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The aim of this study was to examine how Swedish newspapers describe working out and 
weight loss. We have done this study with a gender perspective to be able to analyse how 
weight loss and working out is described mainly for females. We have also linked this to 
different forms of anorexia. To be able to look closer at the description regarding weight loss 
and working out we have done the analyse based on three concepts: power, stereotypes and 
social construction. Our empirical material has been collected from three big Swedish 
newspapers Aftonbladet, Metro and Expressen. We have searched for the words work out and 
weight loss to find articles connected to our purpose. To carry out our study we have used a 
qualitative content analysis. This method gave us the possibility to examine how the Swedish 
newspapers talk about working out and weight loss and how this may affect the development 
of anorexia. The results of our study shows that the description of weight loss and working 
out is that you should reach your goals fast, that you have the responsibility to achieve the 
expected body ideal for women and if you do this you have succeeded in life. In order to 
achieve this women are called to eat less and work out more. We have come to the conclusion 
based on previous studies that this could result in the eating disorder anorexia.  

Keywords: “Weight loss”, “Working out”, “Newspapers”, “Gender construction”, 
“Discourse analysis” 
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1. Inledning  
Idag talas det mycket om de positiva effekterna av träning och viktminskning i medierna och 

uppmaningar om hur vi ska föra en hälsosam livsstil avlöser varandra, detta gör oss 

människor medvetna om vilka hälsoval vi bör göra för att vi ska må så bra som möjligt, dock 

finns det också en baksida. Uppmaningarna består ofta av en framställning av hur man ska se 

ut, att man bör gå ner i vikt och hur man ska träna för att uppnå detta. Karlsson (2012 s. 382) 

anser att dagens kroppsideal kommer från medier så som tidningar. Han menar att unga 

människor som drabbats av anorexi är offer för de kroppsideal som dominerar det 

västerländska samhället och bland annat återfinns i medier (ibid). Tidningen Playboy har till 

exempel undersökts och där fann man att modellernas BMI har minskat mellan åren 1953-

2003. Modellerna vägde alltså mindre och mindre för varje år under 50 års tid. Denna 

offentliga och frekventa bild av att kvinnor ska vara mindre och mindre kan påverka både 

kvinnors och mäns uppfattning om vad som anses vara en normalstor kvinnokropp (ibid). 

Bilderna på de perfekta kropparna i medier tillsammans med en uppmaning som säger 

detsamma i text påverkar dess mottagare negativt i form av att de känner sig mindre fysiskt 

attraktiva och mottagarna känner även att deras självkänsla och självförtroende sänks, detta 

gäller främst de kvinnor som läser tidningen och inte i lika stor utsträckning männen 

(Henderson-King & Henderson-King 2001, s. 1407-1408).   
  

Dagens mediabild av kvinnor är genomsyrad av en smalhetsnorm vilken blir skönhetsidealet 

för kvinnor att leva upp till. Dock anses detta kvinnoideal vara ouppnåeligt för väldigt många 

kvinnor (Lövgren 2016, s. 135-136). Det finns även ett manligt skönhetsideal som projiceras i 

bland annat Calvin Klein- och Coca-Cola Zero-reklamen med idealiska manskroppar vilket 

resulterar i träningsberoende, steroidmissbruk, ätstörningar och andra psykiska problem hos 

män. Skillnaden mot det kvinnliga skönhetsidealet är att det inte enbart är de så kallade 

perfekta manliga kropparna som visas i tv utan där visas även feta manskroppar, gamla 

manskroppar, smala manskroppar och allt däremellan i större utsträckning än vad som görs 

med kvinnliga kroppar (O’Toole 2015, s. 141).  
  

En viktig aspekt i relation till det skönhetsideal som råder är att det idag finns cirka 400 

webbsidor som förespråkar ätstörningarna anorexi och bulimi. Dessa sidor skildrar en 

anorektisk livsstil som något positivt och ämnar att locka människor till att anamma livsstilen, 

vilket görs bland annat genom att exempel ges på hur anorexi kan förvandla en person från 
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den fula och feta till den önskvärda, vackra och smala. Även Kate Moss berömda visdomsord 

“Nothing taste as good as skinny feels” används flitigt av de förespråkande webbsidorna, för 

att få fler att anamma en anorektisk livsstil. En exponering av denna sorts webbsidor kan 

resultera i en negativ påverkan. I den studie som Perloff (2014 s. 366) genomfört upplevde de 

som blivit exponerade, generellt, ett lägre självvärde och en minskad känsla av att känna sig 

attraktiva.  
  

Mediers framställning av träning och viktminskning leder inte i sig till anorexi men risken att 

insjukna i sjukdomen är större om dess mottagare har låg självkänsla, lider av depression eller 

strävar efter att vara perfekta (Perloff 2014, s. 367). Bristande självtillit, relationsstörningar 

eller traumatiska upplevelser kan även bidra till utvecklingen av en ätstörning som anorexi 

hos unga (Von Knorring 2012, s. 125). Personer som lider av anorexi blir ofta deprimerade av 

att inte kunna leva upp till de höga krav som de ställer på sig själva. Personerna som drabbats 

kan också ha svårt för att anpassa sig till förändringar och nya situationer (Karlsson 2012, s. 

379-380). I forskning har det framkommit att de som lider av ätstörning, i högre grad än 

andra, riskerar att utveckla social fobi samt social ångest. De är dessutom mer sårbara 

gentemot negativa intryck och kommentarer från omgivningen än andra människor (Lépine & 

Pelissolo 2000, s. 87). Sårbarheten kan i sin tur leda till ett utanförskap och en utsatthet i 

samhället vilket leder till oförmåga till självförsörjning och andra livsviktiga faktorer 

(Socialstyrelsen 2017). Dessa personer riskerar att bli en del av det klientel som socialarbetare 

arbetar med. De bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för anorexi som nämnts 

ovan är vanligt förekommande för de klienter som är i kontakt med socialtjänsten.  
  

Anorexi förekommer idag hos cirka 10 000 personer i Sverige enligt Kunskapscentrum för 

ätstörningar (KÄTS 2017). Av alla som lider av sjukdomen är 95% kvinnor, och mot 

bakgrund av detta är det av stor vikt att applicera ett genusperspektiv i denna studie (jfr 

Wilson 2004, s. 151) för att få en förståelse för sjukdomen anorexi ur ett socialt perspektiv. 

Anorexi är alltså inte enbart ett psykiskt problem utan det kommer av att den kvinnliga 

kroppens utseende är vida omdiskuterat och detta resulterar i ett komplext och motsägelsefullt 

missnöje hos kvinnorna (ibid. S. 150). Judith Butler (2007 s. 68) argumenterar i sin genusteori 

att kvinnan är definierad utifrån hennes kropps utseende vilket kan vara en av de många 

eventuella anledningar till att kvinnokroppen är så omdiskuterad. För att få en bättre förståelse 

för anorexi bör förtrycket av kvinnor genom social kontroll och övervakning iakttas. Även det 

faktum att andras så kallade objektiva expertutlåtanden om hur kvinnor ska leva sina liv och 
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se ut är överordnat den verklighet som kvinnorna upplever är något som kan underlätta 

förståelsen för den press som råder att uppnå ett visst skönhetsideal, vilken kan bidra till 

anorexi. Den påverkan på det kvinnliga psyket som anorexi genererar resulterar i flest 

dödsfall av alla psykiska sjukdomar, detta på grund av konsekvenser som påverkan på hjärtat 

och att den drabbade begår självmord (Wilson 2004, s. 150-151).   
  

Med hjälp av genus menar Mattsson (2010 s. 43-44) att man vill förstå och urskilja de sociala 

och kulturella faktorer som resulterar i att män och kvinnor förväntas agera och vara på ett 

visst sätt. Då vi alla påverkas av genus får det konsekvenser för hur samhället fungerar. 

Anledningen till att genus är ett viktigt ämne att belysa är att det kan hjälpa individer att inse 

att de själva kan välja hur de ska vara och agera och inte följa det vi lär oss av till exempel 

medier eller att vara delaktiga i diverse sociala sammanhang eller arbets- eller fritidsrelaterade 

aktiviteter. Att vara medveten om hur konstruktionen av genus går till kan även hjälpa oss att 

få till ett mer jämställt samhälle och komma tillrätta med de orättvisor som finns, då 

konstruktionen av manligt och kvinnligt även påverkar hur vårt samhälle är uppbyggt (ibid.). 

Mattsson (ibid. s. 45) menar vidare att kön är något som konstrueras via språk och handling 

genom att man till exempel uppmärksammar, synliggör eller osynliggör avsedda eller icke 

avsedda handlingssätt. Socialt arbete påverkas när föreställningar om kön, genus, klass, 

etnicitet och sexualitet vävs in i det sociala arbetets praktik och i mötet med klienter 

återskapas då stereotypa föreställningar om bland annat kvinnor och män (Mattsson 2010, s. 

42).    
  

Det vi fokuserar på i denna studie går i linje med den tidigare forskning som gjorts på 

området. Fokus har legat på att undersöka hur konstruktionen av träning och viktminskning 

ser ut i ett urval av artiklar i tre tidningar, dock sätter vi det i samband med konstruktionen av 

genus i dagens samhälle vilket inte är så vanligt förekommande i den tidigare forskning som 

genomförts. Konstruktionen av träning och viktminskning är relevant för socialt arbete då 

socialarbetare enligt Wilson (2004 s. 152) kan bidra med en fördjupad kunskap på både det 

sociopolitiska perspektivet angående skälig levnadsnivå, vem eller vilka som har rätt till 

vilken levnadsstandard, samt de individuella erfarenheterna av självsvält. Socialarbetare kan 

tack vare den kunskap som finns inom socialt arbete och den kunskap som socialarbetaren 

besitter för att utmana de styrande och förtryckande diskussionerna som finns inom ämnet 

anorexi idag (ibid.) Socialarbetare har kunskaper som inte sjukvården har då socialarbetare tar 
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hänsyn till den helhetsbild som omsluter individen. Faktorer som bland annat nätverk, 

ekonomisk situation, etnicitet och klass tas i beaktning.   
  

Vi vill göra en undersökning av ett urval av artiklar i tre tidningar där vi undersöker 

konstruktion av viktminskning och träning där vi applicerar ett genusperspektiv, då tidigare 

forskning visat att konstruktionen i högst grad påverkat kvinnor negativt i form av utveckling 

av ätstörningen anorexi. Människor som drabbats av anorexi kan vara aktuella klienter för 

socialtjänsten då de erbjuder ett hollistiskt stöd som inte sjukvården erbjuder, i form av 

ekonomisk, praktisk och mental stöttning. 
  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka tidningsartiklar, publicerade åren 2015 till 2017 i 

tidningarna Aftonbladet, Metro och Expressen. Studien genomförs ur ett genusperspektiv för 

att identifiera och analysera konstruktionen av träning och viktminskning bland kvinnor och 

hur detta kan relateras till olika typer av anorexi.  
  

• Vilka konstruktioner finns i svenska tidningsartiklar kring träning och viktminskning 

utifrån begreppen makt, genus och stereotyper?   
  

• Hur kan den dominerande konstruktionen kring träning och viktminskning kopplas till 

anorexi? 
  

  

1.2 Centrala begrepp 

Vi inleder med att definiera ordet ätstörning för denna studie för att det är ett begrepp som 

kommer upp genomgående i studiens olika delar. Den ätstörning som är i fokus för denna 

studie är anorexi. Även ortorexi som är en typ av anorexi berörs i studien. Anorexi är en 

ätstörning som innebär att den drabbade svälter sig själv för att gå ner i vikt. Anorexi 

resulterar i att den drabbade uppfattar sig själv vara tjock och är mycket rädd för att gå upp i 

vikt (Lin & Grigorenko 2014, s. 22). En strikt diet och tvångsmässig träning är vanligt vid en 

ätstörning och kallas ibland för ortorexi. Ortorexi är ingen formell ätstörning eller psykisk 
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diagnos utan en person med symptom får oftast diagnoser som anorexi, tvångssyndrom eller 

ångest (ibid. s. 9-10).  

Gilchrist et al. (2015 s. 23-24) och Lin & Grigorenko (2014 s. 15-17) introducerar begreppet 

ortorexi vilket vid första anblick kan ses som en form av nyttig anorexi vilken är 

karaktäriserad av en extrem omtanke för vad som anses vara naturlig och nyttig mat. Det 

börjar som en fixering av nyttig och näringsrik mat och går sedan över till dieter och 

näringsbrist. Till kategorin nyttig mat hör vegetarisk mat, dieter, olika sorters intoleranser och 

mat som anses vara naturlig, rå eller äkta (Gilchrist et al. 2015, s. 22), detta är exempel på den 

tidigare forskning som vi tagit del av som står i relation till vår studie.  

  

Ett annat centralt begrepp i denna studie som används är medier. Begreppet medier används i 

bland annat i avsnittet kunskapsläge och där syftar det till tidningsmedier och tvmedier. Även 

om denna studie inte syftar till att undersöka tvmedier eller alla typer av tidningsmedier ansåg 

vi den tidigare forskning som vi tagit del av vara relevant för denna studie då all forskning 

berörde tidningsmedier bland annat men ibland även andra typer av medier. I övriga avsnitt 

syftar begreppet medier på tidningsartiklar och de tidningsartiklar som utgjort vår empiri.  

  

1.3 Arbetsfördelning  

Vi har under arbetets gång skrivit större delen av uppsatsen tillsammans. Problemformulering 

syfte, frågeställningar och definition av ätstörning har vi skrivit gemensamt. Tidigare 

forskning och teori har vi delat upp delvis mellan oss, detta för att effektivisera vår 

arbetsprocess. Båda har varit med i arbetet att hitta både teori och tidigare forskning men 

Pauline har haft huvudansvar för produktion av text för tidigare forskning och Elin har haft 

huvudansvar för produktion av text för teorin. Vidare har vi arbetat gemensamt med 

metoddelen, analysdelen och avslutande diskussion. Vi har använt oss av ett Google Drive 

dokument där vi båda har kunnat skriva samtidigt, detta för att få en sammanhängande text 

genom uppsatsens alla delar. 
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2. Kunskapsläget 

Vi har sökt efter tidigare forskning i LUBsearch och vi har använt sökorden “Gender and 

body image” (856 sökträffar)  “Disordered eating and health” (211 sökträffar) , “Orthorexia, 

eating disorders” (1 sökträff) , “Social work and eating disorders and health” (118 sökträffar), 

“Media and social work and body image” (46 sökträffar), “Media and social work and eating 

disorder” (13 sökträffar) , “Media and eating disorders and young adults” (19 sökträffar), 

“Social work and anorexia” (104 sökträffar). De vetenskapliga artiklar vi har valt att använda 

är granskade av experter inom samma område som författaren är verksam i. Anledningen till 

att vi har valt de vetenskapliga artiklar vi har valt är att de berör ämnena kroppsideal, 

ätstörning och mediers framställning av kroppsideal och vilka konsekvenser det kan ha för 

kvinnliga mottagare. Då syftet med denna studie är att undersöka mediers framställning av 

idealet kring att ha en hälsosam livsstil bland kvinnor och hur det påverkar dem berör den 

tidigare forskningen samma saker som vi i denna studie vill undersöka. Den tidigare 

forskningen ger oss en bild av vad andra tidigare kommit fram till på detta forskningsområde 

och vad vi möjligtvis kommer att komma se i vår studie.   

