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Syftet med studien är att genom diskursanalys lyfta fram exempel på medias bild av kvinnan. 
Materialet för analysen består av artiklar som berör skönhet, kropp och hälsa i tre nummer av 
tidningen Amelia samt bilder på tidningens omslag. Samtliga omslags bilder visar stylade, 
leende kvinnor som visar hur en kvinna kan, läs ska se ut, vilket följs upp inne i tidningarna där 
vi får förslag på val av handlingar för att uppnå samma (själv)bild. De funna resultaten kopplas 
till socialpedagogikens; det sociala arbetets arena, som handlar om mänsklig tillväxt, relationer, 
kommunikation samt tilltro till individen som kapabel att välja och förhålla sig till rådande 
explicita och implicita normer i den samhälleliga kontexten. Normerna bygger på mönster av 
makt, som kan relateras till uppfattning och attityder gentemot individers delaktighet i samhället 
utifrån hur avvikande val kring skönhet, kropp och hälsa bestraffas. Studien betonar därför 
medvetenhet kring vikten av individers möjlighet till emancipation och resultaten styrker 
tanken om att kvinnor av idag, via media, utsätts för en ständig press i att förhålla sig till medias 
bild av kvinnan, en bild som hon själv genom sina val och aktiva handlande bidrar till att 
upprätthålla.  
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The purpose of the study is to enlighten media’s representation of women though a discourse 
analytical perspective. The material consists of articles concerning beauty, body and health in 
three exemplars of the magazine Amelia combined with photos on the magazines’ front pages. 
All front pages show styled, smiling women showing how a woman can, or should, look like, 
which is followed up inside the magazine where the reader gets suggestions on choice of actions 
to reach the same (self) image. The results are connected to social pedagogy, the arena of social 
work which concerns human growth, relations, communication and faith in the individual as 
capable to choose and relate to explicit and implicit norms in society. The norms are based on 
patterns of power which can be related to perception of and attitudes towards the participation 
of individuals in society. Thin in turn is based on how divergent choices regarding beauty, body 
and health are punished. The study therefore emphasizes awareness regarding the importance 
of individuals’ possibilities to emancipation. The results strengthens the through that women 
today, through media, are exposed to a continuous stress on relating to the medial picture of 
woman, a picture which she herself through choices and actions contributes to maintain.   
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Hur ser du ut? När rakade du dig under armarna senast? Alltså, kom igen, solen skiner, skynda 
dig att vaxa bikinilinjen, köp rätt solskyddsprodukt, eller rättare sagt produkter, för det är ju 
olika till läppar, ansikte, hud och hår liksom. Egentligen borde du ha hatt på stranden, för att 
skydda dig, kanske inte främst mot presumtiv cancer utan mot ålderstecknet rynkor, huvaligen. 
Vet du förresten vilken bikini du skall ta på dig? Troligen inte, det går ju inte att ha samma som 
förra året, i år är det ju ”curves som gäller”1, då behövs kläder som framhäver dem och samtidigt 
andra som döljer de kurvor som under vintern uppenbarat sig på fel ställen på din kropp. Den 
kropp som du borde ha tagit hand om, för länge sedan. Men det är inte för sent, inte alls. Än 
finns hopp för just din kropp och ditt utseende, din skönhet och din hälsa. Se här hur kändisarna 
gjort och ta deras ord som stöd på vägen och nyckeln till ett lyckligare, hälsosammare och 
framför allt vackrare liv i och med din kropp. Det finns bildbevis, se så vacker hon är, hon som 
ler mot dig på vårt omslag. Inga bekymmer, eller jo, visst har även kändisar bekymmer, men 
lugn, det finns lösning på dem också, bläddra vidare så får du veta vad och hur du kan äta, träna, 
sova, sminka dig, förhålla dig, agera och vara rätt… just nu alltså.  
 
Du behöver inte tänka själv, vi förser dig med allt du behöver, listor på över XX antal bra val 
av skönhetsprodukter, livsmedel och träningsformer så vet du vilka du kan, förlåt skall, 
använda. Du får välja själv, för vi vet att du väljer rätt, för du är ju mån om ditt yttre såväl som 
ditt inre, eftersom även du vill vara vacker, åtråvärd, slank, vältränad, ha god hälsa och leva ett 
långt liv. Det vet vi och vi vet att du vet att vi vet, för vi känner (nästan) varandra och vi vet 
vilka behov du har och finns här så att du kan tillfredsställa dem snabbt, enkelt och på samma 
sätt som alla andra kvinnor gör, de som liksom du känner igen sig i våra bilder och texter.  
 
Så sluta noja, bli kroppsstolt, gör bara som Camilla, Malin och Kate, så blir du inte bara slank, 
kroppsstolt och nakensnygg, du får även självförtroende, stil och lär dig hur du får ihop 
livspusslet också, för kan hon - så kan du!  
 

1.1. Bakgrund 
Blomdahl Frej & Eriksson (1998) menar att socialpedagogikens och det sociala arbetets mål 
rent praktiskt handlar om att försöka hjälpa människor att kunna hantera sin vardagsverklighet 
för och i olika livssituationer utifrån vad som är väsentligt i individens liv. Vidare menar 
Madsen (2001) att socialpedagogik handlar om att ha en helhetssyn på människan genom att 
fokusera på människans hela livssituation, varför sociala processer skall se till hela individen 
och dess omgivning.  
 
I människans livssituation ingår enligt Arendts (1988) definition såväl arbete, tillverkning som 
handling, vari arbete är den lägsta nivån av mänsklig verksamhet, en ändlös process som syftar 
till överlevnad och som får sin mening av produktiviteten, inte av produkten som erhålls. 
Tillverkning i sin tur berör skapandet av de ting vi anser oss ha behov av i vår tid, i världen och 
det bruk vi gör av dem. Handlande och tal utspelar sig i väven av relationer mellan människor, 

1 www.amelia.se 
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upprättar relationer som förbinder och skiljer människor åt. Arendt (1988) kallar detta för de 
mänskliga relationernas väv, vilket är en metafor som signalerar ”mellan” människor som 
ogripbart.  
 
Historiskt ses att Locke antog att arbete var egendomens källa, Smith sa att arbete var 
rikedomens källa, medan Marx och Hegel menade att arbete var den process varigenom 
människan producerar sin värld (i Arendt 1988). I dagens samhälle kanske vi skulle kunna drista 
oss till att hävda att arbetet är identitetens källa. ”Vad jobbar du med?”, är en vanlig fråga i 
möten mellan människor.  
 
