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Förord 
 
Genomförandet av denna studie har för mig inneburit ett vidgat lärande och en djupare förstå-
else för hur ett och samma fenomen kan ge upphov till helt olika tolkningar beroende på be-
traktaren. Vidare har min insikt i hur dessa tolkningar kan påverka människan ökat. Arbetet 
har inneburit mycket reflektion över hur till synes oskyldiga antaganden och budskap kan 
dölja konstrasterande meningar där en alternativ tolkning kan ha oanad effekt på betraktaren. 
Antaganden och budskap som tidigare setts likt en självklarhet går inte längre omärkt förbi, de 
är inte längre självklara. 
 
Ett stort tack till min handledare Mikael Lorentzen för hans stöd och vägledning under arbe-
tets gång samt till examinatorn Göran Adamsson och mina opponenter för deras konstruktiva 
synpunkter. 
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den ideala människokroppen. 
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ideal human body. 
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Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur media konstruerar och normaliserar den 
mänskliga kroppen samt hur detta skapar identitetskonstruktioner vilka bygger på sättet att se 
på vad som anses vara en ideal kropp. Genom en diskurs- och bildanalytisk ansats dekonstrue-
ras mediediskursens föreställningar för att urskilja potentiella motsättningar och dolda anta-
ganden vilka kan ha inverkan på människors liv. Resultaten visar på att mediediskursen fram-
ställer en orealistisk och orimlig kroppsnorm vilken är ett allmänt genomgående ideal i me-
dias föreställningar av kroppsform och yttre karaktäristika. Publikationer, inslag samt reklam 
genomsyras kontinuerligt av samma ideal vilket oundvikligen påverkar människan och till 
följd kan utgöra en risk för hennes välstånd.  

Bakgrund: Medier utgör en avgörande informationskälla för människor och är därmed en 
central faktor i formandet av vår världsbild, vilken är grunden för våra tankar och handlingar, 
samt normkonstruktioner. Mediers framställning av den ideala kroppen utgör därmed en norm 
vilken i stor utsträckning påverkar människors antagande om hur en normal kvinna respektive 
man skall se ut. Brister i uppfyllande av denna standard, och avvikelse från, normen kan med-
föra negativa konsekvenser för människan och hennes liv.    

Syfte: Studiens syfte är att analysera och beskriva hur svenska livsstilsmagasin, inriktade på 
mode, hälsa samt skönhet konstruerar och normaliserar den mänskliga kroppen i text och bild. 
Hur media skapar identitetskonstruktioner vilka auktoriserar vissa företeelser och förkastar 
andra, och dekonstruera dessa för att urskilja motsättningar och dolda antaganden. 

Metod: Diskurs- och bildanalys 

Resultat: Medias framställning av kroppsideal förefaller vara orealistisk perfektion och där-
med brister de flesta människor i jämförelse vilket kan medföra negativa konsekvenser för 
deras livssituation. Vidare kan även motsättningar antaganden och dolda budskap tolkas ur 
framställningarna vilket ökar risken av en skadlig utgång.  

Nyckelord: Media, kroppsideal, norm, diskursanalys, bildanalys  

 
 



Abstract 
 

Titel: Medias avbildning av den ideala människokroppen - Den heliga graalen eller djävulens 
verktyg? – En kritisk diskurs- och bildanalys av svenska livsstilsmagasins gestaltning av 
den ideala människokroppen. 

English title: The media depiction of the ideal human body – The Holy Grail or the devil’s 
tool? – A critical discourse and picture analysis of Swedish lifestyle magazines figuration of 
the ideal human body. 

Pages: 56 

Author: Sandra Kullberg 

Supervising tutor: Mikael Lorentzen 

Examiner: Göran Adamsson 

Date: June 2016 

Summary: The purpose of this study is to examine how media construct and normalize the 
human body and how these create constructions of identity that are built on considered ways 
of what an ideal body is. The media conceptions are deconstructed through discourse and pic-
ture analysis to distinguish potential contradictions and/or hidden messages which can have 
an impact on people’s lives. The results indicate that the media discourse depict an unrealistic 
and unreasonable norm of the human body which is a general thorough ideal in media depic-
tion of body shape and outward characteristics. Publications, elements and advertising are 
continuously permeated by the same ideal which inevitably influence people and thus pose a 
risk for their opulence. 

Background: Media constitutes a deciding source of information for people and is thus a 
central factor in the shaping of our conception of the world, which is the foundation for our 
thoughts and actions, and norm constructions. The media depiction of the ideal body thus 
pose a norm which highly influence peoples assumption of what normal female and male fea-
tures should be like. Failure to meet these standards, and deviation from the norm, can induce 
negative consequences for people and their lives.  

Purpose: The purpose of this study is to analyse and describe how popular Swedish maga-
zines, targeting fashion, health and beauty, construct and normalize the human body in text 
and picture. How media create constructions of identity which authorize certain appearances 
and discard others, and deconstruct these to distinguish contradictions and/or hidden messag-
es. 

Method: Discourse and picture analysis 

Result: The media depiction of the body ideal appears to be unrealistic perfection and the 
majority of people thus fail in comparison which can result in negative consequences for them 
and their lives. Furthermore, divergence and hidden messages can be interpreted from the 
depictions which increase the risk of a harmful outcome. 

Keywords: Media, body ideal, norm, discourse analysis, picture analysis  
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1. Inledning 
 
Under detta avsnitt introduceras och beskrivs studiens problemområde samt dess relevans för 
socialt arbete.  Avsnittet behandlar vidare syfte och frågeställningar, begreppsdefinitoner samt 
förförståelse och avslutas med en överblick av studiens disposition. 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
”Specialister inom kroppsformande kirurgi För många är det viktigt att vara nöjd med krop-
pens proportioner och utseende. Laser & Estetik erbjuder marknadens främsta metoder inom 
kroppsformande kirurgi.”1 
 
”Anti-age utöver det förväntade! Fyller ut rynkor och ger omedelbar färgkorrigering”2 
 
”Multi-Active Dag & Nattcremer För att få – och behålla – en slät hy med lyster. 30 års ål-
dern. Du stannar aldrig upp! (Så varför skulle din hud göra det?)”3 
 
Det har troligtvis inte undgått någon att människor dagligen matas med reklam om hur en 
normal kropp bör, eller rättare sagt skall, vara för att de skall må bra och vara lyckliga. Exem-
pelvis så täcks bussar och busskurer av reklam i olika former, allt från Kålmården och Lise-
berg till mobiloperatörer och livsmedel. Butikskedjor som H&M, Lindex, Dressman etc. an-
nonserar allt från underkläder till ytterkläder och byggkedjor som Bauhaus och Byggmax 
marknadsför sina verktyg och sitt material. Till och med matvarukedjor såsom ICA och Coop 
annonserar sina varor både högt och lågt. Och, man får inte glömma TV vilken ger en stadig 
ström av reklam cirka var femtonde minut. All denna reklam innehåller modeller/aktörer av 
diverse etnicitet, kultur, religion, sexuell läggning, ålder och kön, you name it, it’s there, dock 
har samtliga något gemensamt. Modellerna/aktörerna, vilka representerar den ”vanliga” män-
niskan, är så gott som alltid ”felfria”, smala, välsvarvade och välbyggda.  
 
Detta gäller emellertid inte enbart reklam, även rena redaktionella inslag följer samma linje.  
 
”Ät dig vacker! Livlöst hår, naglar som lätt bryts, finnar och rynkor. Är du inte helt nöjd med 
hur du ser ut? Förlita dig inte bara på produkterna i badrumsskåpet. Lägg istället fokus på 
maten.”4 
 
”Ny, enkel metod Tappa kilon utan förbud Med Minimetoden kommer du gå ner i vikt av bara 
farten. Allt du behöver göra är att bli lite mer medveten om vad du stoppar i dig.”5 
 
 

1 Se bilaga 1 Empiriskt material, amelia bild 2.  
2 Se bilaga 1 Empiriskt material, MåBra bild 1. 
3 Se bilaga 1 Empiriskt material, Damernas Värld bild 3. 
4 Se bilaga 1 Empiriskt material, Hälsa bild 2. 
5 Se bilaga 1 Empiriskt material, MåBra bild 4. 
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”Fixa formen på mage och rumpa Vad gör man om magen putar och rumpan tappat formen? 
Man hittar nya, enkla sätt att bygga upp musklerna igen. Så gör du!”6  
 
Livsstilsmagasin publicerar oändliga inslag av hälso- och skönhetstips, mode och nya trender 
vilka visar oss det ”rätta” sättet att äta, behandla vår kropp och klä oss för att må bra. Utöver 
det har vi de till synes aldrig sinande källor av bantningsregimer vilka utlovar försvinnandet 
av de där överflödiga kilona från högtidsfirande, lagom till bikinisäsongen eller bröllopet. 
Man finner garanterat alltid ett tillfälle eller en situation av något slag som det tydligen är 
lämpligt att banta eller göra sig vacker inför. På ytan kan dessa budskap till synes uppfattas 
som välmenande, den heliga graalen för ett välmående och berikat liv. 
 
Jag uppfattar hela industrier vara uppbyggda runt människokroppen, där samtliga vill få indi-
vider att göra något med dennes kropp, och massmedia vara det huvudsakliga medium för att 
förmedla budskap samt påverka människor genom. Modeindustrin vill att människor bär deras 
kläder på kroppen, kosmetikaindustrin vill att människor använder deras produkter på krop-
parna, matindustrier vill att människor föder sina kroppar med deras varor. Gunther & Storey 
(2003) samt Nolan (2011) menar att industrier marknadsför sociala normer via massmedia 
genom att använda strategisk kommunikation vinklade efter deras perspektiv och riktad mot 
ett specifikt mål eller område. Marknadsföringen görs i ett övertygande syfte för att gynna 
önskvärda sociala beteenden samt att övertala andra om att denna syn är den sanna och där-
med förstärka normen och diskursen. Härmed anser jag således även en ökad medvetenhet av 
medias fokus på kroppen och dess inverkan på människor vara av vikt inom socialt arbete. 
 
Medias framställning av människokroppen och leverne konstruerar en världsbild som norma-
liserar och förespråkar ett ideal vilket den generella populationen inte kan leva upp till. Män-
niskor internaliserar oundvikligen dessa ideal vilka blir en bedömningsgrund mot vilken de 
jämför sig själva, och finner sig brista. Denna normavvikelse kan medföra uppfattningar av 
kroppsmissnöje, otillräcklighet etc. vilket kan påverka människans välstånd negativt genom 
bland annat självskadebeteende och psykisk ohälsa7. I och med detta kan det som då fram-
ställs verka för välmående istället få skadliga konsekvenser för människan och därmed på-
verka hela hennes livssituation negativt.  
 
Althusser (2001) samt Berger & Luckmann (1966) menar att samhällets rådande normer sätter 
gränser för hur individer bör tycka, tänka och handla, de inverkar på vilka människors överty-
gelser är samt är det som ligger till grund för dennes innersta väsen. Vidare åsyftar Althusser 
(2001) att ideologin representerar människans verklighet och formar individers identiteter, 
vilka de är, och därmed placerar dem i bestämda roller på bestämda positioner i samhället. Att 
acceptera gängse ideologi är inte tvingande, tvärt om, den är högst frivillig dock inpräntas den 
i individers medvetanden från den dagen de föds och utvecklas till att vara deras objektiva 
verklighet. Människan integrerar självmant ideologins totalitet i sitt väsen utan att reflektera, 
det är ju ”sanningen”, och blir sålunda omedvetet frivilliga slavar under dess styre. Och inte 

6 Se bilaga 1 Empiriskt material, MåBra bild 2 
7 Se avsnitt 2 Tidigare forskning. 
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nog med det, människan garanterar även omedvetet ideologins herraväldes styrka och fortlev-
nad genom frivilligt att predika dess ”sanning” till följande generation, och nästa, och nästa 
etc. (Althusser, 2001).  
 
Vilka samhällsdiskurser som anses vara aktuella och av vikt vid en viss tidpunkt kan således 
tolkas som härledande ur den rådande ideologin, skapade av det mänskliga kollektivet. Dis-
kurserna konstituerar samhällets strukturer och system vilket följaktligen påverkar den verk-
lighet människan lever i. Dessa uppfattningar formar människans syn på verkligheten samti-
digt som de utesluter andra möjligheter, och därmed begränsar hennes syn på vad som är 
”sanning” (Althusser, 2001; Laclau & Mouffe, 2001).  
 
Då mediediskursen dikterar vad som anses vara en accepterad och ideal människokropp följer 
en risk för att individer vilka befinner utanför dessa gränser ses som avvikande och onor-
mala8. Madsen (2006) menar att avvikelse från normen kan medföra marginalisering, exklu-
dering, stigmatisering, social nedvärdering samt identitetskonflikter. Något som i tur kan 
medföra risk för att individer ställs utanför den samhälleliga gemenskapen, och därmed möj-
ligtvis få skadliga konsekvenser för människors självbild och leverne. Vidare menar han att 
samhällsmedborgares jämlikhet och delaktighet i gemenskapen, oavsett sin situation, är en 
mänsklig rättighet och därmed bör socialt arbete inriktas på att inkludera de exkluderade. Det 
sociala arbetets uppgift innebär därmed en strävan efter att åtgärda och förebygga sociala kon-
flikter vilka kan hota samhällelig integration. Genom socialt arbetes stöd och hjälp till utsatta 
människor kan sociala band utvecklas mellan samhälleliga institutioner och människor och 
därmed främja individers välfärd och värdiga liv (Madsen, 2006).  
 
Inom socialt arbete anser jag det således av vikt att vara medveten om och förstå att männi-
skor utgår från olika premisser i livet och att dessa kan utgöra en avgörande faktor i mötet och 
relationen mellan yrkesutövare och klient. För att kunna erbjuda adekvat hjälp är förståelse 
för klientens världsbild essentiell. Tolkas inte företeelser på samma sätt kan missförstånd av-
seende dess mening lätt uppstå, missförstånd vilka möjligen kan orsaka klienten skada i mot-
sats till att främja. Att förstå vilka villkor som ligger till grund för klienters vardag bistår med 
insikt i deras problematik och därmed möjligheten att etablera och synliggöra roten av den 
samma. Lämpliga resurser kan därefter sättas in på rätt plats och, förhoppningsvis, utgöra en 
effektiv behandling vilken bistår klienten med att hantera samt överkomma sin problematik. 
 
Som exempel framhäver flera studier9 belägg för att medias representation avseende vad som 
anses vara en accepterad, ”normal” kropp har stort inflytande över hur människan uppfattar 
att en kropp skall vara. Dessa uppfattningar medför inte desto mindre en mer påtaglig möjlig-
het för risk av konsekvenser vilka kan vålla människan skada. Såsom risken för anorexia då 
kvinnor, redan från ung ålder, praktiskt taget svälter sig för att ”hålla” figuren eller unga män 
som tar steroider för att få den perfekt muskulösa manliga kroppen (Pritchard & Cramblitt, 
2014; Saguy & Gruys, 2010). Här vill jag mena att den konstruerade kroppsnormen kan skapa 

8 Se avsnitt 2.1 Mediediskursens normförstärkande funktion. 
9 Se avsnitt 2 Tidigare forskning. 
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ett själv- och kroppsmissnöje vilket kan medföra upplevelser av dåligt självförtroende och 
otillräcklighet. Detta kan i tur förorsaka eftersträvande av tillfredsställelse, bekräftelse 
och/eller acceptans inom skadliga miljöer såsom substansmissbruk, ”dåliga” umgängeskret-
sar, självskadebeteende etc. Här måste socialarbetaren således vara medveten om möjligheten 
av att normkonstruktioner kan vara problematikens utlösare. Att rikta insatser på till exempel 
klientens sociala nätverk istället för att börja arbeta med dennes självmedvetande skulle där-
med enbart erbjuda en tillfällig lättnad dock inte lösa problematikens utlösande faktor. Och, 
behandlas inte roten till problemet är risken för återfall mycket stor. 
 
Så, är medias gestaltning av den ideala, normala kroppen den heliga graalen? Eller kan den i 
motsats möjligtvis vara djävulens verktyg? 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Min studie ämnar bidra till att öppna upp förståelsen kring massmedias konstituerande kraft, 
hur media konstruerar en viss världsbild och hur denna bild kan inverka på människan. Studi-
ens syfte är att beskriva och analysera vilken verklighet av den mänskliga kroppen som fram-
träder i text och bild i svenska livsstilsmagasin och undersöka dess mening. Hur dessa me-
dium skapar identitetskonstruktioner vilka bygger på sättet att se på vad som anses vara en 
normal människokropp, där vissa företeelser legitimeras och andra inte. Med stöd av kritisk 
diskursanalys, förstärkt av bildanalys, är min ambition att dekonstruera mediediskursen för att 
urskilja potentiella motsättningar och dolda antaganden vilka kan påverka betraktaren. Det 
vill säga att jag har för avsikt att söka utöver texters och bilders direkt synliga mening för att 
undersöka dess alternativa innebörd genom att tolka medias avbild av kroppsideal på en dju-
pare nivå. 
 
Frågeställningarna vilka ligger till grund för studien är följande: 
 

1. Vilka deskriptiva och normativa meningar finns om hur kroppen är och borde vara? 
 

2. Vilka kroppsideal exkluderas respektive bortses från? 
 

3. Vilka antaganden kan uppfattas?  
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
För att tydliggöra studiens syfte samt underlätta för läsaren följer här definitioner och begrepp 
vilka är centrala för studien. 
 
Dekonstruktion – Begreppet syftar på idén att texts och ords mening är ständigt föränderlig 
samt kontextberoende och därmed tolkas inte fenomen liktydigt av alla människor. Text och 
ord har ingen beständigt fastställd innebörd eller under alla omständigheter en särskild avsedd 
innebörd utanför dess aktuella kontext (Derrida, 1976). Begreppet behandlas och fördjupas 
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vidare i teoriavsnittet. 
 
Ideologi – Ett system av idéer och föreställningar vilka behärskar människors och/eller sam-
hällsgruppers tänkande. Alltså, ett system som reglerar hur ett samhälle skall styras och orga-
niseras, hur institutioner skall vara utformade samt hur samhällets befolkning skall samverka 
med varandra (Althusser, 2001). 
 
Diskurs – Sociala mönster av betydelsefixeringar inom ett specifikt område där fixeringarna 
blir ett bestämt sätt att förstå och tala om världen. Det vill säga sociala mönster vilka reduce-
rar den diskursiva arenan till en konkret världssyn och utesluter därmed andra betydelsers 
möjlighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurser kan ses vara regelsystem vilka 
föreskriver vilken kunskap som är legitim samt vem som har rätten att uttala sig om den 
(Bergström & Boréus, 2012). 
 
Norm – En norm kan definieras som en social förväntning på ett önskvärt beteende där miss-
lyckande att leva upp till normen innebär sanktioner. Normer kan ses som ett uttryck för lev-
nadsregler vilka reglerar beteendet individ-individ samt individ-grupper och är fundamental 
för en viss social ordning. Normer är kontextuellt betingade och motiveras av värderingar 
vilka är överordnade de faktiska levnadsreglerna. De varierar därför med olika sociala sam-
manhang samt förändras över tid. Då normer inte sällan kopplas till värderingar och moral 
kan dessa avgöra vad som är rätt handling i ett givet socialt sammanhang. Så kallade faktiska 
normer ses som sociala faktum och åstadkommer validitet genom sin blotta existens varpå 
människor följer dem utan medveten eftertanke. De upplevs som just faktiska på grund av att 
de är institutionaliserade. De konstrueras av de samhälleliga institutionerna och kännetecknas 
av den obestridliga anpassningen till det institutionellt givna där människors beteende regleras 
till något självklart eller automatiskt (Madsen, 2006). 
 