Kunskapsläget är uppdelat i två rubriker: “Mediers påverkan på kvinnors kroppsideal” och 

“Mediers roll vid ätstörning” . I varje avsnitt presenteras tidigare forskning som är kopplad till 

och relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

  

2.1 Mediers påverkan på kvinnors kroppsideal  

Forskning tyder på att tidningar som inriktar sig på kvinnlig respektive manlig hälsa 

marknadsför normen för skönhet olika beroende på kön. Att vara ungdomlig, feminin och 

smal är den stereotypiska definitionen av kvinnlig skönhet, medan män ska vara muskulösa 

och starka (Bazzini et. al 2015, s. 198). Kvinnor gestaltas i hälsotidningar som riktar sig till 

kvinnor som väldigt smala och vältränade, vilket indikerar att detta sättet att vara är det 

kvinnliga idealet (ibid. s. 199). Bazzini et. al (ibid. s. 204, 207) menar att rubriker som berör 

utseende, träning för att få ett bättre utseende, dieter och viktminskning förekom oftare i 

hälsotidningar riktade till kvinnor  än hälsotidningar riktade till män. De menar även att de 

objektifierande rubrikerna som fanns i de olika hälsotidningarna som undersöktes är 

relaterade till de olika kroppsidealen. I de hälsotidningar som var riktade till män var rubriker 

som berörde det muskulösa mansidealet dominerande. Medan i de hälsotidningar som riktade 
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sig till kvinnor var rubriker som berörde det feminina smala kroppsidealet dominerande. 

Denna objektifiering där kvinnor har en press på sig att vara vackra och smala och männen 

har en press på sig att vara muskulösa verkar vara kopplat till genus (ibid. s. 206). Det kan 

också diskuteras huruvida de påstådda hälsoråden i tidningarna inte egentligen är inriktade på 

hur man ska vara hälsosam utan istället indirekt fokuserade på viktminskning och utseende 

(ibid. s. 207).  
  

Dye (2016 s. 500) har genomfört en studie som undersöker skillnaderna som kan eller inte 

kan förekomma när det gäller mediers budskap kring kroppsmissnöje. Hon har även 

undersökt om detta kan resultera i tendenser till ätstörning, upptagenhet kring vikt, dieter och 

återhållsam kost. Hon har valt att undersöka utifrån härkomst, ålder och genus. Tidigare 

forskning visar att män har haft en mer neutral inställning till sitt utseende än vad kvinnor har 

haft. Dye (ibid. s. 506) menar däremot att numera rapporteras det ett mer utbrett 

kroppsmissnöje bland män än tidigare. Kroppsmissnöjet innebär att män anammar det 

manliga kroppsidealet att ha en slank och muskulös kropp i större utsträckning än tidigare, 

vilket kan leda till att männen blir mer missnöjda med sitt utseende än de har varit tidigare. 

Resultatet blir därför i Dyes (2016) studie, utifrån genus, att där inte finns någon större 

skillnad på kroppsmissnöje bland män och kvinnor. Däremot fanns det en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor gällande deras upptagenhet kring vikt, diet och återhållsam kost. 

Resultatet visar att kvinnor, på grund av sociala normer, är mer benägna att utveckla ångest 

kring deras kroppar än män är (Dye 2016, s. 506). 
  

Aubrey (2010 s. 50) har genomfört en studie som har haft två syften, ett är att undersöka hur 

hälsoråd konstrueras på omslagen i hälsotidningar som är riktade till kvinnor. Det andra syftet 

undersöker om en exponering för tidningar som inriktar sig på utseende påverkar kvinnors 

kroppsuppfattning jämfört med tidningar som konstruerar hälsa. Studien undersökte hur ofta 

hälsotidningar som inriktar sig på kvinnor använde sig av omslagsbilder inriktade på utseende 

i jämförelse med omslagsbilder inriktade på hälsa (ibid. s. 55). I studien fann Aubrey (ibid. s. 

52-53) att tidningar inriktar sig på att stärka kvinnor genom att trycka på att de ska vara så 

hälsosamma som möjligt. Tidningarna vill att kvinnorna ska omfamna en fitnesslivsstil där 

fokus inte ligger på ålder eller klädstorlek utan på att vara hälsosam. De vill även ändra 

dialogen kring att vara smal till att vara hälsosam. Kvinnor är uppväxta med att värdera sitt 

utseende, och resultatet i Aubreys (2010) studie visar att anledningen till att de gör 
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hälsosamma val som hälsotidningarna förespråkar inte enbart handlar om hälsan utan också 

om utseendet (Aubrey 2010, s. 56).  
  

Aubrey (2010 s. 56) menar också att läsarna kan få olika utseende- och hälsoråd beroende på 

vilken artikel och tidning de läser, ett exempel kan vara att vissa artiklar uppmuntrar läsaren 

att äta choklad på grund av de hälsosamma antioxidanterna i kakaon medan andra artiklar kan 

varna läsarna om att äta för mycket tomma kalorier (ibid.). Kvinnors hälsotidningar innehåller 

också blandade budskap kring hur kvinnor ska bete sig. De ska vara sexiga men inte sexuella, 

starka och kraftfulla men samtidigt söta och trevliga (ibid.). Det främsta blandade budskapet 

som Audrey (ibid.) fann är att kvinnor ska vara hälsosamma men inte låta hälsan överta deras 

engagemang för att se bra ut.  
  

Denna tidigare forskning visar att det finns utseendeideal för både kvinnor och män, som 

mediers är med och konstruerar, och att båda könen tar till sig av dessa. Kvinnor är däremot 

mer benägna att bli besatta av vikt, diet och en återhållsam kost. I den tidigare forskningen har 

det också framkommit att kvinnorna var mer benägna än männen att få ångest kring sin 

kropps utseende. Resultaten i tidigare forskning är relevant för vår studie då den ämnar att 

undersöka mediers konstruktion av just träning och viktminskning som har en stor roll i hur 

kroppen ser ut. Dessutom har denna studie ett genomgående genusperspektiv vilket denna 

tidigare forskning också har berört.     
  

2.2 Mediers roll vid ätstörning 

Det finns olika sätt för människor att försöka uppnå de givna kroppsidealen och de har även 

olika stark strävan efter detta. Tidigare forskning visar att viljan att uppnå det givna 

kroppsidealet formas redan i ung ålder. Det finns även bekräftat att medier spelar en roll i 

detta. Både i ung och vuxen ålder spelar medier en roll då exponeringen av medier resulterar i 

en strävan efter att uppnå kroppsideal. Denna strävan kan i sin tur resultera i ätstörningar i 

olika grad (Harrison och Hefner 2006, s. 159-160). 
  

Barth och Starkman (2016 s. 1, 3) menar att den ökade möjligheten att förändra våra kroppar 

genom operationer och flera olika dieter och träningsprogram också har förvärrat problemen 

kring självobjektifiering och tillhörande kroppsförnedring, detta i sin tur är starkt förknippat 

med problem med mat och kroppsuppfattning. Numera tar man även hänsyn till teknikens 
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utveckling och i synnerhet sociala medier, vilka exponentiellt har ökat kulturen av att man ska 

ha en viss kroppstyp samtidigt som kroppars utseende kritiseras allt hårdare (ibid.). Det finns 

även webbplatser som förespråkar ätstörningar i form av anorexi och bulimi (Perloff 2014, s. 

366). 

En studie utförd av Pritchard & Cramblitt (2014 s. 217) visar att det finns ett samband mellan 

mediers påverkan och motivationen att vara smal och muskulös. Sambandet kan starkast ses i 

kvinnors sätt att använda medier för att insamla information kring kroppsidealet. Helheten av 

resultatet kan förstås som att mediers exponering kan ha en påverkan på att uppnå 

kroppsidealet bland både kvinnor och män. Genom att förstå mediers effekt på att uppnå det 

perfekta kroppsidealet kan det utvecklas effektiva behandlingsprogram som inriktar sig på 

ätstörningar och kroppsdysmorfi (ibid.).  

Tidigare forskning visar att medierss konstruktion av det smala idealet kan ha en liten men 

kvarhållande påverkan på kvinnor som kan resultera i kroppsmissnöje, snedvriden 

kroppsuppfattning och internalisering av det smala kroppsidealet (Aubrey 2010, s. 57). 

Aubrey (ibid. s. 53) betonar vikten av att vara medveten om att dessa hälsotidningar, precis 

som alla tidningar, är vinstdrivande vilket innebär att annonsörerna i tidningarna erbjuder 

lösningar på läsarnas osäkerheter i form av produkter. Många av dessa produkter i 

hälsotidningar är inriktade på dieter och produkter som förbättrar utseendet.  
  

Numera finns det en form av anorexi som kallas för ortorexi. Denna sjukdom har det forskats 

lite på men den har en stor roll i medier (Gilchrist et al. 2015, s. 22). Gilchrist et al. (ibid. s. 

18) har genomfört en studie där de undersöker de dagliga svårigheterna med omsorg och hälsa 

bland kvinnor som lever med en ätstörning. Syftet med studien är att utforska hur deltagarna 

inte ser sina beteenden kring kost och hälsa som en ätstörning utan som en central del av 

deras dagliga liv. Resultaten i studien bekräftar att deltagarna gör val som innebär att en 

hälsosam kost som mest associeras med låg fett- och kolhydratkost eftersträvas. Etiska matval 

och intoleranser användes som en täckmantel för att bruka restriktiva dieter som möjliggör en 

begränsad kost, detta innebär också att kroppen blir en viktig källa till ett bra självvärde och 

en kroppslig prestige (ibid. S. 24). Deltagarna spenderade mycket tid på att söka efter och 

selektera mat, leta efter den perfekta dieten och organisera kosten (ibid.). 

I denna tidigare forskning ser vi sambandet mellan mediers, den konstruerade bilden av hur 

man ska se ut och utvecklingen av ätstörningar. Enligt denna forskning spelar mediers en stor 
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roll i utvecklandet av ätstörningar, detta främst hos kvinnor vilket gör denna tidigare 

forskning högst aktuell för den föreliggande studien. Då även denna studie berör mediers 

konstruktion av träning och viktminskning samt konstruktion av genusidentiteter och dess 

samband.     
  

3. Teori och perspektiv 

3.1 Genus och kön 

Genus och kön påverkar oss ständigt i vår vardag vare sig vi vill det eller inte. Begreppen kön 

och genus används ibland synonymt och ibland som individuella begrepp. I redogörelsen för 

genusteori som följer ses begreppen som individuella. Konstruktionen av genus, det vill säga 

vad som anses manligt respektive kvinnligt är i fokus men det biologiska könet nämns även 

för att göra skillnaden på dessa begrepp tydlig. Valet av teori har vi gjort utifrån att vi i vår 

insamlade empiri har funnit att konstruktionen av träning och viktminskning främst riktar sig 

till kvinnor och enligt den tidigare forskningen som vi tagit del av är även kvinnor de mest 

mottagliga för uppmaningar vad gäller deras utseende och livsstil.   
  

Nedan redogör vi för Judith Butlers syn på genus och dess konstruktion samt vilken inverkan 

på makt denna konstruktion av genus har. Denna genusteori har sedan blivit grunden för 

queerteorin (Ahmed 2016, s. 482). Sedan finns en definition av begreppen social 

konstruktion, makt och stereotyper i förhållande till genus. Då alla dessa begrepp går in i 

varandra och även går igen i den valda teorin var de kompatibla med vår studie som utgår 

ifrån ett genusperspektiv.  

3.1.1 Judith Butlers genusteori 
Ordet genus handlar om hur vi upplever och beskriver vår könstillhörighet och hur vi hanterar 

det faktum att mänskligheten delas in i manligt och kvinnligt (Butler 2007 s. 60). Enligt 

Butler (ibid.) är genus vad det sociala systemet och kulturella arvet format oss till. Butler 

(ibid. s. 66-67) menar vidare att kvinnan eller kvinnor är ett ofullständigt begrepp som 

egentligen bara definierar kvinnan som en icke-man. Medan det i beskrivningen “man” ligger 

associationer som det universella och normativa. Vidare är kvinnor endast kvinnor utifrån 
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deras kroppars avvikande utseende, avvikande gentemot mäns kroppar, medan män definieras 

utifrån mycket annat än bara deras kroppars utseende. Vidare menar hon att man inte kan 

diskutera identitet innan man blivit tilldelat ett genus då man först då kan upptäcka mönster 

för genus som i sin tur ger en identitet. Med detta menar hon att alla de egenskaper som 

definierar en identitet är kopplade till ett genus (ibid. s. 68, s. 78). Däremot är inte 

genusidentiteter huggna i sten utan de konstrueras om genomgående beroende av den tid 

genuset konstrueras i (ibid. s. 226). 
  

Det är vidare enligt Butler (2007 s. 69) svårt att gå emot de normer som finns för att skapa 

sammanhang och kopplingar mellan biologiskt kön, konstruerat genus och bådaderas uttryck 

eller verkan. Genusnormer skapar uppfattningen att genus har en sanning. Denna typ av 

heterosexualisering utvecklar och tar kontraster mellan maskulint och feminint för givet. 

Dessa kontraster ses som expressiva egenskaper hos män respektive kvinnor. Vidare har 

genusidentiteter gjorts begripliga utifrån den mall där vissa genusidentiteter inte kan finnas, så 

som de som inte grundar sig på kön eller där begärets handlingar inte följer av kön eller genus 

(ibid.). Här utgår Butler (2007 s. 69) ifrån att genus är binärt uppdelat, alltså att genus endast 

kan delas upp i manligt och kvinnligt trots att vissa inte definierar sig med någotdera. De 

genusidentiteter som inte följer normerna anses vara felutvecklade eller logiska omöjligheter. 

Butler (ibid.) menar i förlängningen att den heteronorm som råder i samhället leder till 

genusförtryck då heteronormen utgår ifrån att det endast finns två givna genus. 
  

Genusidentitet, enligt Butler (2007 s. 78), skapas kontinuerligt och är bestämt av handlandet 

som tillskrivs genuset och inte tvärtom. De regler eller normer som definierar en så kallad 

begriplig eller naturlig identitet fungerar genom upprepning. Identiteten är alltså inte baserad 

på en grundläggande handling utan på en reglerad upprepningsprocess. Upprepningsprocessen 

döljer sig själv genom att skapa materialiserande effekter som dessutom driver igenom 

reglerna. Det enda sättet att ifrågasätta den rådande genushierarkin och luckra upp 

definitionen av en genusidentitet är genom upprepning av nya regler (ibid. s. 226-227).   
  