Möten mellan människor är det som undertecknad har som huvudsakliga sysselsättning, genom 
att vara anställd eller snarare engagerad i ett samverkansprojekt. Att vara anställd innebär inte 
per automatik att vara engagerad, vilket torde vara en grundförutsättning för att kunna möta 
individer i socialpedagogiska verksamheter och ge stöd åt de individer som saknar kraft eller 
resurser att på egen hand hantera sin tillvaro. Projektet syftar till att öka möjligheten till 
anställning för arbetslösa unga vuxna. Målsättningen är att de efter avslutat projekt ska ha 
närmat sig arbetsmarknaden genom att antingen fortsätta till reguljära studier, påbörja en 
anställning eller erbjudas annan arbetsmarknadspolitisk aktivitet. Socialpedagogiskt handlar 
målen om integrering i samhället, där deltagarna förväntas uppleva ökad meningsfullhet i 
tillvaron, ökad livskvalitet och bättre hälsa, vilket torde gagna såväl individ som samhälle. 
Samtidigt ses här ett tydligt fokus dels på arbete, dels på progression för individen och dels på 
samhällets syn på vad som anses viktigt i vår tid.  
 
Arendt (1988) menade att bytesmarknaden är homo fabers offentliga rum, genom att erbjuda 
möjlighet att förevisa sina händers verk och motta uppskattning för det, vilket implicit innebär 
att endast den som äger varor, något som kan bytas, har tillträde till detta offentliga område i 
det kommersiella samhället. Vidare ses att under tillverkningsprocessen bedöms allt efter om 
det överensstämmer med och är gagneligt för slutmålet eller ej. Att bedöma allt efter vad som 
är av nytta tillhör tillverkningens väsen, vari nyttan blir den egentliga måttstocken för livet och 
människornas värld. Detta ger ytterligare betoning på de i projektet ingående unga vuxnas 
utanförskap, vilket kan motverkas av att arbeta socialt med integrering som grundas i att styrka 
individens tilltro till sin egen förmåga genom att bidra till att medvetandegöra hen om 
delaktigheten i sitt eget liv och situation. För socialpedagogens, alltså min egen del, blir det 
viktigt att kunna analysera egna ställningstaganden vad beträffar människosyn och samhälle 
samt vilka konsekvenser de får för min roll i en social kontext där jag skall verka för att bryta 
negativa sociala mönster samt motverka utslagning och segregering. Samtidigt behöver jag 
fundera över hur sättet jag handlar på och är i interaktionen, säger något om vilka förutsättningar 
individen som jag möter, skapar för mig (Bae 1996). Det handlar då om att vara medveten, 
försöka förstå och hantera komplexiteten i kontexten utifrån dynamiken mellan individuella, 
sociala och kollektiva perspektiv.  
 

1.1.1. Problemområde 
Den miljö som det ovan beskrivna projektet likt andra socialpedagogiska verksamheter utgör, 
är en samhällelig kontext, som samlar en heterogen skara individer. Dessa skapar en gemensam 
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värld som existerar endast i en mångfald av perspektiv, genom att individerna ser, hör och 
kommer ihåg varandras handlande. Arendt (1988) betraktar människan inte först och främst 
som ett passivt objekt som utsätts för social påverkan, utan som en aktiv varelse och genom 
hennes vita activa uppstår en gemenskap och meningsfylld värld, som i sin tur sätter gränser 
för våra handlingar.  

I handlingarna ingår ett narrativt element där individen förr mestadels fick influenser från sin 
närmsta omvärld, vilken idag utvidgats tack vare moderna kommunikationsmöjligheter och 
media. Detta innebär samtidigt enligt Solvang (2002) att individen i det västerländska 
konsumtionssamhället skapar och kommunicerar sin identitet via sitt yttre och via produkter. 
Dagligen matas individen med medias budskap, vilka som jag ser det kan antas vara en källa 
till individuell och samhällelig problematik. Anledningen är att individen blir regissör för sin 
egen biografi, men inte nödvändigtvis friare och tryggare genom att tvingas in i arbetsmarknad 
och konsumtion. Detta blir ett slags social frisättning som i sin tur ökar betydelsen av och 
pressen på att kunna förhålla sig till förändring och personliga stiluttryck (Giddens i Solvang 
2002:41). I dessa processer skapar individen föreställningar om världen för att bli medveten, 
samtidigt som varje dominerande tanke stöder sig på ett behov, en önskan eller en vilja, vilket 
kombineras med behovet av anpassning till den yttre miljön. Den yttre miljön kan alltså ses 
kräva delaktighet i samhället, en delaktighet som ger frihet, tätt förbunden med ansvar. Ansvar 
för dig själv som individ, för det egna handlandet och i det ett antal val. 
 
Låt oss betrakta konkreta exempel såsom att försöka ta ett väl avvägt beslut om vilken frukost 
som skall inhandlas, när en av tillverkarna stoltserar med inte mindre än 71 olika sorters 
yoghurt2. Det handlar här om en balans rörande ekonomi, preferenser, miljö, hälsa, 
representation, symbolik och de i sig är begrepp som individen måste bryta ner långt ytterligare 
för att bli greppbara. Eller som en av de unga vuxna jag dagligen möter uttryckte sig; ”Hur jag 
än väljer, kommer jag hem med känslan av att jag kunde ha valt annorlunda”. Detta citat vittnar 
om osäkerhet kopplat till de sociala och individuella implikationer som nämnts ovan.  
 
Mer specificerat ses budskap som explicit vänder sig till den grupp som ses i inledningstexten; 
kvinnor. En kort anblick i magasinet Amelia (nr 3/2011) avslöjar rubriken: ”Här är produkterna 
som är bäst i test. Ta med nästa gång du skall shoppa skönhet.”3 Vilket följs av en lista på 
sammanlagt 27 produkter som en kvinna behöver eller förväntas använda kontinuerligt. I ett 
större perspektiv rör individens val möjligheten att delta i vårt demokratiska samhälle på lika 
villkor, vari Habermas (i Gustafsson 2000:219) betonar att samhället måste grundas i 
mellanmänsklig kommunikation, ett förnuft grundat i ömsesidiga och förståelseinriktade 
relationer, vilket även ger att demokrati förutsätter jämlikar vad gäller kapacitet och 
handlingsutrymme för aktivt deltagande.  
 

