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Abstract 

The purpose of this study was to examine representations of women in Swedish health 

magazines. Critical discourse analysis was used as method to answer my research questions. 

The analysis was built on three dimensions; linguistic text analysis, discourse practice and 

social practice. Articles in three Swedish health magazines for women were analysed and the 

results were then divided into themes. These four themes were: the changing and optimizing 

woman, the consuming middle-class woman, the conscious woman and the white woman. I 

have presented my results in relation to chosen theories about intersectionality, health, bodies, 

consumtion and life style. The result showed that the magazines portayed mainly white, slim, 

middle-class women and these women were also the magazines target group. The magazines 

contribute to reproducing the body ideal and health ideal that exists in the western 

community. They also reproduce whiteness as a norm through only displaying white women. 

Furthermore the result showed that the three magazines all encourage consumtion through use 

of specific words connected to pictures. A certain type of life style is also being portrayed and 

encouraged in the magazines. The magazines indirectly tell women that they are not good 

enough the way they are by telling them that they should be happier, exercise more, become 

healthier, become more alert and look better. 
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1 Inledningsdel 

 

Under inledningsdelen kommer först bakgrunden presenteras där jag introducerar mitt valda 

ämne utifrån några teser jag finner intressanta och viktiga för studiens utgångspunkt. Därefter 

presenterar jag syftet med studien och forskningsfrågorna, tidigare forskning utifrån relevant 

litteratur och går också in på mina valda teoretiska perspektiv och centrala begrepp. Till sist 

redogör jag för min valda metod och mitt tillvägagångssätt samt presenterar materialet jag 

utgått ifrån i studien. 

1.1 Bakgrund  

”Det offentliga rummet är fullt med mer eller mindre avklädda kroppar, som inte är särskilt lika den 

genomsnittliga påklädda kroppen som står på trottoaren bredvid affischen. I filmer, i tv, i reklamfilmer och i 

annonser får vi se människor som för det mesta är snyggare, men framför allt smalare, än många vanliga dödliga. 

De flesta brukar vara överens om att det här påverkar hur vi ser på våra egna kroppar. Idealbilden presenteras för 

oss, om och om igen, vi jämför med oss själva och kommer fram till att vi inte lever upp till den, vi duger inte. 

Till och med om vi är helt medvetna om hur det funkar med retuschering och små fuskknep går bilden in i 

hjärnan och påverkar hur vi mår. Men det handlar också minst lika mycket om vad som inte visas. Bilderna som 

skapar normen skapar också det som avviker från normen.” (Skott, 2013, sid. 146) 

Så beskriver Julia Skott i boken Kroppspanik hur människor påverkas av de kroppsliga 

representationerna media uppvisar. Hon menar också att skönhet innebär status och att det just 

nu signaleras av smalhet, samtidigt signalerar en status genom att visa att en har tid, råd och 

kunskap för att kunna träna och äta nyttigt (Ibid, sid. 18). En viss livsstil och en viss kropp 

eftersträvas som bara vissa kan nå, just de som har tid, råd och kunskap. Men det är inget nytt 

att en specifik typ av kropp och en specifik livsstil uppvisas i media och därmed skapar 

normer i samhället. Även Mike Featherstone (1994) menade på 90-talet att det inom 

konsumtionskulturen spreds stiliserade bilder av kroppen av reklam, populärpress och tv. Där 

blir belöningen för att ta hand om sin kropp inte längre en ”andlig frälsning” eller ens 

förbättrad hälsa, utan snarare ett förbättrat utseende och ett giltigt jag (Featherstone, 1994, sid. 

105).  

Som stöd för det Skott och Featherstone menar vill jag också presentera det som Carl 

Cederström och André Spicer kallar för wellness-syndromet, som även det pekar på att det i 

det västerländska samhället finns en eftersträvansvärd livsstil där en ska optimera sin kropp 

och sig själv, samt maximera sitt välmående (Cederström och Spicer, 2015, sid. 9). De har 
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dock inte huvudfokus på kroppsideal, utan främst på livsstilsideal. Båda dessa typer av ideal 

är relevanta i min uppsats då hälsa och kropp är begrepp som ingår i båda idealen.  

Gällande wellness-syndromet menar författarna att wellness som hälsofilosofi numera styr ens 

liv: hur en arbetar, hur en studerar, hur en har sex och helt enkelt hur en lever. De beskriver 

också det de kallar wellness-påbudet som finns i det västerländska samhället och förklarar där 

att sundhet numera inte är något människor aktivt väljer. Snarare är det ett moraliskt krav som 

de ständigt påminns om och måste agera utifrån i livets alla aspekter. De påminns ofta om det 

i annonser och tidningar om livsstil men också på vissa sätt där de inte kan avgöra huruvida 

påbudet kommer till dem utifrån eller om det kommer från dem själva. Detta wellness-påbud 

arbetar också mot en genom att ge en symtom som ångest, dåligt samvete och skuldkänslor. 

Det är dessa negativa effekter som de kallar wellness-syndromet (Cederström och Spicer, 

2015, sid. 14). De menar här att media ständigt påminner människor om att de ska leva på ett 

visst sätt – ett sunt sätt. Denna hälsofilosofi genomsyrar alltså människors liv helt och hållet 

och är något de ständigt måste förhålla sig till moraliskt.  

Mot bakgrunden av dessa teser inleder jag mitt valda område där jag presenterar syftet med 

studien samt forskningsfältet, lämpliga teorier och viktiga begrepp jag kommer använda mig 

utav. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Mitt syfte med studien är att genom kritisk diskursanalys av tidningsartiklar i tre 

hälsotidningar se vilka representationer av kvinnor som framställs samt hur det talas om 

dessa. Jag kommer ha ett intersektionellt tankesätt under analysen och framställningen av 

resultaten, samt koppla dessa till andra författares tankegångar. Utifrån detta har mina 

forskningsfrågor således formulerats på detta sätt: 

- Vilka representationer av kvinnor finns i hälsotidningarna samt 

- Hur framställs och talas det om dessa? 

1.3 Forskningsfältet  

Jag har sökt efter avhandlingar som berör hälsa och media, precis som min uppsats, och har 

där hittat två stycken som är lämpliga och intressanta för min studie. Dessa kommer jag 

presentera under detta avsnitt. De båda handlar om hälsa och media, men den ena 



 

6 
 

avhandlingen har ett fokus på representation av övervikt och den andra har ett fokus på 

kroppsideal bland ungdomar.  

Den första avhandlingen jag valt på ämnet media & hälsa har Helena Sandberg vid Lunds 

Universitet skrivit. Den heter Medier och fetma – en analys av vikt (2004) och framstår som 

en sociologisk avhandling. Dock innehåller den även vissa genusvetenskapliga aspekter, till 

exempel lyfter hon fram skillnaden i hur media framställer överviktiga kvinnor och 

överviktiga män samt hur samhällets syn på dessa skiljer sig. Sandberg vill beskriva, 

analysera och problematisera hur övervikt i sig representeras i medierna samt se vilka normer 

och föreställningar av övervikt som där representeras och reproduceras (Sandberg, 2004, sid. 

18). Hon analyserar fyra olika dagstidningar genom kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

och använder sig där av resonemang och begrepp från forskningsområdena konsumtion, 

kropp, medier och journalistik samt risker. De två frågor hon utgår från i avhandlingen är; Hur 

representeras övervikt i medierna? Samt vilka konsekvenser kan denna representation få för 

allmänhetens uppfattningar om övervikt? (Ibid, sid. 15). Tidningarna hon valt att analysera är 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Helsingborgs Dagblad och Västerbottens-Kuriren, där 

kvantitativ analys har gjorts av 1925 artiklar och kvalitativ analys av 400 artiklar. Valet av 

tidningarna motiveras av att dagspressen påverkar oss starkt och är en mycket viktig källa för 

information. Hon menar att tidningarna är en källa till kulturell bildning och förändring (Ibid, 

sid. 234).  

Resultaten hon kommer fram till är flera, bland annat att det i tidningsartiklarna framkommer 

en ganska förlegad kvinnosyn som talar nedlåtande om kvinnor, då de framställer dem som 

impulsstyrda, irrationella och ologiska. Det talas om kvinnor som hopplösa fall och de 

uppmanas att ”banta med hjärnan”, att alltså inte låta känslorna styra ätandet utan att tankarna 

istället ska reagera och att de på så vis kommer förlora sina överflödiga kilon och efter det 

behålla sin vikt (Ibid, sid. 216). Resultatet som däremot är mest intressant för min studie är 

det gällande män och kvinnors representationer i media. Resultatet visar att övervikt har en 

genusdimension då överviktiga män och kvinnor framställs på helt olika sätt samt att övervikt 

representeras endast som ett kvinnligt problem. Kvinnorna som representeras i artiklarna 

kopplas till den privata sfären som handlar om att ta ansvar för barn, hem, mat och även 

ansvar för mannens välmående, medan männen kopplas till den offentliga sfären som handlar 

om arbete, kollegor och vänner (Ibid, sid. 244). Synen på deras övervikt skiljer sig också där 

kvinnans övervikt stigmatiseras medan vi har överseende med mannens övervikt. Hon menar 

att kvinnor går ner i vikt för andras skull, för att bli lycklig och vara vacker. Mannen däremot 
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går inte ned i vikt för andra, utan endast för sin egen skull, för att vara hälsosam (Ibid, sid. 