Att genus är konstruerat betyder inte att det är påhittat, det finns och verkar ständigt i vårt 

samhälle (Butler 2007 s. 87). Dock är man dömd att misslyckas om man försöker vara ett 

genus som samhället förväntar sig. Många av påbuden är motsägelsefulla inom samma genus 

vilket gör det omöjligt att leva upp till alla. Till exempel är det kvinnligt att vara en god mor, 

ett heterosexuellt åtråvärt objekt och dessutom vara en duglig arbetare. Dessa tre 
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beskrivningar är omöjliga att uppnå samtidigt. Dessvärre kan inte individen bestämma för sig 

själv vilka egenskaper den ska förväntas ha, utan det enda alternativ som finns är att anamma 

de egenskaper som tillskrivits individen i fråga baserat på dennes givna genus (ibid. s. 227). 

Vidare menar Butler (ibid. s. 228) att könet ses som det naturliga och givna och att genus 

sedan ristas in på denna kropp av de upprepande reglerna. Det är därmed skillnad på kön och 

genus. De overkliga konstruktionerna av genus tvingas man sedan försöka motsvara, vilket 

man aldrig helt kan lyckas med (ibid.).  
  

Om man via upprepande av nya regler hade lyckats upplösa de rådande genusnormerna hade 

genusidentiteterna snabbt förökat sig och den tvingande heterosexualiteten hade förlorat dess 

huvudpersoner man och kvinna. Då genus är påtvingat kan det även ses som en akt som kan 

splittras, utsättas för självkritik och självparodiering. Dessutom ses det som något naturligt 

vilket i sin överdrift kan avslöja dess fullkomligt overkliga ställning (Butler 2007, s. 228-

229). Eftersom genusidentiteterna tidigare setts som fastställda och grundläggande har 

möjligheter till handlande uteslutits. Dock öppnar det faktum att genusidentiteter skulle vara 

skapade eller framkallade dessa möjligheter och gör handling för förändring aktuellt. Däremot 

står inte konstruerande i motsats till handlande, utan handlandet gör konstruktionen möjlig. 

Därför ska man inte motsätta sig eller motarbeta konstruktionen för att upplösa 

genusidentiteter utan man ska bejaka de lokala interventionsmöjligheter man har genom att 

delta i de upprepande handlingar som är identitetsskapande. Det är tack vare att man via 

upprepning kan skapa nya identiteter också kan bekämpa de gamla menar Butler (ibid. s. 

229).  
  

Då fokus i denna studie ligger på genus och dess konstruktion i mediers blir det intressant för 

oss att utgå ifrån Judith Butlers genusteori då den fokuserar mycket på just hur vi skapar och 

kan omskapa olika genus. Då vi funnit att vår empiri riktar sig mot kvinnor till största del blir 

det intressant att jämföra med hur det kvinnliga genuset, i relation till träning och 

viktminskning,  konstrueras i medier utifrån Butlers teori.                     
  

3.2 Social konstruktion 
Genus är som Butler definierar det konstruerat via människan och samhället. Hon diskuterar 

sociala konstruktioner som även andra diskuterat och försökt definiera. Enligt Wenneberg 
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(2001 s. 10-11) konstrueras allt i vår värld, det vill säga att inget i vår värld kan ses som 

naturligt eller självklart. Han menar även att konstruktionen beror av vilken tid vi lever i, var 

vi lever och i vilken kultur vi lever i. Berger och Luckmann (2008 s. 64-65) menar vidare att 

när vi människor föds fortsätter den biologiska utveckling som påbörjats i livmodern. 

Dessutom påbörjas en social utveckling som människorna i samhället skapat och kontinuerligt 

skapar. Med detta menar Berger och Luckmann (ibid.) att människan skapar sin egen natur 

eller enkelt uttryckt, människan skapar sig själv.  
  

Berger och Luckman (2008 s. 64-65) säger även att människan å ena sidan är en kropp och å 

andra sidan att hon har en kropp. Med detta vill de ha sagt att människan inte är identisk med 

sin kropp utan även är ett så kallat väsen som konstrueras och disponerar över kroppen (ibid. 

s. 66). Det är dock inte den enskilda människan som skapar sig själv och andra utan 

människor skapar gemensamt de sociala förväntningar och den sociala ordning som formar 

oss. Vidare kan man förklara hur den sociala ordningen uppstår med att det är en mänsklig 

produkt som är i ständig utveckling. Den skapas av människans fortlöpande externalisering 

vilken ligger i oss biologiskt, detta betyder inte att samhällsordningen är given i människans 

naturliga miljö utan att den är en produkt av mänsklig aktivitet. Externalisering innebär att 

människan sprider sina egna vanor till andra människor vilket skapar ett gemensamt beteende 

och det är biologiskt omöjligt för människan att inte externalisera. Även om 

samhällsordningen inte kan härledas direkt till biologiska faktorer har behovet av en 

samhällsordning sin grund i människans biologiska förutsättningar (ibid. s. 67-69).     
  

Både Judith Butler och Berger och Luckmann anser att samhället vi lever i är konstruerat av 

oss själva via spridning och upprepning av vanor. Vår studie tar sin utgångspunkt i detta 

perspektiv då det berör både genus och konstruktionen av våra vanor i relation till träning och 

viktminskning samt vilken roll konstruktionen av genus har i detta. 

3.3 Makt 
Maktperspektivet är ett viktigt begrepp när man diskuterar genus. Som vi nämnt tidigare är 

genus en social organisation och kulturell kategorisering där män får manliga egenskaper och 

kvinnor får kvinnliga egenskaper. En sådan kategorisering och organisering är inte given av 

naturen utan är något som vi människor skapar via sociala konstruktioner (Berger och 

Luckmann 2008 s. 64-65). Vi använder sedan denna kategorisering för att fördela sysslor, 
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resurser och beslutsmakt., detta påverkar samhällets struktur och därmed synen på vad som är 

manligt respektive kvinnligt (Josefsson 2005, s. 87-88). Samhället har vissa maktstrukturer 

menar Mattsson (2010 s. 31) och dessa menar hon är viktiga att ta upp i diskussionen kring 

det konstruktivistiska perspektivet, vilket är i centrum i denna studie. En maktstruktur är en 

sorts kraft som frambringar grupper och kategorier. Maktstrukturen ordnar sedan dessa 

grupper och kategorier hierarkiskt gentemot varandra. Grupperna värderas sedan olika, vissa 

lägre och andra högre än de andra. Dessa maktstrukturer skapas på en strukturell nivå och 

ligger utanför människors makt. Dock är det genom människors eget agerande och deras egna 

tankar som dessa maktstrukturer upprätthålls (ibid.). 
  

Maktstrukturer framträder ofta i medier, till exempel kvälls- och dagstidningar som vi utgår 

ifrån i denna studie, då samhället idag influeras till stor del av tidningar. Tidningar är något 

som de flesta människor tar del av dagligen så det vore inte konstigt om människors 

ageranden och åsikter omedvetet influeras av det de läser och hör varje dag menar Strömbäck 

(2014 s. 95). Tidningar är med andra ord med och konstruerar vårt samhälle och upprätthåller 

de rådande maktstrukturer som vi finner däri (ibid.). Det som också blir intressant att 

diskutera i samband med tidningars makt är diskursens makt enligt Börjesson och Rehn (2009 

s. 17). Då det som skrivs och sägs och dess påverkan på varandra och dess bidrag till att 

forma en social verklighet kan förklaras som en diskurs menar Börjesson och Rehn (ibid. s. 

17-18) vidare att det är viktigt att i samband med en diskussion om mediers makt även 

diskutera diskursens makt. De som har möjlighet att kontrollera en diskurs, menar de, inte 

bara har tillfälle att bestämma hur språket ska användas eller hur man ska definiera ett 

begrepp utan diskursen påverkar även hur vi tänker om olika företeelser. Börjesson och Rehn 

(ibid.) menar alltså att medier har en förmåga att kontrollera diskurser på ett sådant sätt att de 

innehar en stark maktteknik, detta visar på språkets stora roll i ett maktsystem som alla 

människor är en del av (ibid.).     
  

Skönhetsmyten anses vara patriarkatets nya sätt att hålla makt över kvinnor (Wolf 1992, s. 7-

10). Den innebär att männen fått kvinnorna att ständigt tänka på och arbeta med sitt utseende. 

Wolf (ibid.) menar vidare att denna skapades för att bibehålla makten över kvinnorna när de 

tagit sig ur hemmet och ur mannens ekonomiska kontroll. Myten avser att kvinnans skönhet 

är objektiv och universell och därmed densamma i hela världen. Myten stämmer inte, utan att 

skönhet skulle vara universellt eller oföränderligt bygger enbart på politik och maktrelationer 

(ibid. s. 10).   
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Då vår studie riktar in sig på mediers inverkan eller makt på konstruktionen av träning och 

viktminskning i förhållande till genus blir detta maktperspektiv relevant för studien. Det blir 

även intressant att se de olika konstruktionerna för träning och viktminskning i förhållande till 

främst det typiska kvinnliga men även det typiska manliga. 

3.4 Stereotyper 
En stereotypisk man skiljer sig från en stereotypisk kvinna och saker som ofta bidrar till att 

förstärka uppfattningen om vad manligt och kvinnligt är och bör vara är förskola, skola, 

reklam, medier, kompisar, relationer och föräldrars beteende. Ofta pratar man om kvinnligt 

respektive manligt ideal och dessa skiljer sig åt och är i regel motsatser till varandra. Något 

som hör till det kvinnliga idealet är till exempel att vara snygg, sexig, omtänksam och 

vårdande. Det manliga idealet däremot innebär att vara kontrollerad, inte visa svaghet, kunna 

klara sig själv, inte vara känslosam och vara rationell (Josefsson 2005 s. 39). Forskning visar 

även att kön avgör hur vi behandlar människor och att vi, på grund av vilket kön människor 

har, omedvetet behandlar människor olika eller tillskriver dem olika mycket makt (ibid.).  
  

Mattsson (2010 s. 39) menar att världen förväntas förstås av människor genom språket och 

dikotomier, det vill säga motsatspar som man - kvinna, natur - kultur, svart - vit osv. 

Dikotomierna menar hon får konsekvenser då tanken om motsatsparen upprätthålls genom att 

mellanting, gränsland och gråzoner tabubeläggs. Strukturen och grunderna rubbas av det eller 

den som befinner sig mellan ett dikotomiskt par, det visar varför stereotyper blivit så viktiga 

att hålla fast vid (ibid.). Stereotyperna är binära oppositioner vilket innebär att den ena bara 

kan existera i motsats till den andra och det innebär även att de konstruerar varandra. Nedan 

finns en tabell med några egenskaper och förväntningar för manligt respektive kvinnligt (ibid. 

s. 40). 
  

Manligt Kvinnligt 

Förnuft Känsla 

Logik Intuition 

Människa Djur 
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Bygga muskler Banta 

Intellekt Kropp 

Subjekt Objekt 

Oberoende Beroende 

Aktiv Passiv 

Gott Ont 

(Mattsson 2010, s. 40). 
  

Paren ovan är centrala i förhållande till kategorierna man och kvinna men de utgör även 

centrala delar i de olika maktstrukturer och system som upprätthåller och skapar kön, 

etnicitet, klass och sexualitet. Inom de system där mening skapas genom motsatspar kommer 

meningsskapandet alltid även att bära på dolda maktförhållanden då en del av 

oppositionsparet är överordnat och dominerande. Exempel på detta är att vit är överordnad 

svart, man är överordnad kvinna och så vidare. Då mening lättast skapas via motsatspar tillåts 

inga mellanformer eller gråzoner (Mattsson 2010, s. 41).  
  

Stereotyper är kopplat till både makt och genus som vi redogjort för ovan utifrån Tina 

Mattssons resonemang. Även sociala konstruktioner är relaterade till stereotyper vilket gör 

begreppet relevant för vår studie av mediers konstruktion av träning och viktminskning. 

 

4. Metod och metodologiska överväganden  
  

4.1 Metodval 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi i form av en innehållsanalys då den är 

tolkande (Bryman 2011, s. 340-341). Fördelen med en tolkande innehållsanalys var att vi 

kunde analysera hur medier konstruerar träning och viktminskning i vår insamlade empiri. I 

en kvalitativ undersökning är syftet inte att mäta resultaten studien genererar utan att 
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konstatera att problemet i fråga finns, hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 12). Då vi i vår studie ville veta hur medier konstruerar träning 

och viktminskning har vi, med hjälp av vår genusteori, tolkat vilka problem som finns och hur 

de ser ut. Vi har inte tagit reda på hur många som påverkas av medier konstruktion.  
        

Det fanns många skäl till att använda sig utav en kvalitativ innehållsanalys. Texter influerar 

samhället och bidrar till att påverka människors föreställningar om hur samhället är och borde 

vara. Texter bidrar också till att skapa och upprätthålla identiteter. Vi kan också studera texter 

som uttryck för en del aktuella föreställningar som råder i ett samhälle (Boréus 2011 s. 131-

132). Ett exempel på detta utifrån den studie vi har genomfört var om många tidningsartiklar 

under en period anspelade på träning och viktminskning kan det ses som positivt att träna och 

gå ner i vikt under den perioden (ibid.).  
      

Vi har i vår kvalitativa innehållsanalys läst 86 artiklar. Det har varit väsentligt för oss att 

kunna tolka det vi läser och hitta sammanhang och en helhetsbild till vårt insamlade material. 

Det fanns många skäl till att vi valde att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. 

Tidningsartiklar influerar samhället och bidrar till att påverka människors föreställningar om 

hur samhället är och borde vara. Tidningsartiklar bidrar också till att skapa och upprätthålla 

identiteter. Vi har också kunnat studera artiklar som uttryck för en del aktuella föreställningar 

som råder i ett samhälle (jfr Boréus 2011, s. 131-132).  
  

Ett exempel på detta utifrån den studie vi har genomfört kan vara om många tidningsartiklar 

under en period anspelar på träning och viktminskning kan det ses som positivt att träna och 

gå ner i vikt under den perioden (jfr Boréus 2011, s. 131). Utifrån det syfte denna studie har, 

att bland annat undersöka mediers konstruktion av träning och viktminskning, var det 

lämpligt att använda en innehållsanalys då vi med hjälp av metoden har tagit reda på vad som 

konstrueras i texten. Vi har tagit reda på vilken bild tidningsartiklarna gemensamt konstruerar 

och framställer (ibid.).   

  

4.2 Urval 

I vår undersökning har vi använt oss utav ett målstyrt urval vilket innebär att vi har valt ut de 

dokument som har en direkt koppling till våra frågeställningar (Bryman 2011, s. 350). Vi har 

använt oss utav tidningsartiklar från tre olika tidningar. De tidningar vi har valt är 
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Aftonbladet, Metro och Expressen, för att de enligt Dagens analys (2016) är de tre tidningar 

som läses mest frekvent i Sverige idag och vi har valt tre för att begränsa vår empiri. Vi har 

analyserat artiklar som är hämtade från de tre valda tidningarnas nätupplagor. 
  

