begränsningar och dieter för att hålla den i schack. En människa som har kontroll över sitt liv 

är smal, och en överviktig människa symboliserar ofta lathet och dålig vilja. Viktnedgång motiveras 

ofta med hjälp av glada budskap för att lätta upp på den kontrollerande aspekten. Det är intressant 

att det ständigt skapas nya sätt att konsumera. Vi människor ska aldrig vara nöjda med någon aspekt 
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i våra liv, eftersom det där finns pengar att tjäna, behov att tillfredsställa. Genom att medvetet skapa 

en ”slit och släng” kultur framstår det därför inte som så konstigt att även kroppen har blivit en 

handelsvara – att ständigt förbättra och aldrig vara nöjd med. Framtidens kroppsideal är ännu 

okända, men att konsumera hälsa och ha stränga skönhetsideal tror jag inte vi har sett det sista av.  

 

Förslag på ytterligare forskning  
Något denna analys inte har tagit upp är analys av bilderna som ofta ackompanjerar artiklarna, detta 

är något som framtida forskning skulle kunna inkludera, det skulle vara intressant att försöka hitta 

ett samband mellan bilderna och texten, hur förändrar det bilden av kroppen? Framtida forskning 

skulle även kunna behandla skillnaden mellan kvinnor och män, till exempel skillnaderna mellan 

den kvinnliga ideala kroppen och den manliga. Det skulle också vara intressant att analysera 

skillnaderna mellan den ideala kroppen i sociala medier och traditionella medier, finns det någon 

skillnad? Eftersom kroppsideal är så pass ”hett på tapeten” just nu finns det stora möjligheter för 

framtida arbeten att hitta nya infallsvinklar och intressanta resultat.  
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