1.4 Förförståelse 
 
Människan uppfattar inte verkligheten enbart genom hennes sinnen utan sinnesuttryck inne-
håller i själva verket en hel del tolkning som förutsätts av erfarenheter och värderingar. Tolk-
ningen ger upphov till förutfattade meningar avseende fenomen och verklighetssynen präglas 
därmed i stor utsträckning av denna så kallade förförståelse. Förförståelsen ledsagar en indi-
vids tankemönster vilket medför att en och samma företeelse kan uppfattas på helt skilda sätt 
av olika individer (Thurén, 2007). Härmed anser jag att det för forskare innebär att det är av 
vikt att vara medveten om sin egen förförståelse då denna kan påverka strävan av att finna 
fenomens essens.  
 
Jag har personligen inget intresse av livsstilsmagasin och läser därmed inte den typen av lek-
tyr till vardags. Vidare har jag inte tendens att tolka varken text eller bild inom liknande kon-
texter på djupet, det direkt synliga budskapet är det jag vanligtvis ser och reflekterar inte mer 
över det. Inte heller har jag benägenhet att må dåligt eller känna mig missnöjd efter expone-
ring av idealiserade kvinnokroppar. För mig är dessa inte ens i närheten av verkligheten utan 
näst intill skrattretande manipulerade. Jag är dock medveten av att denna förförståelse kan 
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innebära risk att materialet tolkas partiskt och relativt ytligt, att inte djupet framkommer och 
det dolda, motsägande förblir osynligt. Under studiens gång har jag därför kontinuerligt re-
flekterat över mina tankar, tolkningar och begrundanden i ett försök att förhålla mig opartisk 
till materialet. Det vill säga att konstant tänka på ett djupare plan och därmed uppnå rimliga 
tolkningar.   
 
1.5 Disposition 
 
Inledningsvis presenteras en sammanfattning av det vetenskapliga kunskapsläget genom tidi-
gare forskning. Därefter behandlas studiens teoretiska ramverk, alltså det synsätt jag valt att 
utgå ifrån (de glasögon jag haft på mig) för att förstå och förklara företeelser. Detta följs av en 
beskrivning av studiens metod samt tillvägagångssätt och vidare tas studiens tillförlitlighet 
upp. Sedermera beskrivs etiska ställningstaganden vilket åtföljs av studiens resultat och ana-
lys. Avslutningsvis förs en diskussion avseende metod och analys samt kring slutsatser och 
vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 
Följande avsnitt presenterar befintlig forskning vilken är av relevans för studien. Här har jag 
valt att presentera forskningen utifrån två olika aspekter i syfte att förstärka helheten. Härmed 
anser jag en djupare förståelse och förklaring till mediediskursen som stark inverkansfaktor, 
(både på reell samt potentiell nivå) för människor erbjudas. Inledningsvis redogörs för studier 
vilka fokuserar på hur mediediskursen upprätthåller samt förstärker kroppsnormen. Därefter 
följer studier där fokus ligger på medias konstituerande sida samt resultat och slutsats av 
forskningen och avslutningsvis en sammanfattning av dessa. 
 
2.1 Mediediskursens normförstärkande funktion 
 
Rimal, Chung & Dhungana (2015) menar att information om omvärlden kommer till oss via 
media emellertid hamnar den inkommande informationen inte i ett socialt vacuum utan i en 
social kontext. Den sociala kontexten kan förstås som massmediekommunikation vilken sker 
mellan media och samhällets medborgare respektive inom samhället självt. Media kan ses 
som en extern agent vilken fungerar likt en brygga som sammankopplar medborgarna med 
information om omvärlden. Via denna brygga överför medierna idéer och kunskap till med-
borgarna vilket möjliggör en stor spridning av dess budskap. Massmediekommunikationen 
påverkar även det mellanmänskliga mellan samhället och dess medborgare. Effekten av mas-
media samt effekten av samhällsnormer på beteende förstärks genom att medborgarna sätter 
information i omlopp och stärker gruppnormer. Den individuella kunskapen kan därmed ses 
stå i relation till den generella samhällskunskapen vilken i tur står i relation till massmedie-
kommunikationen (Rimal, Chung, & Dhungana, 2015). Härmed tolkar jag mediediskursen 
skapa en cirkeleffekt mellan samhället och dess medborgare. Media producerar information 
som utvecklas till samhällskunskap vilken integreras av medborgarna som i tur sprider kun-
skapen vidare vilket förstärker mediediskursen.   
 
Som jag tidigare nämnt kan normer ses som ett uttryck för levnadsregler vilka reglerar männi-
skors beteenden och vilka är fundamentala för en viss social ordning, de styr hur vi tycker, 
tänker och agerar. Nolan (2011) menar att den mänskliga hjärnan använder tre typer av stimu-
lans för att konstruera normer. Den första är genom direkt observation av andras beteende och 
kan avse verkliga personer likaväl som fiktiva. Den andra gäller kommunikation vilken kom-
mer indirekt från en tredje part såsom media. Den tredje gäller självkännedom och avser falsk 
konsensus då människor har en tendens att tro att andra tänker och handlar på samma sätt som 
dem själva. Dessa normer är dynamiska då de konstrueras utifrån ett kontinuerligt inflöde av 
stimulans. 
 
Nolan (2011) menar vidare att marknadsföring av sociala normer i syfte att gynna socialt 
önskvärda beteenden är numera en vanligt förekommande teknik vilken ofta används inom 
massmedia. Individers beteende påverkas genom sociala medier och mottagligheten för dess 
budskap står i relation till hur ofta man exponeras för en företeelse. Den indirekta kommuni-
kationen av sociala normer skapar en kognitiv ringar-på-vattnet-effekt vilken ytterligare för-
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stärker och bekräftar normerna. Den sociala världen, massmedia inräknat, betingar därmed de 
normativa föreställningarna men dessa kan manipuleras genom användning av präntad norma-
tiv information (Nolan, 2011). Min tolkning är här att om individer konstant exponeras för en 
viss syn på kropp och hälsa från media blir den synen till slut en faktisk norm för hur indivi-
der skall vara och inte vara. 
 
Gunther & Storey (2003) visar i sin studie även på att normer och beteende kan förstärkas av 
massmedia. Medias direkta påverkan är mycket påtaglig men den kan även ha en kraftfull och 
viktig indirekt påverkan. Den indirekta påverkan fungerar genom att människor observerar 
andra människors uppfattningar samt synsätt och ändrar sitt eget beteende samt attityd däref-
ter. Så kallat inflytande av antaget inflytande. Dessa andra människors uppfattningar har 
emellertid påverkats av en viss typ av mediekommunikation vilket deras perceptioner därmed 
reflekterar och sålunda förs vidare till observatörerna. Inflytande av antaget inflytande utgår 
från tanken om tredjepartseffekten men även från slutsatser inom övertalande presslogik. 
Denna logiks antaganden innebär fyra antaganden. Exponering för massmedia skapar ett in-
tryck av dess innehålls område och vinkling hos människor. Människor förutsätter att detta 
innehåll är generellt representativt, har en stor räckvidd samt att innehållet påverkar attityder 
och åsikter hos andra människor. Media kan därmed utnyttjas i övertygande syfte genom an-
vändningen av strategisk kommunikation riktad mot ett specifikt mål eller område (Gunther & 
Storey, 2003). Här vill jag påstå att medias framställningar således kan ses som vinklade efter 
deras syn i syfte att övertyga andra om att denna syn är den sanna och därmed förstärka nor-
men och diskursen. 
 
Pritchard & Cramblitt (2014) visar i sin studie på att missbelåtenhet över kroppen blivit en 
normativ företeelse. Amerikanska rapporter visar på att över 90 procent av kvinnliga, respek-
tive 70 procent av manliga, unga vuxna är missnöjda med sina kroppar och sin vikt. Att 
kroppsmissnöje har blivit styrande är föga förvånande när populära amerikanska magasin läg-
ger upp titlar i linje med Bli slank och kom i form snabbt, Transformera din bakdel, 10 sätt att 
stoppa hunger eller Bygg muskler, tappa kilon och mejsla magmusklerna. De menar att ett 
möjligt bakomliggande skäl för upptrappandet av missnöjet kan vara medias allt större restrik-
tivitet gällande dess representation av kvinnor och män, vilket kan ses öka pressen på kropps-
idealet. Författarna utförde sin studie i syfte att undersöka relationen mellan media och trycket 
på smalhet respektive muskelbyggnad. Resultaten uppvisar ett samband mellan strävan efter 
smalhet/muskelbyggnad och konsumtionen av olika former av media såsom tv och populära 
magasin. Media utgör en informationskälla för vägar till hur man uppnår kroppsidealet samt 
pekar på ett samband mellan exponering av idealiserande mediebilder och subjektiv jämfö-
relse till bilderna samt en internalisering av dessa. Ytterligare fann man ett samband mellan en 
högre mediekonsumtion och ett större tryck på att uppnå kroppsidealet, vilket understryker 
mediediskursens inverkan på människors strävan att äga den perfekta kroppen (Pritchard & 
Cramblitt, 2014). 
 
Vidare menar Pritchard & Cramblitt (2014) att framställning av bilder där kvinnor måste ha 
en atletisk, spänstig kropp och samtidigt vara smala medan män skall ha smal midja, breda 
axlar samt välutvecklade bröst- och armmuskler är en trend inom media. Enligt social jämfö-
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relseteori är grundprincipen att människor har en benägenhet att jämföra sig själva med andra 
i en strävan att passa in i idealet eller det normala. Det kommer då inte som en överraskning 
att människan har ett behov av att jämföra sig med dessa bilder, och finna sig brista i uppfyl-
landet av normen (Pritchard & Cramblitt, 2014). Mediediskursen tolkar jag härmed kunna 
förstås som uppfattad sanning och blir den måttstock man jämför sig mot samt använder som 
indikator för normalitet. Den utgör ramen för hur det skall vara och är bilden man efter strävar 
att uppnå. 
 
Garner, Garfinkel, Schwartz & Thompson (1980) visar på att det kvinnliga skönhetskonceptet 
har varierat genom historien. I syfte att uppfylla en specifik eras estetiska standard och olika 
kroppsformer har valts ut och associerats med önskvärd social status. En fyllig kvinnlig 
kroppsform ansågs tidigare vara attraktivt i de flesta samhällen och i vissa kulturer har fetma 
till och med ansetts beundransvärt. Redan för tjugo år sedan började västerländska kvinnors 
attityd dra sig mot smalare kroppsstorlek dock har den idealiserade kvinnliga formen de sen-
aste tio åren skiftat från kurvig och fyllig till dagens smala, kantiga form. Studier av Playboys 
mittuppslag samt på deltagare i Miss America-tävlingarna över en tjugoårsperiod visar att den 
kvinnliga kroppsformen succesivt blivit smalare. De kvinnliga kroppsmåtten på midja, höfter 
och byst utvecklats till en mer ”tubformad” kroppsform i Playboy och under det senaste de-
cenniet har vinnaren av Miss America helt nästan uteslutande varit smalare än genomsnitts-
tävlanden. Vidare visar emellertid visar siffror på att genomsnittskvinnan under de senaste två 
decennierna har blivit tyngre på grund av förbättrad näring. Så, medan den genomsnittliga 
kvinnan har blivit tyngre har kvinnor i magasin, delatagare i skönhetstävlingar, och sannolikt 
kvinnliga förebilder i allmänhet, blivit smalare. Något som då gör denna förflyttning mot ett 
smalare standardideal för skönhet desto mer anmärkningsvärd (Garner, Garfinkel, Schwartz, 
& Thompson, 1980). 
 
2.2 Mediediskursens konstituerande funktion 
 
Hargreaves & Tiggemann (2004) menar att sociokulturella kroppsbildsteorier pekar på att 
orealistiska samhälleliga skönhetsideal ligger bakom människors kroppsmissnöje och att 
dessa skönhetsideal överförs genom bland annat massmedia. Författarna menar vidare att det 
finns studier vilka visar att unga kvinnor som exponerats för idealiserande reklam fick ett ökat 
ogillande för sin kropp medan unga män inte påverkades av det. Exponeringen genererade 
dock även en ökad negativitet gällande jämförelse av utseende samt försämrat humör hos 
både kvinnor och män. Vilket tyder på att media har en omedelbar inverkan på ungdomars 
kroppssyn och påverkar båda könen, men att den är starkare och mer normativ hos kvinnor 
(Hargreaves & Tiggemann, 2004).  
 
Hargreaves & Tiggemann (2004) pekar på att kroppsmissnöje är vanligt hos kvinnor i alla 
åldrar, men att för unga kvinnors självkänsla är kroppsbilden den viktigaste faktorn. Dagens 
orealistiska skönhetsstandard för kvinnor har en överdriven betoning på smalhet vilken är 
ouppnåelig för de flesta och därmed den sannolika grunden för unga kvinnors missnöje med 
sina kroppar. Författarna menar vidare att skönhetsidealet förmedlas via flertal olika källor 
varav massmedia ses utgöra den absolut största inverkansfaktoren på ungdomars kroppssyn. 
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Bland annat har korrelationsstudier visat att unga kvinnor vilka ser mer på TV och läser ma-
gasin i större utsträckning rapporterar ett högre kroppsmissnöje (Hargreaves & Tiggemann, 
2004).  
 
Ytterligare diskuterar Hargreaves & Tiggemann (2004) att få tidigare studier inkluderar män, 
varav inga av dessa behandlar yngre män. Emellertid uppvisar dessa belägg för att män i uni-
versitetsålder inverkas negativt av magasin innehållande muskelideal. Bilder av muskelidealet 
blir allt vanligare inom media och i reklam framhävs den manliga kroppen allt mer likt ett 
sexuellt objekt, vilket kan göra män osäkra över sin egen kropp. Trots att unga mäns kropps-
missnöje vanligtvis är mindre allvarligt än unga kvinnors så har kopplingar till negativa kon-
sekvenser funnits, såsom lågt självförtroende, överdrivet tränande och bantning. En senare 
studie av unga män visar dock att reklam innehållande muskelidealet enbart hade en mindre 
inverkan på kroppsbilden och inte ökade deras kroppsmissnöje. Resultatet står i kontrast till 
studier utförda på män i högre ålder vilket tyder på att en känslighet för medias muskelideal 
inte uppkommer innan tidig vuxenålder. De menar att en möjlig förklaring till detta kan ligga 
i att unga män vars kropp ännu inte utvecklats i fullo inte ser muskelbyggnad som angelägen-
heter förrän kroppsmuskulaturen börjar framträda. 
 
Knauss & Paxton (2008) menar att skillnaden i utsträckningen av kroppsmissnöjet mellan 
kvinnor och män kan ses ge en förklaring genom begreppet objektifierat kroppsmedvetande, 
vilket innebär en individs externa syn på sin egen kropp. Att en kvinnlig kropp mer troligen 
blir sedd, utvärderad och potentiellt objektifierad i jämförelse med en manlig kropp är en för-
utsättning. För kvinnor kan detta innebära en känsla av skam över sin kropp då den inte är 
förenlig med det internaliseradekroppsidealet. Vidare kan en strikt övervakning av ens utse-
ende utvecklas. Kroppsligt ogillande utvecklas till del genom upplevelsen av sexuell objekti-
fiering vilken följer det objektifierade kroppsmedvetandet. Och, då kvinnor tenderar att se på 
sin kropp utifrån i högre omfattning än män uppstår därmed skillnaden. De påpekar även att 
tidigare studier har visat att ett objektifierat medvetande kan associeras med psykologisk pro-
blematik såsom depression och matstörningar (Knauss & Paxton, 2008).  
 
Författarna påtalar även att det finns belägg för att internalisering av medias kroppsideal, och 
den upplevda pressen att anpassa sig efter dessa ideal, kan ses relatera till objektifierat 
kroppsmedvetande. De menar att resultat av tidigare studier visar en koppling mellan interna-
lisering av medias kroppsideal och skam samt övervakning av den egna kroppen. Tidigare 
studier har visat att BMI är förutsägande faktor för kroppsmissnöje hos unga kvinnor, inte 
desto mindre uppvisar senare studier att det likväl påverkar unga mäns ogillande. Detta tyder 
på BMI blir en allt väsentligare faktor för kroppsmissnöje även hos unga män, vilket möjligen 
kan härledas till deras ökade uppmärksamhet på vikt och utseende (Knauss & Paxton, 2008).  
 
Durkin & Paxton (2002) argumenterar i sin studie för att medias spridning av smala, kvinno-
idealiserande bilder utgör en rimlig förutsägande faktor för tanken av västerländska kvinnors 
högt utspridda oro över sin kroppsbild och vikt. De menar dock att det finns studier som pekar 
på att det ligger mer bakom fenomenet och att även om medias inverkan är påtaglig så kan 
dess styrka måhända bero på andra faktorer. En av dessa ses vara individuella karaktäristika 
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vilka kan dämpa eller förlika förhållandet mellan kroppsmissnöje, och andra psykologiska 
tillstånd, och exponering av smala idealiserande bilder. Det finns stöd för att kvinnor med en 
redan ringa kroppsbild kan vara mottagliga för idealiserade kvinnobilder i högre grad än 
kvinnor med stark kroppsbild, och därmed lida sänkt kroppstillfredsställelse. Vidare påvisas 
att kvinnor med en låg belåtenhet för sin kropp var väsentligt mer oroade över sin vikt efter 
exponering av bilder på modemodeller än kvinnor nöjda med sin kropp. Detta tyder på att en 
potentiell förutsägande faktor avseende idealiserade mediebilders negativa inverkan på 
kroppsbilden är en ringa kroppstillfredsställelse. Andra individuella förutsägande faktorer för 
mottaglighet och utveckling av kroppsmissnöje genom exponering av idealiserade bilder kan 
vara identitetsförvirring, självförtroende, internalisering, kroppsjämförelse samt kroppsstorlek 
(Durkin & Paxton, 2002). 
 
Författarna påpekar ytterligare att exponering för idealiserade mediabilder inte enbart medför 
förändring av individers kroppstillfredsställelse, det påverkar även individens psykologiska 
välmående och humör. Dokumenterade psykologiska effekter av exponering inkluderar ökad 
stress, depression, osäkerhet, skam, skuld, ängslan samt ilska. Ytterligare kan värdefull in-
formation avseende processen genom vilken exponering av idealiserade kvinnliga bilder på-
verkar unga kvinnor tillhandahållas genom undersökning av dessa faktorer (Durkin & Paxton, 
2002). 
 
Bissell & Parrott (2013) talar om att människors interaktion med världen påverkas av deras 
attityder. Individer har bestämda subjektiva syner eller attityder vilka de är medvetna om lik-
väl som omedvetna om eller automatiska underförstådda associationer och inställningar. De 
menar att utförda studier framhäver hur media utgör en, av flera, delaktiga medium genom 
vilka fördomar och förutfattade meningar utvecklas och sprids, den formar vårt sätt att se på 
världen och andra människor. Media påverkar individers sociala varseblivning och förser ofta 
betraktaren med stereotypa avbildningar av personer baserat på vissa karaktäristika. Expone-
ring av medias innehåll kan vidare påverka betraktarens övertygelser och/eller attityder om 
dessa samt även ge näring åt stereotyper, fördomar etc. I dagens samhälle är media i stort sätt 
ofrånkomlig och människor bombarderas dagligen av budskap om hur de skall tycka, tänka 
och handla, vad som är accepterat och inte. Media är partisk i viktfrågan där budskap som 
smal är inne och kraftig är ute, vilket är rådande i allt från ungdomsromaner till kvinnotid-
ningar. Media bekräftar allt som oftast smalidealet vilket ger betraktarna felaktiga, orealistiska 
och potentiellt skadliga bildmodeller av den ideella kroppen (Bissell & Parrott, 2013). 
 