Materialet vi har analyserat fick vi fram med hjälp av att välja ut nyckelorden “träning” och 

“viktminskning” ur vår problemformulering och söka på dessa i de tre valda tidningarnas 

databaser. På Aftonbladets hemsida blev vi tvungna att använda deras plusfunktion för att få 

tillgång till alla deras artiklar angående träning och viktminskning. Vi har, under analysen av 

empirin och efterhand som arbetet fortskridigt, sett vad som är de återkommande teman och 

kategorierna i artiklarna och utifrån det kunnat avgränsa analysen (jfr Bryman 2011, s. 290).  
  

Vi har använt oss av artiklar som uppmanar läsaren att träna och gå ner i vikt, detta är 

intressant för oss då vårt syfte är att tolka den bild som medier konstruerar kring detta. Till vår 

empiri har vi samlat in 19 artiklar från tidningen Metro, 32 artiklar från tidningen Expressen 

och 35 artiklar från tidningen Aftonbladet. Antalet har vi valt då vi anser att det ger oss en 

bred bild av det medier konstruerar utan att vara övermäktigt för analysen. Artiklarna som har 

använts i denna studie är skrivna januari 2015 till april 2017, detta på grund av att volymen på 

vår empiri inte skulle bli för stor för uppgiften samt för att artiklarnas innehåll inte skulle vara 

allt för daterat. Något vi har tagit hänsyn till när vi har analyserat våra tidningsartiklar är att 

de är av olika typ och tillhör därmed olika genrer. Vår empiri har en genre och lockar en viss 

typ av läsare och kan kännas igen på sitt innehållsmässiga tema, träning och viktminskning. 

Genren kan också kännas igen på textproducenten, något som vi såg i vår empiri då några av 

artikelförfattarna var återkommande i artiklarna (McQuail 2010 s. 370 i Boréus 2011, s. 132). 

Nedan är en redogörelse i tabellform för vilken typ av tidningsartiklar vi undersökt från 

respektive tidning: 

Tabell 1. Redogörelse för tidningsartikeltyp  

Artikeltyp Expressen Aftonbladet Metro 

Nyhetsartikel 20 14 13 

Reportage 12 19 4 

Debattartikel     2 

Notis   2   

Totalt: 32 35 19 
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I tabellen ovan ser vi att tidningen Metro inte väljer att skriva så många reportage utan 

fokuserar mer på nyhetsartiklar. De är dessutom den enda tidningen i denna studie där 

debattartiklar förekommit och anledningen till att det ser ut så här är svårt att avgöra. I studien 

har vi inte lagt mer eller mindre fokus vid någon artikeltyp eftersom vi bara velat undersöka 

det som finns skrivet för mottagaren att läsa. Det man kan tänka sig är att Metro som är en 

gratistidning använder sig av fler nyhetsartiklar på ämnet träning och viktminskning för att 

locka läsare. Det skulle kunna vara så att en nyhet lockar mer än ett reportage. Ytterligare en 

sak som sticker ut i det insamlade materialet är att det inte förekommit någon krönika i någon 

av de valda tidningarna i denna studie. Möjligen är ämnet träning och viktminskning ett ämne 

som man vill undvika att ha för personliga åsikter om då det är ett känsligt ämne för många.     
  
  

4.3 Analysförfarande  

Till att börja med har vi läst vårt material på ett sätt så att vi får en övergripande bild av vad 

det är vi har haft framför oss. Till en början läste vi inte materialet i detalj utan mer 

övergripligt, detta för att vi skulle kunna vara så nyfikna och öppna som möjligt inför det 

insamlade materialet (jfr Bryman 2011, s. 525 och Rennstam & Wästerfors 2011, s. 198). 

Däremot har vi börjat koda vår empiri efter hand som vi har samlat in det. Att beta av 

analysen tidigt i processen har förhindrat att det empiriska materialet blivit oss övermäktigt 

(jfr Bryman 2011, s. 524).  
  

Vi började inledningsvis med att utforma en problemformulering som gav oss frågeställningar 

vilka låg till grund för de forskningsfrågor som avgjorde vilka tidningsartiklar som blev 

aktuella för vår studie (jfr Boréus 2011, s. 145). När vi läst igenom materialet en första gång 

skrev vi ner det som vi fann särskilt viktigt eller intressant, vilket resulterade i att vi kunde 

avgränsa analysen till det sammanhang som vår studie haft fokus på. Utifrån detta har vi 

utvecklat analysfrågor som vi ställt till vårt insamlade material för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Ett exempel på en analysfråga var “Hur frekvent förekommande var ordet 

viktminskning?”, detta för att se ett mönster i vår empiri. För att besvara dessa analysfrågor 

gick vi igenom materialet ytterligare en gång, för att denna gång kontinuerligt göra små 

anteckningar som besvarar analysfrågorna. För att kunna sätta in våra valda texter i dess 

samhälleliga sammanhang analyserade vi vårt material utifrån våra teoretiska utgångspunkter, 

genus, social konstruktion, makt och stereotyper. När dessa steg var genomförda granskade vi 
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det vi kommit fram till (jfr Boréus 2011, s. 146-147), detta utifrån nedanstående tabell som är 

en förenkling av vår kodning. Inför kodningen av materialet utformade vi analysfrågor som vi 

redogjort för ovan. Därefter kunde vi se ett mönster i de mest förekommande citaten och 

begreppen som förekom. Dessa placerade vi in under de tre övergripande teman 1. Eget 

ansvar, 2. Stress och 3. Lyckas. Vi kartlade även förekomsten av citaten och begreppen i hela 

materialet.    

Tabell 2. Förenklad redogörelse för kodning 

Kategorier utifrån analysfrågor Tema Förekomst i materialet 

Bränn fett, planera din träning, 

komma i form, planera kosten, 

förändra livsstil, ät mindre 

Eget 

ansvar 

Mycket vanligt förekommande i 

träningsmaterialet, vanligt förekommande i 

viktminskningsmaterialet 

Platt mage, utmana kroppen, 

prestation, rasa i vikt, snabb 

viktnedgång, quickfix 

Stress Vanligt förekommande i alla delar av 

materialet 

Superkroppen, livs form, se 

resultat, mål, bli smalare, idealvikt 

Lyckas Mycket vanligt förekommande i alla delar av 

materialet 

  

  

De tre huvudteman eget ansvar, stress och lyckas som vi har fått fram ligger till grund för 

rubrikerna i uppsatsens analys. Dessa teman har vi analyserat med hjälp av vår genusteori 

samt våra teoretiska utgångspunkter och denna analys har svarat på våra frågeställningar.       
  

En begränsning med att genomföra kvalitativ forskning kan vara att undersökningarna är 

subjektiva och impressionistiska, detta innebär att resultaten ofta bygger på våra egna 

uppfattningar kring vad som är betydelsefullt och viktigt i våra valda tidningsartiklar (Bryman 

2011, s. 368-369). Det kan även vara svårt för andra att upprepa en sådan kvalitativ 

undersökning som vi har genomfört, detta på grund av att en kvalitativ undersökning är 

ostrukturerad och beroende av oss själva som redskap vid insamlandet av data (ibid.). 

Ytterligare en nackdel med användandet av ett kvalitativt arbetssätt är att vår tolkning av de 

valda tidningsartiklarna riskerar att sakna relevans och allmän mening för andra sammanhang 

(jfr Sohlberg 2006, s. 93). Den tolkning som vi har gjort av våra insamlade artiklar riskerade 

att bli färgade av vår egen förförståelse vilket betyder att vi var tvungna att vara 
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uppmärksamma på vilka värderingar som vi la i vår tolkning av den insamlade empirin. 

Dessutom finns det inte en sanning när man pratar om en konstruerad verklighet utan det är 

givet att det finns olika uppfattningar. Därför är inte det vi kommit fram till i denna studie den 

absoluta sanningen (jfr Bryman 2011, s. 297).  
  

En annan av de negativa aspekterna med att göra en innehållsanalys var att vi inte kunde ta 

reda på hur mediers konstruktion av träning och viktminskning påverkar dess mottagare. Vi 

kunde endast med hjälp av vår genusteori och vår tidigare forskning spekulera i vad denna 

konstruktion kan bidra till. Vår studie fick en relevans först då vi relaterade den till en teori då 

vi inte bara har återgivit vad som konstrueras av medier (jfr Bryman 2011, s. 281-282). 

Risken är också vid en innehållsanalys att kontexten går förlorad i det vi läser genom att ord 

tas ur sitt sammanhang (ibid. s. 297). Därför har vi försökt hålla ett distanserat synsätt 

gentemot vårt insamlade material och inte plockat något ur dess kontext, detta har vi gjort 

genom att försöka bilda en helhetsbild för oss själva av varje enskild artikel och på så sätt inte 

bli lockade att plocka enstaka ord ur texten. 
  

4.4 Metodens tillförlitlighet 

Något som har styrkt vår kvalitativa undersökning är trovärdighet som innebär att det ska 

finnas en god överensstämmelse mellan våra observationer och den teorin som vi har valt. För 

att lyckas med vår undersökning var vi tvungna att försöka ge läsaren en sanningsenlig bild av 

det han eller hon läser vilket innebar att undersökningen var tvungen att vara trovärdig. 

Läsaren har inget annat val än att förlita sig på att vår studie har genomförts på ett korrekt 

sätt, och detta har vi försökt säkerställa genom att välja en definition av genusteori som är 

kompatibel med de resultat vi funnit i empirin samt begreppen social konstruktion, makt och 

stereotyper som även de är kompatibla med det vi funnit i vår insamlade empiri (jfr Ahrne & 

Svensson 2011, s. 26-27; Bryman 2011, s. 354-355).  
  

Det har i vår undersökning varit svårt att fastslå exakt hur vi har gått tillväga och vår 

innehållsanalys kan vara svår att förstå och tolka för läsaren på grund av detta. Det innebär att 

vår studie riskerade att få en bristande transparens där det var svårt att förmedla exakt hur vi 

har kommit fram till våra slutsatser (jfr Bryman 2011, s. 370). Vi har dock kunnat säkra 

kvalitén på vår undersökning med hjälp av begreppet pålitlighet. Vi har i vår 

undersökningsprocess säkerställt att vi skapade en fullständig redogörelse för vår studie och 

att alla forskningsfaser vår undersökning genomgick finns tillgängliga att se för mottagaren av 
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studien (jfr Bryman 2011, s. 355). För att ändå försöka skapa en transparens och ge läsaren 

rätt bild av studien har vi på ett utförligt sätt skrivit hur vi genomförde vår studie. Vi har även 

bifogat vårt kodningsschema, se bilaga 2. Dessutom har vi i redogörelsen för 

analysförfarandet redogjort för hur vi kommit fram till våra resultat och vilka hjälpmedel vi 

har använt oss av (jfr Ahrne & Svensson 2011, s. 27). Transparensen har vi skapat för att få 

en trovärdighet i de resultat som vi kommit fram till. Vi har även bett andra se på våra resultat 

för att få reda på om den verklighet vi beskriver stämmer överens med andras uppfattning (jfr 

Bryman 2011, s. 354-355). 
  

Då vi i vår kvalitativa analys inte har fokuserat på att få en bredd i vårt resultat utan ett djup är 

det svårt att överföra våra resultat till andra sammanhang (jfr Lincoln & Guba 1985, s. 316 i 

Bryman 2011, s. 355). Istället bör man försöka skapa täta beskrivningar av detaljer (Geertz 

1973a i Bryman 2011, s. 355). Dessa täta beskrivningar skapar en databas som mottagare av 

studien kan använda sig av för att bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Lincoln & Guba i Bryman 2011, s. 355). Med hjälp av de många utförliga citat som vi 

redogör för i analysavsnittet ger det läsaren täta beskrivningar av det vi funnit och kan på så 

sätt bedöma om våra resultat är överförbara till andra situationer. 
  

I vår kvalitativa analys har vi inte låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar 

påverka det vi kommit fram till då vi försökt bevara vår objektivitet under hela studiens 

genomförande. Vi har även låtit vår empiri avgöra vilken teori vi använt oss av i analysen 

vilket innebär att teoretiska inriktningar inte har påverkat oss vid insamlandet av empirin. I 

och med detta kan vi styrka och konfirmera vår studie (jfr Bryman 2011, s. 355).   
  

En styrka i denna studie som genomförts är att den har utgått från mycket empiri, då vi använt 

oss av 86 tidningsartiklar för att genomföra denna innehållsanalys. Tack vare detta har vi fått 

en bred bild av hur medier konstruerar viktminskning och träning och vi har även kunnat 

analysera detta i relation till problematiken kring anorexi. 
  

4.5 Etiska överväganden 

I denna studie har det inte varit relevant att tillämpa de fyra forskningsetiska huvudkraven 

som Vetenskapsrådet (jfr 2002 s. 6) tillhandahåller. Då informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tar hänsyn till eventuella deltagare i 

forskningsstudier och vi inte har haft några deltagare i denna studie har det inte varit relevant 
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att ta hänsyn till dessa krav. Då dessutom empirin i vår studie är offentliga handlingar har vi 

inte heller behövt ta hänsyn till artikelförfattarna (jfr ibid.).  
  

  

5. Resultat och Analys 

Vid analysen av vårt empiriska material fann vi tre stora genomgående teman i 

tidningsartiklarna. Dessa var att man skulle ta eget ansvar för sin vikt och träning, att man vid 

en förändring av sin livsstil skulle uppnå resultat och mål snabbt, som vi har tolkat som en 

stress, samt att man var lyckad om man var viktmedveten och tränade. Därför har vi delat in 

analysen i temana 1. Eget ansvar, 2. Stress och 3. Att lyckas. Då vi även fann att de flesta 

artiklarna var riktade mot kvinnor i det de uppmanade till, bland annat att vara smal, gå ner i 

vikt och få en platt mage är studien gjord med ett genusperspektiv i form av Judith Butlers 

definition av genus, som även lagt grunden för queerteorin som beskriver konstruktionen av 

genus och skillnader i bland annat makt och förväntningar på de olika könen (Butler 2016 se 

Ahmed 2016, s. 482). Under temarubrikerna kommer vi även att analysera materialet med 

hjälp av denna teori och även med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna social 

konstruktion, makt och stereotyper som vi beskrivit i teoriavsnittet.    
  

5.1 Eget ansvar  

I de artiklar som utgör empirin i vår studie upprepas samma uppmaningar om och om igen. 

En av de uppmaningarna är att individen ska ta ett eget ansvar för att gå ner i vikt och komma 

igång med sin träning. När vi läste artiklarna fann vi bland annat att man ska vara smal, att gå 

ner i vikt alltid är bra, att träna ska man göra och att oavsett om man är nöjd med sig själv och 

sin träning eller inte så är det alltid något man gör fel. Det ligger alltså på individen att ta ett 

eget ansvar för detta och det gör individen med hjälp av att planera sin kost och träning, se till 

att vara motiverad samt ansvara för att det blir en förändring i livsstilen bland annat. 
  