232).  

År 2000 skrev Carita Bengs sin doktorsavhandling Looking Good vid Umeå Universitet. 

Avhandlingen framställs främst som sociologisk men även denna, likt Sandbergs avhandling, 

vill jag påstå innehåller genusvetenskapliga aspekter, då hon använder sig av 

genusvetenskapliga teorier samt i resultatet lyfter fram funna skillnader mellan killarna och 

tjejerna i studien. I studien undersöker Bengs hur ungdomar uppfattar och tolkar sociala och 

kulturella kroppsliga normer samt normer kring utseende. Utifrån detta studerar hon hur deras 

uppfattningar påverkar ungdomarna i fråga och också hur kroppen förbättras och kontrolleras 

genom till exempel träning, dieter, användning av steroider samt plastikkirurgi. Vad som mer 

studerades i avhandlingen var vilka viktiga källor som påverkar hur ungdomarna uppfattar sin 

egen kropp (Bengs, 2000, sid. 4). 

Bengs skapade en enkätundersökning som handlar om förhållandet mellan ungdomars 

uppfattningar av sina kroppar och vilka inspirationskällor som är viktiga gällande kroppsideal. 

Att hon valde enkätundersökning beror på att hon ville nå en bredare grupp (Ibid, sid. 76). I 

sin studie använder hon sig av fyra sociologiska, teoretiska teman gällande idealkroppen: ”den 

problematiska kroppen”, ”den kontrollerade kroppen”, ”den kommersialiserade kroppen” och 

”den sociala kroppen”. Kön menar hon finns som ett underliggande tema genom avhandlingen 

och som kopplas ihop med de andra temana var för sig (Ibid, sid. 53). Hon använder den 

överviktiga kroppen som exempel för att visa på hur dessa fyra teman kan arbeta tillsammans 

gällande framställningen av idealkroppen samt fördömandet av den överviktiga kroppen. 

Bengs menar att övervikt har kommit att ses som ett problem då det ökar inom populationen 

samt är kopplad till hälso- och sjukdomsmönster. Som ett resultat av detta har den medicinska 

samt den samhälleliga kontrollen ökat i form av kampanjer som talar om för oss hur vi kan 

undvika riskerna som finns med övervikt. De betonar ett individuellt ansvar för att förändra 

sin livsstil, träna och kontrollera sitt matintag (Ibid, sid. 71-72). Som resultat fann hon också 

att ungdomarnas egna uppfattningar, men också andras, kring kroppens utseende spelar stor 

roll för dem (Ibid, sid. 188).  

1.4 Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 

 

För att se vilka kvinnor som representeras i hälsotidningarna och hur det talas om dessa vill 

jag använda mig av olika teoretiska perspektiv och begrepp som rör hälsa, konsumtion och 
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kropp då dessa tre kategorier ofta är sammankopplade i tidningarna. De jag kommer 

presentera är intersektionalitetsbegreppet med fokus på kategorin kropp utifrån Gabriele 

Winker och Nina Degele, livsstil och konsumtion utifrån Mike Featherstone samt Peter Korp, 

vithet utifrån Sara Ahmed och teorier kring kroppsideal i media samt medias påverkan 

gällande vår uppfattning av kroppar utifrån Carita Bengs. 

1.4.1 Intersektionalitetsbegreppet 

Intersektionalitetsbegreppet uppkom först kring 1990-talet då det användes av den 

amerikanska juridikprofessorn Kimberlé Crenshaw i hennes kända artikel ”Mapping the 

Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color”. 

Begreppet i sig används för att synliggöra hur förtryckande kategorier i samhället samverkar. 

Man använder begreppet för att påvisa hur de ömsesidigt stärker varandra eller försvagar 

varandra, alltså maktrelationerna mellan dem, istället för att endast se vilken effekt en eller 

flera kategorier har på människor, var för sig (Winker & Degele, 2011, s. 51). Nina Lykke 

menar där att samspelet mellan maktordningar och identitetskategorier handlar om ömsesidiga 

transformationsprocesser och alltså inte om att kön, klass, ras, etc. enbart adderas till 

varandra. Alltså är det viktigt med en komplex analys av samspelet mellan kategorierna och 

att inte bara analysera kategorierna separat (Lykke, 2009, sid. 107). Winker & Degele (2011) 

menar att det finns tre former av komplex intersektionalitet: Antikategorisk, intrakategorisk 

och interkategorisk. Antikategoriskt komplex innebär en slags dekonstruktion av kategorier, 

där skillnad betonas snarare än identitet. Intrakategorisk komplex har fokus på hur kategorier 

görs i samspel på mikronivå med utgångspunkt i individuella historier, exempelvis i 

etnografiska och narrativa undersökningar. Sist av de tre komplexen nämner de 

interkategoriskt komplex. Det innebär en strategisk användning av kategorier där de 

analyserar ojämlika förhållanden mellan socialt konstruerade grupper. 

1.4.2 Intersektionella analyser av ”kropp” 

Jag kommer ha ett fokus på den intersektionella kategorin kropp, som lyfts fram speciellt av 

Winkler & Degele (2011) i deras artikel ”Intersectionality as multi-level analysis: dealing 

with social inequality”, i samband med bland annat kön, etnicitet och klass. De menar att 

kategorin kropp än så länge saknas i diskussionerna kring intersektionalitet och argumenterar 

för att den bör inkluderas då den kroppsliga produktiviteten, likt den kulturella 

produktiviteten, genererar liknande strukturella ojämlikheter i kapitalistiska samhällen. 

Kroppen ses mer och mer som en produkt av kultur, då den nu kan manipuleras mekaniskt, 
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mentalt, fysiologiskt och genetiskt – den optimeras för att fungera bättre i relation till arbete. 

Denna ”bodyism”, som de kallar det, förstår de som maktrelationer mellan sociala grupper i 

form av fysisk karaktär, exempelvis ålder, attraktivitet, produktivitet och fysiskt tillstånd. Det 

finns redan många termer för liknande maktstrukturer relaterade till kropp, som exempel 

ageism, ableism, able-bodyism och lookism. Dessa vill lyfta fram diskrimineringen mot 

människor som sker p.g.a. ålder, utseende eller funktionsnedsättning (Winker & Degele, 

2011, sid. 55-56). 

1.4.3 Vithet & kroppar 

Enligt Ahmed (2011) kan vithet beskrivas som en oavslutad och fortfarande pågående 

historia. Denna historia orienterar kroppar i specifika riktningar och påverkar vilka rum de 

”tar upp” (sid. 126). Orientering innebär våra utgångspunkter, alltså var vi startar och hur vi 

fortsätter därifrån, vårt faktiska ”här”. Det är från orienteringens startpunkt, där kroppen bor, 

som världen breder ut sig. Vad vi kan nå, vad som är inom räckhåll för oss, bestäms av 

tidigare orienteringar vi gjort; hur kroppen agerat i tid och rum. Det handlar om riktlinjer som 

bestämmer vad vi kan nå och inte (Ahmed, 2011, sid. 127-129). Desorientering däremot sker 

när ett rum endast breder ut vissa kroppar och inte lämnar utrymme för andra. Det innebär helt 

enkelt misslyckandet av utbredning, för att göra det främmande välbekant, i ett rum (Ibid, sid. 

155).  

När kroppar orienterar sig följer de ett kroppsschema. Detta schema tillhör en kropp som 

känner sig hemma, som breder ut sig i ett rum och sträcker sig efter saker som är ”på plats” i 

rummet. Ras är något som inte bara avbryter detta schema utan också formar dess sätt arbeta. 

I vithetens värld är alltså kroppen som känner sig hemma den kropp som kan inneha vithet. 

Denna värld är gjord, redo, för en viss slags kropp – den vita – och därför hamnar saker också 

inom räckhåll för dessa kroppar (Ibid, sid. 131). 