Paulsen (2010) åsyftar att människans kropp i många avseenden är hennes kapital. Detta kapi-
tal är främst kulturellt betingat, det avgörs av rådande kroppsideal samt kulturell praxis och i 
kroppen blir därmed kultur till natur. Historisk analys av kvinnlig kroppsmedvetenhet betonar 
medelklassens syn på smalhet som hävdande mot underklassens råa grovhet samt överklas-
sens slappa dekadens. Detta, i grunden borgerliga kroppsideal, upprätthålls numera i form av 
massmedier samt en växande skönhetsindustri, västerlandets symboliska makt, och tycks även 
omfatta män i allt högre grad. Minsta avvikelse från idealet kan få elementär betydelse inom 
en viss kontext och leda bland annat till skam. Något som kan ge brutala konsekvenser på 
intimitetens marknad då rådande skönhetsideal betingar vad som anses göra en individ fysiskt 
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och psykiskt tilldragande (Paulsen, 2010).  
 
Vidare menar Paulsen (2010) att inom den intima sfären så fungerar det kroppsliga kapitalet 
som en indikator på moral i form av självdisciplin och hedonism utan självdisciplin är oaccep-
tabelt. Sfärens kroppsideal antar repressiva former genom att andra människors bedömningar 
och utvärderderingar av individer till största del grundas på utseende. Överviktiga individer 
ses generellt brista i sin självdisciplin samt kontroll och kan uppfattas vara en dålig ”investe-
ring” då de inte möter marknadens standard. Inom en intim sfär innebär detta att överviktiga 
personer ses som avsexualiserade och då bilden är mycket utbredd föreligger risk att dessa 
individer internaliserar bilden och påverkas därefter. 
 
2.3 Slutsatser 
 
Trots att olika forskning uppvisar mycket liknande resultat skiljer sig emellertid forskarnas 
angreppssätt åt avseende synen på den diskursiva praktiken som konstituerande eller konstitu-
erad. Vissa forskare skiljer mellan diskursiv praktik och annan social praktik där den diskur-
siva praktiken och andra sociala praktiker verkar i ett dialektiskt samspel. Båda dessa prakti-
ker konstituerar således varandra vilket innebär att de tillsammans konstituerar vår omvärld. 
Ett andra angreppssätt som framgår är diskursen som fullständigt konstituerande där det inte 
görs skillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Här finns inget dialektiskt sam-
spel mellan diskurs och något annat utan alla praktiker anses vara diskursiva, även materiella 
sådana, och därmed till fullo konstituerande för vår värld (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000).  
 
Ett dialektiskt samspel framgår bland annat hos Durkin & Paxton (2002) då de menar att indi-
viduella faktorer spelar en avgörande roll för i vilken utsträckning mediediskursen påverkar 
individen. Till exempel lider individer med stark självförtroende eller vilka är nöjda med sitt 
utseende mindre risk att påverkas negativt av idealexponering och vice versa. Vidare framgår 
det hos Gunther & Storey (2003) att antagandet om andra individers åsikter spelar roll för hur 
individer anpassar sina egna åsikter. Å andra sidan hänvisar till exempel Hargreaves m.fl. 
(2004), Rimal m.fl. (2015) samt Pritchard & Cramblitt (2014) enbart till mediediskursen som 
ensam påverkansfaktor. Härmed förefaller det som att samtliga författare är ense om att medi-
ediskursen skapar människans världsbild och påverkar hennes beteende, dock är de oense om 
i vilken utsträckning sociala praktiker ses som diskursiva. 
 
De skilda angreppssätten innebär att vissa företeelser måste undersökas med andra verktyg 
utöver de diskursanalytiska då somliga sociala fenomen antas fungera enligt andra logiker än 
de diskursiva. Det analytiska tillvägagångssättet kan därmed innebära systematiska och empi-
riska analyser av skrift- och talspråk med fokus på hur vardagliga diskursiva praktiker kon-
struerar och förändrar diskurser. Det kan även innebära en mer abstrakt kartläggning av de 
diskurser som i allmänhet kretsar i samhället på en given tidpunkt, eller ett givet område, ge-
nom fokus på de stora linjerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Här vill jag mena att det är av intresse att belysa dessa skillnader då de påverkar utstäckning-
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en av vad som tolkas vara diskursiv praktik samt ger insikt i att vissa fenomen inte nödvän-
digtvis behöver relatera till diskurser. De medvetengör också att olika individuella faktorer 
kan påverka hur en mening uppfattas samt att olika uppfattningar kan ge olika konsekvenser. I 
och med att ett mer abstrakt förhållningssätt innebär att alla företeelser tolkas som diskursiv 
praktik vidgas därmed också diskursområdet automatiskt. Detta innebär att eventuellt centrala 
företeelser vilka annars skulle kunna försummas kan identifieras. Med detta kan aspekter som 
förmodas inte ha någon inverkan på konstruktionen av vår världsbild men vilka potentiellt gör 
så relateras till den. Här medföljer emellertid också en risk för att företeelser som inte har nå-
gon signifikant koppling till formandet av vår verklighet antas ha det. Något som kan leda till 
felbedömningar och alltför utsvävande tolkningar vilka inte är av relevans för studien. Med 
tanke på studiens syfte och frågeställningar förefaller trots allt ett mer abstrakt angreppssätt 
vara lämpligast. Detta då jag anser ett bredare diskursområde ge större chans att uttolka så 
många meningar som möjligt och därmed öppna upp diskursen mer vilket kan ge ett generellt 
resultat. 
 
2.4 Sammanfattning 
 
Samtlig forskning pekar på massmedias central roll i formandet av vår världsbild, att den har 
en inneboende, mycket potent kraft att inverka på människans kognition genom både direkt 
och indirekt påverkan. Massmedia fungerar likt en idébärande, kunskapsförmedlande inform-
ationslänk mellan människan och omvärlden. Via denna länk utvecklas sociala normer till 
samhällskunskap som medborgarna följaktligen internaliserar och vilken därmed påverkar 
deras tanke- och handlingssätt. Normer och beteende kan därmed förstärkas av massmedia 
genom att individer blir medvetna om andra människors uppfattningar och ändrar sitt eget 
beteende och attityd därefter då dessa antas vara sanning. Media framställer den mänskliga 
kroppen allt mer likt ett sexuellt objekt och internalisering av detta kroppsidel kan bland annat 
ses relatera till objektifierat kroppsmedvetande. Människor upplever vidare en press att an-
passa sig efter medias kroppsideal men då idealet är svårt att uppfylla för många leder inver-
kar pressen negativt på individer vilket kan resultera i psykisk och fysisk ohälsa. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I följande avsnitt redovisas för studiens premisser, den socialkonstruktionistiska teorin, dis-
kursanalys som teori samt Althussers subjektsteori, vilka är de vetenskapliga perspektiv jag 
utgått från för att förstå samt tolka materialet. Detta med syfte att skapa insikt till vilka tankar, 
resonemang och vilken världssyn som underbygger studiens syfte, att beskriva och analysera 
vilken verklighet som framträder samt skapas av den mänskliga kroppen i text och bild i 
svenska livsstilsmagasin, samt göra meningen av innehåll, resultat och analys påtaglig, lätt-
förståelig och stringent.  
 
3.1 Socialkonstruktionism 
 
Perspektivet har en lång tradition med ursprung i sociologin, men var det sociologerna Berger 
och Luckmann (1966) vilka introducerade termen social konstruktion i samband med deras 
teori om verklighetens ursprung. Styrande för teorin är att verkligheten anses vara socialt kon-
struerad där analysering av hur de sociala konstruktionerna sker och är utformade är fokus. 
Verkligheten inte är en produkt av objektiva observationer utan, i motsats, socialt konstruerad 
genom människors samspel inom ett socialt system. Interaktion ger över tid upphov till tankar 
och idéer avseende andras handlingar och därmed skapas kunskap och uppfattning av verklig-
heten. Dessa utvecklas med tiden till att bli invanda företeelser och ömsesidiga roller vilka 
såsmåningom regelfästs som sanning och blir till norm. Det är en institutionaliseringsprocess 
där människors övertygelser om, och föreställningar av, vad verkligheten är inpräntas i sam-
hällsstrukturen. Denna legitimerade verkligheten fortsätter att reproduceras av följande gene-
rationer till dess ett fenomen som inte kan förklaras med denna sanning dyker upp. Det finns 
därmed ingen objektiv sanning utan enbart sanningar uppkomna ur rådande perspektiv 
(Berger & Luckmann, 1966). Socialkonstruktionismens kärna är därmed tanken om att all 
kunskap uppnås genom aktiv interaktion med världen. Kunskap uppstår i ett intersubjektivt 
sammanhang där förhållandena subjekt-subjekt samt subjekt-objekt skapas av ett språkligt 
samspel vilket upprättar människans verklighetsuppfattning och självförståelse (Thomassen, 
2007, s. 205).  Det vill säga att trots det faktum att ett fenomen är socialt konstruerat så får det 
reella konsekvenser då människor utgår ifrån det som objektiv sanning och verklighet, det så 
kallade Thomasteoremet.  
 
Filosofen Jacques Derrida (1976) instämmer med att verkligheten tolkas genom språket men 
menar dock att alla människor inte tolkar företeelser liktydigt. Innebörden av ord och text är 
kontextberoende, samhällen, kulturer och språk förändras ständigt så en permanent betydelse 
av ord och texter kan därför inte fastställas. Inte heller kan det konstateras att de under alla 
omständigheter avser något specifikt utanför texten (jfr verkligheten), något han benämner 
dekonstruktion. Dekonstruktionens syfte är att påvisa att det finns motsägelser inom all text, 
men att dessa kan gömma sig vid första anblicken. Dekonstruktion söker således finna dolda 
antaganden i texter samt inbringa nytt liv i dem genom att sätta dessa i nya sammanhang 
(Derrida, 1976). 
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Observera att det i ämneslitteraturen jag har använt mig av i denna studie förekommer både 
socialkonstruktionism och socialkonstruktivism som teoretiska ansatser. Begrepp används 
dels om vartannat och dels med olika betydelse beroende på författare och litteratur. Skillna-
der mellan teorierna föreligger, men jag har valt att bortse från dem här då de är utan bety-
delse för denna studie. Gemensamt för de båda ansatserna är dock den kritiska synen på kun-
skap samt själva fenomenet social konstruktion och dess kontext. Jag vill åter förtydliga att 
jag inte åtskilt dessa teorier utan valt att behandla dem synonymt, och därmed tolkat dem lik-
betydande. 
 
Socialkonstruktionism anser jag vara en lämplig utgångspunkt för denna studie då syftet till 
del är att analysera hur media konstruerar en viss syn på människokroppen. Som uppvisat 
ovan skapas verkligheten enligt denna teori genom mänsklig interaktion där subjektiv förstå-
else skapar objektiv sanning och norm. Språket utgör här den fundamentala basen men det ses 
emellertid vara historiskt, kulturellt samt kontextuellt betingat. Detta medför att institutional-
iserade fenomen, vilka förutsätts vara statiska, är dynamiska och därmed förändringsbara. 
Socialkonstruktionism kan sägas kartlägga verklighetens sociala struktur och kan därmed an-
vändas som ett verktyg för att förstå och förklara av vad konstruktioner består och är upp-
byggda. Teorin förklarar kommunikationsnormens förändring över tid samt låter utforska hur 
konstruktionen av en ny generation av kommunikation kan leda till förändringar i livsvillkor 
och levnadsförhållanden. Perspektivet tillhandahåller även ett verktyg för att analysera vad 
konstruktioner framhäver, och därmed utelämnar. Dekonstruktion innebär möjligheten att 
demontera och undersöka företeelser från grunden för att se om alternativa tolkningar till dess 
mening och skeende är möjliga. Socialkonstruktionism bedömer jag härmed vara relevant då 
teorin möjliggör identifiering av eventuella problemområden inom diskursen. Vidare kan fö-
reteelser brytas ner och synas i sömmarna samt alternativa betydelser utforskas. 
 
3.2 Diskursanalys (som teori) 
 
Diskursanalyser omfattar, sitt namn till trots, både teori och metod vilka kan användas anting-
en som ett helhetsperspektiv eller var för sig. Det finns inga glasklara gränser mellan var teori 
slutar och metod börjar, eller vice versa, då de ofta används som en helhet och därmed är pro-
blematiska att skilja åt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Trots detta har jag valt att be-
handla dem som två skilda enheter för att tjäna studiens syfte bättre. I detta avsnitt kommer 
perspektivet hädanefter således hänvisas till som diskursteori. 
 
Diskursteoretiska ansatser vilar på socialkonstruktionistiska premisser med rötter från marx-
ismen respektive strukturalismen, och tillhör den poststrukturalistiska filosofiådran. Filosofins 
utveckling under 1900-talets slut innebar ett avståndstagande från strukturalismens tanke om 
språkets komponenter som statiska delar av strukturers och systems uppbyggnad. Istället skif-
tades fokus till att se dem som dynamiska och därmed förändringsbara (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Diskursteorier består av flertal traditioner vilka utgår från olika premisser och 
där analysens fokus skiftar, inte desto mindre utmärks samtliga av fem gemensamma före-
ställningar: 
 

~ 15 ~ 
 



 

1. Språket representerar verkligheten vilken betingar människans sätt att tänka 
och handla. Språket är emellertid en socialt konstruerad företeelse grundat på 
tolkningar och därmed inte objektiv sanning. 

2. Ingen distinktion görs mellan text, tal och sociala företeelser. Vad som sägs 
och görs ses liktydigt. 

3. Diskurser påverkar och återskapar identiteter genom att andras uppfattningar 
integreras i den egna självbilden. 

4. Diskurser ligger i ständig maktkamp med varandra avseende meningsskap-
ande, vem som är berättigad att tala samt om vad det är tillåtet att tala om. 

5. Diskurser skapar tvingande normer. 
 
(Bergström & Boréus, 2012, ss. 378-381). I diskursteorier riktas uppmärksamheten på diskur-
sen i sig, inte på att komma bakom den, då grundtanken är att man aldrig kan nå den bakom-
liggande verkligheten. Intresset koncentreras på hur vissa företeelser blir antagna som sanna 
och riktiga samt vilka sociala följder som kommer av dessa framställningar. Laclau & Mouf-
fes diskursteori är ett av de renaste socialkonstruktionistiska perspektiven. Här kombineras 
och justeras marxism med strukturalism och poststrukturalism där det förstnämnda bidrar med 
tankar avseende det sociala och det sistnämnda med förståelse för hur betydelse bildas. Inom 
teorin ses alla praktiker som diskursiva och till fullo konstituerande för sociala fenomen. Fe-
nomens betydelse betraktas dock som aldrig slutgiltiga, och därmed ligger det analytiska fo-
kus på opersonliga diskurser och hur dessa begränsar människans handlingsmöjligheter 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
3.2.1 Laclau & Mouffes diskursteori 
 
Enligt Laclau & Mouffe (2001) görs ingen skillnad mellan verklighet och tanke, det existerar 
inga icke-diskursiva praktiker utan allt ses som en helhet i den relationella och ständigt väx-
lande diskursen. Objekt och utsagor får sin betydelse genom meningsskapande processer, ur 
vilka människors subjektiva språkhandlingar skapar deras verklighetsbild. Människans tolk-
ning av omvärlden är därmed inte en objektiv skildring. Rådande diskurser tillskriver sociala 
fenomen dess mening men denna sanning är varken fastställd eller bestående då det pågår en 
ständig dominanskamp mellan olika diskurser. Sociala fenomen är således aldrig färdigställda 
och dess betydelse därmed aldrig slutgiltig. Centralt här är att verklighetsbilden förändras 
genom att politisk10 vilja uttrycks, vilket benämns artikulatorisk process, där kontingenta 
(möjliga men inte nödvändiga) artikuleringar förändrar diskursers identitet (Laclau & Mouffe, 
2001).  
 
Laclau & Mouffe (2001) hänvisar till två typer av diskurser, politiska samt objektiva. Den 
politiska diskursen utmärks av diskurser i pågående strid medan den objektiva utmärks av fast 
etablerade diskurser, vilkas kontingens är bortglömd, som ses vara en självklarhet. Ett exem-
pel är att rökning är skadligt för hälsan. Förr i tiden var man inte medveten om rökningens 

10 Inom diskursteorin syftar politik inte till partipolitik utan avser den ständiga kampen om att konstituera det 
sociala.   
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inverkan på hälsan och därmed ansåg det ofarligt11. Gränsen mellan dessa diskurser är dock 
flytande då en politisk diskurs kan överordnas en annan och således anta en objektiv status. 
Alternativt, genom att en diskurs med objektiv status åter problematiseras. När en överordnad, 
etablerad diskurs inte bestrids uppstår vad författarna benämner hegemoni. Begreppet hege-
moni används här för att förstå och beskriva dominerande föreställningar vilka har legitimitet 
i vissa sammanhang. Den överordnade diskursens hegemoni över andra diskurser innebär att 
fält av egenintressen konstrueras. Dessa fält tillhör diskursens insida och är det enda som re-
presenteras inom den artikulatoriska hegemonin. Diskursens utsida betecknas som det diskur-
siva fältet och där finner man de alternativa meningsmöjligheterna. Det är inom detta fält som 
den artikulatoriska processen möjliggör för alternativa meningsbildningar att bli en del av 
diskursen. Diskurser äger emellertid en inneboende strävan efter betydelsefixering och till-
stängning för att utesluta alternativa meningar ur diskursen och hegemoniska statusar kan vara 
problematiska att bryta (Laclau & Mouffe, 2001).   
 
Enligt Laclau & Mouffe (2001) innebär diskurs en betydelsefixering inom ett område. Diskur-
ser är uppbyggda utav artikulativ praktik, där artikulation står för diskursens åsikt vilken be-
står av sammanlänkade tecken (ord). Artikulation definierar sålunda processen varur tecken 
får en bestämd betydelse. Tecken som är inbegripna i en kontinuerlig betydelsestrid och fort-
satt flertydiga benämns som element. Element definieras därmed genom avsaknad av fastsla-
gen betydelse inom diskursen och är således inte diskursivt artikulerade. Men mångtydiga 
element kan fortfarande vara centrala för diskurser och benämns då flytande signifikanter. 
Tecken som, i motsats, ingår i diskursen och är diskursivt artikulerade benämns moment. Men 
dessa är aldrig fixerade då det, som tidigare nämnt, alltid föregår en strid med andra betydel-
ser, vilket även innebär att de alltid är potentiella element. Tecken är dock i sig själva utan 
mening och erhåller inte en innebörd förrän de sätts i relation till andra tecken i så kallade 
ekvivalenskedjor. Etablering av diskurser sker därmed genom att tecken tilldelas en specifik 
mening vilken utvecklas kring centrala, särskilt gynnade tecken, så kallade nodalpunkter, via 
ekvivalenskedjor12.  
 
Diskursteori utgår som nämnt från socialkonstruktionismen vilket jag anser gör teorin till ett 
passande komplement för att förstärka socialkonstruktionistiska studier. Diskurser är denna 
studies nav och måste med rätta sålunda uppmärksammas för att analysen skall kunna rättfär-
digas. Teorins fokus på diskursen vill jag mena ge insikt i, och förklarar hur, språket verkar 
likt en konstruerande kraft för samhällets strukturer och system, nämligen verkligheten vi 
lever i. Betydelser skapas i diskurser, men det råder en ständig dominanskamp vilket gör me-
ningen tillfällig och förändringsbar. Sociala fenomens betydelse kan aldrig fixeras vilket in-
nebär att om ett tillräckligt stort fokus läggs på ett specifikt fenomen kan det uppnå en domi-
nerande position, och därmed bli rådande norm. Då denna studie bemöter hur media skapar 
och återger en viss kroppssyn anser jag teorin därmed utgöra en essentiell komponent för att 
uppfylla syftet.  
 