5.1.1 Att följa tidningarnas uppmaningar  
De tidningsartiklar som utgjort empirin i denna studie konstruerar hela tiden hur vi ska se på 

vikt och träning via de ständiga upprepningar som medier tillhandahåller via artiklar angående 

hur man ska äta samt träna och leva för att gå ner i vikt och se bra ut. De upprepar även att det 

ligger i mottagarens eget ansvar att följa dessa uppmaningar. Upprepningarna konstruerar den 

verklighet vi lever i, så som Berger och Luckmann (2008, s. 67-69) beskriver det i deras 
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beskrivning av hur vi gemensamt skapar och upprätthåller våra sociala förväntningar och den 

sociala ordningen. Då den diskurs vi funnit i tidningsartiklarna är många upprepningar av att 

det är individens eget ansvar att träna och gå ner i vikt är det inte konstigt om tidningarnas 

mottagare anser det vara viktigt. I artiklarna var det vanligt förekommande att man 

uppmanade till att ta tag i sig själv och att man borde träna, äta rätt samt leva hälsosamt. 

Tidningarna la alltså ett stort ansvar på läsaren vilket man kan se i nedanstående citat från en 

av tidningsartiklarna:  
  

Louise Hafdell har viktpendlat hela sitt liv - fram och tillbaka mellan storlek 36 och 

52. Efter en sömnlös natt gjorde hon slag i saken och blev sockerfri. Det avgörande 

var att jag förstod att jag måste ta ett eget ansvar för mitt liv och min kost. 

      

   (Expressen 15) 

  

Här blir det tydligt att det är individens eget ansvar att leva upp till de förväntningar som 

skapats. Utifrån vår tolkning av den genomförda analysen i denna studie är dock dessa 

förväntningar eller uppmaningar ofta motsägelsefulla då man till exempel uppmanas att träna 

mer men man uppmanas också att äta mindre. Följer man båda uppmaningarna får man i sig 

för lite mat vilket ger lite eller ingen energi alls till att träna så mycket som man enligt 

tidningsartiklarna bör göra. Gör man det ena så kan man inte uppfylla det andra och så vidare. 

Tidigare forskning har även funnit motsägelsefulla budskap kring alltifrån hur man ska äta till 

hur man ska bete sig. Till exempel kan en tidningsartikel uppmuntra till att äta choklad då 

kakaon innehåller nyttiga antioxidanter medan en annan tidningsartikel kan varna för att äta 

tomma kalorier, som choklad är (Aubrey 2010, s. 56). Nedan finns två citat som ger exempel 

på de motsägelsefulla uppmaningar som vi funnit i de tidningsartiklar vi analyserat: 

  
Läkaren: Enkla tricket som gör att du äter mindre. Hur många gånger tuggar du när du 

äter? Om du vill gå ner i vikt så kan den frågan vara viktigare än du tror. Enligt en 

brittisk tv-läkare kan det minska mängden du äter med nästan 30 procent. 
  

                           (Expressen 8) 
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Vi vet att motion är bra. Men mer motion är bättre. En ny studie avslöjar nu exakt hur 

mycket du måste träna bränna dubbelt så mycket. [...] Kvinnorna delades in i två 

grupper. Den ena gruppen tränade 30 minuter fem dagar i veckan, vilket totalt blir 150 

minuter. Den andra gruppen tränade 60 minuter fem dagar i veckan, sammanlagt 300 

minuter. Vilken konditionsträning som helst var tillåten, så länge testpersonerna blev 

svettiga, men samtidigt kunde föra ett samtal. Efter ett år visade det sig att kvinnorna 

som tränat mest hade förlorar nästan dubbelt så mycket kroppsfett som den andra 

gruppen. De hade dessutom gått ner mer i vikt än de som följde programmet på 150 

minuter. 
  

                                                          (Aftonbladet 19) 

  

  

Här ser vi alltså att man uppmanas att ta ansvar för att äta mindre men också för att man bör 

motionera mer. Uppmaningen tolkar vi blir svårt eller omöjligt i längden att uppfylla då vi 

behöver energi från maten vi äter för att kunna träna mycket. Att just kvinnor blir måltavlan 

för de artiklar vi har analyserat när det handlar om uppmaningar angående träning och vikt 

och i förlängningen utseende kan ha att göra med det som Butler (2007 s. 68) menar, att själva 

kvinnan definieras som icke man och att hon också definieras av att hon har en avvikande 

kroppsform gentemot mannens. Det enda som säger att det är en kvinna vi talar om är alltså 

hennes utseende och bristen på manliga egenskaper enligt Butler (ibid.). Med tanke på att det 

är kvinnans kropp som står i fokus när man talar om kvinnor kan det vara så att det är därför 

det finns så många tankar och pekpinnar kring hur den kvinnliga kroppen ska se ut och fokus 

på kvinnans egna ansvar att uppnå detta utseende i de tidningsartiklar vi har undersökt. Dessa 

tankar om hur kvinnokroppen ska se ut förändras över tid utifrån den konstruktion av genuset 

som råder (ibid. s. 226) och just nu ska, utifrån det vi tolkat ur vår analys, framförallt kvinnor 

ta ansvar för hur de ser ut och hur de tränar. De ska dessutom gärna gå ner i vikt och ändra på 

sin träningsform.  
  

Vi har funnit rubriker som “Gå dig smal enkelt och snabbt i höst” (Expressen 13) samt “Gå 

dig smal- tappa 5 kilo på en månad” (Expressen 1) och “Så får du platt mage - 8 bästa 

övningarna” (Aftonbladet 24) bland andra. I tidigare forskning har man upptäckt att 

förändringen som sker är att kvinnan ska vara smalare och smalare allt eftersom åren går 

(Karlsson 2012, s. 382). Denna bild av att man ska ta ansvar för att vara smal har vi även 
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funnit i denna studie då flera artiklar uppmanar till att man ska sträva efter en smal midja och 

att man ska promenera eller träna sig smal. Enligt en del av den tidigare forskning som vi tagit 

del av kan mediers konstruktion av träning och viktminskning resultera i ätstörning som 

anorexi (Harrison och Hefner 2006, s. 159-160). Med detta i åtanke tolkar vi att ansvaret som 

läggs på kvinnor att leva upp till konstruktionen av det kvinnliga genuset kan bli för tungt för 

kvinnorna att bära och kan resultera i en form av ätstörning.  
  

  

  

5.1.2 Att träna eller inte träna? Det är frågan! 

I de artiklar vi undersökt i denna studie framstår de som inte går ner i vikt och tränar som 

oansvariga för sig själva och de som tränar och går ner i vikt anses vara ansvarsfulla. I 

artiklarna “6 oväntade tecken – på att du INTE är i form” (Expressen 26), “Så fick Läckberg 

sin nya superkropp” (Expressen 27) samt “Så tränar du för att undvika ”chipstuttar” 

(Aftonbladet 27) fann vi bland annat att om man inte tränade så var man lat och om man 

tränade så kunde man anse sig vara stolt över sin kropp. Nedan är ett citat från en av 

artiklarna vi läst som framställer den otränade som oansvarig:    
  

Efter att fjärde barnet, Polly, föddes i våras ville deckarförfattaren Camilla 

Läckberg, 42, komma i form - med minsta möjliga ansträngning. Hennes sambo 

Simon Sköld, 29, professionell MMA-fajter och personlig tränare, blev den som 

lyfte Camilla från latmask till kropps-stolt. 

                                                                                       (Expressen 27) 

  

Citatet ovan tolkar vi som att det var den tränade som tog ansvar för den otränade som inte 

hade tagit sitt eget ansvar till att träna och gå ner i vikt. Dessutom kallas den otränade för lat 

och det sätts i motsats till kroppsstolt. Det är alltså först när man tränar som man får lov att 

vara stolt över sin kropp baserat på den tolkning vi har gjort av analysen av tidningsartikeln. 

Det är denna konstruktion som skapas i dagens tidningsartiklar. Då världen enligt Mattsson 

(2010 s. 39) förväntas förstås av språket och dikotomier är det inte konstigt att de artiklar vi 

undersökt framställer träning och viktminskning som svart eller vitt. Mycket handlar om att 

man ska ta sitt ansvar och gå från soffan, en avslappnad semester eller ett generellt oaktivt liv 

rakt in i hård träning och strikt diet. Då dikotomier inte tillåter någon gråzon gör inte heller 

konstruktionen av vikt och träning det. Några av de artiklar vi har analyserat har uppmanat till 
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att träna lagom mycket eller att unna sig onyttig mat ibland men det var inget vanligt 

förekommande i analysen. Utan man uppmanas att ta sitt ansvar och göra en total 

livsstilsförändring från det svarta, syndiga och ohälsosamma till det ljusa, accepterade och 

hälsosamma. Dock är inte världen svart eller vit utan tidigare forskning visar att de 

egenskaper som tillskrivits olika stereotyper också är motsägelsefulla i vissa avseenden. Ett 

exempel på det är att kvinnor bland annat ska vara sexiga men inte sexuella och kraftfulla 

men samtidigt söta och trevliga (Aubrey 2010 s. 56). Ingen kan leva upp till alla dessa 

förväntningar men ansvaret att man ska göra det läggs på individen själv trots detta.  
  

  

5.1.3 Det kvinnliga respektive det manliga egna ansvaret  
En uppmaning som fanns i många av de artiklar som vi analyserat var att man skulle ta ansvar 

för sin fettförbränning. Många av artiklarna handlade om hur man skulle äta och eller träna 

för att bränna så mycket fett som möjligt och att denna process skulle vara igång så stor del av 

dagen som möjligt. Citatet nedan är ett exempel på en sådan uppmaning:   
  

Knepen: Så bränner du fett hela dagen. Att träna ett par gånger per vecka räcker inte 

om du vill ha en aktiv livsstil. Söndags reporter har testat knepen som gör att du 

förbränner maximalt under hela dagen, utan att du knappt märker det. 
 (Aftonbladet 7) 

  

Denna uppmaning tolkar vi gäller både för män och kvinnor. Dock tolkar vi dessa 

uppmaningar som att kvinnor ska bränna fett för att gå ner i vikt och bli smalare medans män 

ska bränna fett för att skulptera en muskulös kropp. Skillnaden blir att männen ska upplevas 

starkare tack vare fettförbränningen och kvinnor ska upplevas mindre och nättare. Det finns 

enligt den tidigare forskning som vi tagit del av en stor skillnad mellan hur stor upptagenhet 

kvinnor och män har kring vikt, diet och återhållsam kost (Dye 2016, s. 506). Även män 

utsätts för utseendeideal som att de ska vara muskulösa och starka, precis som vi sett i vår 

analys av tidningsartiklarna, och de blir alltmer medvetna om deras egen vikt och utseende, 

vilket kan leda till kroppsmissnöje bland männen. De citat vi fann riktade till män var 

inriktade på att uppmana männen att ta sitt ansvar och bygga en superkropp och få magrutor, 

vilket vi tolkat är mer inriktat på att bygga muskler och en stark kropp och inte bara 

viktfokuserat. Citaten nedan ger exempel på det som ligger till grund för vår tolkning:  
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Programledaren och tv-profilen Martin Björk gick från vältränad till superkropp – på 

bara ett halvår. [...] En förklaring till att Martin idag har en kropp som är superfit är att 

han ständigt tvingades utmana sig själv och tänka i nya banor. – Det är det enda sättet 

att få kroppen att svara optimalt på träning. 
  

     (Aftonbladet 26) 

  

Så fick Peter synliga magrutor på 7 dagar. Jag ville snabbt komma i form inför 

solsemestern i Thailand. [...] Förutom de fyra kilona lyckades Peter Wixtröm tappa tre 

procent fett samtidigt som han lade på sig en och en halv procent muskelmassa. Hans 

PT Thomas Skoglund förklarar hur han la upp programmet: – Tanken var att vrida upp 

alla parametrar till max. Allt låg i att jobba lite hårdare och göra kroppen så mottaglig 

för förändring som det bara går. 
  

(Aftonbladet 25)  

  
Det egna ansvaret ser annorlunda ut för kvinnor respektive män utifrån det vi sett i de 

tidningsartiklar vi analyserat i denna studie. I citaten ovan ser vi att männens ansvar är att 

träna för att bygga en stark kropp medan kvinnornas ansvar är att äta mindre och bränna 

mycket fett för att bli smala och gå ner i vikt vilket man kan se i artiklarna “Började med 

promenader - så rasade Jennie i vikt”(Aftonbladet 3), “Sluta jojobanta och gå ner i vikt på 

riktigt” (Aftonbladet 5), “Fyra metoder: Så gick de ner 95 kilo” (Aftonbladet 6), “Bästa sättet 

att gå ned i vikt för kvinnor” (Aftonbladet 11), “Träningen är inte lika viktig som kosten för 

att gå ned i vikt” (Metro 2) samt “Svårt att få bort semesterkilona” (Metro 5) bland andra. Då 

vi har sett att kvinnor enligt de tidningsartiklar vi har analyserat ska väga mindre kan de bli 

mer medvetna kring sin kropp och därmed träna mer och äta mindre vilket enligt vår tolkning 

kopplat till tidigare forskning skulle kunna leda till en ätstörning. Dye (2016 s. 506) menar att 

kvinnor, på grund av de sociala konstruktioner som råder i samhället, är mer benägna att 

utveckla ångest kring deras kropps utseende än vad män är. Män är inte lika viktmedvetna 

som kvinnor (Bazzini et. al 2015, s. 198 & Dye 2016 s. 506). Denna tidigare forskning kan 

relateras till att av alla de i Sverige som lider av anorexi, som är en psykisk sjukdom där den 

drabbade svälter sig för att gå ner i vikt och därmed kan känna sig åtråvärd, är 95% kvinnor 

(Lin & Grigorenko 2014, s. 22 & KÄTS 2017). 
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Då det numera är förväntat att kvinnan ska vara viktmedveten på grund av den konstruktion 

av det kvinnliga genuset som råder, vilket Mattsson (2010 s. 40) tar upp, finns en möjlighet 

att de tidningsartiklar vi analyserat utnyttjar det faktum att kvinnan inte vill gå emot de 

normer som är aktuella idag. Butler (2007 s. 69) menar att det är väldigt svårt att gå emot de 

normer som finns för att skapa kopplingar och sammanhang mellan biologiskt kön, 

konstruerat genus samt bådaderas uttryck och verkan. Denna genusnorm skapar en 

uppfattning av att det endast finns en definition av kvinnligt respektive manligt vilket gör att 

kvinnorna som läser de tidningsartiklar vi analyserat kan känna ett tvång att leva upp till de 

normer som finns och det ansvar som läggs på dem på grund av att de är kvinnor, enligt vår 

tolkning. Kvinnorna är enligt Aubrey (2010 s. 56) uppväxta med att värdera sitt utseende och 

hon menar att anledningen till att de gör hälsosamma val, som tidningarna kallar det, inte är 

för att må bättre eller vara hälsosamma utan för att gynna sitt utseende. Kvinnornas beteende 

visar att tidningar i allra högsta grad har makt över konstruktionen av hur en kvinna ska se ut 

idag och ansvaret hon har för att lyckas nå det rådande idealet.   
  