2 http://www.arla.se/Default____17780.aspx 
3 Amelia 3/2011:58 
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Arendt (1998) menar att den moderna individen är fångad i ständiga inre konfliktsituationer, 
som härrör från den dubbla oförmågan att känna sig hemma i samhället och att leva utanför 
samhället. Jag gör här en koppling till Camus’ Främlingen, som vägrar anpassa sig till 
samhällets norm, vilket gör honom alienerad (1989). Han har mycket litet gemensamt med 
människorna i samhället, vilket enligt samhället gör honom till ett moraliskt vidunder. Detta 
kan kopplas till Arendts (1998) tanke om att tal och handling med andra, inte mot eller för andra, 
ger upplysning om individens vem, vari isolering eller utanförskap omöjliggör handlande. 
Handlandet har i den moderna tiden ersatts av beteendet som enligt Arendt (1998) bygger på 
en intressegemenskap. I detta resonemang framträder Weber som menade att sociala handlingar 
bör förstås utifrån aktörerna eftersom de handlar utifrån aktuell sinnestämning i en kontext, som 
kan vara större eller mindre grupperingar där vad som är accepterat och inte förmedlas subtilt 
vari anpassning sker självmant genom ett slags självdisciplinering, acklimatisering till den 
rådande normen (Foucault i Gilje & Grimen 1995). I denna kontext rör sig således såväl 
individen som socialpedagogen, vari vi agerar och influerar varandra, vilket medvetande om, 
utgör en av grunderna inom det socialpedagogiska fältet.  
 
Här ses socialpedagogik och socialt arbete handla om gemenskaper där olika dimensioner som 
fokuserar mobilisering, anpassning och demokrati går att skönja (Eriksson 2013:29f). 
Mobilisering går ut på att frigöra individer från marginalisering och förtryck medan anpassning 
handlar om att samhälle och individ anpassas till varandra. Den demokratiska dimensionen 
fokuserar på att stötta individen för att kunna ta hand om sig själv och sin situation. Skillnaderna 
ligger i att ”Det handlar om en individuell självutveckling i motsats till den kollektiva 
självutvecklingen i den mobiliserande dimensionen.” (Eriksson 2013:31). Detta innebär således 
att det inom socialpedagogiken finns olika sätt att tolka och förhålla sig till den, vilket därför 
ger olika användningsperspektiv. Eriksson (2013) säger att ”Varje socialpedagog formar sin 
egen ram”, vilken som jag ser det kan vara situationsberoende utifrån att vi förändras och 
individer vi möter inte är desamma i alla lägen.  
 
Utifrån en socialpedagogisk tanke om såväl mobilisering, anpassning som demokrati, menar 
jag att det är viktigt att medvetandegöras om det för uppsatsen valda fokusområdet. Detta för 
att på så vis skapa insikt i sociala strukturer och kontexter där individen behöver kunna sovra 
och kritiskt granska för att ha möjlighet att göra kloka val och förstå konsekvenserna därav.  
 
Detta kan handla om att sträva efter att följa och passa in inom normerna skapar inkludering då 
de som håller sig inom normen erbjuds samhörighet och tillhörighet med den aktuella 
målgruppen. Samtidigt skapas exkludering av de kvinnor som inte vill, inte har möjlighet eller 
som väljer andra normer för skönhet, kropp och hälsa. Läsaren får jämföra sig med 
omslagspersonerna, som uteslutande är kända kvinnor, med god ekonomi och ett fördelaktigt 
yttre. Det handlar därför enligt mig om en snedvriden mall, en jämförelse med något som kan 
liknas vid en utopi, för vem i vardagen har möjlighet att gå omkring och se ut som nyss stylad 
och piffad inför fotografering till ett omslag? Rubrikerna talar om att livet läsaren lever kan och 
bör förändras, genom att följa tidningens tips, vilka kopplas till nämnda kändisars erfarenheter 
och däri grundade knep samt experters råd, i kombination med tidningens reklam som erbjuder 
lösningar på av tidningen Amelia definierade problem.  Genom att definiera, lyfta fram och 
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behandla problem och deras lösningar med hjälp av fokus på förändring och konsumtion, menar 
jag att Amelia kan antas bidra till skapande och upprätthållande av diskursiva normer för hur 
målgruppen i form av kvinnor i åldrarna 25-40 år förväntas förhålla sig till, välja och agera med 
avseende på skönhet, kropp och hälsa.   
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att belysa exempel på medias bild av kvinnor med avseende 
på skönhet, kropp och hälsa.   
 
 
Frågeställningar 

• Hur framställs kvinnor med avseende på skönhet, kropp och hälsa, i livsstilsmagasinet 
Amelia? 

• Vilka diskurser skulle kunna skönjas? 
 

1.3. Vad jag vill bidra med (Utvidgat syfte) 
Mitt syfte är att med hjälp av diskursanalys av text och bild i Sveriges mest lästa tidning för 
kvinnor, belysa exempel på medias framställning av kvinnan med avseende på skönhet, kropp 
och hälsa. Här kopplas kvinnors förväntade utseende till samhällelig, ideologisk och diskursiv 
makt, som hos individer skapar behov, vilka endast kan tillfredsställas via förändring för att 
eftersträva ideal, baserade på förväntade och socialt accepterade normer. Användande av 
diskursanalys som teori och redskap grundas i antagandet om diskurs som avgörande för vad 
som uttrycks, hur det uttrycks, vilka betydelser det får. Därtill hur text och bild således genom 
socialt betingade mönster påverkar individer, subjekt och samtidigt sätter de normativa ramarna 
för desamma. 

Dessa processer antas upprätthålla den sociala praktiken, vari förändring blir såväl redskap som 
förutsättning. Förändringen, strävan och dess processer är, enligt mitt perspektiv, av 
sisyfoskaraktär då medias bild av kvinnan, alltså omslagets bilder där de vackra, slanka, kända, 
vita och välbeställda kvinnor stylats för fotografering, för merparten av målgruppen ouppnåelig, 
samtidigt som budskapet är det motsatta. Kan hon - så kan du! 