I den vita världen orienteras rum kring vithet till den grad att vithet inte syns eller 

uppmärksammas. Där är vithet något osynligt för kroppar som innehar den eller för de som 

lärt sig att inte se den på grund av vana - oavsett om de besitter vithet eller inte. Vita kroppar 

är alltså något som inte konfronteras eller ifrågasätts, utan tas för istället för givet. Som 

resultat får detta icke-vita kroppar att känna obekvämhet och utsatthet när de upptar utrymme 

i vita rum (Ibid, sid. 136) 

1.4.3 Livsstil, konsumtion & hälsa 
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Begreppet livsstil används bland annat av sociologen Mike Featherstone i hans bok Kultur, 

kropp och konsumtion (1994) och kopplas där till konsumtionskultur. Han menar att termen 

livsstil i den samtida konsumtionskulturen betecknar individualitet, en förmåga att kunna 

uttrycka sig och självmedvetenhet gällande stil (Featherstone, 1994, sid. 67). Saker som kan 

indikera på den individuella smaken och stilkänslan är hur ens kropp ser ut, hur en talar, vilka 

kläder en bär, fritidsintressen, vad en äter och dricker, vilken bil en har, var en semestrar 

etcetera. Han menar att livsstil blir till ett livsprojekt där ens individualitet och känsla för stil 

ska visas upp genom sakerna ovan nämnda. Samtidigt är arbetet med livsstil inte något endast 

för de unga eller rika, utan konsumtionskulturen menar att alla kan uttrycka eller förbättra sig 

själv oavsett din ålder eller klasstillhörighet. Människorna i konsumtionskulturen beskrivs 

som äventyrliga och sökande, att de vet om att de bara har ett liv och därmed måste arbeta 

hårt för att verkligen kunna njuta, uppleva och uttrycka det (Featherstone, 1994, sid. 71). 

Inom konsumtionskulturen övertygar media individen om att hen kan uppnå det 

eftersträvansvärda kroppsidealet och utseendet om hen bara anstränger sig och lär sig att 

”arbeta med sin kropp”. Tidningar och tidskrifter talar också om för individen att hen själv är 

ansvarig för sitt utseende, vilket leder till att tecken på åldrande av kroppen ses som en slags 

moralisk slapphet, något som individen styr över själv (Ibid, sid. 113). Trots att Featherstones 

bok är skriven för mer än 20 år sedan anser jag att många av hans idéer fortfarande är högst 

relevanta och stämmer överens med andra teoretikers tankar om kropp och konsumtion i 

dagens samhälle. 

Sociologen Peter Korp diskuterar i sin bok Hälsopromotion (2004) bland annat hälsa och 

konsumtion samt talar om livsstil likt Featherstone. Korp menar att olika livsstilar skapas av 

olika samhällsgrupper vilket innebär att olika livsstilar besitter olika status. Där speglas 

livsstilen av den makt som den representerande gruppen innehar. Som koppling till detta 

skriver han bland annat att ”den hälsosamma livsstilen” som idag existerar är ett exempel på 

en livsstil som blivit eftersträvansvärd inom medelklassen. Att de kommit att representera den 

typen av livsstil beror på att de visar störst intresse för livsstilen samt är dess främsta 

konsumenter då de har ekonomisk tillgång till den (sid. 44-45).  

Den hälsosamma livsstilen bygger på tanken att en kan nå hälsa genom kontroll och reglering 

av kroppen. Han menar också att hälsa kopplas samman med kroppen genom strävandet efter 

kroppsideal och skötande av kroppen blir moraliskt kopplat. Kroppen visar alltså på personens 

karaktär och blir därför en slags symbol för hur lyckad och framgångsrik en är. Hälsa och den 

hälsosamma livsstilen har idag blivit till en slags vara inom konsumtionskulturen som går att 
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köpa sig till. För att kunna ta del av denna vara krävs dock ett ekonomiskt kapital och därför 

kan en också konsumera i större grad ju mer ekonomiska resurser en har (Korp, 2004, sid. 

45). 

I och med konsumtionskulturen som nu riktar in sig på hälsa tillkommer också ett allt 

intensivare fokus på kroppen och producerandet av kroppsideal, samt ett fokus på strävandet 

efter att kontrollera och forma kroppen. Detta menar Korp kan kallas för ”kroppskultur” (Ibid, 

sid. 43) 

1.4.4 Kroppsideal i media 

Bengs (2000) menar att media alltid reproducerar samma bild av kroppen. Där finns två 

bilder; kroppen som ett problem som behöver kontrolleras och förändras och kroppen som en 

slags vara, vilken ska visa på det sociala värdet hos ägaren av kroppen. Uppvisandet av 

kroppen som ett problem som behöver åtgärdas, förbättras eller kontrolleras påverkar speciellt 

unga kvinnors syn på deras egna kroppar (sid. 188).  

Även konsumtionskulturen framhåller ett visst kroppsideal; den smala och hälsosamma 

kroppen. De visar att kroppen är möjlig att förändra, genom att erbjuda individen lösningar 

med hjälp av olika produkter och tjänster. Genom detta hamnar ansvaret för att nå 

kroppsidealet som uppvisas på individen själv, då de menar att det är möjligt för alla att nå det 

(Bengs, 2000, sid. 71-72). 

1.4.5 Massmedias påverkan 

Massmedia är en mycket viktig källa som påverkar vår uppfattning av dels vår egen kropp 

men också andras kroppar. Detta menar Bengs då det i hennes studie från 2000 framkom att 

båda massmedia och umgänge var mycket viktiga påverkande källor för äldre ungdomar, 

främst tjejer. Där var det speciellt tidningar och visuell media som påverkade deras 

uppfattning av kroppen. Bengs menar dock att media inte bara påverkar individens 

uppfattning om sig själv, utan även ungdomars uppfattningar om kroppen mer generellt. 

Uppvisandet av idealkroppen i massmedia kan leda till att ungdomar jämför sina kroppar med 

andra och både vill och försöker se ut som idealet som uppvisas ibland annat tv-reklamer 

(Bengs, 2000, sid. 188-189). 

 

1.5 Metod 
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Gällande metod stod det ganska klart för mig vilken jag ville använda mig av. Eftersom mitt 

material är tidningstexter samt att jag vill undersöka olika framställningar i en viss diskurs 

passar diskursanalys min studie bäst. Jag kommer också använda mig av bildanalys inom 

diskursanalysen av tidningarna för att komplettera analysen. Att samtidigt se vad bilderna 

säger och vad som representeras i dem anser jag är relevant för studien då bilderna i 

tidningarna ofta är kopplade till texterna. Om det är en artikel om exempelvis hälsa och en 

bild visas till det så samverkar bilden och texten genom att tillsammans tala om för läsarna 

vad hälsa innebär.  

1.5.1 Diskurs och diskursanalys 

Begreppet diskurs kan ha många olika innebörder. En av de troligen vanligaste 

användningarna av termen kan vara t.ex. betygsdiskursen eller globaliseringsdiskursen, där 

diskurs kan ses som ett slags perspektiv eller ett synsätt (Bergström & Boréus, 2012, sid. 

355). Foucault till exempel beskriver diskurs som ”praktiska handlingar som systematiskt 

bildar de objekt de talar om” (Bolander & Fejes, 2014, sid. 87), medan Fairclough istället ser 

på diskurs på ett mer vidgat sätt. Utifrån hans definition av termen utgörs diskurser av 

praktiker för hur man talar och skriver (Bergström & Boréus, 2012, sid. 356). Han menar att 

diskurs är en viktig form av social praktik som formar och formas av andra sociala praktiker. 

Diskursen förändrar och reproducerar identiteter, sociala relationer och kunskap (Winther 

Jørgensen & Phillips, sid. 71). 

Diskursanalys hjälper oss att undersöka hur texter är sammansatta för att kunna se hur de både 

inkluderar och exkluderar och hjälper oss att förstå att språket, hur vi talar om saker och ting, 

formar världen på många olika sätt (Bolander & Fejes, 2014, sid 81-83).  

När använder sig utav diskursanalys som metod är det analytikerns uppgift att analysera vad 

som faktiskt har skrivits eller sagts, detta för att kunna se om det finns eventuella mönster i 

utsagorna och för att undersöka konsekvenserna som kan komma av framställningar av 

verkligheten. Därmed handlar det inte om att bestämma vad som är felaktigt eller riktigt, eller 

hur det ser ut i verkligheten bakom diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 28). 

Genomförandet består alltså inte av att avgöra vad som är sant eller inte, utan innebär att 

studera aspekter såsom gränsdragningar och berättelser bortom själva frågan (Börjesson & 

Palmblad, 2007, sid. 8) 

1.5.1 Kritisk diskursanalys enligt Fairclough 
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Den typ av diskursanalys jag inspirerats av är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys då 

den lämpar sig bäst för min studie. Hans metod är lämplig att använda vid forskning kring 

samhälle och kommunikation, med andra ord media. Där syftar den till att se hur användning 

av språk kopplas till sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 74).  

Fairclough använder sig även själv utav kritisk diskursanalys som metod i hans bok Media 

Discourse (1995) och ger där olika exempel på hur metoden kan användas på media.  