Det genomgående temat av det egna ansvaret som ligger på individen och främst kvinnan att 

styra över och kontrollera sin träning och viktminskning var vanligt förekommande i denna 

studie. Att trycka på det egna ansvaret kan dock vara ett effektivt sätt att ytterligare skapa 

ångestladdad stress kring kroppen, viktminskning och träning.    
  

5.2 Stress 

Stress kring kroppens utseende var ett vanligt förekommande tema som genomgående kom 

upp i de artiklar vi analyserat. Ofta talades det i artiklarna om att viktnedgång och en 

livsstilsförändring skulle gå snabbt vilket vi funnit i artiklarna “Så kan du tappa 6-7 kilo på ett 

par veckor” (Aftonbladet 8), “Kitty minskade 30 kilo på fem månader” (Aftonbladet 13), “Så 

rasar du i vikt på bara åtta veckor” (Aftonbladet 14), “Gå dig smal - tappa 5 kilo på en 

månad” (Expressen 1) samt “Rasa i vikt! Här är 9 snabba varianter” (Expressen 9). Citat som 

de nedan tolkar vi även vara uppmaningar till att en viktnedgång ska gå snabbt: 
  

Gå ner 6 kilo- på 2 veckor [...] Tom Juslin har som tradition att börja året med en två 

veckors fasteperiod. – Det är ett sätt att rensa kroppen och samtidigt gå ner i vikt, 

säger han. [...] – Det viktigaste är att det ger resultat. Under de två veckor jag fastar 

brukar jag gå ner mellan sex och sju kilo, säger Tom. 
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(Aftonbladet 8) 
  

Rasa i vikt! Här är 9 snabba varianter. Är ditt nyårslöfte att gå ner i vikt? Ta hjälp av 

denna guide – här är 9 metoder som hjälper dig till drömformen. Hitta den diet som 

passar dig bäst och öka dina chanser att lyckas. På bara en månad kan du bli av med 

minst 4 kilo! 
(Expressen 9) 

  

  

Det skrevs alltså om att man skulle rasa i vikt, göra en quickfix samt uppnå snabba resultat 

vilket vi ser som stressande för den som läser artiklarna. Tidningsartiklarna var även mycket 

inriktade på prestation, förändring och att man skulle prestera till max. Dessa uppmaningar 

kan upplevas stressande även för den mest lugna och säkra person.  
  

5.2.1 Snabb viktnedgång, hälsosamt eller ohälsosamt? 

Att man skulle rasa i vikt fann vi som ett mycket frekvent inslag i tidningsartiklarna. Då en 

persons enda strävan, som drabbats av anorexi, är att gå ner i vikt enligt Lin och Grigorenko 

(2014 s. 22) kan en uppmaning till att rasa i vikt spä på ett sjukt beteende. En viktnedgång kan 

börja som något hälsosamt och som något som kommer att gynna personen i fråga i det långa 

loppet men hetsen att göra detta snabbt som så ofta kommer upp i tidningsartiklarna kan 

eventuellt resultera i en hets och stress som gör att personen inte vet när han eller hon ska vara 

nöjd. Att gå ner i vikt tolkar vi utifrån tidningsartiklarna är alltjämt bra och när man då slutar 

gå ner i vikt, har man då misslyckats? Citatet nedan tyder på att när man slutat gå ner i vikt så 

har man misslyckats: 
  

Jag har gått på en diet i fyra månader bestående av äggvita, lax, kyckling, kvarg och 

grönsaker. Jag tränar tre dagar, vilar en, tränar tre och så vidare. Både styrka och 

kondition. Jag promenerar också väldigt mycket. Första veckorna med den här 

metoden gick jag ner 10 kilo. Men nu har det stannat helt och jag har till och med gått 

upp några kilon. Vad ska jag göra för att fortsätta gå ner i vikt? 

      

     (Aftonbladet 20) 
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Vi tolkar citatet ovan som att kvinnan inte är nöjd med att inte längre gå ner i vikt och har en 

strävan efter att ständigt vilja gå ner mer i vikt. Utifrån Butlers (2007 s. 78) genusteori ser vi 

detta citat som någon som vill uppnå det smala kriteriet för det kvinnliga genuset. Fenomenet 

har också visats i tidigare forskning som visar att framförallt kvinnor påverkas av denna 

konstruktion av det smala idealet (Aubrey 2010, s. 57). Denna påverkan på kvinnor kan 

resultera i kroppsmissnöje, snedvriden kroppsuppfattning och anamman av det smala 

kroppsidealet (ibid.). Dessa negativa effekter är vanligt förekommande hos personer som 

drabbats av anorexi enligt Lin och Grigorenko (2014 s. 22) vilket kan visa att de 

tidningsartiklar vi analyserat kan vara med och bidra till utvecklingen av anorexi hos dess 

kvinnliga läsare. Ytterligare en bidragande faktor till utvecklingen av anorexi kan vara det 

faktum att det finns webbsidor som förespråkar sjukdomen och ger uppmuntran till hur man 

ska anamma en anorektisk livsstil (Perloff 2014, s. 366). Då det finns över ca 400 webbplatser 

som förespråkar detta är det ett frekvent förekommande inslag i vår vardag (ibid.). Det är just 

frekvensen som gör att en anorektisk livsföring inkorporeras i konstruktionen av dagens 

kvinnliga ideal (jfr. Berger och Luckmann 2008, s. 67-69).  
  

Kvinnan i citatet ovan var frustrerad över att hennes viktminskning hade avstannat. När hon 

läser ett citat som det nedan ser vi det som att hon kan utveckla ytterligare stress kring sin 

kost och kropp. Då citatet tyder på att man aldrig kan slappna av och att man alltid måste 

tänka på vad man äter: 

  
Ett enda mål skräpmat förstör förbränningen. Äter du sallad och fullkorn om 

vardagarna, och njuter av en ostdrypande pizza till helgen? Att unna sig något ibland 

gör de flesta – men det kan vara dags att tänka om. Enligt ny tysk forskning kan en 

enda måltid skräpmat störa din förbränning. Att snabbmat och en hälsosam livsstil inte 

går hand i hand är ingen nyhet. Men en ny tysk studie tar begreppet ett snäpp längre: 

En enda skräpmåltid kan räcka för att påverka din kropp och störa din förbränning. 
(Aftonbladet 2) 

  

 Vi tolkar detta som att även om man sköter sin träning och äter det man ska för att gå ner i 

vikt så är allt detta bortkastat om man tar ett snedsteg och äter ett mål skräpmat. Vidare tolkar 
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vi detta som en stressande faktor då man aldrig får lov att slarva med kosten för att kunna 

uppnå sina önskade resultat snabbt. Vidare ser vi det som en ohälsosam viktnedgång då man 

aldrig tillåter sig själv att slappna av, utan ständigt tänker på sin kost. Denna konstruktion av 

hur man ska leva för att ha en bra förbränning och i förlängningen gå ner i vikt blir nästintill 

militärisk. Denna konstruktion tolkar vi skapas av att läsarna tar innehållet till sig och väljer 

hur strikt de ska leva efter det. Det är vi människor som grupp enligt Berger och Luckmann 

(2008 s. 67-69) som skapar vilka förväntningar som vi ska leva upp till, och vilka prestationer 

vi ska genomföra, och inte människan som individ. I denna studie är alltså människor som 

grupp, och därmed de som skapar förväntningarna som vi ska leva upp till, läsarna samt 

tidningsartiklarna och dess författare. 
  

  

  

5.2.2 Strävan efter att uppnå idealet 
Ett annat ofta förekommande inslag i våra insamlade tidningsartiklar var att man ska prestera 

och gärna på topp, alltid. Att ständigt behöva känna att man inte duger eller att man kan göra 

bättre och att man förväntas ständigt göra sitt bästa kan orsaka en hög stressnivå. Människan 

vill uppnå de ideal som är satta, detta har man sett redan i ung ålder och sedan fortlöpande 

genom människans liv (Harrison och Hefner 2006, s. 159-160). Det är även enligt Harrison 

och Hefner (ibid.) bekräftat att dessa ideal formas av medier och att denna strävan efter 

idealet kan resultera i ätstörningar i olika grad. Idealet innehåller många egenskaper och olika 

roller och det är extremt svårt och till och med omöjligt att leva upp till alla dessa men den 

som ändå försöker riskerar att bli stressad av detta. Det är enligt Butler (2007 s. 227) till 

exempel kvinnligt att på samma gång vara en god mor, ett heterosexuellt åtråvärt objekt och 

dessutom en duglig arbetare. Likt de motsägelser Butler tar upp har vi funnit motsägelser som 

säger att man ska vara konstant motiverad, prestera på topp samt vara pigg för att man tränar 

så mycket och går ner i vikt. Nedan är två citat som visar exempel på motsägelser, dels att det 

är jobbigt att gå ner i vikt samt att man blir pigg och frisk av det:  

  
Att leva gott under semesterveckorna – kanske med grillning och bag in box-vin – kan 

göra det svårt att komma i jeansen efteråt. Den som vill ha tillbaka vikten står inför en 

utmaning. Fem veckor av njutbart semesterliv kan ta mer än fem arbetsveckor att ta 

igen även för den som går tillbaka till sin "vanliga" livsstil med mindre grillkött och 
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vin. – Det går oftast fortare att gå upp i vikt än att gå ner, så man får nog räkna med 

längre tid. Om man bara går tillbaka till de vanor man hade innan semestern är det inte 

säkert att man går ner av det. 
(Metro 5) 

  

  

  

På ett halvår har hon gått ner sex kilo, men hon vill avdramatisera själva 

viktnedgången och istället lägga fokus på allt annat positivt det medvetna ätandet har 

gett henne. Framförallt är hon piggare och känner sig friskare än på länge. 

                                                                                          

     (Aftonbladet 5) 

  

Vår tolkning av ovanstående citat är att det dels är jobbigt att gå ner i vikt men också att man 

blir piggare och friskare av det. Analyserar man detta utifrån Butlers (2007 s. 227) teori om 

motsägelser som vi nämnt ovan uppfattar vi att detta kan ge otydliga instruktioner på hur en 

viktnedgång ska upplevas. Dessa otydliga instruktioner ser vi som något som kan förvirra 

mottagaren och därmed göra denne stressad över vilken inställning denne ska ha till sin 

viktnedgång. Ska det vara en utmaning för individen eller ska det kännas positivt genom hela 

resan?  
  

Även fast människor ser motsägelserna i dessa egenskaper och krav försöker de ändå ofta leva 

upp till dem vilket kan leda till en enorm stress och press. Butler (2007 s. 228) menar tyvärr 

att man inte har något val om man inte vill gå emot samhällets konstruktion av det normala 

och givna. Vi ser att det skapas overkliga konstruktioner av genus, i detta fallet mest för det 

kvinnliga, vilket man tvingas försöka motsvara som kvinna. Det konstruerade genuset kan 

man enligt Butler (ibid.) aldrig helt lyckas med och det kan i sig vara stressande för många. 
  

Konstruktionen gäller inte bara genus utan även i vilken takt en förändring ska ske. Varför ska 

viktnedgången och resan till ett aktivare liv och idealet gå så snabbt kan man fråga sig och 

vem har makten att bestämma detta? Nedan är ett citat från våra tidningsartiklar som 

uppmanar till snabb viktnedgång: 
  

Ett kilo i veckan är möjligt att gå ner, säger träningsexperten Katarina. [...] Om du är 

en soffpotatis som börjar promenera, vardagsmotionera och se över kosten är det inte 
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omöjligt att gå ner fyra kilo på fyra veckor, säger träningsexperten Katarina 

Woxnerud. 

       

    (Expressen 22) 

  

Här ser vi att någon annan uttalar sig generaliserande kring hur mycket en människa kan gå 

ner i vikt. Problemet med detta ser vi som att vi alla är olika trots att vi strävar efter samma 

ideal. Därmed har vi olika förutsättningar för att gå ner i vikt och det går för olika människor 

olika snabbt. En av anledningarna till att viktnedgång idag ska gå så snabbt kan vara den 

diskurs som råder av att världen, enligt Mattson (2010, s. 39), ska ses som svart eller vit, 

antingen eller. Antingen så är man överviktig och otränad eller så har man idealvikten och är 

vältränad. Man vill inte vara i någon gråzon vilket Mattsson (2010 s. 39) poängterar och 

därför ska förändringen i ens liv gå från den ena dagen till den andra. Med vikt och träning är 

det inte riktigt möjligt men för att inte vara i gråzonen för länge strävar man efter att uppnå 

idealet så snabbt som möjligt vilket kan resultera i en stress. Denna stress kan hålla i sig tills 

det att viktnedgången är genomförd och man känner sig lyckad. 
  

5.3 Lyckas  

Utifrån den analys vi genomfört fann vi att viktminskning och genomförd träning 

genomgående var associerat med att man var lyckad eller hade lyckats. Nedan är en 

kommentar från en av artiklarna där personen i fråga refererar till viktminskning och träning. 

Dessutom ett annat citat som kopplar ihop vikt med succé: 
  

Efter en inre debatt tycker Camilla att hon faktiskt har rätt att säga att hon är nöjd med 

sin kropp. Jag är stolt över att jag har lyckats med det efter fyra barn, över 40 år 

gammal. 

(Expressen 27) 

  

Har storhelgernas matfrossa lämnat spår kring midjan? Dags för nya, friska tag! 

Kostrådgivaren Ulrika Davidsson bjuder här på fyra olika vägar till viktsuccé. 

                                                                                                (Aftonbladet 6) 

  

I det första citatet kopplar kvinnan sin viktminskning och sina ökade träningstillfällen till att 

hon hade lyckats. I citatet framgår det även att kvinnan har fyra barn och vidare i artikeln 
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framgår att hon är en framgångsrik författare. De senare egenskaperna kan även de definiera 

en person som lyckad men utifrån vår analys är kopplingen mellan att vara lyckad och en 

pågående viktnedgång och bättre träningsrutin mycket ofta förekommande. I det andra citatet 

kopplar man samman vikt och succé vilket vi tolkar som ett sätt att värdera sig själv utifrån 

vilken vikt man har. Uttryck som att man var i sitt livs form, som vi fann bland annat i 

artikeln “Så gick jag ner 30 kilo” (Aftonbladet 9), och att man hade nått eller skulle nå sitt 

mål var även ofta förekommande. Definitionen av att lyckas kan se olika ut för många men en 

gemensam nämnare i dagens samhälle för de personer som anses lyckade verkar vara, utifrån 

vår tolkning av tidningsartiklarna, att de tränar regelbundet och varierat samt att de har eller 

håller på att gå ner i vikt.   
  