11 Eget exempel av objektiv diskurs. 
12 Winther Jørgensen & Phillips bok Diskursanalys som teori och metod (2000) har nyttjats  i syfte att försäkra 
översättning av textens centrala begrepp då även de hänvisar till orginalkällan. 
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Jag valde här att utgå från Laclau & Mouffes perspektiv på diskursanalys då jag inte är ute 
efter att spegla ojämlikheter i diskursers maktförhållanden, inte heller ämnar jag undersöka 
maktstrukturer på djupet eller vem som har makten. Vad som är av relevans för studien är 
förståelsen för att maktstukturer existerar, att de påverkar respektive påverkas, att maktbaser 
skiftar samt, sist men inte minst, att diskurser har makt att förändra. Maktperspektivet behand-
las därmed ytligt likt en inverkande agent, inte som en avgörande faktor. Individers subjektiva 
uppfattningar av sina förhållanden inte heller av intresse för studien, det är diskurserna på 
pränt som är av intresse. De utgör ett ramverk för identifiering av teman inom en textuell kon-
text. Vidare är analysen utförd efter (bland annat) Laclau & Mouffes analysansats då deras 
begreppsapparat erbjuder en möjlighet för identifiering av centrala ord inom en text. Ytterli-
gare erbjuder perspektivet ett bredare diskursomfång då de definierar allt som diskurs vilket 
medför större möjlighet att identifiera fler, potentiellt betydelsefulla meningar, motsättningar 
och dolda antaganden.  
 
3.3 Althussers subjektsteori 
 
Teorin tar mycket inspiration från marxistisk teori men Althusser (2001) har emellertid vida-
reutvecklat Marx idéer. Han menar att förståelsen för människan som ett ideologiskt subjekt 
framkommer först genom kunskapen om ideologins struktur och funktion samt dess plats i 
samhällsstrukturen. Samhällsstrukturer är huvudsakligen uppbyggda av två nivåer, infra- re-
spektive superstrukturen. Produktivkrafter (betald arbetskraft) och produktionsförhållanden 
(råmaterial, maskiner etc.) representerar infrastrukturen och superstrukturen representeras av 
lagen och staten samt ideologin. Althusser förenklar detta genom att beskriva strukturen likt 
en stor byggnad (Marx metafor). Övervåningen, det vill säga superstrukturen, kan inte själv-
mant hålla sig i luften utan måste stöttas upp av undervåningen, alltså infrastrukturen, och 
därmed är dessa två nivåer ofrånkomligt sammanlänkade. Detta innebär att superstrukturen 
inte är slutligen bestämmande utan fastställs av infrastrukturen men att övernivån emellertid 
har en relativ autonomi i förhållande till basnivån samt att övernivån återverkar på basnivån. 
Samhällsformationers existens betingas av att dess produktionsförhållanden (de producerande 
krafterna, produktionens relationer samt produktionens villkor) kontinuerligt, och oavbrutet, 
reproduceras. Väsentligt för formationernas fortsatta, framtida existens är dock att dess un-
derkastelse till samhällets etablerade regler (rådande ideologi) samt exploateringsförmåga 
fortplantas genom kommande generationer. Staten (jfr samhället) använder ideologin för att 
upprätthålla och reproducera de sociala relationer, på vilken den grundar sig, genom så kallad 
Ideologisk Statlig Apparatur (ISA). Dessa apparaturer har olika uttrycksformer, såsom poli-
tisk ideologi, religiös ideologi, familjär ideologi etc., vilka får människor att uppfatta de gäl-
lande sociala relationerna som naturliga och rättvisa att leva i. ISA låter därmed staten åstad-
komma att individerna blir subjekt vilka arbetar av sig själva (Althusser, 2001).  
 
Enligt Althusser (2001) kommer ideologier som sagt i många former, moralisk, religiös, poli-
tisk etc., och refereras generellt till som om de vore världsåskådningar. När dessa åskådningar 
omtalas (för dem som inte anser det vara sanning) är det ur ett kritiskt perspektiv som imagi-
närt och overkligt, de är illusioner. Trots detta medges att åskådningarna anspelar på verklig-
heten och en tolkning av dem är således tillräckligt för att finna det verkliga hos världarna 
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under dess imaginära avbildning. Ideologier är följaktligen en skildring av det skenbara för-
hållandet mellan människan och hennes egentliga livsvillkor. Detta innebär sålunda att ideo-
logier avbildar det imaginära förhållandet mellan människan och de reella villkor hon lever 
under, inte det system av reella förhållanden vilka styr människans existens. Ideologin existe-
rar därmed alltid genom en konstruktion och dess praktik eller praktikanter, dock finns praktik 
enbart genom och under en ideologi samtidigt som en ideologi enbart finns genom, och för, 
subjekten. Ideologier fungerar härmed inom ett tvåfaldigt konstituerande där kategorin subjekt 
är fundamental, de är enbart konstituerande för ideologier i den utsträckning som ideologier 
åläggs att konstituera människan som subjekt. Althusser (2001) menar vidare att människan i 
sin karaktär av subjekt interpelleras i ideologierna genom att de internaliserar rådande värde-
ringar. Idéer och tankar vilka förutsätts vara människans egna är därmed inte blott hennes utan 
istället en idé eller tanke som presenteras för henna att godta. Och med denna följer oundvik-
ligen även en social position. Människans accepterande av dessa ideologiska idéer och tankar 
är inte tvingande, men framställs de på ett sådant sätt att individer stimuleras att göra så. Alt-
husser menar att interpellationens process är som mest effektiv när den är osynlig. Alltså när 
människan accepterar och internaliserar gängse föreställningar som om de vore naturliga och 
självklara, utan att skänka en tanke på att de blir interpellerade. Accepterandet, eller förkas-
tandet, av de ideologiska idéerna och tankarna är därmed avgörande för konstruktionen av 
människans identitet samt specifika, sociala plats i samhället (Althusser, 2001). 
 
Med interpellation menas en språklig process vilken utgör människan till ett ideologiskt sub-
jekt genom att en social position konstrueras för henne. Diskurser placerar människor i be-
stämda positioner där subjekt (individen) interpelleras vilket därmed är liktydigt en subjekts-
position inom en diskursiv struktur (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). Teorin anser 
jag tillhandahålla en grundläggande förståelse för hur ideologier skapar identitetskonstrukt-
ioner och specifika sociala positioner för människan samt förklaring till varför individer ac-
cepterar och anpassar sig till dessa. Teorin lämpar sig väl för min studie då den här utgör ett 
passande verktyg för att förklara och förstå kroppen som en konstruerad identitet där vissa 
karaktäristika är legitimerade och andra inte. Vidare ger den insikt i hur dessa identiteter kate-
goriserar människor samt hur individer internaliserar och anpassar sig efter dem. 
 
3.4 Sammanfattning 
 
Grundläggande för samtliga teorier är synen på verkligheten som socialt konstruerad, dyna-
misk samt att en objektiv sanning inte existerar. Verkligheten som vi förstår den får sin me-
ning genom människors samspel inom ett socialt system. Sociala konstruktioner och identite-
ter är dock historiskt, kulturellt samt kontextuellt betingade. De förändras efter ideologi och 
sammanhang vilket påverkar dem, och individernas sociala position. Diskursteorin fokuserar 
inte på fenomenen i sig utan riktar in sig på diskursen kring dem då den bakomliggande verk-
ligheten aldrig kan nås. Diskurser strävar efter att uppnå en dominant position inom det dis-
kursiva fältet och därmed utesluta alla andra möjliga betydelser. Denna strävan innebär emel-
lertid att fenomens definition skiftar då diskurserna ligger i ständig strid med varandra för att 
uppnå en hegemonisk status. Då människan och hennes verklighetsuppfattning baseras på 
rådande ideologi och diskurser påverkas samt begränsas hennes handlingsmöjligheter däref-
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ter. Detta dynamiska synsätt medför att en permanent betydelse av ord och texter (jfr verklig-
het) inte kan fastställas eller att de alltid avser något specifikt oavsett omständigheter. 
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4. Material och metod 
 
I syfte att tydliggöra forskningsprocessen redovisas i följande avsnitt för studiens empiriska 
material och tillvägagångssätt samt de metodologiska val vilka ligger till grund för studien 
och hur dessa använts som analysverktyg. Vidare redogörs även för studiens validitet, reliabi-
litet, generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden. 
 
4.1 Material och urval 
 
Studiens material består av redaktionella inslag samt reklam från sex olika livsstilsmagasin 
varav fyra riktar sig till kvinnor och två till män. Urvalet av materialet utgår från min egen 
reflektion kring empirin samt tolkning av dess relevans för studien vilket oundvikligen påver-
kar resultatet. Andra och/eller alternativa typer av källor skulle möjligen gett utslag på andra 
indikatorer vilket eventuellt hade gett ett annorlunda resultat. För att studien skall kunna upp-
visa ett pålitligt resultat fodras ett så heltäckande material som möjligt. För att minska risken 
av ett alltför koncentrerat, specificerat undersökningsområde och ensidighet sattes därför krav 
på vissa kriterier. Materialet skulle nödvändigtvis inbegripa både det kvinnliga och manliga 
könet, inrikta sig till personer av både unga vuxna och äldre åldrar, innehålla både text och 
bild samt tillgå en relativt stor konsumentkrets. Med dessa kriterier som utgångspunkt valdes 
nedan material på följande grunder. 
 
Damernas Värld, nr. 6 2016, Bonnier Tidskrifter – Ett svenskt mode- och skönhetsmagasin 
som inriktar sig till kvinnor i åldern 25-45. Magasinet gav enligt TS Helår13 2015 ut 70 800 
exemplar och hade enligt Orvesto Konsument14 2015 en läsarräckvidd på 208 000 (TS Medie-
fakta, 2016a, ORVESTO® Konsument, 2016a).  
 
Amelia Kropp & Skönhet, nr. 2 2016, Bonnier Tidskrifter – En specialutgåva av den svenska 
tidskriftsserien amelia. Uppgifter om exemplar och räckvidd saknas, men tidskriften amelia 
gav år 2015 ut 74 500 exemplar med en räckvidd av 259 000 för en målgrupp av kvinnor mel-
lan 25-49 år (TS Mediefakta, 2016b, ORVESTO® Konsument, 2016b). Vilket ger en indikat-
ion om läskretsens omfång.   
 
MåBra, nr. 5 2016, Aller Media – En specialtidning för kropp och själ vilken inriktar sig på 
aktiva engagerade läsare av obestämd ålder med 70 100 upplagor och en räckvidd av 257 000 
år 2015 (TS Mediefakta, 2016c, ORVESTO® Konsument, 2016c). Vid anblick förefaller den 
emellertid inrikta sig till kvinnor runt 30 år och uppåt. 
 
Hälsa, nr. 4 2016, Egmont Publishing – En hälsotidning för kvinnor 35+ med syfte att inspi-
rera läsarna att göra rätt vardagsval. Under 2015 gavs 33 500 upplagor ut och nådde en läsar-
publik av 181 000 (TS Mediefakta, 2016d, ORVESTO® Konsument, 2016d). 
 

13 Webbsida innehållande information avseende mediefakta och upplagor för svensk press. 
14 Webbsida innehållande rapporter från TNS Sifo, Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. 
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King Magazine, nr. 5 2016, Egmont Publishing – Ett renodlat modemagasin inriktat till män. 
18 300 upplagor gav ut 2015 vilka hade en läskrets på 57 000 (TS Mediefakta, 2016e, OR-
VESTO® Konsument, 2016e). Ingen information avseende magasinets tilltänkta åldersgrupp 
finns tillgänglig dock verkar det rikta in sig på män runt 30 och uppåt. 
 
Café, maj 2016, Aller Media – Sveriges ledande mode och livsstilsmagasin inriktat på välut-
bildade, mode- och sportintresserade män i 30-årsåldern. Magasinet gav år 2014 ut 20 800 
upplagor med en räckvidd av 83 000 läsare (Aller media, 2016). 
 
4.1.1 Insamling och genomförande 
 
Det utvalda materialet var mycket lättåtkomligt då det rör sig om populära och vanligt före-
komna livsstilsmagasin vilka finns tillgängliga i de flesta dagligvarubutiker och kiosker. Per-
sonligen fick jag tillgång till mitt material via en stormarknads lektyravdelning.  
 
Genom att fokusera på materialets djupare innehåll ämnade jag analysera och dekonstruera 
texter och bilder genomförligt för att se om underliggande och/eller dolda budskap stod att 
urskilja samt på vilka möjliga sätt dessa i så fall kunde tolkas. Vidare ämnade jag att presen-
tera de mest framträdande, intressanta och betydelsefulla fynden och visa på dess relevans och 
kopplingar till teorier samt forskning. Och, på så vis besvara studiens frågeställningar och 
uppfylla studiens syfte. 
 
4.1.2 Motivering till val av datainsamlingsmetod 
 
Data kan samlas in genom flertal olika metoder och det är således essentiellt att metod väljs 
med eftertanke och i relation till forskningsfråga samt teoretisk utgångspunkt. Olika metoder 
för datainsamling lämpar sig olika bra beroende på frågeställning och vilken information som 
söks. Inom kvalitativ forskning är till exempel intervjuer, dock även enkätundersökningar, 
vanligt förekommande datainsamlingsmetoder (Hjerm & Lindgren, 2014). 
 
Kvalitativ metod lägger fokus på människors subjektiva uppfattning av sin värld och sitt liv 
och kunskapssökningen sker på ett djupgående plan med ett mindre antal personer. Kvalitativ 
forskning önskar förstå världen ur de undersökta individernas perspektiv och utveckla mening 
ur deras erfarenheter. Kunskapen produceras genom intervjuaren och intervjupersonens aktiva 
relation där kunskap söks på djupet, inte bredden. Fokus sätts på specifika situationer och 
människors tolkning av dessa, deras sanningar, samt kan ses vara situations- och kontextbun-
det (tid, rum, händelse etc.) (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Trots att studien är av kvalitativ natur läggs dess fokus emellertid inte på subjektiva föreställ-
ningar av det empiriska materialet, individers uppfattningar, känslor, attityder etc. är här inte 
av intresse. Intresset ligger istället i att studera medias framställning av den mänskliga krop-
pen i text och bild. Då studiens syfte är att undersöka budskap inom medieproducerad text och 
bild anser jag således populära och vanligt förekommande svenska livsstilsmagasin utgöra ett 
rimligt datamaterial. 
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4.1.3 Sökmotorer och sökord 
 
Samtliga sökningar utfördes på både svenska och engelska och de sökmotorer vilka användes 
för att tillgå information var följande: 
 
Primo, vars åtkomst gick via bibliotekslänken på Högskolan Västs hemsida (www.hv.se)  
 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org)  
 
Google (www.google.se) 
 
Google Scholar (www.scholar.google.se) 
 
Göteborgs Universitetsbibliotek (www.gupea.ub.gu.se) 
 
SwePub (www.swepub.kb.se) 
 
De sökord vilka användes för informationssökande var: diskursanalys/discourse analysis, 
bildanalys/picture analysis, kroppsbild/body image, kroppsideal/body ideal, kroppsmiss-
nöje/body dissatisfaction, mediepåverkan/media influence, mediediskurs/media discourse 
samt mediekonstruktioner/media constructions.  
 
4.1.4 Avgränsningar 
 
På grund av områdets omfång samt arbetets givna tidsram var avgränsningar ett ofrånkomligt 
krav. Dessa avgränsningar innebar en tvungenhet att begränsa studiens fokusområde samt det 
empiriska materialets vidd till ett mindre antal källor. Studiens syfte är därmed begränsat till 
att undersöka mediediskursens konstruktion av den mänskliga kroppsnormen och dess följder 
inom ett avgränsat område. Detta utesluter således alla andra diskurser och innebär att vikt 
inte läggs vid motsättningar mellan konkurerande diskurser, till exempel den medicinska eller 
religiösa, trots att dessa är befintliga. Vidare utgör det utvalda, presenterade materialet enbart 
en mindre del av livsstilsmagasinens totala innehåll vilket fastställdes genom egna aktiva val. 
Valet av källor utfördes med studiens syfte och frågeställningar i åtanke samt ämnade vara så 
utspridda som möjligt. 
 
Då tidigare forskning på området generellt behandlar yngre flickor och unga kvinnor valde jag 
att inrikta mitt material på en äldre krets. Vidare valde jag att använda mig av välkända, popu-
lära tidskrifter vilka inriktar sig till en mer allmän läskrets och inte specifika intressen såsom 
träning, kroppssport, gym etc. De utvalda källorna anser jag härmed täcka ett relativt stort 
allmänt och varierat område och därmed vara adekvata för att styrka studiens tillförlitlighet 
samt en ökad generaliserbarhet. 
 
Valet av sökmotorer och sökord påverkade oundvikligen den information jag fann och där-
med det material jag hade att arbeta med. Idealt skulle sökningen succesivt ha utökats till dess 
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empirin var mättad men detta var inte möjligt på grund av studiens begränsningar avseende 
tid och omfång. 
 
4.2 Metod 
 
4.2.1 Textanalys som övergripande begrepp 
 
Textanalys innebär, i stort, att undersöka och analysera komponenter i texter och bilder. Text-
analys är emellertid en vid benämning vilken innefattar flertal olika metoder, vardera med 
skilda inriktningar, däribland diskursanalys, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. 
Samtliga metoder delar vissa centrala premisser, till exempel förhållningssätt till språk och 
verklighet samt att bedriva kritisk forskning. Dock skiljer sig angreppssätten väsentligt avse-
ende diskursernas utbredning. Ytligt sammanfattat kan dessa skillnader beskrivas vara föl-
jande. Inom diskursanalys, förespråkad av Laclau & Mouffe, inkluderas hela den sociala prak-
tiken i diskursen samt att diskurs ses som enbart konstituerande. Inom kritisk diskursanalys, 
förespråkad av Fairclough, görs skillnad mellan diskurs som text, diskursiv praktik samt soci-
al praktik. Diskurser ses både konstituera och konstitueras. Diskurspsykologi, förespråkad av 
Potter & Wetherell, är en form av socialpsykologi, här föreligger inget intresse för mer omfat-
tande diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Björkvall (2012) talar om visuell text vilket han definierar som ett ”utvidgat, multimodalt 
textbegrepp som innefattar språk, bild och illustrationer”15 där visuell textanalys tillhandahål-
ler ett analytiskt verktyg för att synliggöra diskurser i texter samt bilder. Hur en betraktare av 
texter uppfattar och förstår textens budskap utgörs till stor del av bilder och illustrationer vil-
ket innebär att det är av stor vikt att även se till dessa när text analyseras. Tas enbart hänsyn 
till den språkliga textdelen kan aktuell samhällsvetenskaplig problematik förbises vilket med-
för att analysen ej blir fullständig. Den visuella textanalysens verklighetsperspektiv är främst 
konstruktivistisk vilket medför föreställningen att texter skapar en viss väldsuppfattning, det 
vill säga att texter inte skapar avbildningar av världen utan snarare versioner av den. Ana-
lysens fokus ligger därmed på hur texter konstruerar ett sätt att se på världen, inte hur verklig-
heten utanför text och språk faktiskt är (Björkvall, 2012).  
 
Att studera hur texter och bilder är producerade och konsumerade är centralt i analys av dis-
kursiv praktik. Insikt till hur diskurser skapas, återskapas respektive förändras i olika kontex-
ter kan ges genom att studera hur texter bygger på tidigare diskursiva texter i intertextuella 
kedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
4.2.2 Motivering till textanalys som övergripande begrepp 
 
Då studiens empiriska material består av både texter och bilder anser jag textanalys utgöra en 
rimlig övergripande analysmetod att utgå från. Analysmetoden omfattar både text samt bild 
och erbjuder därmed en möjlighet uppnå en så fullkomlig materialanalys som möjligt. Genom 

15 Citatet återfinns på sidan 310. 
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att analysera och dekonstruera texter och bilder kan potentiellt dolda och/eller underliggande 
antaganden identifieras inom båda fälten. Dessa antaganden behöver inte utgöra texternas 
eller bildernas verkliga, medvetna budskap, dock föreligger risk att de tolkas som dess egent-
ligen sända budskap vilket kan påverka betraktaren därefter.  
 