Fairclough menar att diskurser formar sociala praktiker men formas också själv av andra. Det 

innebär att diskurser är konstituerande och konstituerade och står därmed i ett dialektiskt 

förhållande till andra sociala dimensioner i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

sid. 71). Fairclough menar att diskursanalys som metod kan anses vara ett försök till att visa 

på samband som finns mellan texter, diskursiva praktiker och sociala praktiker (Fairclough, 

1995, sid. 16-17). Enligt honom har kritisk diskursanalys som mål att se på samband som 

finns mellan kommunikativa händelser (alltså språkbruk) och social praktik. Dessa två 

analysnivåer är en del av varandra och formar varandra genom diskursiv praktik – utövandet 

av diskurs (sid. 25) - det vill säga användandet av språk för att konsumera och producera 

texter. De tre dimensionerna – text, diskursiv praktik och social praktik - bildar tillsammans 

den tredimensionella modell Fairclough skapat för diskursanalys. Vad som då analyseras i tre 

steg är  

- Textens lingvistiska uppbyggnad 

- Diskurser och genrer i den kommunikativa händelsen samt 

- Hur sättet att tala i diskursen reproducerar eller omstrukturerar diskursordningen och 

konsekvenserna av detta (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 74-75). 

Inom kritisk diskursanalys menar man att diskursiva praktiker bidrar till ideologiska effekter. 

Detta genom att sättet att utöva diskurs bidrar till att producera samt reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan grupper i samhället, till exempel mellan kvinnor och män, 

samhällsklasser och etniska grupper. Denna analysmetod vill se på vilken roll diskursiv 

praktik spelar i vidmakthållandet av de ojämlika maktförhållanden som finns i samhället och 

därmed kunna bidra till social förändring i form av jämlikhet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, sid. 69).  

 

1.5.2 Etik & forskarroll 
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Inför och under studiens gång har jag behövt reflektera över min roll som forskare, min egen 

position samt mitt eget livsbagage innehållande bland annat fördomar och värderingar. I 

analysprocessen har jag försökt att ställa mig så objektiv och neutral som möjligt till mitt 

valda material. Det har varit svårt då jag själv har en ganska kritisk syn på hälsotidningar och 

deras budskap och ser på hälsa annorlunda än tidningarna. Av den anledningen måste jag 

försöka styra hur jag reagerar på materialet för att kunna få en så öppen och rättvis bild som 

möjligt av vad tidningarna faktiskt säger. Mina personliga åsikter ska inte kunna påverka 

resultatet, däremot kan de få påverka vad jag sedan reflekterar över och lyfter fram i 

diskussionen.  

1.6 Tillvägagångssätt 

 

Jag började med att införskaffa de tre tidningarna och läsa igenom artiklarna i dessa 

genomskådligt flera gånger för att kunna skapa en uppfattning om vad artiklarna handlar om 

och vad de säger. Jag markerade sedan ord och meningar som var relevanta för analysen (som 

rör just kvinnor och hälsa). Här låg ett fokus på språkbruket: ordval och grammatisk 

uppbyggnad, utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell. Till sist undersökte jag vilka 

gemensamma drag jag kunde finna i artiklarna i de tre tidningarna och skapa teman, diskurser, 

utifrån dessa. Därefter valde jag att koppla mina funna teman till diskursiva praktiker och 

sociala praktiker samt koppla resultaten till teorier, tidigare forskning och bakgrunden. 

Avslutningsvis sammanfattar jag studiens resultat. 

  

1.7 Material 

 

Materialet jag valt att arbeta med och analysera är tre svenska hälsotidningar. Dessa är alla tre 

från 2016, april månad. Dessa tre är nummer 4 av Måbra, nummer 4 av Hälsa och nummer 5 

av Topphälsa och handlar alla om kvinnors psykiska och fysiska hälsa.  

1.7.1 Avgränsningar & urval 

Att jag avgränsat studien till just hälsotidningar beror på begreppet hälsa innefattar många 

olika kategorier i just dessa tidningar och jag tror att jag då i större utsträckning kommer 

kunna fånga hur hälsosamma kvinnor representeras och vad som sägs om dem i dessa medier. 

Jag känner att ett fokus på endast träning eller skönhet skulle begränsa mitt urval mer än jag 

vill, jämfört med om jag väljer att se på hälsa som en helhet. 
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Med utgångspunkt i Helena Sandbergs avhandling Media & fetma under ”Forskningsfältet” 

har jag valt att endast studera framställningen av kvinnor i hälsotidningarna. Detta då hennes 

resultat visade på att representationer av överviktiga kvinnor och män såg mycket olika ut och 

att övervikt därmed har en genusdimension (Sandberg, 2004, sid. 244). Det som där fångade 

mitt intresse var faktumet överviktiga kvinnor stigmatiseras och tvärtom finns ett slags 

överseende med överviktiga män. Kvinnorna verkar arbeta för att gå ner i vikt för andras skull 

snarare än för sin egen, för att bli lycklig och vara vacker, och i artiklarna representeras de 

utifrån en klassiskt kvinnlig roll som är kopplad till det privata - alltså hemmet, barnen, 

matlagning etcetera (Ibid, sid. 232). Detta ledde till att jag fann det mest intressant att se på 

hur kvinnor generellt – inte bara överviktiga kvinnor – representeras i tidningar. En annan 

motivering till min avgränsning är att det enligt Bengs främst är unga kvinnor som påverkas 

av massmedia, speciellt i form av tidningar och visuell media. Samtidigt pekar hon också på 

att speciellt unga kvinnor påverkas av hur media framställer kroppen som ett problem som bör 

förbättras eller kontrolleras (Bengs, 2000, sid. 188-189). Det är alltså mot bakgrund av dessa 

resultat som jag valt att endast se på hur kvinnor framställs i hälsotidningarna. Att just 

kvinnor verkar påverkas av medias uppvisning av kroppsideal i större grad än män finner jag 

intressant och viktigt att lyfta fram. Jag anser att det ämnet är något som är värt att 

uppmärksamma för att eventuellt kunna bredda de kvinnliga representationerna i tidningarna 

och därmed samtidigt minska exkluderingen inom dem.  

I tidningarna ingår träning och motion i begreppet hälsa då avsnitt kring träning finns med i 

alla tre tidningarna. Jag kommer analysera artiklar även om de handlar om specifikt träning 

eller motion eftersom det är en del av hälsa just i dessa tidningar. Jag kommer dock inte 

närma mig träning och motion som ämnen för sig, utan endast fokusera på begreppet hälsa i 

stort. 

1.7.2 Måbra 

I fjärde numret av tidningen Måbra finns kategorierna ”Hälsa & egenvård”, ”Vikt, mat och 

motion”, ”Personlig utveckling och relationer”, ”Skönhet, mode & inredning” och den sista 

som de kallar ”Och ännu mera..”, vilket jag tolkar som ämnen de inte kan kategorisera eller är 

mer allmänna. 

1.7.3 Hälsa 
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Tidningen Hälsa, fjärde numret, har uppdelat artiklarna i kategorierna ”Naturlig hälsa”, 

”Mat”, ”Träning”, ”Psykologi”, ”Ren skönhet” och ”I varje nummer”. I denna tidning betonas 

kategorier av ”ren” och ”naturlig”, vilket är ett genomgående tema i tidningen. 

1.7.4 Topphälsa 

I femte numret av denna tidning har de delat upp ämnena i kategorierna ”Hälsa”, ”Kom i 

form”, ”Skönhet”, ”Mat”, ”Psykologi”, ”Relax” och ”Alltid i topphälsa”. 

Vi kan alltså se att begreppet hälsa innehåller många olika aspekter i sig, bl.a. psykisk 

utveckling, relationer, skönhet, mat och träning.  

2 Undersökningsdel  

 

I undersökningsdelen av uppsatsen presenteras min analys som jag delat upp i teman utifrån 

olika diskurser funna i tidningarna. Analysen sker sedan i tre steg: lingvistisk textanalys, 

analys av diskursiv praktik och analys av social praktik. Därefter avslutas uppsatsen med en 

avslutande diskussion utifrån resultaten. 

 

2.1 Analys 

 

Utifrån resultaten jag funnit genom analysen har jag sammanställt fyra teman utifrån ett 

intersektionellt tankesätt. Dessa har jag sedan analyserat på tre nivåer: text, diskursiv praktik 

och social praktik. På textnivån uppmärksammades och analyserade texternas egenskaper med 

fokus på språkets uppbyggnad och specifika ordval, sedan har mönster kunnat urskiljas som 

blivit teman. Dessa teman ser jag som delar av hälsodiskursen under genren hälsotidningar. På 

den diskursiva praktikens nivå har jag sett på tidningarnas sätt att rikta sig mot en vald 

målgrupp och till sist på den sociala praktikens nivå har jag analyserat hur deras sätt att tala i 

diskursen kan påverka samhället i stort, alltså de möjliga sociala konsekvenserna. I det första 

analyssteget diskuterar jag temana var och en för sig och i de två sista stegen behandlar jag 

temana tillsammans. 