5.3.1 Lyckas som kvinna 

Det är inte bara hård träning och viktminskning som kopplas till lycka för kvinnor i den 

analys vi genomfört. Vi har även i de artiklar vi analyserat funnit uppmaningar till att lyckas 

genom att leva lagom hälsosamt likt citatet nedan:  
  

För att inte dras ner i det dåliga samvetet så tycker jag att man inte bör ha för höga 

krav på sig själv, utan se till att du får balans mellan att både njuta av den goda 

sommarmaten och vara sund - fokusera på att vara lagom bra! Just det här med att 

hitta balansen verkar vara svårt för många. Det blir ofta hälsosatsningar med ”allt eller 

inget” i fokus vilket alldeles för ofta leder till besvikelser och dåligt samvete. 

                                                                                           (Metro 14) 

  

Det vanliga är troligtvis som citatet säger att fokus ligger på allt eller inget, vilket vi tolkar 

som att antingen tränar man och försöker leva hälsosamt eller väljer man att inte träna och 

inte tänka på om man äter nyttigt eller onyttigt. Vidare ser vi att det svåra i att hitta en balans 

blir till en hets för den som planerar att uppnå ett tränings- eller viktideal för att lyckas, detta 

eftersom denne endast ser alternativen ett väldigt aktivt liv där de går ner i vikt eller ett 

mycket stillasittande liv där de inte går ner i vikt och kanske istället går upp i vikt. Utifrån hur 

vi har tolkat vår analys i denna studie verkar det bättre för individen att definiera lycka utifrån 

en god hälsa framför viktminskning och hård träning. 
  

I den tidigare forskningen har vi funnit att män sedan urminnes tider har fokuserat mer på en 

god hälsa och haft en mer neutral inställning till sitt utseende än vad kvinnor har haft (Dye 
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2016, s. 506). Dye (ibid.) menar däremot att det numera rapporteras ett mer utbrett 

kroppsmissnöje bland män än tidigare. Män anammar det manliga kroppsidealet att ha en 

slank och muskulös kropp i större utsträckning än de haft förut, vilket kan leda till att männen 

blir mer missnöjda med sitt utseende än vad de har varit tidigare och att de kopplar sin lycka 

till deras kropps utseende. I de artiklar vi har analyserat fann vi att kvinnor var mest 

förekommande i de artiklar som berörde viktminskning, vilket inte sätter männen i fokus 

gällande att gå ner i vikt. De artiklar där viktminskning främst berörde kvinnor var “Började 

med promenader - så rasade Jennie i vikt” (Aftonbladet 3), “Sluta jojobanta och gå ner i vikt 

på riktigt” (Aftonbladet 5), “Så gick jag ner 30 kilo!” (Aftonbladet 9), “Bästa sättet att gå ned 

i vikt för kvinnor” (Aftonbladet 11), “Varför står vågen stilla?” (Aftonbladet 18), “Lexi, 26, 

lovade sig tre saker - gick ner halva sin vikt” (Expressen 12), “Louise gjorde slut med sockret 

- rasade 32 kilo” (Expressen 15) samt “Programledare tvingas gå ned i vikt” (Metro 3). 

Artiklarna visar på att det är kvinnor som anses gynnas av att gå ner i vikt och därmed anses 

vara lyckade när de lyckats gå ner några kilon. Citatet nedan visar dessutom att människor, 

framförallt kvinnor, förknippar viktnedgång med nåt så starkt och omvälvande som ett helt 

nytt lyckat liv: 
  

Ett helt nytt liv. Det anser Kitty att hon fått efter sin viktminskning. 

Framgångsreceptet: Mycket grönsaker och stenhård träning [...] Stenhård träning 

ingick också i framgångsreceptet. Kitty började träna 4-6 gånger i veckan. Att komma 

som överviktig till gymmet var något som först kändes påfrestande. 

      

     (Aftonbladet 13) 

  

Vi tolkar detta som att bara man går ner i vikt så kommer resten av ens problem i livet att lösa 

sig automatiskt. Att det dessutom var mestadels kvinnor som stod för denna typ av citat och 

var huvudperson i de artiklar som handlade om viktframgång visar på att det är kvinnor som 

gynnas av att gå ner i vikt. Män kan förmodligen också ta åt sig av dessa artiklar men då de 

kretsar runt kvinnor är det troligtvis kvinnor som tar åt sig mest. Kvinnor är oftare i fokus när 

det kommer till pekpinnar och uppmaningar kring hur kroppen ska se ut enligt Butler (2007 s. 

68), vilket vi har diskuterat tidigare i denna analys. Butler (ibid. s. 66-67) menar att detta 

beror på att kvinnor och deras lycka endast definieras utifrån deras kroppsform. Det blir då 

inte konstigt när man talar med och om kvinnor att fokus hamnar på deras utseende och hur 

de ska uppnå ett önskvärt sådant. I tidigare forskning har man även kommit fram till att 
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rubriker som berör utseende, träning för att få ett bättre utseende, dieter och viktminskning 

oftare förekom i hälsotidningar avsedda för kvinnor än hälsotidningar avsedda för män. De 

objektifierande rubrikerna kunde även relateras till de rådande kroppsidealen (Bazzini et. al 

2015, s. 2015). Vidare har man i tidigare forskning funnit att exponering av kroppsideal i 

medier resulterar i att mottagarna av medier strävar efter att uppnå detta kroppsideal, de 

strävar efter att lyckas. I förlängningen kan denna strävan resultera i ätstörningar i olika grad 

(Harrison och Hefner 2006, s. 159-160). Vi gör tolkningen att vissa ser denna strävan som 

enda vägen till att lyckas eller ser kanske inte när deras strävan att uppnå något, som någon 

annan bestämt, övergår i något ohälsosamt.  
  

6. Avslutande diskussion 

Genomgående för den undersökning vi gjort är att resultat vid träning och viktminskning ska 

uppnås snabbt. Det är även upp till individen själv att uppnå detta. Individen i fråga har 

genomgående varit kvinnan. Oftast har det framgått att det är hon som bör förändra sin livsstil 

för att träna mer och gå ner i vikt. I artiklar riktade till kvinnor uppmanade man till att gå ner i 

vikt och att bränna fett genom träning och i de artiklar som riktade sig till män uppmanade 

man till att bygga en muskulös superkropp med hjälp av träning. Artiklarna skiljde sig åt 

beroende på om de var riktade till män eller kvinnor vilket troligtvis beror på att det finns 

olika förväntningar på det kvinnliga respektive manliga genuset (jfr Mattsson 2010, s. 39-40). 

Då män och kvinnor kan ses som motsatspar enligt Mattsson (ibid.) förvånade inte resultatet i 

studien att kvinnor skulle väga lite och vara nätta medan män skulle vara kraftigt byggda. 

Gällande för båda genusen var dock att de skulle träna och kontrollera sitt matintag. De 

tidningsartiklar som var riktade till kvinnor var fler än de som var riktade till män. Dessa 

artiklar hade också mer fokus på hur kvinnor skulle äta och lägga upp sin kost för att kunna 

äta mindre och minska sina hungerkänslor. Att mängden artiklar riktade till kvinnor på detta 

ämne samt att de var mer inriktade på hur kvinnor skulle äta och minska sina hungerkänslor 

har vi kopplat till Judith Butlers genusteori och kommit fram till att kvinnor utsätts mer för 

pekpinnar gällande deras vikt och utseende och hur de ska uppnå ett förväntat resultat. 

Kvinnokroppen enligt Butler (2007 s. 66-67) är ett vida diskuterat ämne och för att kvinnan 

definieras utifrån sin kroppsform till skillnad från mannen som definieras utifrån andra 

egenskaper.   
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Denna stress som konstrueras för kvinnor i tidningsartiklar gällande att äta lite och träna för 

att bli smal och gå ner i vikt menar vi kan leda till anorexi i form av ortorexi. De 

tidningsartiklar som vi har läst förespråkar en hälsosam livsstil men då de innehåller blandade 

budskap kan det ge motsatt effekt. En ortorektiker tränar inte för att må bra, som 

tidningsartiklarna förespråkar, utan de tränar för att inte må dåligt psykiskt då de känner sig 

misslyckade om de inte tränar en viss mängd. Samma sak gäller livsmedel, de äter nyttig mat 

för att undvika att känna sig dåliga som människor (Lin & Grigorenko 2014, s. 16). Det finns 

en fin linje mellan att förespråka en hälsosam livsstil med lagom mycket träning och ett bra 

och varierat matintag och en extremt “hälsosam” livsstil där hård träning och ett litet matintag 

är högst prioriterat. Hur materialet i tidningarna tolkas beror på hur läsaren väljer att tolka det 

och hur pass mottaglig läsaren är. Har personen i fråga redan en skev kroppsuppfattning eller 

en bakomliggande psykisk faktor som kan utlösas på grund av mediers konstruktion av 

träning och viktminskning, löper denne större risk att utveckla ortorexi. Ortorexi kan resultera 

i att denna person blir i behov av hjälp från en socialarbetare då denna kan hjälpa personen 

med de följdeffekter som kommer av sjukdomen. Vi ser beteendet hos en anorektiker och 

ortorektiker som en form av missbruk då personerna som drabbats tränar för mycket och äter 

för lite. Därav besitter socialarbetare en kompetens som kan hjälpa den drabbade ur sin 

situation då ett missbruk påverkar de fysiska faktorerna såväl som de sociala faktorerna. De 

sociala faktorerna kan vara personens nätverk, ekonomiska situation och det praktiska i det 

vardagliga livet som hjälp med försäkringskassa, arbetsförmedling etcetera. Det är även 

viktigt för socialarbetaren att vara medveten om att träning och viktminskning inte alltid är 

något positivt men att det idag är så det konstrueras i tidningsartiklar. Med denna 

medvetenhet kan en socialarbetare tidigt se ett skadligt beteende och sätta in relevanta 

resurser i tid och även kontakta andra myndigheter som kan vara till hjälp för personen som 

drabbats.   
  

Då medier och därmed tidningsartiklar, som varit i fokus för denna studie, har en sådan stark 

inverkan på konstruktionen av samhället kan de istället för att projicera den bild de projicerar 

idag fokusera på sådant som gynnar kvinnans hälsa. Vi upplever att tidningarna förmodligen 

är medvetna om deras makt över diskursen och att de lägger ett stort ansvar på läsaren. De tar 

själva tyvärr inte ansvar för vilken inverkan de har på mottagarnas liv då de fortsätter med 

sina upprepningar kring hur kvinnor ska gå ner i vikt och träna trots att det troligtvis ger ett 

dåligt inflytande på läsarna. Det går att luckra upp en sådan genusidentitet som råder enligt 

Butler (2007 s. 226-227), genom att sluta upprepa de regler som skapat den rådande 
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genusidentiteten och istället skapa nya regler som upprepas tills en ny genusidentitet skapats 

där man kan lyckas med sitt liv på andra sätt än att gå ner i vikt och träna. Tidigare forskning 

som vi tagit del av visar att vissa tidningar redan påbörjat denna uppluckringsprocess genom 

att de försöker stärka kvinnor och de trycker dessutom på att de ska vara hälsosamma framför 

att uppfylla ett skapat utseendeideal (Aubrey 2010, s. 52-53). Vi har även i denna studie 

funnit att det finns exempel på tidningsartiklar som uppmanar till en verkligt hälsosam och 

lagom träningsinriktad livsstil. Dock förekommer dessa tidningsartiklar väldigt sällan i 

jämförelse med de tidningsartiklar som uppmanar till konstant viktminskning och orimligt 

många träningspass i veckan.  
  

Tidigare forskning har undersökt hur medier påverkar kvinnor med sin konstruktion av 

träning och viktminskning. Vi har inte gjort detta i denna studie utan vi har undersökt vilken 

konstruktionen av träning och viktminskning är som råder i tidningsartiklar idag, och hur man 

kan relatera det till bland annat konstruktionen av genus. Det är det som skiljer ut denna 

studie från de som gjorts tidigare på området och vi har därför inte kunnat jämföra resultaten 

rakt av. Däremot har vi kunnat göra liknelser till den tidigare forskningen då både denna 

studie och de tidigare studier vi tagit del av berör samma ämne. Exempel på det som både 

denna studie och tidigare studier kommit fram till är att konstruktionen av träning och 

viktminskning är mest inriktad till kvinnor. Vidare bör man enligt konstruktionen träna 

mycket och ständigt gå ner i vikt. Ytterligare en sak som denna studie kommit fram till och 

som man även kommit fram till i tidigare studier är att träning och viktminskning kopplas till 

utseende i den konstruktion som görs i tidningsartiklar.   
  

Tidningarna uppmanar till ett helt nytt liv som man ska stressa sig till och när man gjort denna 

livsstilsförändring så har man lyckats, det vill säga om definitionen av att lyckas innebär att 

man tränar mer, varierat och regelbundet samt att man går ner i vikt. Tidningarna konstruerar 

diskursen för vikt och träning tillsammans med läsarna. Läsarna väljer vad de vill läsa och 

därmed hur frekvent förekommande träning och viktminskning blir i tidningsartiklar då 

tidningarna vill ha många läsare. Tidningarna har dock en stor spridning för sitt budskap och 

når ut till många läsare, därmed har tidningarna även mycket makt att konstruera den rådande 

diskursen. Frågan vi ställer oss är om man jagar ett ideal som inte går att uppnå. När kvinnan 

lyckas gå ner i vikt och tränar mycket, hur ska hon veta när det är tillräckligt? Kommer hon 

själv stoppa sin viktminskning och kontrollen av sin kropp eller kommer tidningsartiklarna att 

uppmana henne att fortsätta sin viktminskningsresa och vart leder då den? 
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http://www.metro.se/artikel/forskare-kramas-och-g%C3%A5-ner-i-vikt-xr 

  

Metro 2- (2016-03-11) Träningen är inte lika viktig som kosten för att gå ned i vikt (Elinor 

Medhammar och Karin Jonsson) 

http://www.metro.se/artikel/tr%C3%A4ningen-%C3%A4r-inte-lika-viktig-som-kosten-

f%C3%B6r-att-g%C3%A5-ned-i-vikt-xr 

  

  

Metro 3- (2016-08-18) Programledare tvingas gå ner i vikt 

http://www.metro.se/artikel/programledare-tvingas-g%C3%A5-ner-i-vikt-xr 

  

Metro 4- (2016) Forskare: Därför motarbetar kroppen dig när du bantar 

http://www.metro.se/artikel/forskare-därför-motarbetar-kroppen-dig-när-du-bantar-xr 

  

Metro 5- (2016-08-20) Svårt att få bort semesterkilona 

http://www.metro.se/artikel/sv%C3%A5rt-att-f%C3%A5-bort-semesterkilona-xr 

  

Metro 6- (2015-03-18) Studie: Lightläsk kan göra dig tjock (Linnea Carlén) 

http://www.metro.se/artikel/studie-lightl%C3%A4sk-kan-g%C3%B6ra-dig-tjock-xr 

  

Metro 7- (2015-02-12) Nej, vindrickande är inte ett bra sätt att gå ner i vikt (Tobias Berg) 
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http://www.metro.se/artikel/nej-vindrickande-%C3%A4r-inte-ett-bra-s%C3%A4tt-att-

g%C3%A5-ner-i-vikt-xr 

  

  