Då media och samhälle påverkar varandra i ett slags växelverkan där normer, referenser för hur 
individer bör framträda och agera skapas, bibehålls och influerar vår vardag, torde det för 
studiens fokus vara relevant att titta närmare på Amelia, som är Sveriges mest lästa tidning för 
kvinnor. Amelia vänder sig till kvinnor i 25–40-årsåldern, som genom att påverka sin livsstil i 
positiv riktning vill ”förbättra sitt liv” där tidningen vill ”vara ett tändstift och hjälpa människor 
att förverkliga sina drömmar i vardagen”4. Innehållsligt fokuseras skönhet, relationer, hälsa, 
mat, mode, träning, arbete, resor och kvinnors situation. Jag menar därför att det vore intressant 
att belysa hur kvinnor framställs med avseende på skönhet, kropp, och hälsa i ett magasin som 

4 www.amelia.se  
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själva uttrycker att de vill bidra till kvinnors förbättrade liv och förverkligande av kvinnors 
drömmar i vardagen. Detta för att öka medvetenheten härom och bidra till ett kritiskt 
resonemang kring normer för skönhet, kropp och hälsa, vilket i sin tur syftar till att genom att 
vara ett inlägg i debatten söka minska den implicita och explicita press som idag läggs på 
kvinnor inom sociala praktiker.  
 

2. Tidigare forskning 
 
”Människans bild av världen är på ett sätt mer verklig än världen själv, för den styr deras 
handlingar” (Englund i Svaleryd 2003:7). 
 
För att arbeta medvetet med socialt arbete och pedagogiskt med värderingar kring jämställdhet 
och hur genus konstrueras gäller det att se sambandet mellan samhällsstrukturer, våra egna 
värderingar samt hur vi tänker och handlar, såväl medvetet som omedvetet (Svaleryd 2003:46). 
Inom ramen för tidigare forskning, relevant i föreliggande studie, ses här dels media och dels 
genus samt deras sampel utifrån en tanke om en socialt konstruerad verklighet. En verklighet i 
vilken vi deltar utifrån tidigare erfarenheter och referensgivande normer och på samma gång 
bidrar till dess skapande och vidmakthållande.   
 
Här framträder media tydligt som en påverkansfaktor och potent aktör både via, som i denna 
studies fall, tidningen Amelia, men samtidigt även via reklam däri, vilken då syftar till att läsare 
skall konsumera produkterna som marknadsförs. På samma gång ges reklamens 
produktbudskap bärighet via att tidningens innehåll på olika sätt kopplas till produkterna, som 
ges symboliskt värde för konsumenterna, för kvinnorna (Hirdman 2002). Därtill blir reklamens 
budskap betonade när redaktionellt material utformas likt reklam och vice versa. Andén-
Papadopoulos (1996) menar att reklam skall inkluderas i övrigt medieutbud vad beträffar 
konstruktion av den sociala verkligheten, varinom studier har visat att det ofta finns diskrepans 
mellan målgruppers ekonomiska möjligheter och de budskap som berör skönhet, kropp och 
hälsa i media. Istället vävs produkterna in i de berättelser som av tidningen porträtteras via 
kända och i viss mån okända människors livsöden och de av tidningen vidstående 
beskrivningarna av hur läsaren med hjälp av att köpa produkterna eller att följa råden kring 
skönhet, kropp och hälsa kan förändra sig i riktning mot de mål som av tidningen definierats 
eftersträvansvärda (McCracken 1993:3f).  
 
Vidare ses att medias bild av kvinnan starkt bidrar till den bild som hamnar i fokus dels för 
individen och dels för kollektivet, samhället, varinom normerna för skönhet, kropp och hälsa 
befästs och bildar ramverk för målgruppen (Kleberg 2003). Målgruppen är enligt ovan kvinnor, 
vilka ur ett genusperspektiv sätts i relation till motsatsen ”män” och inom medieforskning 
hamnar i relationer knutna till maktförhållanden, vilka i sin tur kopplas till föreställningar om 
manligt, kvinnligt och var makten över mediernas innehåll återfinns.  
 

2.1.1. Maktaspekten 
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Huruvida makten ligger i media eller dess publik debatteras bland annat av Foucault (2000) och 
Fiske (1991), enär den förstnämnde menade att media har makten över publiken, medan den 
sistnämnde invände. Foucault (2000) hävdade att människors konsumtion av media innebär att 
de tar till sig budskap som är språkligt (och visuellt) konstruerade i enlighet med diskursen så 
att de blir lätta att förstå. Det innebär i en förlängning att budskapen konformeras och därigenom 
kan antas hindra individens kritiska tänkande i sociala praktiker som det är svårt att lösgöra sig 
från. Detta argument är enligt Guntlett (2008) svårt att motsäga eftersom det innebär ett slags 
moment 22 där du som individ och konsument av populärkultur via media, omedvetet befinner 
dig i ett slags passiv, icke-kritisk roll. Här bidrar medias formuleringar enligt Foucault (2000) 
till att upprätthålla den diskursiva makten genom att implicit förtrycka och utesluta avvikande 
tolkningar av medias framställningar.  

Fiske (1991) å sin sida menar att populärkultur skapas av publiken och således inte är 
producerad av industrin, istället skapad i samklang där publiken använder populärkulturen i 
media för att skapa sin kultur. Detta argument får stöd av att det som media producerar, endast 
konsumeras om publiken vill ha det, vilket hänskjuter makten över vad som produceras till 
publiken. ”Culture is a living, active process: it can be developed only from within, it cannot 
be imposed from without or above” (1991:23).  

Fiske (1991) menar vidare att det är individer, inte en massa som utgör publiken som förhåller 
sig till populärkulturen. Publiken är aktiva konsumenter drivna av önskan om innovation och 
förändring, till skillnad mot Foucaults diskursiva maktaspekt där gruppen av individer som 
konsumerar liknande produkter genom sina handlingar befäster den sociala praktikens normer. 
Dess normer påverkar och påverkas därigenom av såväl subjekt som praktik. Samtidigt säger 
Fiske (1991) att det finns en avsedd mening, tolkningspreferens från producenternas sida, som 
konsumenterna har att förhålla sig till, vilket innebär ett aktivt meningsskapande, 
tolkningsmöjligheter såväl som refuseringspotential. Fiskes (1991) ståndpunkt kan och har här 
kritiserats för en alltför stor tilltro till individens självständighet i relation till medias utbud och 
påverkan, medan Foucaults (2000) resonemang innebär motsatsen så till vida att allt som sker 
antas vara präglat av maktstrukturer.  