2.1.1 Lingvistisk textanalys av teman 

Här nedan följer mina sammanställda teman utifrån en analys av textens egenskaper; ordval, 

grammatik etcetera. 
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2.1.1.1 Den förändrande och optimerande kvinnan 

Ett av de teman som sammanställdes utifrån de språkliga mönster funna i tidningarna är temat 

den förändrande och optimerande kvinnan. Detta tema fann jag utifrån hur tidningarna talar 

om och till kvinnor. I alla tre tidningarna talas det om kvinnor och till kvinnor som att de bör 

och kan förändra – eller främst optimera – sig själva. I Topphälsa bl.a. finns rubriken ”Ny 

forskning: så blir du piggare & gladare” ang. en artikel som handlar om att kvinnor ska ”ta 

hand” om sina mikrober och på så sätt bli ”piggare, gladare och friskare”. I samma artikel i en 

underrubrik använder de ordet ”boosta”, som ska fungera som en synonym till förbättra, vilket 

syftar på en optimering (Topphälsa, 2016-04-18, sid. 32). Det handlar alltså om att genom att 

äta rätt ökar ens antal mikrober i tarmarna vilket de då menar ska göra en piggare, gladare och 

friskare. Ordvalen i rubrikerna fungerar uppmanande med ord som ”bli” och ”boosta”. De 

säger åt kvinnor vad de ska göra och varför – de ska optimera sig, göra sig själv bättre. Att en 

uppmanas till att optimera sig själv är något som även Winker & Degele (2011) tar upp 

angående det de kallar ”bodyism”. I samhället ses kroppen allt mer som en produkt av sin 

kultur där vi optimerar kroppen för att den ska fungera bättre (sid. 55-56). 

I topphälsa finns också rubriken ”Bye bye bollmage! Hitta din vikt-ha/ormoni” där det sista 

ordet syftar både på harmoni och hormon. De skriver om vad de kallar ”hormondieten” och 

att en ska äta ”hormonsmart”. I underrubriken står det ”Testa hormondieten – och hitta 

harmoni”. (Ibid, sid. 40) Här uppmanas en dels till att prova en diet och dels till att bli 

harmonisk. Min tolkning av citatet är att om en testar denna diet så kommer en också hitta 

harmoni, en slags lösning på ett problem. Vad är då problemet? Som de framställer det 

handlar det om viktproblem, i form av en ”bollmage” eller ”extrakilon på magen”, vilket då 

skulle kunna bero på en hormonell obalans. Utifrån deras tankesätt blir alltså extrakilon 

någonting negativt, ett problem som ska åtgärdas samtidigt som en optimerar sig själv. 

Detta sätt att uppmana om optimering syns också i de andra tidningarna. I Hälsa finns en 

artikel om en kvinna som jobbar som instruktör på ett gym samt bilder där hon gör 

stretchövningar. I rubriken menar Hälsa att ”[…] det är aldrig för sent att bli mer rörlig och 

till och med vig. Vi ger dig övningarna som ökar rörligheten […]”. Även kvinnan själv säger 

att ”det är aldrig för sent att utmana sig själv” (Hälsa, 2016-04-18, sid. 73). Detta kan tolkas 

som att en person kan bli vig och rörlig oavsett när den börjar med övningar. Även i Måbra 

skrivs det att ”det är aldrig för sent att börja träna” (Måbra, 2016-04-18, sid. 41) samt att en 

kan må bättre och leva längre om en tränar. Här sätts en slags press på läsaren genom att 
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basunera ut att det inte är för sent, att ännu finns chansen att börja träna och därmed må bra 

och leva länge.  

En annan uppmaning till förändring är i Hälsa där en artikel har rubriken ”ÄT DIG 

VACKER!”. De menar att maten är det som ”ger håret glans” och ’”huden lyster”. Genom att 

äta rätt mat kan en ”bli vacker inifrån och ut”. Ett citat från en skönhets- och hälsocoach lyder 

”Skönheten börjar i köket”. Här läggs fokus på att bli vacker genom att äta ”rätt” mat. Hur ser 

en vacker kvinna ut kan en då undra? Coachen menar att viss mat ”skadar” ens skönhet, t.ex. 

att socker kan leda till att en åldras i förtid, att en får finnar, rynkor, röd hy och går upp i vikt 

kring magen (Hälsa, 2016-04-19, sid. 84). Min tolkning är att dessa saker gör kvinnor fula, att 

t.ex. någon med rynkor eller finnar inte innehar skönhet. Skönhet innebär alltså, med 

coachens och tidningens resonemang, tvärtom - att inte åldras, inte ha finnar, rynkor eller röd 

hy samt att inte gå upp i vikt. Skönhet innebär istället, enligt dem, bl.a. att ha glansigt hår och 

hy med lyster. Här framställs vem som är vacker och vem som inte är det som en slags 

sanning. Det skapas en definition av både den vackra kvinnan och den icke-vackra kvinnan, 

bestämt utifrån vilka negativa eller positiva värderingar tidningen lägger i orden. 

I Måbra pratas det om att stoppa, bekämpa och bromsa olika saker, i detta fall håravfall, fett 

på magen och åldrande. Där eftersträvas istället hårsvall, platt mage och ungdomlighet. Ett 

ämne i tidningen lyder ”Bromsa åldrandet” med rubriken ”Professorns 9 bästa råd.. för den 

som vill bli gammal” (Måbra, 2016-04-19, sid. 70). Artikeln ger råd inom tre olika områden: 

maten, motionen & återhämtningen. Att sätta rubriken att det är råd för den som vill bli 

gammal, säger indirekt att en inte lever länge och hinner bli gammal om en inte lever enligt de 

råd som ges. Om en alltså inte tar hand om sina matvanor, sina motionsrutiner och sin 

återhämtning så hinner en kanske inte bli gammal. Detta sätter en slags press på att leva 

”rätt”, annars finns det en risk för att inte leva alls. Samtidigt som de menar att följer en dessa 

råd så kan en ”hinna” bli gammal så har de också etiketten ”Bromsa åldrandet”, vilket blir 

motsägelsefullt. Ska dessa tips hindra en från att bli gammal eller helt enkelt bli gammal på, 

enligt dem, ”rätt” sätt? Ordvalen stoppa och dölj används i och med vad de kallar ”onormalt” 

håravfall. En av de mindre rubrikerna lyder ”Stoppa fallet & behåll svallet!” och under det 

skrivs det om hur en kan dölja håravfallet (Ibid, sid. 57). Här läggs en värdering i håravfall 

(och därmed tunt hår) som något negativt och fult som bör döljas och motverkas. Vad som 

istället önskas och ses som attraktivt är ett hårsvall. Tidningen lägger alltså en värdering i 

ordet håravfall. Vidare pratas det också om det ”osynliga magfettet” som något som ska en 

ska ”hålla koll på”, ”känna igen” och ”bekämpa”. Detta fett kallar de för det ”hälsofarliga 
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dolda fettet” (Ibid, sid. 82). Jag förstår det som att de valda orden ska fungera som en slags 

alarmerande varning vilket ska få läsaren att reagera och därmed antingen vilja motverka 

fettet eller bli av med det. I ingressen börjar de med att prata om ”den lilla muffinsmidjan som 

hänger utanför byxlinningen” och hur den inte ser speciellt rolig ut men att den trots det är 

harmlös jämfört med fettet innanför magen. Fett på magen framställs här som något som bör 

bekämpas, något ickeönskvärt, dock inte lika farligt som fettet på insidan av magen, rent utav 

”harmlös” vid jämförelse. Mycket fokus ligger som sagt på att bekämpa olika saker, 

motverka, förändra, förbättra etc. Min uppfattning är att tidningarna menar att en inte duger 

som en är och utifrån det spelar på människors (i detta fall kvinnors) osäkerheter. En måste 

hela tiden aktivt arbeta för att vara på ett eller annat sätt som eftersträvas i tidningarna – för 

att bli en bättre kvinna. Att arbeta på sig själv och sin kropp, att främst optimera sig själv, som 

här har visats är centralt i tidningarna, är också något som Featherstone menar att media 

försöker övertyga oss om att vi kan och att vi därmed också själva är ansvariga för hur vi ser 

ut (Featherstone, 1994, sid. 113). Speciellt genom att, precis som i tidningarna, tala om för oss 

att det ”aldrig är för sent”. Även Korp (2004) talar om det han kallar för ”kroppskultur”, 

vilket innebär ett fokus på kontrollerande, optimerande och formning av kroppen (sid. 43). 

Denna kroppskultur vill jag mena syns tydligt i tidningarna – i media – då jag, som tidigare 

nämnt, funnit att fokus ofta ligger på att tala om för individen hur den kan bli bättre på många 

olika vis; träna mer, vara gladare, bli piggare, bli snyggare, bli mer hälsosam och så vidare. 

Korps tankegångar kring kroppskulturen och ett fokus på kontrollerande av kroppen återfinns 

också hos Bengs (2000). Hon pekar på att tidningarna framställer kroppen som ett problem; 

något som ska kontrolleras, åtgärdas eller förändras (sid. 188). Detta kontrollerade av och 

arbetande på kroppen är något som Korp menar är en central tanke i den hälsosamma 

livsstilen som idag eftersträvas (sid. 45).  