Expressen 1- (2017-03-06) Gå dig smal - tappa 5 kilo på en månad (Christina Lundell) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/powerwalk/ga-dig-smal---tappa-5-kilo-pa-en-

manad/ 
  

Expressen 2- (2017-04-05) 5 vanliga frukostmisstag – som kan ge dig extrakilon (Ninna 

Prage) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/5-vanliga-frukostmisstag--som-kan-ge-dig-

extrakilon 

  

  

Expressen 3- (2017-03-08) Vill du gå ner i vikt? Ta bilder på din mat (Ninna Prage) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/vill-du-ga-ner-i-vikt-ta-bilder-pa-din-mat/ 
  

Expressen 4- (2017-02-27) 7 livsmedel som hjälper dig gå ner i vikt (Ninna Prage) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/7-livsmedel-som-hjalper-dig-ga-ner-i-

vikt/?bullet=7 

  

Expressen 5- (2017-02-15) 6 vanliga fel vi gör när vi vill gå ner i vikt (Ninna Prage) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/6-vanliga-fel-vi-gor-nar-vi-vill-ga-ner-i-vikt/ 
  

  

Expressen 6- (2017-02-01) Efter 5:2 – nya lata sättet att gå ner i vikt (Christina Lundell) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/efter-52--nya-lata-sattet-att-ga-ner-i-vikt/ 
  

Expressen 7- (2017-01-11) 6 saker du alltid ska ha i skafferiet - om du vill gå ner i vikt 

(Fredrik Hansson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/6-saker-du-alltid-ska-ha-i-skafferiet---om-du-vill-

ga-ner-i-vikt/ 
  

Expressen 8- (2017-01-05) Läkaren: Enkla tricket som gör att du äter mindre (Fredrik 

Hansson) 
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http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/lakaren-enkla-tricket-som-gor-att-du-ater-

mindre/ 
  

Expressen 9- (2017-01-02) Rasa i vikt! Här är 9 snabba varianter (Elin Gunnarsson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/rasa-i-vikt-har-ar-9-snabba-varianter/?bullet=9 

  

Expressen 10- (2017-04-17) Tappa 3 kilo med 25 superlivsmedel (Christina Lundell) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/tappa-3-kilo-med-25-superlivsmedel/ 
  

Expressen 11- (2017-03-17) Bränn fett - med 12 effektiva nötter och frön (Christina Lundell) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/brann-fett---med-12-effektiva-notter-och-fron/ 
  

Expressen 12- (2017-02-09) Lexi, 26, lovade sig själv tre saker - gick ner halva sin vikt 

(Fredrik Hansson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/lexi-26-lovade-sig-sjalv-tre-saker---gick-ner-

halva-sin-vikt/ 
  

  

Expressen 13- (2016-10-07) Gå dig smal enkelt och snabbt i höst 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/powerwalk/ga-dig-smal-enkelt-och-snabbt-i-host/ 
  

Expressen 14- (2016-11-30) 4 lata sätt att gå ner i vikt (Ninna Prage) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/4-lata-satt-att-ga-ner-i-vikt/ 
  

  

Expressen 15- (2016-10-23) Louise gjorde slut med sockret - rasade 32 kilo (Christina 

Lundell) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/louise-gjorde-slut-med-sockret---rasade-32-kilo/ 
  

Expressen 16- (2016-02-24) Slipp degmagen! 10 smarta sätt utan att banta (Lotta Byqvist) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/mage-1/slipp-degmagen-10-smarta-satt-utan-att-

banta/ 
  

Expressen 17- (2016-08-29) Platt mage! 11 enkla sätt att bli av med putet (Elin Gunnarsson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/mage-1/platt-mage-11-enkla-satt-att-bli-av-med-putet/ 
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Expressen 18- (2016-07-04) Degen, kulan, ballongen: Så blir just din mage platt (Elin 

Gunnarsson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/mage-1/degen-kulan-ballongen-sa-blir-just-din-mage-

platt/ 
  

Expressen 19- (2016-04-11) 12 tips som ger dig platt mage på en vecka (Frida Anter) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/mage-1/12-tips-som-ger-dig-platt-mage-pa-en-

vecka/?bullet=5 

  

Expressen 20- (2016-07-18) Gå dig smal – tappa kilon med enkla promenadschemat (Anne 

Haavisto) 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/promenera-dig-smal-med-enkelt-veckoschema/ 
  

Expressen 21- (2016-05-17) Gå dig smal - 6 fällor om det inte funkar (Fredrik Hansson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/powerwalk/ga-dig-smal---6-fallor-om-det-inte-

funkar/ 
  

Expressen 22- (2016-03-16) Tappa 4 kilo på 4 veckor med promenader (Elin Gunnarsson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/powerwalk/tappa-4-kilo-pa-4-veckor-med-

promenader/ 
  

Expressen 23- (2015-03-23) Promenera smart och tappa ett kilo i veckan (Elin Gunnarsson & 

Victoria Lagercrantz) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/powerwalk/promenera-smart-och-tappa-ett-kilo-i-

veckan/ 
  

TRÄNING 

Aftonbladet 24- (2017-03-15) Så får du platt mage – åtta bästa övningarna (Emelie Aune) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/a/VnpqJ/sa-far-du-platt-mage--atta-basta-ovningarna 

  

Aftonbladet 25- (2017-01-14) Så fick Peter synliga magrutor på sju dagar (Katarina Arnstad 

Elmblad) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/a/4kz1g/sa-fick-peter-synliga-magrutor-pa-sju-dagar 
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Aftonbladet 26- (2017-01-18) Så byggde tv-profilen sin superkropp (Katarina Arnstad 

Elmblad) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/a/9wm85/sa-byggde-tv-profilen-sin-superkropp 

  

Aftonbladet 27- (2017-02-18) Så tränar du för att undvika ”chipstuttar” (Thomas Skoglund) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/a/loA6y/sa-tranar-du-for-att-undvika-chipstuttar 

  

Aftonbladet 28- (2017-04-16) Hemmaträning (Thomas Skoglund) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/a/6arme/hemmatraning 

  

Aftonbladet 29- (2017-01-23) Här är de vanligaste träningsmissarna (Katarina Arnstad 

Elmblad) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/a/P8prX/har-ar-de-vanligaste-traningsmissarna 

  

Aftonbladet 30- (2016-05-31) Så lär du din kropp att BRÄNNA FETT! (Katarina Arnstad 

Elmblad) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article22911315.ab 

  

Aftonbladet 31- (2016-08-11) Råstarka magrutor – så fixar du framsidan (Thomas Skoglund) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article23806509.ab 

  

Aftonbladet 32- (2015-04-10)  ”Så dansade jag bort 68 kilo” (Hanna Radtke Bergström) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article20600816.ab 

  

Aftonbladet 33- (2015-12-10) Slappa rätt – för att komma i toppform (Malin Kaldo) 

http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article21915547.ab 

  

Aftonbladet 34- (2015-11-09) Träningen som inte gör dig smal (Annika Jeppsson) 

http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article21691678.ab 

  

Aftonbladet 35 (2015-07-13) 21 tips som maxar din förbränning (Sara Milstead) 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article21100710.ab 

  

  



	 54	

Metro 8- (2017-01-15) Experten: Träningsformerna som är bra att börja med för att komma 

igång (Filip Häggberg ) 

http://www.metro.se/artikel/experten-tr%C3%A4ningsformerna-som-%C3%A4r-bra-att-

b%C3%B6rja-med-f%C3%B6r-att-komma-ig%C3%A5ng 

  

Metro 9- (2016-12-04) Dags för obligatorisk träning på arbetstid (Malin Nylén) 

http://www.metro.se/artikel/dags-f%C3%B6r-obligatorisk-tr%C3%A4ning-p%C3%A5-

arbetstid-xr 

  

Metro 10- (2016-10-9) PT-Fia: Därför ska du träna fötterna (Sofia Sjöström Ståhl) 

http://www.metro.se/artikel/pt-fia-d%C3%A4rf%C3%B6r-ska-du-tr%C3%A4na-

f%C3%B6tterna-xr 

  

Metro 11- (2016-07-16) Löparcoachen: Så kommer du igång med löpträningen (Martin 

Hansson) 

http://www.metro.se/artikel/h%C3%A5ll-ig%C3%A5ng-l%C3%B6pningen-i-sommar-

h%C3%A4r-ptns-b%C3%A4sta-tips-xr 

  

  

Metro 12- (2016-05-24) Max, 25, tränade när han var sjuk – fick operera hjärtat (Niklas 

Wennergren) 

http://www.metro.se/artikel/max-25-tr%C3%A4nade-n%C3%A4r-han-var-sjuk-fick-operera-

hj%C3%A4rtat-xr 

  

Metro 13- (2015-07-16) Håll igång löpningen i sommar – här pt:ns bästa tips (Martin 

Hansson) 

http://www.metro.se/artikel/h%C3%A5ll-ig%C3%A5ng-l%C3%B6pningen-i-sommar-

h%C3%A4r-ptns-b%C3%A4sta-tips-xr 

  

Metro 14- (2015-07-06) Så gör du sommarens hälsosammaste val (Sofia Pt-Fia Sjöström) 

http://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-g%C3%B6r-du-sommarens-h%C3%A4lsosammaste-

val-xr 

  

Metro 15- (2015-03-09) Så skippar du sockret – utan att dra ner på sötsakerna (Sofia ”PT-

Fia” Sjöström) 
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http://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-skippar-du-sockret-utan-att-dra-ner-p%C3%A5-

s%C3%B6tsakerna-xr 

  

Metro 16- (2015-01-26) Så gör du för att behålla din träningsmotivation (Sofia Sjöström) 

http://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-g%C3%B6r-du-f%C3%B6r-att-beh%C3%A5lla-din-

tr%C3%A4ningsmotivation-xr 

  

Metro 17- (2015-01-11) Därför ska du kasta ut vågen (Sofia  Sjöström) 

http://www.metro.se/artikel/d%C3%A4rf%C3%B6r-ska-du-kasta-ut-v%C3%A5gen-xr 

  

Metro 18- (2015-08-23) Så ofta tränar svenskarna – och så kommer du igång med träningen 

(Filip Häggberg) 

http://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-ofta-tr%C3%A4nar-svenskarna-och-s%C3%A5-

kommer-du-ig%C3%A5ng-med-tr%C3%A4ningen-xr 

  

Metro 19- (2015-10-08) Ett piller i stället för gymmet – inte alls bara science fiction (Tomas 

Lundin) 

http://www.metro.se/artikel/ett-piller-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-gymmet-inte-alls-bara-

science-fiction-xr 

  

  

Expressen 24- (2017-01-26) 6 anledningar till att din träning inte ger resultat (Lovisa 

Dahlström) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/6-anledningar-till-att-din-traning-inte-ger-resultat/ 
  

Expressen 25- (2017-01-02) 8 knep för att komma igång med träningen (Fredrik Hansson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/8-knep-for-att-komma-igang-med-traningen/ 
  

Expressen 26- (2017-01-31) 6 oväntade tecken – på att du INTE är i form (Lovisa Dahlström) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/6-ovantade-tecken--pa-att-du-inte-ar-i-form/ 
  

Expressen 27- (2017-01-08) Så fick Läckberg sin nya superkropp (Åsa Görnerup) 

http://www.expressen.se/halsoliv/manskligt/sa-fick-lackberg-sin-nya-superkropp/ 
  

Expressen 28- (2016-02-26) 8 smarta knep alla löpare borde känna till (Ninna Prage) 
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http://www.expressen.se/halsoliv/traning/lopning/8-smarta-knep-alla-lopare-borde-kanna-

till/ 
  

Expressen 29- (2016-10-06) Experten: Så ska du äta före & efter träning (Ninna Prage) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/experten-sa-ska-du-ata-fore--efter-traning/ 
  

Expressen 30- (2016-10-07) Så här tränar världens mest vältränade kvinna (Fredrik 

Hansson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/sa-har-tranar-varldens-mest-valtranade-kvinna/ 
  

Expressen 31- (2016-10-22) Laga hjärnan – med hjälp av löpning 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/lopning/laga-hjarnan--med-hjalp-av-lopning/ 
  

Expressen 32- (2016-10-24) Är det farligt med blodsmak i munnen när jag tränar? (Fredrik 

Hansson) 

http://www.expressen.se/halsoliv/traning/ar-det-farligt-med-blodsmak-i-munnen-nar-jag-

tranar/ 
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Bilaga 2 

Redogörelse för kodningen i denna studie: 
  

Tabell 3. Redogörelse för artiklar med fokus på vikt 

Kategorier utifrån analysfrågor Tema Förekomst i materialet 

Ät dig inte proppmätt, Njut inte för mycket, Ät inte 

socker, Stå upp-gå ner i vikt, KBT-tänk bort kilona, 

Såhär gör du för att gå ner i vikt, “Håll koll på dina 

vanor”, Ät mindre, Ät bättre, Håll vikten, Fasta, Sköta 

kosten, Gör av med mer än du får i dig, Planera kosten, 

Förändra din livsstil, Var motiverad 

Eget 

ansvar 

Vanligt förekommande i 

alla delar av materialet 

Snabb viktnedgång, Rasa i vikt, Effektivt resultat, 

Quickfix, Prestera till max, Kickstart, “Ett kilo i 

veckan är möjligt att gå ner”, “Tappa 5 kilo på en 

vecka”, Snabba resultat, “76% av svenskarna vill gå 

ner i vikt”, “Det går inte att ligga på latsidan”  

Stress Vanligt förekommande i 

viktminskningsmaterialet 

Idealvikt, Minskade hungerkänslor=viktminskning, Ha 

ett mål, “Gå ner i vikt utan att vara hungrig”, Gå ner i 

vikt, Bli smalare, Tappa kilo, Se resultat, Plattare 

mage, Minskad midja, Snygg mage, “Nytt liv efter 

viktminskning”, Viktsuccé 

Lyckas Mycket vanligt 

förekommande i alla delar 

av materialet 
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Tabell 4. Redogörelse för artiklar med fokus på träning 

Kategorier utifrån analysfrågor Tema Förekomst i materialet 

Bränn fett, Förändring, Motivation, “Att börja träna är 

alltid en bra idé”, Träna på semestern, Planera din 

träning, Varierad träning, Så bränner du fett hela dagen, 

“Sitting is the new smoking”, Komma i form, Komma 

igång med träning  

Eget 

ansvar 

Mycket vanligt 

förekommande i 

träningsmaterialet 

“Platt mage på en vecka”, Bränn fett, Förändring, 

Prestation, “Svenskarna måste träna mer”, “Ett mål 

skräpmat förstör förbränningen, Utmana kroppen, 

“Synliga magrutor på 7 dagar”, Motion är bra, mer 

motion är bättre 

Stress Vanligt förekommande i 

träningsmaterialet 

Fettförbränning, Livs form, Bränn fett, Se resultat, “Från 

latmask till kroppsstolt”, Snygg mage, Superkroppen, 

“All träning är bra träning”. 

Lyckas Mycket vanligt 

förekommande i alla 

delar av materialet 

  

  

  

	

 