Gauntlett (2008) balanserar dessa ståndpunkter genom att hävda att det är svårt att utröna hur 
stor inverkan en specifik del av en individs omvärld påverkar, alltså ett visst TV-program eller 
en viss tidning. Detta eftersom vad som influerar och på vilket sätt dels är individuellt beroende 
av individens erfarenheter, förförståelse och kontext, dels beroende av mediet själv, hur det 
presenteras, i vilken miljö, tillfälle, antal gånger och dels vilket innehåll som presenteras vid 
vilket tillfälle. Därtill även vilka möjligheter individen har till att ta del av materialet vid den 
aktuella tidpunkten och så vidare i en synbart oändlig uppsjö av alternativa, samverkande 
kombinationer av faktorer som både ses ur ett intertextuellt, men kanske framför allt 
intersektionellt perspektiv.  

2.1.2. Olika perspektiv 
Tidigare studier visar vidare att medias effekt på sin publik inte är statisk, utan dynamisk; att 
de inte går att förutsäga eller fastställa, men ej heller att negligera eftersom de finns (Frazer 
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1987; McRobbie 1999:50; Gauntlett 2008:191). Samtidigt menar Gauntlett (2008) att när 
forskningen avfärdar den direkta överföringsmodellen med hänvisning till att läsarna kan 
förhålla sig distanserat och till och med att kritisera innehållet, innebär inte det att påverkan 
motbevisas. Kritisk hållning till innehållet kan dels grundas i divergerande åsikter och 
erfarenheter men även i att en och samma tidning ibland ger kontradiktoriska budskap, vilket 
kan skapa ställningstagande eller osäkerhet som i sin tur föder kritik då ett av syftena med 
mediekonsumtionen enligt ovan är att söka trygga referensramar.  

Inom medieforskning med fokus på kvinnor framträder historiskt två olika perspektiv. Det 
första ses i form av stereotypisering som bygger på ett slags passivisering av målgruppen som 
genom att via media lockas med ”realistiska” bilder av hur en kvinna förväntas vara. Detta är 
då en blandad bild av en kvinna som dels är konsument av produkter för sitt utseende och till 
det perfekta hemmet, dels är kärleksfull i relationer, samt njutningsfull inom de diskursiva 
ramarna. Här befästs och sprids dessa budskap genom att inlemmas efter förväntningarna 
(Hirdman 2002). Det andra perspektivet bygger istället på kvinnor som en aktiv målgrupp som 
tolkar och förhåller sig till innehållet utifrån sina egna behov, vilka legitimerar media som 
underhållning och njutning samtidigt som kvinnor antas kunna distansera sig och vara kritiska 
till innehållet (Ang 1985; Radway 1984). Nutida forskning inom media utifrån ett 
genusperspektiv utgår från att innehållet i media är ett selektivt urval och en representation, 
således en konstruktion av den verklighet vi uppfattar och förhåller oss till, vilket skall ses i 
motsats till den tidigare så kallade överföringsmodellen som menade att media speglade 
verkligheten (de Lauretis 1987; Rakow 1992).  
 

2.1.3. Målgrupp 
Oavsett vilket perspektiv som antas som utgångspunkt framträder medias representationer, 
medias bild av målgruppen, i detta fall kvinnan i dess text och bild som måste ses som 
stereotyper grundade i generaliseringar kring grupper som kopplas till kön, klass, etnicitet och 
sexualitet. Exponering eller icke-exponering, innebär dels kategoriseringar, dels 
marginalisering av olika grupper och samtidigt befästande av skillnader dem emellan. På 
samma gång bidrar skillnaderna till normbefästelser och skapandet av exkludering av dem som 
avviker från normen (Hall 1997; Kleberg 2003).  
 
Exponering respektive icke-exponering bidrar här enligt Kleberg (2003) till hur de olika 
karaktärsdragen eller grupperna ges betydelse ur ett maktperspektiv. De som syns, finns och får 
bekräftelse på att det är rätt att just de syns, medan de som av en eller annan orsak inte tillåts 
synas, heller inte inkluderas i ”tänket”, alltså det som naturligt sett finns runt oss och inte 
behöver reflekteras över. Detta lägger an ett diskursteoretiskt perspektiv på normativa och 
normerande sociala praktiker, vilket kopplas till diskurs som konstituerad och konstituerande 
(Fairclough 1992). Som exempel ses undersökningar som visar att den kvinnliga kroppens 
skönhet ofta baseras på att vara slank (Dittmar et al 2000; Emslie i Gauntlett 2008), vilket 
framför allt ses i tidningar riktade till kvinnor, medan tidningar riktade till män oftare visar 
kurviga kvinnor, vilket Gauntlett (2008:88) avfärdar med att den relativa slankheten är av 
underordnad betydelse då tidningar generellt sett sällan eller aldrig låter en tjock individ 
avbildas som representativ för rådande ideal för skönhet, kropp och hälsa. 
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2.1.4. Kvinna-individ-samhälle 

Vidare noteras återkommande fynd inom medieforskning med fokus på veckopress och 
kvinnor, i form av ökad sexualisering och en uppluckring av gränserna mellan privat och 
offentlig sfär. Winship (1987:66f) framhåller att veckopress riktad till kvinnor tenderar vilja 
skapa intima rum av gemenskaper genom att bygga upp en relation, ett ”vi” mellan tidningen 
och den potentiella läsaren (Ballaster 1991:9). På så vis hamnar dessa två fynd i ett slags 
synergistisk samverkan då det torde vara enklare att dela med sig av sin privata sfär, ju närmare 
en relation upplevs. Detta kopplar Hirdman (2005) till vem som har makten att bedöma vad 
som skall lyftas i offentligheten eller ej. Dels exkluderas vissa gruppers angelägenheter, 
samtidigt som de ”privata” angelägenheter som inkluderas i den offentliga debatten, fråntas 
privilegiet att vara privata, vilket kan ses som steg nedåt på skalan över vilka ärenden som anses 
ha värde. Dock noteras att framlyftandet av vissa frågor så som prostitution, familjerelaterat 
våld och abort bidragit till att tona ned den skam och tabu som tidigare kopplats till dylika 
ärenden av privat natur (Kleberg 2003).  
 
Privata ärenden kan även kopplas till individperspektivet där Sandberg (2004) beskriver vilka 
effekter medias framställning av exempelvis övervikt får för den generella uppfattningen av 
övervikt i samhället, vari hon menar att övervikt tenderar att ses som en subjektiv hälsorisk, 
skapad utifrån medias bild av övervikt som ett implicit val, styrt av oförmåga hos individen. 
Synen på individen som bärande ansvar för sitt eget handlande, sin egen skönhet, kropp och 
hälsa förstärks idag av media som av Sandberg (2004)  framhålls som den mest potenta aktören 
när det gäller att identifiera, definiera, varna för och upplysa om risker för allmänheten. 
Begreppet risk ses förändrat över tid där vi i det moderna samhället hänför risktagande till 
individnivå och definierar risk som avvikelse från normalitet. Här träder återigen media in 
genom att förstärka och underhålla debatten där journalistiken tar över vetenskapligheten och 
samtidigt påverkar individers uppfattningar av fenomen.  
 