Hur tidningarna försöker styra ens liv, ens syn på sig själv, ens val, ens relationer etcetera 

stämmer väl överens med hur Cederström & Spicer talar om wellness-påbudet som finns i 

dagens samhälle. Mitt resultat stödjer deras tes då tidningarna, precis som de säger, hela tiden 

påminner människor om att de ska leva wellness-livsstilen, antingen direkt eller mer subtilt 

genom budskap (sid. 14). Livsstilen framställs också som eftersträvansvärd och där ska en 

hela tiden optimera främst sin kropp men också sig själv, vilket också har framkommit vara 

budskapet i tidningarna. Som tidigare nämnt menar Featherstone, i likhet med Cederström & 

Spicers tes, att ålder och klass inom konsumtionskulturen inte ses som hinder, utan att en kan 

optimera sig oavsett dessa (sid. 71). Deras tankar kring detta stämmer överens med resultatet 
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jag funnit, då det i tidningarna talas just om att det aldrig är för sent för att utmana sig själv, 

börja träna eller bli vig, alltså en slags förbättring av sig själv. 

Det Bengs menar, att kvinnor tenderar att gå ner i vikt för andras skull, samt för att bli 

lyckliga och vackra (Ibid, sid. 232) skulle kunna tänkas vara ett resultat av pressen på 

optimering. Där innebär viktnedgången en optimering, en slags förbättring av sig själv utifrån 

vad som anses vara eftersträvansvärt i samhället. Denna optimering skulle även kunna ses hos 

män, även fast de inte tenderar att gå ner i vikt för andra, utan främst för att vara hälsosamma 

(Ibid, sid. 232). Det innebär också en slags optimering av sin kropp och sig själv.  

 

2.1.1.2 Den konsumerande medelklasskvinnan 

I tidningarna finns mönster som talar för att tidningarna riktar sig till och är skrivna för 

kvinnor från medelklassen, då de främst har ett tankesätt som menar på att alla har samma 

förutsättningar och kan nå samma resultat, men också genom att mycket i tidningarna 

fokuserar på konsumtion – eller rättare sagt främjandet av konsumtion. I Topphälsa skriver 

redaktionschefen en artikel om sin träningsresa till Thailand. Där pratar hon om att hon testat 

thaiboxning och crawl och hur hon kan skapa sin egen lycka, detta med grunden i en 

seriestripp från Snobben där en karaktär säger att Snobben inte är så lycklig som han själv tror 

och att ingen kan vara så lycklig. Snobben ger först upp och tänker att han kanske inte är 

lycklig egentligen, men sedan blir han glad igen och säger ”Vem bryr sig? Så länge det 

funkar!!”. Chefredaktören skriver att hon brukar ta fram seriestrippen och kolla på den för att 

påminna sig själv om att ”lycka kan man skapa själv”. Hon fortsätter med att peka på att ”vi är 

alla ensamt ansvariga för våra liv” och att hon tycker att det är viktigt att komma ihåg det. 

Hon använder meningar som ”våga drömma” och ”testa att tänja på gränserna” (Topphälsa, 

2016-04-19, sid. 11).  

Tanken om att en kan skapa sin egen lycka och att en ensamt är ansvarig för sitt liv kopplar 

jag till det Featherstone menar om att konsumtionskulturen har fokus på individualitet och 

också kräver att en ska ha tillgång till att kunna konsumera för att visa sin smak och stil. Att 

hon utgår från att alla kan skapa sin egen lycka, därmed att alla har samma förutsättningar för 

ett bra liv, är ett tänk som enligt mig inte tar hänsyn till och samtidigt osynliggör 

maktstrukturer och ojämlikheter som finns. För till exempel kvinnor från medelklassen eller 

överklassen som föds in i eller har tillgång till ekonomiskt kapital går det troligen att, som hon 

säger, ”tänja på gränserna” genom att under en träningsresa till Thailand prova en ny 
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träningsform. Alla har inte tillgång till att resa eller testa olika saker som kostar pengar. Det är 

viktigt att peka på då jag anser att det är ett privilegium att kunna resa iväg på vad hon kallar 

för en träningsresa. Redaktören talar alltså främst till kvinnor med ekonomiskt kapital - 

medelklass eller överklass - och därmed osynliggörs andra klassers situationer. Då fokus här 

verkar ligga på individen som självförverkligande och också oberoende av klasskillnader 

framkommer, som jag ser det, ett individualistiskt tänk.  

Detta medelklasstänk (med det menar jag ett tankesätt som riktar sig till medelklassen och 

också grundar sig i medelklassen) syns också i Måbra där det talas om relationsproblem, 

speciellt ekonomiska problem, med hjälp av en sparterapeut och rubriken lyder ”Prata MER 

om pengar – det oväntade knepet för en bättre relation”. Som exempel på vad pengar läggs på 

i relationer framkommer bl.a. ”kostsam hobby”, ”dyr elektronik” och ”gemensam semester”. 

Sparterapeuten menar också att det finns andra saker än bara pengar som kan gynna ens liv, 

t.ex. att jobba deltid för att vara närvarande för barnen. Sedan menar hon att ”om man då inte 

har råd med en stor båt eller måste sluta röka – så behöver man ju inte se det som att förlora 

privilegier. Istället prioriterar man det som är bra för relationen och familjen” (Måbra, 2016-

04-19, sid. 42). Intressant är att det pekas på att ha råd med en stor båt eller att röka som att ha 

privilegier, medan jag kan tänka att det även är priviligierat att kunna välja bort sådana saker, 

och framför allt jobb, för att umgås mer med sin familj. Ur andras perspektiv kan det vara ett 

måste att jobba heltid, kanske till och med ha flera jobb, och inte kunna prioritera socialt 

umgänge med sin familj. Istället kan en vara tvungen att arbeta för att överleva i samhället 

och försörja sin familj, t.ex. om en är ensamstående förälder. Detta är alltså ett klassrelaterat 

problem som jag tolkar handlar om privilegier, där tidningen tydligt talar ur ett 

medelklassperspektiv.  

Gällande konsumtion arbetar de tre tidningarna alla med att uppmuntra till det genom 

specifika ordval. I Topphälsa är var och varannan sida full av olika tips på saker att köpa; 

böcker, kläder, hudvård etc. De använder t.ex. meningen ”Just nu vill vi ha” (Topphälsa, 

2016-04-20, sid. 23), vilket jag tänker ska bidra till att läsaren också vill ha varorna som 

presenteras i tidningen. I tidningen Hälsa, under kategorin ”Psykologi”, har de rubriken 

”Shoppa dig lycklig” tillsammans med en bild på en vit kvinna som ler stort och håller i flera 

shoppingkassar (Hälsa, 2016-04-20, sid. 83). Genom att använda ordet lycklig som är ett 

positivt laddat ord, i samma mening som shoppa, tänker jag kan tolkas som att shoppa gör en 

lycklig. Det kan dels bli ett sätt för läsaren att rättfärdiga shoppande, dels kan de uppmuntras 

till att konsumera eftersom en då, enligt tidningen, kan bli lycklig. Detta är strategiskt placerat 



 

22 
 

för att läsaren helt enkelt ska vilja konsumera de saker som erbjuds i tidningen. Bilden på 

kvinnan kopplas ihop till texten och bidrar till att spegla konsumtion som någonting som får 

oss att le, någonting som gör oss glada.  

I tidningen Måbra, under kategorin ”Personlig utveckling”, finns rubriken ”Därför vill vi 

shoppa på rea”, även den i kombination med en bild på en vit kvinna hållandes flera 

shoppingkassar. Under rubriken skrivs det om varför en så gärna shoppar på rea och varför en 

känner sig så nöjd (Måbra, 2016-04-20, sid. 18). Att använda ”vill” i rubriken tolkar jag som 

att det kan användas för att tala om för läsaren att denne faktiskt vill shoppa på rea, att denne 

vill konsumera. Ordet ”vill” anser jag alltså fungerar som en slags uppmaning till läsaren. 

Samtidigt finns ett boktips på samma sida, vilket kan vara en strategisk placering då läsaren 

antagligen precis innan läst att människor vill shoppa på rea. Ett exempel på hur tidningen kan 

få läsaren att vilja konsumera kläder och dylikt är genom att använda ordet ”unna” (Ibid, sid. 

47), vilket jag tolkar som ett positivt laddat ord eftersom det innebär att vi nu ska tillåta oss 

någonting som vi förmodligen inte brukar eller borde äta eller göra. 