4.2.3 Diskursanalys (som metod) 
 
Diskursanalys är som nämnt en form av textanalys. Diskursanalys ger en möjlighet att studera 
samhällsfenomen där språket är avgörande och innebär antagandet att språket formar verklig-
heten istället för att skildra den. Både visuell och verbal kommunikation formas i sociala kon-
texter som i tur påverkar människors syn på världen och dem själva, vilket innebär att språket 
varken är neutralt eller objektivt (Bergström & Boréus, 2012).  
 
Bergström & Boréus (2012) menar att metoden ger en rimlig förklaring till hur diskurser kan 
avgöra vad som anses gängse norm, exempelvis vad som är rätt/fel, normalt/onormal, tillå-
tet/förbjudet etc. Dessa normer avgör i tur människans sätt att tolka, tänka, tala samt handla i 
olika sociala kontexter. Winter Jørgensen & Phillips (2000) menar vidare att en styrka med 
diskursanalys är att den förmår rikta uppmärksamhet mot det redan erkända men betrakta det 
som något främmande. I och med detta kan förhållanden och fenomen, vilka är såpass etable-
rade i det vardagliga livet att de är svåra att uppfatta, synliggöras. Diskursanalys är emellertid 
ingen homogen analysmetod och erbjuder därför ingen konkret analysmall vilket innebär att 
metoden måste utformas efter befintligt material och frågeställningar (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Min analys utgår från Laclau & Mouffes (2001) diskursanalytiska ansats men 
då denna inte erbjuder en bestämd analysmall är metoden därmed utformad efter hur jag själv 
har tolkat och hanterat den likt ett analytiskt verktyg. 
 
4.2.4  Motivering till diskursanalys (som metod) 
 
Jag valde att utgå från Laclau & Mouffes (2001) diskursanalytiska perspektiv på grund av 
deras begreppsapparat samt vida områdesomfattning. Författarnas ansats är väl lämpad för 
socialkonstruktionistiska ingångar till diskursanalys på grund av dess breda fokus samt för-
måga att se etablerade fenomen utifrån en ny synvinkel. Ansatsen utgår från socialkonstrukt-
ionismens förnekande av essentialism vilket medför att fenomen kan förstås som diskursiva, 
föränderliga konstruktioner. Gränserna för vad som anses vara självklart kan därmed proble-
matiseras och förflyttas för att urskilja alternativa, motstridiga diskurser. Då Laclau & Mouffe 
inte skiljer på diskursiva och icke-diskursiva praktiker innebär detta även att allt ses som dis-
kursiva konstruktioner och därmed ger ett brett diskursomfång (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). I och med detta perspektiv anser jag att ord av central betydelse kan fångas upp inom 
texterna vilka sedan kan dekonstrueras och bistå med identifiering av potentiellt underlig-
gande, dolda antaganden i medias framställning av idealkroppen. Det vill säga att det möjlig-
gör identifiering av ord och formuleringar av potentiell betydelse för hur ett visst fenomen 
kan uppfattas av, och därmed prägla, betraktaren på ett specifikt sätt. Vidare innebär ett bre-
dare diskursomfång att fler fenomen kan tas hänsyn till vilket medför att ord av potentiell 
vikt, som annars kanske skulle lämnats utanför, inkluderas i analysen.  
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4.2.5 Semiotisk bildanalys 
 
Den moderna bildanalysen har sin grund i semiotiken vilken är det vetenskapliga studiet om 
tecken och dess funktioner, hur tecken genererar, förmedlar och tyder meddelanden samt 
vilka koder som är styrande och dess användning. Semiotisk analys syftar här till kommuni-
kation av alla typer av meddelanden och kan avse allt från både talat och skrivet språk till 
bilder och gester. Samtliga typer av meddelanden ses som konstruerade av olika tecken vilka 
uttrycks genom ett kodsystem. Inom semiotik analyseras därmed meningsskapandets upp-
byggnad genom tolkning av interaktionen mellan tecken och koder (Moriarty, 2005). Dock 
påpekar Fiske (1990) att tolkningen av dessa meddelanden är avhängiga mottagaren samt att 
de är betingade av samhällsgenerationer och kulturen människan befinner sig i.  
 
Koder kan ses likt en samling regler vilka framkallar tecken, beskriver hur de skall användas 
samt medverkar till tecknens betydelse. Koder ligger därmed ofta till grund för teckens indi-
rekta betydelse. Inom media används koder för det mesta medvetet då detta tar en betydelse 
längre än det skrivna ordet. Men kan koder jämväl vara dolda, även för användarna av dem. 
Tecken är ting vilka representerar något annat, ett koncept eller objekt, och det finns en relat-
ion mellan dessa vilket medför en viss kategorisering av tecknen. Relationen kan gälla att 
objektet avbildas av tecknet (ikon), till exempel visuella tecken vilka sitter på offentliga dam- 
respektive herrtoaletter. Objektet är en direkt symbol av tecknet (symbol) vilket kan ses som 
en liknelse där objektet får sin mening från kulturella regler etc., och står därmed inte för nå-
got specifikt. Objektet har ett samband med tecknet där meningen uppstår mellan två eller fler 
företeelser (index), till exempel så är rök ett index på eld. Ett tecken behöver emellertid inte 
enbart bestå av en av dessa relationer utan innehålla flera (Fiske, 1990; Moriarty, 2005). 
 
Tanken om att tecken får sin mening genom vad det inte symboliserar eller sin genom motpol 
utgår från semantikens tendens av att handla om motsatspunkter. Inom visuell kommunikation 
används ofta en tvåvägsmodell, denotation samt konnotation (Moriarty, 2005). Denotation 
syftar till bildens direkt synliga och uppenbara betydelse utan krav på avancerad tolkning. 
Alltså, det analoga som alla ser utan att en förklaring krävs. Den kan sägas vara bildens 
grundbetydelse då den visuella bilden företräder den tänkta föreställningen samt att den för-
blir opåverkad av tid och kultur. Konnotation däremot syftar på bildens indirekta betydelse 
där ett teckens mening framkallas av mottagarens subjektiva tolkning, vilken är påverkad av 
dennes kultur, ideologi samt erfarenheter. Det innefattar ett subjektivt urval av vad bilden 
inrymmer samt dess framställning vilket skapar olika känslor hos mottagaren, och kan därmed 
ses vara den mänskliga delen av tolkningsprocessen (Fiske, 1990).  
 
Moriarty (2005) menar att konstruktionen av ett teckens mening börjar i denotation och forts-
ätter i konnotation där tecknet får en mer utvecklad mening. Koder och tecken inom reklam 
utgörs därmed av en stor del av konnotation då dess meddelanden till synes förmedlar något 
simpelt dock finns där emellertid en indirekt betydelse utöver den direkt synliga. Koders me-
ning kan analyseras på olika sätt vilket är beroende av om dess struktur är syntagmatisk eller 
paradigmatisk. Den förstnämnda strukturen syftar till en kedja av tecken, handlingar eller 
händelser utmynnar i en insikt av en mening. Den andra strukturen syftar till undanhållna 
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Skylten är ett paradigm medan texten är en 
syntagm vilken består av en sekvens av 
paradigmatiska val ur alfabetets bokstäver. 
Skylten och texten utgör tillsammans en 
syntagm. 

mönster vilka, många gånger genom skillnader och likheter, bidrar till en mening. Inom syn-
tagmatiska strukturer tittar man på förbindelser vilka länkar ihop förhållanden i sekvenser 
efter hand genom en diakronisk analys. Inom paradigmatiska strukturer tittar man istället på 
meningsskapandet utifrån psykologiska, förbindande samt logiska aspekter genom en synkro-
nisk analys. Diakronisk analys innebär fokus på koders utveckling över en tidsaxel medan 
synkronisk analys fokuserar på koders existens vid en given tidpunkt utan hänsyn till historik 
(Moriarty, 2005; Fiske, 1990). 
 
Ett exempel på paradigm och syntagm. 

 
 
 

 
 

 

4.2.6 Motivering till semiotisk bildanalys 
 
Då studiens empiriska material även innehåller bland annat reklambilder anser jag bildanalys 
med dess begreppsapparat utgöra ett lämpligt komplement för att uppnå en djupgående och 
heltäckande analys av materialet. Bildanalysen har tendens att handla om motsatspunkter där 
tecken får sin mening genom vad de inte representerar och är en lämplig metod för bland an-
nat analys av reklambilder (Moriarty, 2005). Genom bildanalysens begrepp denotation och 
konnotation vill jag hävda att bilder kan dekonstrueras på ett mer djupgående plan och där-
med blottlägga potentiellt underliggande och/eller dolda antaganden, vilka inte framgår vid 
första anblick.   
 
4.2.7  Metodkritik 
 
Kritik riktas mot Laclau & Mouffes diskursanalys avseende dess ontologiska utgångspunkter, 
då dessa innebär ett avståndstagande från tanken att sociala fenomen kan styrkas objektivt 
samt empiriskt. Problematik föreligger vidare då ansatsen används inom flertal skilda disci-
pliner samt är av ”mångvetenskaplig” karaktär, vilket innebär att definitionen inte är enhetlig 
(Bergström & Boréus, 2012). Då det som oftast är forskarens egen kultur vilken undersöks 
kan det innebära svårigheter angående förtrogenhet till materialet. Om de självklara fenomen 
forskaren önskar avslöja ligger för nära kan de vara svåra att tolka som diskurser och därmed 
förblir dolda (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Kritik har även riktats mot semiotik avseende dess tolkningsram från till exempel Fiske 
(1990) som menar att tolkningar av texter och bilder är subjektiva och tillfälliga. Alla tolkar 
inte text och bild liktydig då tolkningen grundas på människors erfarenheter samt att de är 
kultur-, kontext- och samhällsbetingade. Tecken kan därmed inneha en viss tvetydighet som 
medför att uppfattningen av dem varierar då individer associerar till dem på olika sätt. Detta 
innebär att ett och samma tecken kan få helt olika betydelse för skilda betraktare (Fiske, 
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1990). Ett viktigt argument är därmed att hur texter och bilder tolkas i hög grad beror på be-
traktaren vilket är väsentligt att vara medveten om i textanalyser (Björkvall, 2012). 
 
Denna kritik anser jag bör tas i beaktande då det kan innebära avgörande skillnader för studi-
ens analys och resultat och jag har därmed sökt hålla kritiken i levande i största möjliga mån 
under hela arbetets gång. Jag reflekterade kontinuerligt över mina val, formuleringar, min 
tolkning och förförståelse samt ämnat vara transparent i dessa för att ge läsaren inblick i, och 
förståelse för, mina tankars vandring. Detta i syfte att vara så objektiv som möjligt samt till-
handahålla insikt i hur, när och varför min subjektivitet har varit en inverkande faktor. 
 
4.3 Metodbearbetning 
 
Den vetenskapliga tankeoperationen, eller slutledningen, bakom analysen är här abduktiv då 
den utgår från en empirisk företeelse (resultatet) vilken relaterar till en regel (det teoretiska 
ramverket) vilket producerar ett nytt antagande om företeelsen. Detta med grund i att man 
genom varken induktiv eller deduktiv logik kan dra slutsatser om eller upptäcka strukturer och 
sammanhang vilka inte är framtagna i enskilda empiriska fakta. Induktiv slutledning handlar 
om generalisering av egenskaper vilka är redan framtagna i enskild observerad fakta medan 
deduktiv inte säger något nytt om verkligheten, den är rent värderande (Danermark, Ekström, 
Jakobsen, & Karlsson, 2003). Det analyserade materialet samt kodscheman står att finna un-
der bilagor.  
 
4.3.1 Teoriers och metoders användningsområde 
 
Teorier och metoder är ämnade att tillhandahålla studiens vetenskapliga grund och utgångs-
punkt. De är tillämpade på olika områden i syfte att skapa ett väl underbyggt helhetsperspek-
tiv och därmed en rimlig förklaring för olika fenomen, och dessa är följande. 
 
Socialkonstruktionism – Synen på verkligheten som socialt konstruerad genom människors 
interaktion inom ett socialt system. Verkligheten är inte en objektiv sanning utan subjektiva 
observationer vilka skapar kunskap som tolkas objektivt och ger upphov till regelfästa nor-
mer. Det finns därmed ingen objektiv sanning. 
 
Diskursteori – Utgår från socialkonstruktionismens premisser och ger förklaring till hur olika 
diskurser formas, befästs och förstärks. 
 
Subjektsteori – Med avstamp i socialkonstruktionismen ger teorin en förklaring till hur sam-
hällets ideologi skapar sociala identitetspositioner och därmed möjliggör identifiering av 
dessa inom diskurser. 
 
Diskurs- och bildanalytisk metod – tillhandahåller begreppsapparater vilka möjliggör analyse-
ring av texters och bilders meningsuppbyggnad och därmed möjligheten att dekonstruera 
dessa.  
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4.3.2 Analysprocess 
 
Laclau & Mouffes (2001) diskursanalys erbjuder som tidigare nämnt ingen specifik analys-
mall och är därmed utformad efter min tolkning av den som analysverktyg. Analysen utgår 
från författarnas begrepp moment samt nodalpunkt då syftet är att är att beskriva och analy-
sera vilken verklighet som framträder samt skapas av den mänskliga kroppen i text och bild. 
För att få struktur i analysen har jag kopplat diskursanalysen till Lindgrens (2014a) trestegs-
modell, kodning, tematisering och summering, för kvalitativs analys. För att ytterligare för-
djupa analysen och öka förståelsen för meningsskapandets uppbyggnad har jag även tagit 
hjälp av den semiotiska bildanalysen. Detta då ansatsen lägger fokus på bilders direkt synliga 
och underliggande budskap vilket lämpar sig för analys av reklam. Bilderna tolkas utifrån en 
paradigmatisk struktur och utgår därmed från en synkronisk analys vilken fokuserar på be-
greppen denotation och konnotation (Moriarty, 2005; Fiske, 1990). Analysprocessen utgjor-
des av följande steg16. 
 
Steg 1: Då materialet var relativt omfattande lästes det först igenom ytligt för att identifiera 
delar vilka jag ansåg vara av störst relevans för studien.  
 
Steg 2: De utvalda delarna lästes succesivt igenom noggrant och texten reducerades (kodning) 
till ett mer hanterbart material genom att identifiera centrala ord (nodalpunkter), ord med be-
stämd betydelse (moment) samt ord utan fixerad betydelse men av stor roll (flytande signifi-
kanter). 

 
Steg 3: Orden sattes i relation till varandra för att finna kopplingar och mönster av betydelse 
(tematisering) och vidare till studiens teoretiska ramverk samt frågeställningar. 
 
Steg 4: Bilder studerades ingående och tolkades genom att frågor ställdes till materialet ur 
både denotations- och konnotationsperspektiv. 
 
Steg 5: Resultaten integrerades i en sammanfattande förklaring av studieobjektet (summering) 
varav slutsatser drogs, vilka verifierades genom att omtolka slutsatserna samt tillbakablick på 
analysprocessen. 
 
4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
För att säkerställa att en studie är forskningsetiskt försvarbar finns där vissa aspekter en fors-
kare måste förhålla sig till, studiens validitet samt reliabilitet. Validitet avser hur väl det man 
avser mäta mäts medan reliabilitet avser mätningarnas kvalitet. Förenklat uttryckt syftar vali-
ditet på om rätt sak mäts och reliabilitet på i vilken utsträckning samma resultat uppnås ge-
nom exakt likadana undersökningar. Trots att dessa begrepp är närliggande varandra innebär 
detta inte att en studie med hög reliabilitet per automatik ger hög validitet, något kan mätas 
mycket väl men vara fel något med hänsyn till studiens syfte. Informationen som söks måste 

16 Samtliga kodscheman återfinns under bilagor. 
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därmed vara relevant till frågan för att kunna producera ett tillförlitligt resultat. Eller vice 
versa, hög validitet innebär inte per automatik hög reliabilitet (Hjerm, 2014).  
 
För att en studie skall kunna åberopa hög validitet är det därmed av största vikt att frågorna är 
väl genomtänkta från början, forskaren måste välja frågor som mäter det studien påstår sig 
mäta då dessa inte kan ändras i efterhand. Vidare måste det finnas ett tydligt samband mellan 
den teoretiska och den operationella (hur något mäts) definitionen (Nilsson, 2014). Skall stu-
dien däremot även åberopa hög reliabilitet krävs det att en exakt likadan undersökning utförd 
av andra personer uppvisar samma resultat som den första (Hjerm, 2014). Kvalitativa under-
sökningsmetoder bygger dock inte på säkra och upprepade mätningar av entydiga kategorier 
likt kvantitativa metoder gör. Detta medför att försök till att möta reliabilitetskravet, vilket 
avser stabilitet i tillvägagångssätt och material, inom kvalitativa studier är fruktlöst (Lindgren, 
2014b). 
 
Generaliserbarhet å andra sidan syftar till vilken utsträckning resultat från undersökningar är 
generaliserbara till andra kontexter utöver det enskilda fallet. Inom kvalitativ forskning utgörs 
det empiriska materialet oftast av fallstudier där man undersöker ett mindre antal källor på 
djupet och i detalj. Vidare baseras resultat av kvalitativa analyser på forskarens subjektiva 
tolkning av materialet samt dennes förförståelse vilket medför att det blir svårare, och enligt 
vissa omöjligt, att överföra resultatet till andra kontexter. Generalisering kan härmed visa sig 
problematiskt då forskaren inte kan bevisa de generella eller typiska skeenden vilka beskrivs i 
studien (Bryman, 1997). 
 
Då denna studie är av kvalitativ natur föreligger sålunda problematik avseende reliabilitet 
samt generaliserbarhet. För att lösa denna problematik och försäkra studien tillförlitlighet äm-
nar jag förlita mig på transparens. Genom att utförligt och logiskt redovisa processens samt-
liga steg, och även arbetet i dess helhet, erbjuder jag en genomskinlighet vilken stärker studi-
ens kvalitet. Vidare har resultat samt analys utförts på ett så logiskt och systematiskt sätt som 
möjligt samt att studien ämnas presenteras i lättförståeligaste mån. Detta för att ge läsaren 
möjlighet att ta till sig resultaten samt möjlighet att själv kunna dra slutsatser av materialet. 
Utöver detta har jag även i största möjliga mån försökt att hålla mig neutral i min tolkning av 
empirin, för att kompensera för generaliseringsbristen. Studiens validitet ämnar jag stärka 
genom noga uttänkta och formulerade frågeställningar, en tydlig redovisning av forskningsob-
jektets relevans för socialt arbete samt empirins urval. Förutom detta även att uppvisa ett tyd-
ligt samband mellan den teoretiska och den operationella definitionen. 
 
4.5 Etiska ställningstaganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning inom humaniora och samhällvetenskap viktigt för 
både samhällets och individers utveckling, dock att det med forskning följer ett forsknings-
krav. Samhället och dess medborgare har ett befogat krav på att forskningen inriktas på vä-
sentliga frågor och att kvaliteten hålls hög. Nämligen att metoder förbättras samt att kunskap-
er utvecklas och fördjupas. Vid forskning får samhällets medlemmar varken utsättas för 
kränkning, förödmjukelse fysisk eller psykisk skada. Vidare har de även ett berättigat krav på 
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skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden och dylikt, det så kallade individskydds-
kravet. Dessa forskningsetiska principer följer fyra huvudkrav: 
 

1. Informationskravet – Individer vilka berörs av forskningen skall informeras avseende 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte av forskaren. 