Bildtgård (2002) menar i sin avhandling att risksamhället är en stark faktor för individens val 
av exempelvis mat då samhällelig expertis i media anmodar individer att äta ”rätt”, utifrån olika 
risker med att äta ”fel”. Expertis i media kopplas av Johansson (2006) till den ökande 
självhjälpskulturen, det fenomen där individer söker och finner information om och hjälp med 
allt från hälsa och psykologi till matlagning till inredning. Johansson (2006) menar att media 
träder in och fungerar behovstillfredsställande genom att ge mening och skapa identifikation, 
trygghet och samhörighet. Gauntlett (2008) lyfter självhjälpskulturen för kvinnor som 
fokuserad på specifika behov, problem som behöver lösas. Lösningen står då att finna i 
populärkulturens betoning av att med hjälp av en solid självkänsla och positivt tänkande, kan 
vem som helst göra vad som helst. Dock förordas individen endast göra det som kommer 
inifrån, absolut inte följa förväntningar, vanor eller traditioner (Ibid. 2008:245). Detta ger dels 
en dubbelhet och dels förstärks känslan av att vad individen gör, verkligen kommer inifrån 
henne själv och inte är en pålaga från exempelvis media eller den diskursiva praktiken.  

Vidare noteras koppling mellan kultur och social tillhörighet där målgruppens syn på skönhet, 
kropp och hälsa tenderar stämma överens med den media som målgruppen konsumerar så att 
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rådande värderingar befästs. Svederberg och Svensson (2001) poängterar att information 
rörande livsstil såsom skönhet och hälsa främst når välutbildade och då appellerar till känsla 
och attityd, vilka genererar en kollektiv förståelse och upplevelse av tillhörighet och 
identifikation med sin egen grupp, målgruppen och den därinom diskursiva praktiken.  
 

2.1.5. Bild eller förebild 
Här framträder ett begrepp i media som berör de på omslagen bildligt presenterade och i artiklar 
verbalt beskrivna kvinnorna och deras erfarenheter, vilket handlar om förebilder, att vara och 
stå som förebild för en målgrupp bestående av kvinnor. Gauntlett (2008) listar sex olika 
förebilder; den lyckade/framgångsrika, den som lyckats trots svåra omständigheter, den som 
lyckas trots att han eller hon utmanar stereotypen, de med klanderfritt leverne, outsidern och 
familjeförebilden. Förebildernas inverkan är omtvistad men generellt enas forskare om att 
”förebilder är personer som, antingen genom att utöva någon form av inflytande eller helt enkelt 
genom att vara beundransvärda på ett eller annat sätt, har inverkan på andra (Nauta & Kokaly 
2001:82, min översättning). Denna inverkan från förebilderna skall dock inte ses som att 
publiken använder dem rakt av som modeller, utan snarare som att de representerar delar av en 
livsstil som publiken finner positiv och därigenom anammar vissa drag, attribut och attityder 
som de finner betydelsefulla i sin egen kontext och därför använder dem i skapandet av bilden 
av sig själva. Awan (i Gauntlett 2008:228f) menar att det kan liknas vid verktygslåda med 
identitetsskapande redskap.   

2.1.6. Sammanfattning 
Vi kan mot bakgrund av ovanstående konstatera att forskningen visar att media på starka 
grunder kan anses bidra till bilden av hur en kvinna förväntas se ut med avseende på skönhet 
och kropp samt hur hon bör förhålla sig med avseende på hälsa och sammantaget vad beträffar 
agerande och attityd, samtidigt som media inte står som ensam faktor, kopplat till individuella, 
kontextuella och temporära faktorer jämte etniska, sexuella, klassrelaterade och i stort sociala 
implikationer, vilka alla påverkar och samverkar ur ett intersektionellt perspektiv.  

2.2. Teori och centrala begrepp 
 

2.2.1. Skönhet, kropp och hälsa 
Definition av skönhet handlar som vi alla vet om att skönhet ligger i betraktarens ögon, men i 
detta fall måste det även belysas att betraktaren är av kritisk och vansklig art. Detta eftersom 
betraktaren i form av media företräder kommersiella intressen i vad som kan kallas 
envägskommunikation samt har en icke personlig relation till läsaren, som i sin tur betraktas 
och bedöms av andra individer inom samma sociala praktik (Ferguson 1983; Frazer 1987) . Här 
påverkar tidningens normer och skönhetsreferenser hur kvinnor ser på varandra och med vilken 
förförståelse och förväntan om skönhet som vara och agerande bedöms (Ballaster 1991). I 
jämförelse med förmoderna samhällen noteras att referenserna, normerna för vad som är 
förväntad skönhet har förskjutits. Tidigare har kvinnor behövt förhålla sig till en förändrad 
kropp efter pubertet, graviditet och i samband med åldrande. Idag erbjuds valmöjligheter och 
kvinnor uppmanas implicit och explicit att inte godta de tidigare förväntade förändringarna, 
utan istället att själva styra, själva ta kontroll över förändringsprocesserna. Kontrollen innebär 
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då att förhindra det naturliga och istället inlemma sig i den kulturella diskurs som framhåller 
ungdom och ett fördelaktigt yttre som värdefulla parametrar i jakten på skönhet utifrån vår tids 
normer (Dittmar 2000).  
 
Kropp kan här definieras som den fysiska dito, vilken alltså individen förväntas vara medveten 
om dels som uttryck för utseende och skönhet, dels som uttryck för identitet och status där 
kroppen likt skönheten och sedermera även hälsan, blir en markör på att och hur väl individen 
medvetet använder och tar hand om den. Här används kroppen som ett redskap att tukta, 
disciplinera och visa som symbol för tillhörighet inom rådande sociala normer och praktiker 
(Hirdman 2001). Att förhålla sig till rådande normer och referensvärden blir därigenom en del 
av individens arbete med att vara medveten om sin kropp, vilken skall formas och över vilken 
individen alltså förväntas ha utseendemässig såväl som funktionell kontroll. I strävan efter hälsa 
och en hälsosam kropp, träder idag media in och erbjuder oss tips, råd, produkter och stöd i 
processen av handha kroppen, hälsan och därmed livet, vilket kan kopplas till det moderna 
konsumtionssamhället. Historiskt har kroppen fungerat som ett redskap för att leva och 
överleva, medan vi i dagens konsumtionsinriktade samhälle, för att leva förväntas konsumera 
för att förändra kroppen inom ramen för aktuella, föränderliga normer.  
 