Vad som framställs och representeras i tidningarna är en typ av livsstil som inte är tillgänglig 

för alla. Livsstilen som porträtteras och eftersträvas kopplar jag samman med Featherstones 

tankar om livsstil och konsumtion. Tidningarna är en del av konsumtionskulturen då de 

uppmuntrar till konsumtion och Featherstone menar att kulturen (som dessa medier är en del 

av) uppmanar oss till att förbättra och uttrycka oss själva genom vår livsstil (sid. 71). I temat 

ovan syns ett resultat som stämmer överens med hans tankar, där de i tidningarna tydligt talar 

till kvinnor som har råd och tillgång till den livsstil som är eftersträvansvärd och ses som 

”rätt” sätt att leva. Att tidningarna talar till medelklasskvinnor sammankopplar jag med det 

Korp menar angående medelklassens konsumtion av den hälsosamma livsstilen. Den typen av 

livsstil konsumeras främst av medelklassen eftersom hälsa i sig blivit en produkt som kan 

säljas och köpas (sid. 44-45). Livsstilen blir alltså tillgänglig i första hand för medelklassen 

som besitter ett ekonomiskt kapital och därför kan konsumera produkter och tjänster som 

ingår i hälsolivsstilen. Precis som Korp menar att livsstilen har blivit en vara, menar Bengs 

också att kroppen har blivit en slags vara. Denna vara menar hon representerar ägarens status 

och sociala värde, likt livsstilens sätt att symbolisera individens status (sid. 188).  

2.1.1.3 Den medvetna kvinnan 

Det tredje temat jag sammansatt utifrån språkliga mönster i tidningarna är ”den medvetna 

kvinnan”. Kvinnan är medveten om trender kring både mat och mode men också gällande 

många andra ämnen. I Topphälsa skrivs det mycket om mattrender, bl.a. om vegetarisk mat, 
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nyttiga gröna drycker, quinoa och raw food. Andra trender som lyfts fram i tidningen är 

fräknar, kläder, väskor och tandkrämer. Just tandkrämstrenden refererar de till som ”heta 

hälsotrender”. När de skriver om och visar upp bilder på kläderna och väskorna så har de 

rubriker som ”Gå till gymmet med stil!” och ”Spegel, spegel på väggen där, säg vem som 

trendigast på gymmet är?” (Topphälsa, 2016-04-18). Den sista rubriken återfinns i ett mindre 

modereportage i tidningen. Där finns bilder på en kvinna som visar upp olika träningskläder 

och hon poserar mycket tydligt. Hon är vältränad, smal, vit och ljushårig - hon är normen. På 

en av bilderna står det ”Strike a trainingpose!” och på en annan ”Boxas med stil” (Topphälsa, 

2016-04-18, sid. 60-64). Budskapen som sänds ut blir att det inte bara handlar om att träna, 

gymma eller boxas, utan en bör även tänka på hur en gör det samt hur en ser ut medan en gör 

det. En uppmanas alltså att göra det ”med stil” och att vara därmed vara trendig. Det finns 

alltså hela tiden ett fokus på utseende där det framställs som viktigt.  

Att kunna hänga med i de trender och moden som förespråkas av tidningarna kräver dels att 

en har tid att lägga på sådana saker men också att en har råd att lägga pengar på diverse 

trendiga saker. Alla har alltså inte tillgång till att vara medvetna om mode och trender och att 

följa dessa. Denna insikt kopplar jag till det tidigare temat kring den konsumerande 

medelklasskvinnan, eftersom tillgängligheten till denna medvetenhet beror av bland annat 

ekonomi och också klass. Detta tema tänker jag också, likt den konsumerande 

medelklasskvinnan, går hand i hand med Korps och Featherstones diskussioner om 

konsumtion och klass. Medvetenheten är något som kräver tillgång till främst ekonomiska 

resurser, vilket gör att även denna medvetenhet kan kopplas till medelklassen. Där kan en bli 

medveten genom tillgång till ”rätt” träning och ”rätt” mat och därmed uppnå ”rätt” livsstil. I 

och med att saker de pekar på som är trender; viss typ av mat, en viss klädstil, etcetera kostar 

pengar så uppmuntrar de där också till konsumtion. Denna eftersträvade medvetenhet är alltså 

inte något som är tillgängligt för alla individer utan endast för en viss social grupp i samhället.  

2.1.1.4 Den vita kvinnan 

Detta tema har jag framställt främst genom att analysera bilderna i tidningarna samt 

representationerna men också genom ett fåtal specifika ordval. Utifrån analysen har jag funnit 

att bilderna i tidningarna framställer en viss typ av kropp, nämligen den vita. De tre omslagen 

representeras alla av vita, blonda kvinnor med stora leenden. Två av dem är klädd i 

träningskläder och den tredje ser vi bara en tröja och en sjal på.  

I Måbra representeras kvinnorna i tidningen av 75 vita och 1 icke-vit. Gällande män finns 13 

vita och 1 icke-vit representerade. I Hälsa syns 86 vita kvinnor och 1 icke-vit samt 14 vita 
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män och ingen icke-vit. Till sist i Topphälsa finns 72 vita kvinnor och 7 icke-vita och 15 vita 

män samt 1 icke-vit. Viktigt att påpeka kring de 7 icke-vita kvinnorna som visas i Topphälsa 

är att 5 av dem syns tillsammans i grupp i en liten bild rörande löpning, fortfarande endast 

som reklam och inte som faktiska människor som lyfts fram. 

Den tydliga majoriteten av representationer i tidningen är alltså kvinnor som till synes är vita 

och efter dessa är majoriteten vita män. De har alla brunt eller blont hår och kroppstyperna 

som visas varierar någorlunda men representeras främst av smala, tränade kvinnor. 

Majoriteten av kvinnorna ser rakt in i kameran och ler stort eller skrattar. Den enda icke-vita 

kvinnan i tidningen är inte presenterad med namn eller gör något uttalande, utan används 

endast som ”rekvisita” för en artikel om överätande. Där ler hon stort samtidigt som hon är på 

väg att ta en tugga av en bit tårta, vilket då ska representera överätande. Artikeln handlar om 

att en ska ta reda på vilken typ av överätare en är genom att göra ett slags test för varje typ. 

Det är intressant att dom valt att placera henne just i den artikeln och inte gällande något 

annat. Här framställs också kvinnan som ett objekt snarare än ett subjekt, som många av de 

vita kvinnorna framställs som. Det finns flera artiklar där vita kvinnor får prata ut om diverse 

problem i deras liv; sjukdomar, dödsfall etcetera. Ingen annan typ av kropp får ta plats i någon 

av dessa artiklar, därmed är det alltid samma typ av kropp – den vita kvinnokroppen - som 

visas och också normaliseras.  

Jag vill här koppla resultatet till det Ahmed menar gällande kroppar, vithet och rum. Det är 

tydligt att i dessa rum – tidningarna och hälsodiskursen – får endast vita kroppar ta plats och 

orienteras. En vithetsnorm skapas och reproduceras därmed i tidningarna och inom 

hälsodiskursen. Ahmed menar att världen är gjord för den vita kroppen (sid. 136), så att den 

ska få ta plats och känna sig hemma, vilket jag tänker kan ses även i tidningarna då de endast 

ger utrymme till en typ av kropp, den vita kroppen, samtidigt som den därmed exkluderar 

andra kroppar. Precis som Skott menar, så skapar bilderna som skapar normer också vad som 

avviker från normen (sid. 146). Skönhetsidealet som produceras och reproduceras i 

tidningarna är alltså tydligt kopplade till vithet, eftersom hälsa och skönhet endast 

representeras av vita kvinnor. I och med att inga andra representationer lyfts fram kan en 

tänka sig att tidningen klart riktar sig till vita kvinnor och genom sitt uppmuntrande av 

konsumtion riktar de sig också till medelklassen.  

 

2.1.2 Diskursiv praktik 



 

25 
 

I det andra analyssteget lägger jag fokus på de processer som är bundna till produktionen och 

konsumtionen av texten. Hur tidningarna bygger på diskurserna och genrerna som finns för att 

skapa text och hur mottagaren kan konsumera och tolka texten. 

Genom att via analysen se på tidningarnas budskap har jag funnit att de tre tidningarna tydligt 

riktar sig till en viss målgrupp. Då de ständigt visar upp samma typ av kvinna i tidningarna – 

den smala vita – skapas en ensidig representation där endast en typ av kropp normaliseras. 

Det är alltså ett specifikt skönhets- och hälsoideal som uppvisas inför tidningarnas läsare. Då 

knappt några andra representationer än vita kvinnor uppvisas, samt ibland några få vita män, 

visar detta att tidningarna själva troligen ser vita kvinnor som sin målgrupp och som 

konsumenter av tidningarna. Även de ämnen de berör, till exempel träning, resor och 

shopping, är aspekter av livet som inte är tillgängliga för alla människor. Att tala om just 

träningsresor eller om att unna sig kläder eller dylikt tyder på att de riktar sig till kvinnor med 

ekonomiska resurser eller helt enkelt kvinnor från medel- eller överklassen. Det blir tydligt att 

tidningarna genom uppmuntring av konsumtion och uppvisandet av endast den vita kroppen 

riktar sig till vita medelklasskvinnor. 