2. Samtyckeskravet – Individer vilka deltar i en undersökning har själva rätt att be-
stämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet – Yttersta konfidentialitet skall ges uppgifter rörande samtliga 
individer i en undersökning samt att personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga 
ej äga tillträde till dem. 

4. Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter om enskilda individer får enbart användas för 
forskningsändamål. 

 
Och ansvaret för forskningsetiska överväganden beträffande vetenskapliga studier inom detta 
ämnesområde åligger projektledaren (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Studiens empiriska material består dock inte av intervjuer med, eller observationer av, indivi-
der utan av artiklar, reklam, texter samt bilder publicerade i, och av, olika offentliga livsstils-
magasin. Vidare innehåller materialet varken enskilda insändare eller privata berättelser utan 
är rent redaktionella publiceringar så ovan forskningskrav blir således utan betydelse. Därmed 
frånses dessa föreskrifter då jag inte anser dem vara aktuella för denna typ av studie. Å andra 
sidan anser jag mig emellertid uppfylla kravet av att forskning skall utveckla och fördjupa 
kunskap. Detta då studien kan medvetengöra förståelsen för att skenbart oskyldiga, välme-
nande texter och bilder i media kan innehålla dolda/underliggande budskap vilka kan inverka 
negativt på betraktaren. 
 
Det som kan ses kräva ett etiskt övervägande här är medvetenheten av mitt tolkningsföreträde 
samt min förförståelse. Som nämnt tidigare ledsagar förförståelsen en individs tankemönster 
(Thurén, 2007) och min egen förförståelse kan därmed omedvetet färga mina tolkningar av 
materialet. Jag har därför under analysens gång, och hela arbetet i övrigt, försökt att förhålla 
mig reflexiv och likt en tabula rasa (tom tavla) i största möjliga mån i syfte att tolka materi-
alet så neutral som möjligt. Då det praktiskt taget är en omöjlighet att sätta sig utanför sin 
egen existens är jag fullt medveten om att analysresultaten i viss mån är färgade utav min för-
förståelse. Jag vill härmed förtydliga, och starkt betona, att resultaten reflekterar min uppfatt-
ning och min tolkning av det empiriska materialet. Andra personer kan mycket väl tolka 
materialet annorlunda och därmed uppnå ett annat resultat. Alltså, resultaten är en möjlig 
tolkning och gör därmed inga anspråk på att vara objektiv sanning, de representerar enbart en 
av många möjliga förklaringar. 
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5. Analys och resultat 
 
I detta avsnitt redogörs för analysen av det empiriska materialet och de resultat som fram-
kommit ur denna. Jag har här valt att framställa analys och resultat i fyra delar för att tydlig-
göra de olika områden som behandlats. Inledningsvis presenteras en enkel grafisk översikt av 
resultatet i syfte att tillhandahålla en lättskådlig överblick. Därefter följer en detaljerad redo-
görelse av analys och resultat vilken är uppdelad i tre kategorier; text, bild samt text och bild. 
Avslutningsvis sammanfattas analys och resultat kortfattat för att ge en överskådlig blick av 
helheten. 
 
5.1 Översikt av resultat 
 
Analysens resultat visar på två övergripande diskurser avseende den mänskliga kroppen, vilka 
definieras av vissa beskrivande karaktäristika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Resultatredovisning 
 
Analysens resultat presenteras i form av exempel ur det empiriska materialet där den (egen-
tolkade) antagna betydelsen redogörs för först följt av en dekonstruerad, motsättande mening. 
Jag har här valt att enbart presentera ett antal exempel ur det totala materialet då en redogö-
relse av allt material skulle innebära onödiga upprepningar på grund av likheterna i innehållet. 
Samtligt material står att finna under bilagor och siffran inom parantes vid de exemplen hän-
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visar till artikelnummeret. Vidare har jag valt att redogöra för kopplingar till teorier och tidi-
gare forskning i en separat del efterföljande analyserna. Detta då jag (åter igen) anser det 
medföra obefogade upprepningar att göra dessa till samtliga exempel på grund av likheter. 
 
5.2.1 Analys av text 
 
Exempel 1 – Annons för Max Factor, Damernas Värld (1) 
 
Annonsen gör reklam för foundation vilken utlovar att täcka över skönhetsfel. Här utläser jag 
vacker vara nodalpunkten och moment vara naturlig, perfektion, trollar bort, mirakel samt 
glamour då dessa får en fixerad betydelse relaterade till ordet vacker. Utifrån detta tolkar jag 
budskapets övergripande mening vara att smink kan uträtta mirakel genom att dölja misspry-
dande skavanker och därmed få en perfekt hy vilket får en att känna sig naturligt vacker och 
glamorös. Meningen får emellertid en annan innebörd dekonstruerad. För att anses vara natur-
ligt vacker och glamorös får hyn inte ha brister, finns det skavanker är hyn inte perfekt och är 
den inte perfekt så är man därmed inte vacker.  
 
Exempel 2 – Redaktionellt inlägg om hälsa, Hälsa (2) 
 
Inlägget ligger under ett avsnitt kallat ren skönhet och handlar om att det är genom maten som 
vi får lystrande hud och glansigt hår samt minimerar rynkor och behåller vikten, vi blir vackra 
inifrån och ut. Här utläser jag bra matvanor som nodalpunkt där momenten utgörs av skönhet, 
vacker och vikt. Budskapets generella mening tolkar jag vara att om individer bara tänker på 
sina matvanor kan de få vacker hy, vackert hår, minska åldertecken och samtidigt få en slank 
figur. Dekonstruerat kan det dock tolkas som att det är ett måste att äta bra för att få fin hy, 
hår och kropp samt undvika rynkor och därmed klassas som vacker. Äter individer fel finns 
risk för att man blir oattraktiv. Ytterligare kan det verka skamframkallande för vissa läsare 
vilka, oavsett skäl, inte har nyttiga och/eller bra matvanor. 
 
Exempel 3 – Redaktionellt inlägg om kontroll, Café (3) 
 
Inlägget handlar om appar vilka hjälper dig ha kontroll över ditt liv under rubriken App, app, 
du är för slapp. Apparna består av allt från kosthållning till motion och välmående där funkt-
ionerna är detaljerat beskrivna. Nodalpunkten här är kontroll och fitness, matvanor samt väl-
mående är moment. Vid första tolkning framstår apparna vara perfekta hjälpredor för att få 
kontroll över sin kropp och sitt liv, speciellt då majoriteten av människor har fullt upp som det 
är. Utöver det kan ens egna resultat jämföras med vänners i syfte att ”peppa” varandra och 
hålla den egna motivationen uppe. På djupet kan man dock tolka det motsatta. Det kan före-
falla som tvingande att motionera och äta rätt för att ha en sund kropp, slappar individer har 
de inte en hälsosam kropp. Vidare kan det framkalla ångestkänslor och/eller prestationsångest 
för dem som känner att de inte har tid, inte kan prestera eller uppfylla sina mål och, framför 
allt, vars resultat brister i jämförelse med andras.  
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Exempel 4 – Annons för Exuviance, Café (2) 
 
Annonsen gäller en hudkräm för män där jag utläser föryngrad, förnyad, fast samt lyftande 
vara moment runt nodalpunkten vinnare. Inledningsvis ter sig texten erbjuda en behandling 
för att pigga upp trött hud, vilket kan tyckas vara ett utmärkt komplement i dessa tider. För 
stor del av befolkningen är stress är en konstant faktor i vardagen och många gånger kan det 
sätta sina spår. Så, vad bättre än ett enkelt sätt att sudda ut rynkor, matthet och väcka nytt liv i 
huden och se fräsch ut igen? Dekonstruerar man texten framgår emellertid ett kontrasterande 
budskap. Ett slitet yttre är inte godtagbart, en ”riktig” man skall till synes ses klara av livets 
påfrestningar utan att påverkas nämnvärt och därmed bevara ett ungdomligt och friskt yttre. 
En man med ett tidlöst ansikte är en stark man, han är en vinnare. Infrias inte detta utseende 
föreligger risk för att tankar om otillräcklighet och självnervärdering uppstår. Det kan fram-
kalla känslor av ett ouppfyllt manskriterium om ansiktet visar tecken av påfrestningar vilket 
kan tolkas som svaghet av andra. Och därmed risk att man ser sig själv som en förlorare.  
 
5.2.2 Analys av bild 
 
Exempel 5 – Annons för Silicea kosttillkott, MåBra (3) 
 
På bildens denotationska plan ser man en ung kvinna iklädd ett linne avbildad i profil mot en 
ljusblå bakgrund och solen skinande på ryggen. Hon är placerad i bildens vänstra halva och 
synnerligt dominerande är hennes mycket tjocka, välmående, långa hår vilket är uppsatt i en 
fläta som når henne till ländryggen. Högra sidan av bilden visar tre förpackningar av kosttill-
skottet. Hennes ansikte är välformat med markerade kindben och hyn är slät och fast. Hon 
tycks stå nära vatten och till synes har hon blicken drömmande fäst på något i fjärran. Den 
övergripande konnotationstolkningen är antagandet att tillskottet ger en möjlighet att tillgå till 
ett fylligt, friskt och iögonfallande hårsvall samt välbefinnande. Ett enkelt sätt att uppnå ett 
eftertraktat svall och höja det egna välståndet. Tolkas bilden grundligare kan man inte desto 
mindre utläsa att budskapet tycks förespråka att skönhet och välbefinnande sitter i håret. Tan-
ken av att ett vackert hår per automatik innebär att individer anses vara vackra är slående. 
Tanken går vidare till sammankoppling av skönhet med välmående vilket medför ett anta-
gande av om att håret inte är vackert så är inte personen vacker. Och, är inte personen vacker 
så kan denne inte heller må bra. Detta tankemönster kan vara destruktivt då risk finns för att 
känslor av missnöje, nedsatt självförtroende, utseendekomplex etc. utvecklas vilka kan göra 
negativ inverkan. 
 
Exempel 6 - Annons för L’Oréal spray-tan, MåBra (5) 
 
Bildens denotationska perspektiv visar en ung kvinna sittandes i sidled, lätt vänd framåt, på en 
bänkrad med benen utsträckta framför sig och förföriskt blickandes mot kameran. Kvinnan 
sitter i högra delen av bilden och benen sträcker sig över hela sidan ända till vänstra delen och 
hon bär en vit skjorta över en svart baddräkt. I vänstra hörnet står en sprayflaska av klarrosa 
och guld i 3D och benen verkar reflektera ett ljussken. Dessa ljusa färger står i stark kontrast 
till bakgrundens mörklila ton. Kvinnans ben tycks vara mycket långa i relation till överkrop-
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pen samt vara välsvarvade, solbruna, glänsande och utan tillstymmelse av varken hår eller 
skavanker och det som fångar ögat. Ur ett konnotationsperspektiv kan bilden tolkas erbjuda 
ett lättvindigt sätt att få härligt bruna, fläckfria ben utan att behöva sola. Fräscht sommar-
bruna, långa ben utan brister är vackra ben, vackra ben är ett tilldragande attribut för en 
kvinna. Skall en kvinna betraktas som vacker så är långa vackra ben ett måste. Detta anta-
gande kan dock ge upphov till kroppsmissnöje då kvinnokroppar generellt sett inte är skapta i 
enhet med de proportioner kvinnan på bilden uppvisar. Sannolikt brister en stor del kvinnor 
vid jämförelse med kvinnan på bilden vilket kan leda till känslor av kroppsmissnöje och en 
känsla av okvinnlighet. 
 
Exempel 7 - Annons för Calvin Klein underbyxor, Café (1) 
 
På den denotationska nivån visar bilden två unga män utan kroppsbehåring, enbart iklädda 
underbyxor från CK, ståendes i en kampsportsställning i ett tomt rum upplyst av solljus ge-
nom en öppen springa. Solljuset lyser upp den ena mannens muskulösa ben och arm, magru-
tor samt ansikte vilket medför att blicken riktas på de upplysta områdena. Kroppen är posit-
ionerad i sidled men ansiktet är vänt rakt mot kameran. Genom tolkning på den konnotat-
ionska nivån associeras bilden till känslor av ungdom, vitalitet och styrka. Mannens kropp och 
ställning väcker känslor av ultimat manlighet och attraktivitet, vilket sannolikt är budskapets 
antagliga mening då det gäller reklam för underbyxor. På ytan förefaller bildens antagande 
således förnuftigt, en ung, attraktiv och välformad man får underbyxorna att se bra ut vilket 
säljer bättre. Under ytan förmedlas emellertid ett motsägelsefullt antagande. Här kan det tol-
kas som att normen för den reguljära mannen är en muskulös kropp, livskraftighet samt radi-
era karisma och rå styrka. En otränad kropp, passiv uppsyn samt ett äldre utseende är definit-
ionen av omanlighet. En dröjande blick på mannens ansikte kan tolkas likt en utmaning då 
hans blick förefaller borra sig rakt in i själen och tycks förmedla jag är en riktig man, är du? 
Uppfyller betraktaren inte denna manlighetsnorm föreligger risk för uppkomsten av känslor 
som självförakt, otillräcklighet och självvärdeskomplex. Vidare kan det också leda till håglös-
het eller ohälsosam besatthet att uppnå en liknande kroppsbyggnad. 
 
5.2.3 Analys av text och bild 
 
Exempel 8 – Redaktionellt inlägg om muskelbyggande, King (1) 
 
Bildens bakgrund består av en manlig torso med väl skulpterade bröst- och magmuskler, 
breda axlar och smal midja. Framför torson står texten REDO FÖR RUTOR och under detta 
inleds texten med ”Trött på pappakroppen? För plufsig för stuprörsjeansen? […] lagom till 
sommarens strandhäng […]”. Här tolkar jag den manliga torson vara nodalpunkten och pap-
pakroppen, plufsig samt strandhäng vara moment. Första antagandet kan tolkas positivt och 
ses utgöra en möjlighet till att få kroppen i form, definiera musklerna samt få bort de där 
missprydande valkarna och därmed erhålla en välbyggd kropp i tid till sommaren. En motsätt-
ande tolkning kan dock finnas där antagandet istället är att en slapp kropp inte är godtagbart 
för en man. Den plufsiga pappakroppen nervärderas i texten vilket förstärks av bilden på den 
muskulösa torson. Det kan även tolkas som en insinuation att man kanske inte bör visa sig 
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med bar överkropp om den inte är välformad. En man skall ha en välformad, muskulös torso, 
speciellt om han vistas barbröstad på allmän plats. En hård, muskulös kropp är standarden 
som gäller för en manskropp och har man inte en sådan så uppfyller man inte heller den man-
liga standarden. Detta kan leda till känslor av att inte räcka till som man vilket kan medföra 
märkbara påfrestningar för individer på många livsområden. 
 
Exempel 9 – Redaktionellt inlägg om kroppsform, MåBra (2) 
 
”Vad gör man om magen putar och rumpan tappat formen?” är artikelns inledande mening 
och fortsätter med att gå igenom flertalet övningar vilka är designade att trimma mage och 
rumpa. Övningarna illustreras av bilder på en vältränad atletisk byggd kvinna med fasta lår 
och rumpa samt en mage utan minsta hudvalk, och vars yrke är personlig tränare. Fokus ligger 
på att bygga muskler, inte på att gå ner i vikt, och övningarna förefaller vara enkla och snabbt 
avklarade. Nodalpunkten tolkar jag vara kvinnans kropp och mage samt rumpa vara moment. 
Första förmodan kan verka mycket gynnsam, ett påfallande enkelt sätt att komma i form utan 
att behöva banta eller gå på gym i timmar. Vem kan ge bättre råd om att komma i form än en 
personlig tränare? Å andra sidan kan meningen även tolkas i kontrast. Må hända att man inte 
måste gå ner i vikt men en kvinna skall fortfarande ha en atletisk kroppsform med fast och 
välformad bakdel samt magparti. En kvinna skall varken ha putmage eller en slapp, hängande 
rumpa, hon skall ha en fast och stark kroppsform för att anses godtycklig i andras, och egna, 
ögon. Fattas kvinnan i detta hänseende är attityder av kroppsmissnöje en sannolik följd vilket 
kan mynna ut i negativa verkningar på kropp och själ. 
 
Exempel 10 – Redaktionellt inlägg om kirurgiska skönhetsingrepp, Amelia (4) 
 
Artikeltextens första mening är ”Att slimma kroppen utan svältkost eller träning är inte längre 
en dröm.” och vidare beskrivs olika skönhetsbehandlingar vilka avser allt från tatuerade 
ögonbryn och ansiktsfillers till att operera utstående öron. Första delen av artikeln spänner 
över två sidor där hela vänstra sidan tas upp av ett, till synes osminkat, välformat ansikte av 
en ung kvinna med drömmande blick. Hon har slät, jämn och klar hy prydd av charmerande 
fräknar, plutande, fylliga läppar samt väl ansade och formade ögonbryn, inga skavanker så 
lång ögat når. Här utgör kvinnans ansikte nodalpunkten där slimma kroppen, svältkost, trä-
ning samt kirurgi är moment. Vid en första anblick ter sig artikeln erbjuda en genväg till den 
eftersuktade kvinnliga, naturliga skönheten, likt den av kvinnan på bilden, genom enklare 
ingrepp. Rynkor och dubbelhakor försvinner framför dina ögon, glesa ögonbryn blir fylliga 
och får en perfekt jämn form på några timmar och slapp hud på magen slätas snabbt ut utan 
kirurgi. Det kostar men vad är pengar i jämförelse med ungdomlig skönhet och perfektion? 
Det kan verka som den ultimata lösningen för att uppnå det kvinnliga skönhetsidealet men 
även rosor har sina taggar och antagandet kan även tolkas i motsatt mening. Det kan ses för-
medla ett budskap av att en kvinna inte är lämpligt som hon är och därmed måste korrigera 
sitt utseende till ett passande sådant för att bedömas acceptabel. Detta kan ge upphov till käns-
lor av motvilja mot sin kropp och yttre, nedstämdhet, ofullkomlighet och mycket mer. Vidare 
kan stävan efter skönhet även leda till ekonomiska problem och personlig ruin. Skönhet kan 
möjligtvis värderas så pass högt att det därmed får företräde på den monätära, psykiska samt 
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fysiska hälsans bekostnad.  
 
Sammantaget visar texterna på generella mönster gällande formulering och sammansättning 
av ord och meningar i sättet att förmedla dess budskap. Val av ord förefaller vara noga ge-
nomtänkt och specifikt utvalda med syfte att ge största möjliga effekt och intryck. Också bil-
derna tycks följa samma stil, väl genomtänkta avseende form, färg, vinkel, ljussättning etc. för 
maximalt intryck och effekt av bilden. Text och bild som en helhet verkar vara mycket väl-
planerade i syfte att ge en stark budskapseffekt genom att orden förstärks av bilden och vice 
versa. Värt att notera är även den övergripande observationen av modellernas karaktäristika. 
Samtliga modeller i det empiriska materialets inslag och reklam bestod uteslutande av kvinnor 
med smal, slank kroppsform respektive män med muskulösa, breda överkroppar och avsmal-
nande midja. Samtliga porträtterades även med felfri, rynkfri hud och utan kroppsbehåring på 
”fel” ställen.  
 