Förändring av de sociala praktikerna och normerna kan noteras över tid då det skiljer avsevärt 
mellan Zorns kullors och Twiggys BMI-värden5. Detta kopplas till skiftande ideal, men också 
till att den kropp som förr betraktades som av naturen eller Gud tilldelad, idag är ett krävande, 
potent och samtidigt labilt redskap i interaktion med andra människor, där ansvarsbördan läggs 
på individen både gentemot samhället, sig själv, sin kropp och sin hälsa (Beck 1986: 213f; 
Giddens 1991:258). Vidare ur ett kontextuellt perspektiv relateras definitionen till de sociala 
praktiker inom vilka begreppet hälsa används, varinom det idag här i västvärlden är starkt 
kopplat till kroppen där Bauman lyfter hur samhället implicit via normer och explicit via 
statistiska underlag och mätmetoder såsom midjemått och BMI ger ramar för den normala och 
hälsosamma kroppen (2001:139).  
  
Begreppet hälsa kan definieras dels temporärt kopplat till variationer över tid då hälsa på 1800-
talet och 2000-talet torde divergera betydligt i fråga om innebörd och referentiella mått. Därtill 
kan hälsa definieras utifrån olika kulturella kontexter där dess betydelse hänger ihop med 
betydelsen av begreppet inom den sociala praktiken utifrån vilket värde det tillmäts av de 
ingående individerna, vilket kan exemplifieras med hur hälsa för kvinna i Afrika kan handla 
om att överleva, orka skaffa mat för dagen och kunna reproducera sig, medan det i för en kvinna 
i Sverige kan handla om att förverkliga sina intressen för att uppnå livskvalitet samt social 
status. Vidare kan hälsa definieras utifrån olika perspektiv där Världshälsoorganisationen 
[WHO] skriver att hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO)6. Ur ett humanistiskt 
perspektiv handlar hälsa om individens upplevelse av välbefinnande. Skillnaden mellan dessa 

5 [Body Mass Index] 
6 http://www.who.int/en/ 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html 
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perspektiv kan belysas genom att det sistnämnda betonar individens subjektiva upplevelse, 
medan den förstnämnda har en mer objektiv ansats. Kopplat till dagens samhälle där individens 
ansvar gentemot sig själv och samhället ses de kunna fungera komplementärt, samtidigt som 
individansvaret genomsyrar dem båda och hamnar i fokus här.  
 

2.2.2. Media 
”Veckotidningar utgör en del av vår vardagsmiljö vare sig vi köper dem eller ej. Deras 
framsidor möter oss i mataffärer, pressbyråer och skyltfönster ” (Hirdman 2001).  
 
Tidningar som riktar sig till kvinnor utgår i allmänhet från att alla kvinnor är potentiella läsare, 
vilket kan jämföras med att tidningar som riktar sig till män istället lägger fokus vid specifika 
intressen (Ferguson 1983; Winship 2001). Genom att tydligt rikta sig till kvinnor, skapas bilden 
av vad det innebär (eller bör innebära) att vara kvinna (Hirdman 2001). Här framträder 
begreppet homosociala band, som syftar till identifiering för inkludering eller exkludering, 
vilket blir ett redskap för tidningen i skapandet av gemenskaper grundade på könstillhörighet.  
 
Medier och dess konsumenter, i detta fall läsare, verkar i ett slags symbios där media tolkar 
konsumenternas behov för att kunna nå ut med sina budskap, vilka enligt media svarar mot 
nämnda behov. Behoven hos läsarna handlar enligt Dyer (1993) om eskapism och 
önskeuppfyllelse där media genom fiktion och realism erbjuder en värld som potentiellt kan 
realiseras för läsaren om denna följer de råd och tips som tidningen på olika sätt presenterar. På 
så vis ger tidningen tillfredsställelse av verkliga behov, samtidigt som tidningen själv definierar 
vad som faktiskt är läsarnas behov. 
 
Behoven fokuseras kring kvinnans skönhet, kropp och hälsa där bilden som tidningen ger 
läsaren, bygger på en självrannsakan hos läsaren, som förväntas granska sin kropp och sitt liv 
för att potentiellt finna de ”fel” som tidningen kan bidra till korrigering av. Råd och tips som 
motsvarar läsarnas behov (oavsett vem som definierat dem) förevisas på olika sätt genom en 
kombination av underhållning och råd där tidningen via repetition av teman vill skapa intimitet 
och närhet till läsarna som väntas känna igen sig, vilket ökar förtroendet att lita på och 
sedermera följa de råd eller köpa de produkter, som erbjuds lösa de problem som framställts 
som ”gemensamma” och lösningsbara (Winship 2001:53; Jameson 2000).  
 
Utifrån medias bild av skönhet, kropp och hälsa ligger stort fokus på disciplinering av kroppen, 
vilket antas ge ett bättre mående, stärkt självbild och ökad upplevelse av lycka och lyckande. 
Här ses medias budskap riktas till samtliga läsare, (i det här fallet kvinnor), vilka förväntas 
underkasta sig rådande normer om vikten av medvetenhet kring kroppen som formbar och 
samtidigt som redskap för att välja sin identitet inom de sociala praktikerna där kroppen på så 
vis blir en symbol för individens medvetenhet och förmåga till disciplinering, vilket implicit 
påverkar maktrelaterad såväl som kulturell status. Att välja bort denna medvetenhet, kopplas 
dels till potentiell dumhet, dels till uppenbart normbrytande och dels till ett risktagande, vari 
individen även riskerar ligga samhället till last via ohälsa såsom exempelvis överviktsrelaterade 
sjukdomar.  
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Samtidigt äger media en form av definitionsmakt där formuleringarna anger samhällets syn på 
förhållandet mellan kropp och individ. Som exempel väljer GöteborgsPosten [GP] att 
presentera Folkhälsoinstitutets resultat kring svenskars livsstil i följande ordalag; ”Förra året 
var 36 % av svenskarna överviktiga med ett BMI mellan 25,0 och 29,9. 13 % led av fetma med 
ett BMI över 29,9. Elva procent röker dagligen. 2,1 % har använt Cannabis”.7 Här noteras för 
det första att tidningen gör en distinktion mellan att vara och att göra, vilket implicerar 
förhållandet mellan individ och identitet och graden av påverkbarhet. För det andra noteras 
valet av verbet lida, vilket explicit anger att individer som utefter BMI-referenserna befinner 
sig inom ramen för fetma, följaktligen lider av det.   
 