För att bygga på Korps tankar om att livsstilen som uppvisas och eftersträvas kopplas till 

medelklassen, så bör anledningen till att representationerna i tidningarna består av vita 

medelklasskvinnor vara just på grund av det: medelklassen är sammankopplade till hälsa 

eftersom de kan konsumera den. De har tillgång till den hälsa som eftersträvas och det 

kroppsideal som framställs, vilket kan vara anledningen till varför tidningarna då speglar 

dessa människor i artiklar och reklam och samtidigt riktar sig till dem. De utformar innehållet 

och representationerna utifrån målgruppens egenskaper.  

 

2.1.3 Social praktik 

I det tredje och sista analyssteget diskuterar jag de tänkbara konsekvenser som kan uppstå 

som ett resultat av hur det talas om kvinnors kroppar i relation till hälsa i denna hälsodiskurs 

samt som resultat av reproduceringen av vithetsnormen. 

Konsekvenser som lyfts fram av att tala om kroppar på det sättet som framställts är bland 

annat de som Bengs diskuterar i sin avhandling. Hon pekar på att främst unga kvinnor 

påverkas av det specifika uppvisandet av kroppen, uppvisandet där kroppen framställs som ett 

problem som bör åtgärdas (sid. 188). Unga kvinnor påverkas som sagt också mycket av 

speciellt tidningars framställningar av idealkroppen samt av tv och filmer, men påverkas 
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också av sitt umgänge. I sitt resultat har hon funnit ännu en konsekvens, nämligen det att 

uppvisandet av idealkroppen i massmedia kan påverka ungdomar till att både vilja se ut som 

och faktiskt eftersträva att se ut som idealet. Framställningen av idealkroppen bidrar också till 

att ungdomar jämför sina kroppar med andra (Bengs, 2000, sid. 188-189). En ytterligare 

konsekvens kan vara att kropps- och hälsoidealet inte bara reproduceras i tidningarna, utan 

även inom grupper bestående av unga kvinnor. Om unga kvinnor främst påverkas av 

tidningars uppvisningar av kroppen, av sitt umgänge och att de jämför sig med varandra, bör 

detta kunna innebära att det inom gruppen strävas efter att uppnå ett visst ideal. Troligen 

eftersträvas även där ett visst ideal där en ska forma sin kropp på ett speciellt sätt och att leva 

en viss livsstil. Idealen och normerna i samhället kan alltså också reproduceras vidare inom 

grupper, främst då grupper av unga kvinnor.  

Genom att tidningarna via diskursiv praktik visar upp samma typ av människa, samma ideal 

som oftast uppvisas, reproduceras normer, till exempel vithetsnormen som jag tidigare nämnt, 

och maktstrukturer upprätthålls. Det kan sägas att vithetsnormen tydligt genomsyrar 

tidningarna. Konsekvenserna av detta kan bli att icke-vita människor känner ett slags 

utanförskap och ses som annorlunda eftersom de ofta exkluderas. Detta menar även Ahmed, 

att när icke-vita kroppar väl tar upp utrymme i vita rum känner de sig ofta obekväma och 

utsatta. Känslor av utsatthet och obekvämhet i vissa rum kan alltså vara en följd av att vita 

kroppar dominerar dessa och att icke-vita kroppar inte tilldelas utrymme där. Vita kroppar blir 

normen eftersom de tas för givna och aldrig ifrågasätts (Ahmed, 2011, sid. 136). En logisk 

konsekvens av att dessa känslor uppstår i vita rum skulle kunna vara att icke-vita kroppar 

varken vågar, vill eller får ta plats i dem, vilket i sin tur kan resultera i att vithetsnormen 

upprätthålls. 

Då tidningarna tydligt reproducerar skönhetsidealet genom att peka ut vad som är fult (och 

därmed också vad som är vackert) kan det sända indirekta meddelanden om att personen som 

”lider” utav de saker som framställs som fult inte duger som den är. Pekar de på till exempel 

fett på magen, finnar eller rynkor och framställer dessa som problem som bör åtgärdas så kan 

det tolkas som att dessa saker är motsatsen till vackert och också problematiska. Även 

uppmaningarna om att förbättra och förändra sig själv kan tala om för individen att den inte är 

tillräcklig som den är. En tänkbar konsekvens av dessa budskap som tidningarna signalerar är 

att de kan bidra till försämrad självkänsla och ökad osäkerhet hos läsarna. Detta kanske främst 

bland unga kvinnor då de som tidigare visats påverkas av främst massmedia. I tidningarna 

existerar dock inte bara ett skönhetsideal, utan även ett eftersträvansvärt hälsoideal. Denna 
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press på att leva enligt dagens hälsofilosofi kan framkalla de effekter Cederström & Spicer 

talar om; skuldkänslor, ångest och dåligt samvete (sid. 14). Då det ter sig vara ett slags 

moraliskt påbud, som innebär att en aktivt väljer god hälsa, kan dessa symtom uppstå om en 

inte lyckas leva enligt den hälsosamma livsstilen. 

 

2.2 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Mitt syfte med studien var att se vilka representationer av kvinnor som finns i 

hälsotidningarna samt hur dessa framställs. I analysen under trestegsmodellen jag använt mig 

av har också konsekvenser och reproducering av normer diskuterats. De teorier jag använt 

mig av rörde intersektionalitet, vithet, livsstil, konsumtion, kroppar och media.  

Gällande resultaten fann jag att tidningarna framställer och riktar sig främst till en typ av 

kvinna – den vita, konsumerande, medvetna medelklasskvinnan. Detta grundar sig i fyra 

separata teman jag fann genom min kritiska diskursanalys. I tidningarna representeras alltså 

bara en typ av kropp vilket innebär att denna normaliseras och ses som ett ideal. Vidare 

resultat visade också att tidningarna reproducerar en vithetsnorm samt ett västerländskt 

skönhetsideal och hälsoideal. Detta samtidigt som de uppmuntrar till konsumtion och en viss 

livsstil som endast är tillgänglig för vissa sociala grupper i samhället. Framställningen av 

kvinnan som någon som ständigt bör optimera sig, förändra sig och kontrollera sig själv pekar 

på att kvinnor inte duger som de är. De är inte tillräckliga om de inte tränar, äter, ser ut eller 

lever på ett visst sätt; det som framställs som det ”rätta” sättet. 

Att använda diskursanalys som metod för mig var mycket givande och lämpligt, dels då jag 

undersökte media vilket diskursanalys är väl lämpad för men också då jag ville undersöka hur 

det talas om kvinnor i hälsotidningarna, i form av representationer. Enskilda intervjuer eller 

gruppintervjuer hade kunnat göras för att få ett bredare material, antingen tillsammans med 

diskursanalys av hälsotidningar eller för sig själv. Jag var dock mer intresserad av vad media 

faktiskt säger, tidningarnas utsagor, snarare än vad människor anser om media, och av den 

anledningen valde jag att göra använda kritisk diskursanalys som metod. 

Mina teoretiska perspektiv och begrepp samt mitt presenterade forskningsfält har visat sig 

vara relevanta och mycket applicerbara för mitt resultat. De resultat jag fann stämde väl 

överens med vad tidigare forskare kommit fram till. Framför allt menar Bengs (2000), Korp 

(2004) och Featherstone (1994), precis som jag, att media framställer en viss kropp på ett visst 

sätt; som problematisk, något som bör åtgärdas, kontrolleras, förbättras, optimeras etcetera.  
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Även tanken att vi uppmanas till att leva enligt en wellness-livsstil, den hälsosamma 

livsstilen, och att den framställs som eftersträvansvärd återfinns främst hos Cederström & 

Spicer (2015) men också i Featherstones (1994) resonemang. Att den hälsosamma livsstilen 

har blivit tätt sammankopplad med och främst tillgänglig för medelklassen är något Korp 

(2004) pekar på, vilket stämmer överens med resultatet jag fann angående att tidningarna dels 

riktar sig till medelklassen genom uppmuntran till konsumtion och dels att medelklassen 

representeras i tidningarna. 

Vad som skiljer mina resultat och min studie generellt från forskningsfältet är bland annat att 

avhandlingen av Sandberg (2004) har undersökt hur övervikt representeras samt hur det 

skiljer sig mellan kvinnor och män, medan mitt fokus inte över huvud taget ligger på 

viktrelaterade aspekter. Detta har gjort det svårt att finna konkreta likheter i resultaten, 

samtidigt som avhandlingen hjälpt mig att motivera min avgränsning och bidragit med vidare 

relevant litteratur. Bengs (2000) avhandling har dock bidragit till både forskningsfält, teori 

samt att stödja mina resultat i analysen då hennes resultat liknar mina.  

Vad jag gärna hade gått djupare in på om det funnits mer tid samt mer tidigare forskning kring 

är vithetsnormen och konsekvenserna av hur media reproducerar den. Där hade till exempel 

intervjuer kunnat göras med icke-vita kvinnor för att se på deras personliga erfarenheter av 

vithetsnormen. Då skulle det nog vara mer lämpligt att använda sig av en analysmetod utifrån 

fenomenologi, som fokuserar på människors personliga upplevelser och tankar, istället för 

diskursanalys. 
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