5.2.4 Kopplingar till teori och tidigare forskning 
 
Ur analysen av det empiriska materialet framkommer att mediediskursen tenderar att fram-
ställa den normala kvinnliga kroppen som smal, slank och atletisk medan manskroppen är 
breda axlar, väldefinierad muskulös torso och avsmalnande midja. För både kvinnor och män 
ligger fokus till synes på yttre perfektion där tyngdpunkten i synnerhet ligger på ungdomlighet 
och naturlighet. Hyn skall vara ungdomlig, slät, spänstig och ha lyster där ansikten inte får 
visa minsta spår av ålderstecken eller brister såsom missfärgningar och blemmor. Dock skall 
hyn vara ungdomlig, slät, spänstig och lystra på ett naturligt sätt, det är inte acceptabelt med 
synliga åtgärder. Analysen visar också på att både kvinnor och män skall ha naturligt fylligt, 
glänsande, välmående hår, tunt och stripigt hår är uteslutet. Vidare framgår även att mediedis-
kursen relaterar den yttre skönheten till inre attribut. Diverse alimentation samt fysisk aktivitet 
framställs i diskursen som en påverkansfaktor för ett vackert utseende och kropp. Detta ute-
sluter effektivt alla andra typer av kroppsformer och yttre karaktäristika vilka därmed bedöms 
oacceptabla, icke önskvärda, dåliga och onormala. Vidare utesluts en livsstil utan fysisk akti-
vitet samt intag av viss alimentation. Dessa resultat tyder på ett egentligen absurt och overk-
ligt kroppsideal men ändå förstärks det, blir rådande norm och reproduceras genom medias 
otvivelaktiga inflytande över människan17. 
 
Vad som kvarstår är en orimlig och mycket svåruppnåelig kroppsnorm, i vilken de flesta indi-
vider brister vid jämförelse, som utgör en mycket stark inverkan på människan där normavvi-
kelse kan medföra negativa följder. Det som syns på ytan är nämligen inte allt utan under den 
finner man ytterst annorlunda bild. Resultaten från dekonstruktionen av medias kroppsnorm 
uppvisar både dolda antaganden och motstridiga meningar. Här framträder budskap vilka kan 
framkalla känslor av otillräcklighet, självförakt, kroppsmissnöje, nervärdering, uppgivenhet 
samt okvinnlighet och omanlighet. Har man inte den perfekta kroppen eller det perfekta utse-
endet kan det tolkas som att man inte uppfylla normkravet och är därmed onormal. Man pas-
sar inte in i samhällets fastställa identitetsnorm vilket per automatik innebär att man avviker 

17 Se avsnitt 2.1 Mediediskursens normförstärkande funktion. 
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från vad som anses vara gängse normalitet vilket kan få allvarliga konsekvenser för männi-
skans psykiska och fysiska välbefinnande och livssituation (Madsen, 2006). 
 
Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är vår veklighet socialt konstruerad genom 
människor samspel med varandra och verkligheten är därmed inte objektiv sanning utan en 
subjektiv konstruktion (Berger & Luckmann, 1966). Analysen av medias syn på den mänsk-
liga kroppen styrks av detta. Tittar man allmänt på människors kroppar i samhället är det ett 
mycket fåtal individer, kvinnor likväl som män, vilka mäter upp till medias kroppsideal. De-
konstruktion av de normaliserade antaganden om kroppen och tolkning ur ett annat perspektiv 
framhäver, som analysen visar, en helt annan kontenta, en annan sanning18. Mediediskursen 
konstruerar den mänskliga kroppen efter vissa utmärkande attribut vilka ger den dess mening. 
Konstruktionen blir till rådande norm vilket förstärker och legitimerar dessa attribut och där-
med effektivt förkastar alla andra19. 
 
Analysen pekar på att mediediskursen skapar en till synes objektiv struktur uppbyggd på ett 
ideologiskt kroppsideal. Trots att idealet enbart skildrar det skenbara förhållandet mellan 
människor och deras egentliga livsförhållanden interpelleras individer i dessa ideologier. De 
internaliserar mediediskursens skenbara, gängse värderingar och accepterar följaktligen dess 
kvinnliga respektive manliga identiteter och får därmed en specifik social plats i strukturen 
(Althusser, 2001). Analysen uppvisar emellertid att mediediskursen är omringad av ett diskur-
sivt fält där alternativa, motsättande betydelsetillskrivningar finns men vilka tydligt ignoreras. 
Diskursen är således inte fullt så hegemonisk som vi tycks vilja tro och kan sålunda utmanas 
genom att belysa dess kontraster och alternativa sanningar (Laclau & Mouffe, 2001). 
 
De teoretiska perspektiven anser jag härmed tillhandahålla en rimlig förklaring till mediedis-
kursens konstruktion av den ideala mänskliga kroppen, den utgår från en konstruerad, legiti-
merad verklighet människan själv har skapat. En verklighet individer villigt integreras i som 
subjekt, antar en position och därigenom förstärker samt förespråkar reproduktion av denna 
och dess normer. Därmed ges även förklaring till hur identitetsbildningar som den kvinnliga 
respektive manliga kroppsnormen förstärks och upprätthålls.  
 
Den ovan presenterade forskningen lyfter fram media likt en extern agent vilken medlar om-
världen till människan. Dess producerade information utvecklas till samhällskunskap vilken 
medborgarna integrerar och sprider vidare vilket följaktligen förstärker och befäster medie-
diskursen. Medias indirekta marknadsföring av dess sociala antaganden betingar de normativa 
föreställningarna vilka medför en kognitiv kedjereaktion som ytterligare ger styrka och legi-
timitet åt normerna. Vidare visar forskningen på medias kraftfulla indirekta verkan genom 
inflytande av antaget inflytande vilket får människor att förutsätta att medias antaganden är 
generellt rådande20. Detta erbjuder en rimlig förklaring till varför media har ett så fast grepp 
och fortsatt inflytande över människan trots att de kan själva kan se att verkligheten inte är 
såsom media speglar den. Forskningen uppvisar även att kropps- och skönhetsidealet är tids- 

18 Se avsnitt 3.1 Socialkonstuktionism. 
19 Se avsnitt 3.2 Diskursanalys (som teori). 
20 Se avsnitt 2.2 Mediediskursens konstituerande funktion. 
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och kulturbundet och har undergått påfallande förändringar den senare tiden. Media förefaller 
vara ett medium människor hänvisar till för kroppssyn och därmed den måttstock, och norm, 
människan jämför sig med. Emellertid har medias framställning av idealen blir allt mer re-
striktiv avseende dess representation av kvinnor och män vilket innebär att idealet blir allt mer 
ouppnåeligt21. Ur analysen utläser jag hur mediediskursen framställer ett mycket restriktivt 
kroppsideal där fokus läggs på specifika attribut. Då detta kroppideal anses vara gängse norm 
blir det därmed mallen individer strävar att uppnå men eftersom idealet är så pass inskrän-
kande brister de flesta i jämförelse. 
 
Forskningen uppvisar vidare hur människor svarar negativt på medias idealiserade gestaltning 
av människokroppen. Att denna respons kan leda till både fysisk och psykisk skada samt de-
struktiva beteenden för individen. Studier pekar på att avvikande från kroppsnormen kan på-
verka människor negativt också inom den intima sfären då kroppen där tolkas likt ett materi-
ellt kapital. Potentiella intressenter avväger om en satsning är en god kapitalinvestering vilken 
ger bra utdelning. Mäter en individ då inte upp till standardkravet föreligger risk att denne 
anses vara en dålig investering och därmed förkastas (Paulsen, 2010). Media konstituerar en 
verklighet vilken människor antar vara den objektiva sanningen. Avvikande individer blir 
därmed per automatik sedda som onormala, defekta och icke önskvärda varelser. Vidare har 
studier funnit kopplingar mellan mediekonsumtion och ökat kroppsmissnöje hos både kvinnor 
och män samt att detta kan leda till ätstörningar, psykisk ohälsa och andra skadliga konse-
kvenser22. Analysen visar som tidigare nämnt på att mediediskursen speglar ett orimligt 
kroppsideal och forskningen uppvisar belägg för denna bilds skadliga inverkan på människan. 
Härmed vill jag mena att en potentiellt underliggande orsak till individers fysiska och psy-
kiska ohälsa synliggörs vilken därmed är av vikt att vara medveten om inom socialt arbete 
med utsatta personer. 
 
Vidare anser jag att det genom dekonstruktion av mediediskursens kroppsideal framgår att 
denna gestaltning innehåller motsättande diskurser. Analysen uppvisar ett motsatt antagande 
där framställningen kan tolkas negativt vilket kan få nedbrytande följder för betraktaren. Den 
tidigare forskningens resultat erbjuder en förklaring till medias påtagligt inverkande kraft på 
människan samt att detta kan medföra negativa och skadliga följder. Här ges därmed insikt till 
hur och varför människan påverkas av mediediskursens kroppsideal samt dess skadliga och 
destruktiva konsekvens för individers leverne. Hur till synes harmlösa antaganden och bud-
skap kan innehålla motsättningar och/eller dolda meningar som anspelar på otillräcklighet, 
nervärdering och ofullkomlighet vilka kan medföra allvarligt skadliga följder för betraktarens 
livssituation. 
 
5.3 Sammanfattning 
 
Inom den studerade mediediskursen framträder två övergripande teman, yttre och inre attribut, 
vilka definierar den mänskliga kroppen, varav ungdomlighet och perfektion är särskilt fram-

21 Se avsnitt 2.1 Mediediskursens normförstärkande funktion. 
22 Se avsnitt 2.2 Mediediskursens konstituerande funktion. 
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trädande. Analysen visar att mediediskursen tycks konstruera den mänskliga kroppsnormen 
utefter två generella diskurser vilka koncentreras på yttre samt inre karaktäristika. Under den 
förstnämnda ingår kroppsform och utseende medan matvanor och fysisk aktivitet ingår i den 
andra. Diskursen uppvisar tendenser att reducera normen till att fokusera på yttre skönhetsfak-
torer, där kroppsform, ungdomlighet och naturlighet är grundläggande, samt inre faktorer som 
matvanor och fysisk aktivitet, och koppla dessa till välmående och livstillfredställelse. Detta 
kan ses ge upphov till specifika identitetskonstruktioner vilka sätter standarden för hur en 
kvinna respektive man bör och skall se ut samt bete sig för att anses vara normal och må bra i 
andras, och egna, ögon. 
 
Mediediskursens framställning av den mänskliga kroppen fastställer kvinnliga och manliga 
identitetspositioner vilka dikterar en norm av ungdomligt, felfritt utseende och en välformad, 
slank, atletisk respektive väldefinierad, muskulös kroppsbyggnad. Välmående och tillfreds-
ställelse reduceras till yttre och inre skönhet vilka främst definieras av ungdomlighet, perfekt-
ion, matvanor samt fysisk aktivitet. Diskursen utesluter påfallande tydligt alla typer av ålders-
tecken, såsom rynkor, slapp hud etc., kroppsfett, svaga och ej fasta kroppsdelar, viss alimen-
tation samt fysisk orörlighet. Dekonstruktion av medias syn på normalitet uppvisar ett prak-
tiskt taget omöjligt ideal som kan tolkas på ett mycket kontrastfullt sätt och därmed ge anta-
gandet en helt annan innebörd. Budskapet kan tolkas förmedla antagandet att man inte duger 
som man är, man är otillräcklig, opassande och onormal. Ett budskap som kan medföra de-
struktiva konsekvenser för människors psykiska samt fysiska välstånd och leverne inom 
många livsområden.  
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6. Diskussion 
 
Under följande, avslutande avsnitt, förs en diskussion kring metod och resultat. Inledningsvis 
presenteras en kort sammanfattning av resultaten följt av diskussion kring metod, resultat 
samt slutsatser. Avslutningsvis lyfts förslag till vidare forskning fram. 
 
6.1 Sammanfattning 
 
Genom att titta på vilka normativa meningar som finns om kroppen, vad som bortses från 
samt alternativa meningar var syftet med studien att undersöka hur livsstilsmagasin konstrue-
rar och normaliserar den mänskliga kroppen i text och bild. Vidare hur dessa skapar identi-
tetskonstruktioner vilka bygger på sättet att se på vad som anses vara en ideal kropp. Genom 
en diskurs- och bildanalytisk ansats dekonstruerades dessa föreställningar och motsägelser 
och/eller dolda budskap söktes. Resultaten visar på två övergripande teman för kroppsideal 
inom mediediskursen, yttre och inre kroppsattribut. Dessa är allmänt genomgående ideal i 
samtliga medieföreställningar av kroppsform och yttre karaktäristika och utesluter därmed 
effektivt andra, alternativa ideal. Dessa normaliserar kvinnlig kroppskaraktäristika som smal, 
slank och atletisk medan manlig som bredaxlad och väldefinierat muskulös. För både kvinnor 
och män normaliseras ett fläckfritt, ungdomligt utseende oavsett ålder där alla typer av ålders-
tecken och skavanker fördrivs. Vidare predikas för en viss typ av matvanor och trä-
ning/motion vilka är en förutsättning för att kunna uppnå dessa ideal samt är nödvändiga för 
att vi skall må bra. Mediediskursens perspektiv av gängse kroppsnorm är dock en orealistisk 
och orimlig sådan. Publikationer, inslag samt reklam genomsyras kontinuerligt av samma 
ideal vilka utesluter en mer rimligt kroppsnorm avseende form och yttre karaktäristika. Dessa 
antaganden påverkar oundvikligen människans verklighetsbild av den mänskliga kroppen och 
dessa kan uppfattas negativt vilket kan utgöra en risk för individers välstånd. 
 
6.2 Metod- och resultatdiskussion samt slutsatser 
 
6.2.1 Empiriskt underlag 
 
Det visade sig problematiskt att finna underlag vilket inriktade sig specifikt på en manlig 
läskrets och därmed utgör det enbart en tredjedel av mitt totala material. Källor vilka kunde 
tänkas tilltala en manlig krets, såsom lektyr inriktat på traktorer, skogsmaskiner, motorsport, 
fiske etc. övervägdes. Dock innehöll dessa varken texter eller bilder av relevans för studien 
och fick därmed utgå ur det empiriska underlaget. Vidare var de ”manliga” källorna huvud-
sakligen inriktade på klädmode och bestod till största del av bild utan, eller minimalt med, 
text, vilket problematiserade helhetsanalysen. Valet av källor påverkar oundvikligen resulta-
ten och då jag enbart fann ett fåtal relativa ”manliga” källor reflekteras detta i mina resultat 
och är därmed inte så heltäckande som jag hade önskat.  
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6.2.2 Tillförlitlighet 
 
Då studien har en kvalitativ ansats begränsas därmed generaliserbarheten. Jag har försökt 
uppväga för denna brist genom att vara öppen och med mitt tillvägagångssätt och tydligt re-
dogöra för hela arbetsprocessen och urval. Jag har med denna studie emellertid inte ämnat 
uppnå objektiv sanning utan ett rimligt sätt att förstå det studerade fenomenet utifrån min 
tolkning av materialet. Detta innebär att generaliserbarheten här ej är av signifikant relevans. 
 
6.2.3 Alternativa metodval 
 
Även med facit i hand anser jag diskurs- och bildanalys utgöra den bäst lämpade metoden för 
denna studie. Studien behandlar trots allt fenomenet diskurs. Det hade varit tillräckligt att an-
vända enbart diskursanalys då denna ansats inkluderar bild likväl som text, men jag anser 
ändå bildanalys möjliggöra en breddad, djupare analys av materialet. Diskursanalys omfattar 
som tidigare nämnt flera olika traditioner där samtliga utgår från flertal gemensamma före-
ställningar. Att utgå från en alternativ tradition, såsom Faircloughs kritiska diskursanalys, 
skulle sannolikt utgjort ett likvärdigt analysverktyg trots att analysens fokus skiftar från den 
av Laclau & Mouffe. Jag gjorde emellertid ett aktivt val mellan dessa grundat på min tidigare 
presenterade motivering. 
 
6.2.4 Svårigheter – Tidigare forskning 
 
Det finns en uppsjö av forskning vilka behandlar medias porträttering av kroppsideal och hur 
dessa påverkar individen. Allt från identitetsbildning och stereotyper till normalisering och 
homogenisering. Emellertid fokuserar forskningen väsentligen på flickor samt unga kvinnor 
och vissa på kvinnor generellt. Det manliga könet är grovt underrepresenterat i tidigare forsk-
ning och i de få studier de inkluderas rör det sig om pojkar eller unga män i universitetsålder. 
Vidare består undersökningsmaterialet i studierna huvudsakligen av reklambilder, tv reklam 
och/eller bilder på idealkroppar, rena texter eller bilder med text lyser med sin frånvaro. Ana-
lyser riktas därefter på individernas reaktioner utifrån denotationsaspekten (det direkt synliga 
budskapet) och hur individerna på detta samt konsekvenserna som följer. Det talas mycket om 
individers jämförelse av sin egen kropp mot bildens, men det efterfrågas inte hur individerna 
tolkar bilderna på ett djupare plan eller vilka personliga associationer som görs. 
 
6.2.5 Svårigheter – Urval av empiriskt material 
 
Jag fann det lite problematiskt att göra ett urval av material då livsstilsmagasinen är fyllda 
med texter och bilder vilka föreföll av relevans för studien. Detta medförde att jag fick sålla 
bland materialet flertal gånger vilket ökade risken för bortfall av relevant material. Det fram-
gick inte desto mindre av analysen att samtligt material utgick från samma premisser vilket 
tyder på att inget material av vikt utgick.  
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6.2.6 Resultatdiskussion 
 
Mediediskursen av den mänskliga kroppen centreras kring två teman, yttre och inre attribut, 
vilka effektivt utesluter andra kroppsbilder. Dessa konstruerar, befäster samt förstärker en 
orimlig norm för hur kvinnor och män skall se ut vilken, på ett hälsosamt sätt, är ouppnåelig 
för större delen av populationen och därmed finner människan sig oftast brista i jämförelse. 
Sannolika konsekvenser blir då att individer utvecklar kroppsmissnöje, dåligt självförtroende, 
självskadebeteende, psykisk ohälsa etc. Något som i hög grad har negativ inverkan på indivi-
den och dennes liv. Mediernas budskap avser att informera, sälja, underhålla, uppmärksamma, 
uppmana, bilda och mycket mer, inte desto mindre är budskapen konstruerade utifrån dess 
kreatörs perspektiv. Dessa antaganden kan emellertid uppfattas på mer än ett sätt och en mot-
sättande mening kan urskiljas vilken framställer en dyster sanning. Världsbilden dessa bud-
skap representerar är sålunda en skapad verklighet snarare än en objektiv sådan och just där-
för är det av vikt att granska samt ifrågasätta denna bild kritiskt. 
 
Resultaten uppvisar också en distinkt kontrafaktisk aspekt. Från analysen av materialet fram-
går det mycket tydligt att ett naturligt ungdomligt yttre spelar en essentiell roll. Men är inte 
definitionen av människans naturliga livscykel att åldras? Det naturliga är att kroppen visar 
tecken på åldrande ju äldre man blir, det är ett oundvikligt faktum alla människor ställs inför, 
vilket innebär att ungdomlighet utgör naturlighetens motsats. Frågan är då varför ungdomlig-
het är så viktigt för människan. Är det kanske en rädsla för döden som ligger bakom eller är 
det möjligtvis framträdandet av en ny diskurs, en diskurs som menar att det är tabu att vara 
gammal? Vidare upplever jag även en tydlig paradox i resultaten. Människor befinner sig dag-
ligen i olika sociala sammanhang och situationer där de med egna ögon ser hur den generella 
människokroppen ser ut. De kan själva se att medias framställning av kroppsidealet är långt 
ifrån den vanligaste förekommande kroppen i samhället men trots detta antar de mediediskur-
sens kroppsgestaltning som objektiv sanning. Att medias inverkan på människors antagande 
om verkligheten är mycket kraftfull har styrkts av forskning men det förklarar inte varför 
människor antar denna sanning över den de själva kan se. Så, hur kommer det sig då egentlig-
en att människor accepterar en producerad verklighet som inte stämmer överrens med den 
verklighet de dagligen observerar i egen person? Svaren på dessa frågor står dock tyvärr inte 
att finna i denna studie. 
 
Resultaten framställer en mycket dyster bild där massmedia utpekas likt djävulen själv men 
med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt måste även denna skildring granskas kritiskt. 
Grundläggande för perspektivet, och andra som har sina rötter därur, är ju som nämnt att fe-
nomen är socialt konstruerade samt att det inte finns någon objektiv sanning. Tidigare forsk-
ning, likaså min studie, stöder påståendet att massmedia kan ha en negativ inverkan på männi-
skor men i hur stor utsträckning det egentligen förekommer är inte fastställt. Det finns till 
synes oändligt med forskning på området men trots detta fokuserar samtliga nästan uteslu-
tande på individer i yngre åldrar. Vad med de äldre då, räknas inte de? För att få en så rättvi-
sande bild som möjligt av området måste alla relevanta delar tas med i ekvationen. Speciellt 
gällande påståenden och/eller antaganden vilka antyder att problemet är ett hot mot folket i 
stort, inte för en avgränsad del av befolkningen. 
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För att förtydliga den kritiska aspekten ytterligare kan vanligt sunt ”bondförnuft” tas som ex-
empel. En viss typ av matkonsumtion samt orörlighet i hög grad är bevisligen skadligt för 
kropp och hälsa och kan leda till all från högt blodtryck till diabetes och andra livshotande 
sjukdomar. Detta påverkar inte bara människorna och deras livssituation negativt utan även 
oundvikligen därmed samhällets socioekonomiska aspekt. Bland annat genom högre hälso-
vårdsomkostnader, mindre arbetsföra individer som betalar skatt, fler utgifter för statliga in-
stitutioner etc. (Det är bara att göra en enkel sökning på nätet för att få fram många tillförlit-
liga källor som styrker detta.) Då förefaller det kanske inte längre så underligt att massmedia 
förespråkar en viss typ av matvanor och fysisk träning. Detta kan innebära att medias synliga, 
välmenande antagande är det budskap som ämnas förmedlas och individer som tolkar det ne-
gativt gör så på grund av andra underliggande faktorer. 
 
Vidare törs jag påpeka att människans tendens att relatera till yngre generationer och önska 
sig ungdomlighet vara något av en normalitet. Människor ser sina egna barn växa upp och i 
tur få egna barn, små knyten som formligen sprakar av liv och glädje. Inte så konstigt att 
människor då känner sig gamla och trötta, ungdomen representerar liv och livskraft och är 
därmed något naturligt eftersträvansvärt. Ytterligare bör även nämnas att det troligvis finns 
många människor i världen vilka delar min inställning till mediediskursen och som därmed 
exkluderas från dess manipulation. Avslutningsvis vill jag även ägna den liberala synen en 
tanke. Vill människor genomgå kroppsreformerande behandlingar och/eller kirurgi så låt dem. 
Det behöver inte betyda att de mår dåligt, är missnöjda eller är påverkade av massmedia över 
huvud taget. Det kan helt enkelt förhålla sig så att de önskar göra detta på helt andra grunder 
eller kanske just därför att de kan. Botox anses väl i dagens läge, mer eller mindre, vara ett 
generellt förekommande fenomen som ingen direkt reflekterar över längre. Det kanske är nå-
got som man bara gör för att… 
 
Möjligen fick min strävan efter att ta avstånd från min egen förförståelse, och uppnå en opar-
tisk tolkning, mig att ”måla djävulen på väggen”. Måhända att jag utläst antaganden överdri-
vet negativt eller uppfattat problematik där ingen sådan föreligger och därmed gjort problem-
området större än vad det egentligen är. Vare sig problemet är större eller mindre är det dock 
fortfarande ett problem och därmed befogat kritisk granskning.  
 
6.2.7 Slutsatser 
 
Massmedian utgör oundvikligen en stor del av vårt vardagliga liv och är i mångt och mycket 
länken till vår omgivning. Mediediskursen förmedlar, förespråkar och förstärker ett absurt 
kropps- och skönhetsideal där kvinnan skall vara en smal, slank och atletisk formad varelse 
med en ängels ansikte och ett gudomligt hårsvall. Oavsett ålder skall kvinnans ansikte vara 
ungdomligt, felfritt där hyn skall lystra likt pärlemo samt att hon skall ha ett fylligt, välmå-
ende hår. Detta är emellertid inte allt, stor vikt läggs på att kropp och utseende måste framstå 
som naturligt, det får inte vara något konstgjort över varken det ena eller det andra. Mannen, å 
andra sidan, skall vara en verklighetens Adonis. Han skall ha breda axlar, avsmalnade midja 
och en muskulös, sexpacks torso samt en slät och felfri hy och ett tjockt och friskt hår. Dessa 
konstruktioner ger upphov till rådande värderingar avseende hur den kvinnliga och manliga 
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identiteten är, vilket utmynnar i en ideologi av kvinnligt och manligt. Människan internali-
serar i tur dessa rådande värderingar och interpelleras därmed i ideologin av hur kvinnliga 
kvinnor och manliga män skall vara. Dock kan människan brista, och gör sannolikt så allt som 
oftast, i uppfyllandet av dessa identitetskonstruktioner vilket kan medför en risk av verkliga, 
negativa, och rent av skadliga, konsekvenser för henne.  
 
Med vår tids kommunikationsteknologi förefaller medieutbudet oändligt, varav enbart en 
mindre del presenteras i denna studie, och ett aldrig sinande utbud av massmedias verklig-
hetskonstruktioner erbjuds kontinuerligt. Att människor då påverkas av mediediskursens 
”sanning” är högst troligt och innebär att även följderna blir verkliga. Följder som kan ha po-
tentiellt nedbrytande verkan för individer och medföra både psykisk och fysisk ohälsa vilket 
påverkar deras välbefinnande och leverne negativt. Följder som kan försätta individer i svåra 
och destruktiva livssituationer ur vilka de inte kan ta sig ur själva och därmed fodrar profess-
ionellt stöd och hjälp. Emellertid bör det hållas i tanken att alla människor inte nödvändigtvis 
påverkas negativt av massmedias framställning av den idealiserade kroppen, kanske långt 
därifrån. Det kan till exempel föreligga så kallade riskfaktorer vilka gynnar en negativ mot-
taglighet eller att negativa aspekter ses där inga egentligen finns. Vidare är den tidigare forsk-
ningen mycket begränsat avseende respondenternas åldersspann och nästan uteslutet inbegri-
per barn, ungdomar eller unga vuxna. Om liknande studier utfördes på en äldre åldersgrupp, 
till exempel respondenter i medelåldern och/eller över, skulle troligvis resultaten sett väldigt 
annorlunda ut. 
 
6.2.8 Studiens implikationer för socialt arbete och socialpedagogik 
 
Mediediskursen sätter en tydlig press på människor att uppfylla en absurd och många gånger 
ouppnåelig norm som de, allt som oftast, brister i. Misslyckande av normuppfyllelse kan in-
verka negativt på både individers psykiska och fysiska hälsa vilket kan medföra destruktiva, 
skadliga konsekvenser för deras livssituation. Socialt arbete inriktas på att lösa föreliggande 
sociala konflikter och ge stöd och hjälp till utsatta människor i syfte att främja deras välbefin-
nande och leverne. Att öka medvetenheten för hur ett till synes trivialt fenomen som media 
kan orsaka psykisk och fysisk ohälsa, missbruksproblematik, ätstörningar, självskadebeteende 
och mycket mer blir då av stor vikt för socialt arbete. Genom att öppna upp förståelsen för 
klienters verklighetsförståelse samt vardagsvillkor kan insikt ges i att ett vanligen förbisett 
fenomen kan utgöra den underliggande problematiken. Därmed tillhandahålls möjligheten att 
etablera och synliggöra roten av den samma. Lämpliga resurser kan därefter sättas in på rätt 
plats/sätt och, förhoppningsvis, utgöra en effektiv behandling vilken bistår klienten med att 
hantera och överkomma sin problematik. Inte enbart avhjälpa den tillfälligt. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Något som stod ut starkt under undersökningen var forskningsbristen av genus- och ålders-
spridning inom forskning avseende medias inverkan på människors syn på idealkroppen, 
övervikt samt fetma. Jag reagerade även på bristen av skrivna texter som mediematerial, 
forskningen inriktar sig övervägande på bilder och reklam, samt avsaknaden av deltagarnas 
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djupare tolkning av materialet.  
 
Ur samhällelig, vetenskaplig och social synpunkt anser jag det av vikt att framtida forskning 
inkluderar och undersöker genus i lika utsträckning samt av alla åldrar. Media kan likväl på-
verka, och sannolikt gör så, kvinnor i medelåldern och äldre samt män över universitetsålder 
och äldre. Att människor utvecklas kognitivt, bildar sin identitet samt är mer mottagliga för 
omgivningens tryck i yngre åldrar (Hwang & Nilsson, 2011) innebär inte per automatik att 
man inte påverkas i äldre. Vi är redan medvetna om hur kraftfull medias inverkan vara och 
hur dess framställningar av människokroppen kan leda till ödesdigra konsekvenserna för unga 
individer23. Det är ingen omöjlighet att det samma även gäller för äldre kvinnor samt män i 
allmänhet, bara att det inte synliggjorts än. Vidare anser jag det angeläget att framtida forsk-
ning tar hänsyn till skriven text inom media då även vissa ord och formuleringar kan medföra 
en negativ inverkan för individer. Slutligen anser jag att individers indirekta meningsbildning 
bör tas hänsyn till. Detta då det ger en mer fullständig förklaring till varför och vad de reage-
rar negativt på i mediematerialet, inte enbart att de gör det. Härmed skulle jag vilja föreslå 
vidare forskning bör fokusera på att undersöka dessa ostuderade faktorer i syfte att synliggöra 
potentiell problematik i både aktivt och preventivt syfte. 
 
Vidare skulle det vara intressant att forska om den kontrafaktiska samt paradoxala aspekten. 
Att undersöka varför just ungdomlighet är så viktigt för människan. Som tidigare nämnt 
framgår det tydligt att ett naturligt ungdomligt yttre spelar en essentiell roll. Är inte definit-
ionen av människans naturliga livscykel att åldras? Är det inte naturligt att kroppen visar 
tecken på åldrande ju äldre man blir? Blir då inte ungdomlighet naturlighetens motsats? Vi-
dare att undersöka varför mediediskursens sanning får företräde över egna observerbara, 
borde det inte vara tvärt om? Borde man inte sätta högre tilltro till det man ser i vardagen över 
det man ser på pränt? 
  

23 Se avsnitt 2 Tidigare forskning. 
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Bilaga 2 Kodscheman 
 
Kodschema text 
Magasin Artikel/sida Titel Kodord Tema 

Damernas 
Värld 

1/14-15 The miracle collection Naturlig, perfektion, vacker. Utseende 
2/137 Skönhetens basgarderob Naturlig, magisk, perfektion. Utseende 

3/138 
30 års åldern. Du stannar 
aldrig upp! 

Rynkfri, lyster, ungdom, bra liv. Utseende 

4/152 Boosta brännan Rynkfri, sund, lyster Utseende 

Amelia 

1/7 Se ut som du känner dig! 
Kirurgi, naturlig, rynkfri, välmående, ung-
dom. 

Utseende 

2/31 
Specialister inom 
kroppsformande kirurgi 

Kroppsmissnöje, proportioner, utseende, 
kirurgi. 

Kropp 

3/85 Platt och stark mage! Fin kropp, vältränad, bra för kroppen. Kropp 

4/116-117 Nya lightlyften 
Önskvärd kropp, spänstig hud, naturlig, 
rynkfri, fettfri. 

Kropp 

MåBra 

1/14 
Anti-age utöver det för-
väntade! 

Ungdom, naturligt, perfektion. Utseende 

2/34-36 
Fixa formen på mage och 
rumpa. 

Kroppsform, träning, atletisk kropp. Kropp 

3/38 Du är vacker Frisk, välmående hår Utseende 
4/54-56 Tappa kilon utan förbud Kalorier, matvanor, viktminskning. Kropp 

5/118 
Sommarbruna ben på ett 
ögonblick! 

Sommarfräsch, naturlig, vackra ben. Kropp 

Hälsa 

1/4 
Effektiv hudvård som 
fungerar i verkligheten. 

Rynkfri, naturlig, skönhet. Utseende 

2/84-85 Ät dig vacker! Matvanor, lyster, skönhet, naturligt. 
Utseende 
+ kropp 

3/90 Låt huden lysa! Lyster, naturligt, förförisk. Utseende 

Café 

1/50 
Mr Smith höjer mode-
graden 

Stil, hårvård, naturligt. Utseende 

2/51 
Känn lyftet. Upplev 
känslan. 

Rynkfri, ungdom, uppiggande. Utseende 

3/81-84 App, app, du är för slapp Kontroll, träning, matvanor, välmående. Kropp 

King 
1/110 Redo för rutor Muskler, träning, strandsommar, attraktiv. Kropp 
2/123 Healing haircare Hårsvall, attraktiv,  Utseende 
3/135 Ett snyggare liv Fläckfritt utseende, attraktiv. Utseende 
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Kodschema bild 
Magasin Artikel/sida Titel Förmedling Tema 

Damernas 
Värld 

1/14-15 The miracle collection 
Fläckfri hud, välmarkerat, sminkat ansikte, 
ungdom = vacker kvinna. 

Utseende 

2/137 Skönhetens basgarderob Smink = en nödvändighet. Utseende 

3/138 
30 års åldern. Du stannar 
aldrig upp! 

Felfri hud = ung, vacker, välmående 
kvinna. 

Utseende 

4/152 Boosta brännan 
Ungdom, slankhet och sol = Vacker 
kvinna. 

Utseende 
+ kropp 

Amelia 

1/7 Se ut som du känner dig! 
Rynkfri, felfri hud = vacker, välmående 
äldre kvinna. 

Utseende 

2/31 
Specialister inom 
kroppsformande kirurgi 

Smal midja, inget fett = vacker kropp Kropp 

3/85 Platt och stark mage! Träning = fast, slimmad, atletisk kropp. Kropp 
4/116-117 Nya lightlyften Ung = vacker. Utseende 

MåBra 

1/14 
Anti-age utöver det för-
väntade! 

Rynkfri hud = vacker kvinna. Utseende 

2/34-36 
Fixa formen på mage och 
rumpa. 

Träning = slank, atletisk kropp. Kropp 

3/38 Du är vacker Vackert hår = vackert utseende Utseende 
4/54-56 Tappa kilon utan förbud Hälsosam mat = välmående, smal kvinna. Kropp 

5/118 
Sommarbruna ben på ett 
ögonblick! 

Solbränna och smal, välproportionerad 
kropp = Vacker kvinna. 

Utseende 
+ kropp 

Hälsa 

1/4 
Effektiv hudvård som 
fungerar i verkligheten. 

Felfri hud = vacker kvinna. Utseende 

2/84-85 Ät dig vacker! 
Hälsosam mat = gör kvinnan smal och 
vacker. 

Utseende 
+ kropp 

3/90 Låt huden lysa! Fin hy = vacker kvinna Utseende 

Café 

1/5 Calvin Klein 
Muskler, vältränade kroppar = sexiga, 
attraktiva män 

Utseende 
+ kropp 

2/50 
Mr Smith höjer mode-
graden 

Välmående hår = attraktiv man. Utseende 

3/51 
Känn lyftet. Upplev 
känslan. 

Slät hy = attraktiv och välmående man. Utseende 

4/81-84 App, app, du är för slapp Kroppskontroll = välmående man. Kropp 

King 
1/110 Redo för rutor Muskulös torso = attraktiv man. Kropp 
2/123 Healing haircare Tjockt hår = attraktiv man.  Utseende 
3/135 Ett snyggare liv Fläckfritt yttre = attraktiv man. Utseende 

 
Kodschema denotation Kodschema konnotation 
Vad skildrar bilden? Vad gör bilden intressant? 
Vad syns i bilden (människor, ting etc.)? Vilka associationer ger bilden? 

Hur ser de/det ut? 
Vilka känslor väcker bilden och vad i bilden framkal-
lar dessa? 

Hur är bilden tagen (färg, vinkel etc.)? 
Vilka värderingar läggs in i och vilka attityder till-
skrivs det vi ser? 

Var fastnar blicken? Vad antas fotografen vilja förmedla? 
Är något i bilden dominerande? Är eventuella personer aktiva eller passiva? 
I vilken miljö finns personen/produkten? Vädjar bilden till förnuftet eller känslan? 
Vad förmedlar bilden? 
Källa: http://malmo.se/download/18.76105f1c125780a6228800019030/Bildanalys+%C3%B6vningar.pdf  
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Övergripande kodschema 
Magasin Artikel/sida Titel Antagande 

Damernas 
Värld 

1/14-15 The miracle collection 
Smink döljer orenheter, rynkor och ger ett naturligt 
ungdomligt felfritt utseende vilket gör dig vacker och 
åtråvärd.  

2/137 Skönhetens basgarderob 
Kvinnor måste sminka sig för att vara vackra och må 
bra. 

3/138 
30 års åldern. Du stannar 
aldrig upp! 

Ett ungt utseende på ”äldre dar” är ett måste för att 
vara vacker och må bra. 

4/152 Boosta brännan En solbränd slank kropp gör dig attraktiv. 

Amelia 

1/7 Se ut som du känner dig! 
”Äldre” kvinnor känner sig enbart attraktiva om de ser 
naturligt unga ut. 

2/31 
Specialister inom 
kroppsformande kirurgi 

En slank kropp och smal midja är en eftersträvansvärd 
form, har du inte en sådan kan kirurgi göra dig vacker. 

3/85 Platt och stark mage! En snygg kropp är en stark och atletisk kropp. 

4/116-117 Nya lightlyften 
En vacker kvinna har en slimmad kropp och ungt, 
felfritt utseende. Genom kirurgi kan detta uppnås. 

MåBra 

1/14 
Anti-age utöver det för-
väntade! 

Rynkor är oattraktivt, de måste döljas. 

2/34-36 
Fixa formen på mage och 
rumpa. 

En kvinnlig kropp skall vara fast och atletisk, lösa 
former är inte ok. 

3/38 Du är vacker Har man inte ett vackert tjockt hår är man inte vacker.  

4/54-56 Tappa kilon utan förbud 
Överviktiga kvinnokroppar är inte vackra och detta 
kan åstadkommas utan att svälta sig eller avstå från allt 
”gott”. 

5/118 
Sommarbruna ben på ett 
ögonblick! 

En kvinnas ben är vackra om de är välsvarvade, per-
fekta och solbrända. 

Hälsa 

1/4 
Effektiv hudvård som 
fungerar i verkligheten. 

En kvinna är vacker om hon har en naturligt ungdom-
lig hy. 

2/84-85 Ät dig vacker! 
Du är vad du äter. Hälsosam mat ger en slank, smal 
kropp, vackert hår och hy, det gör dig vacker. 

3/90 Låt huden lysa! En hy med lyster gör dig vacker och åtråvärd. 

Café 

1/50 
Mr Smith höjer mode-
graden 

Vårdat och naturligt hår gör en man attraktiv och stil-
full. 

2/51 
Känn lyftet. Upplev 
känslan. 

Fast och spänstig hud gör män attraktiva. 

3/81-84 App, app, du är för slapp 
Genom kontrollerat utövande av träning, matvanor och 
sinne blir man en bättre och manligare man. 

King 

1/110 Redo för rutor 
Män skall ha välformad torso och sexpack, en plufsig 
kropp är inte attraktivt. 

2/123 Healing haircare 
Tjockt hår och ett vårdat yttre gör en man attraktiv och 
åtråvärd.  

3/135 Ett snyggare liv 
En mans ansikte skall fritt från blemmor och acne för 
att han skall vara attraktiv. 
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