Samma tidning erbjuder riskeliminerande lösningar, alltså förändringar, som individen kan 
välja i form av dieter, träning, terapi och kirurgi, som skall användas för att kontrollera sin 
kropp och ta ansvar för sin hälsa. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte finns ett 
”en gång för alla”, då förändring av kropp och hälsa är ett livslångt projekt, till vilket individen 
kontinuerligt ges nya referenser och riskbedömningar, kopplade till mer eller mindre 
vetenskapliga rön, som inlemmas i de sociala praktikernas normer.  
 
Bauman (2001: 133f) menar att individer jämförs och jämför sig själva i sociala interaktioner, 
vari normerna för skönhet, kropp och hälsa speglas och den som inte lyckas, riskerar att dömas 
för svaghet, att ha dålig karaktär och då uppleva skam och exkludering. Eftersom individens 
självbild uttrycks via kroppen i form av dess form, skönhet och hälsa, måste den ständigt 
underhållas och förändras i takt med samhällets skiftande normer. Samtidigt ligger dagens 
explicita ansvarsbörda på individen, vilket innebär en risk att de sociala praktikernas, 
kontexternas inverkan osynliggörs. Detta kan kopplas till de generellt riktade budskapen i 
Amelia där samtliga läsare, alla kvinnor, förväntas kunna välja att följa dem, trots att kvinnorna 
är en tämligen heterogen grupp vad beträffar förutsättningar och livssituation vilket leder till 
oförstående från betraktarens sida och blir till en börda för individen som kan uppleva sin 
eventuella avvikelse från medias bild av kvinnan som ett personligt misslyckade frikopplat från 
samhällelig kontext och dito ansvar. Här adderar Frasier 1995:287f) att individer eller grupper 
som hamnar utanför de normativa ramarna på samma gång både blir offer för sin dåliga hälsa 
och ansvariga för densamma, vilket för individen leder till exkludering och från samhällets sida 
bidrar till diskriminering (Fox 1993:135).  
 
Bauman (2001:135) adderar här att människor idag upplever osäkerhet kring sina kroppar, dess 
skönhet och hälsa, eftersom referenserna ständigt ändras och de sociala praktikerna innehåller 
risker såsom fetma, vilket kan drabba alla, när helst vi inte tar vårt individuella och samhälleliga 
ansvar och vaktar på vår kropp och hälsa. Greer (1999) menar att media skapar denna osäkerhet 
som de med hjälp av reklam säljer lösningen på via hälsoprodukter, skönhetsprodukter och 
skönhetsingrepp. Greer (1999) argumenterar vidare för att skönhetsideal inte bara påverkar 
kvinnor som tar del av det riktade innehållet i form av artiklar och reklam, även människor i 
allmänhet influeras av medias bild av kvinnan och kvinnlighet, de ideal som framträder 
kopplade till skönhet, kropp och hälsa. Detta kan antas få till följd att pressen på kvinnor att 
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följa de normativa idealen, implicit ökar. Samtidigt kontrar Walter (1998) med att kvinnor har 
glädje av skönhet, kan finna det underhållande och vara ett självständigt val, inte påtvingat av 
kommersiella intressen.  
 
Tidningar riktade till kvinnor förefaller här genom att sätta kvinnans kropp i centrum för 
innehåll, tilltal och uttryckta behov, se sina läsare som, och samtidigt göra dem till, 
konsumenter, vilket enligt Hirdman skall ses som uttryck för igenkännande och identifikation, 
tillhörighetsskapande livsstil (Ballaster mfl 1991; Hirdman 2001:38; McCracken 1993). Carey 
(1989) adderar att journalistik producerar konsumerande subjekt, en publik som av media 
formas i syfte att skapa delaktighet, deltagande och gemenskap. Konsumtion utgår från 
potentiell köpkraft, vilket kan relateras till sociala grupptillhörigheter, där tidningen både 
definierar sin publik och samtidigt förmedlar referenspunkter för andra individer, vilket återigen 
pekar på inkludering och exkludering via normativa budskap samt möjligheterna att delta i de 
sociala praktikerna. Kunelius (1996:261f) menar att media tematiskt via repetitioner 
konstruerar sin genre utifrån den bild de har av sin publik. Här blir alltså tidningens 
föreställningar om publiken strategiska redskap i utformningen av densamma då dess form 
influerar läsarnas ”field of vision” (Barnhurst & Nerone 2001:6f). 
 

2.2.1. Bilder 
”Där har vi henne uppvisad, ut- och invänd, in till döden tillgänglig, inbjudande, vacker och 
framför allt där för att bli sedd, synad, bedömd och åtrådd” (Hirdman 2008:11). 
 
På grund av vår nutida globalisering har bildernas språk kommit att homogeniseras och verka 
inom likartade ramar, vilket påverkar synen på det som avbildas, i detta fall kvinnan och då 
även synen på sig själv, den kvinnliga läsaren. Dessa normativa referensramar förstärks av 
medias tematiska inriktning med repeterade budskap, återkommande bilder som talar samma 
språk, visar snarlika bilder och i vissa fall även samma kvinna som fotograferas. På samma 
gång skapar bilderna relationer dels mellan tidning och läsare, dels mellan den som talar 
(kvinnan på bilden) och budskapet samt återigen läsaren, vilket skapar känslan av familjära 
relationer som är ”naturliga”. Då bilden är av karaktären fotografi, blir den en garant för att det 
som förmedlas är sant, vilket ökar ju mer familjärt ett objekt är (Hartley 1996: 202f).  
 
Bilder används således av tidningen för att locka och bibehålla sin publik, via ett personligt 
tilltal. Det blir med hjälp av det personliga tilltalet människor som talar, kvinnan på bilden talar 
till mig som läsare och berättar vad hon gjort och hur, vilket skapar en referenspunkt för läsaren, 
för kvinnor. Bilden avbildar en temporär verklighet som tolkas som kontinuerlig sanning. En 
sanning som följer kvinnan oavsett läsare eller ej, eftersom en bild inte behöver läsas, den räcker 
att skymtas, ses där den finns exponerad på olika platser i de sociala praktiker som individer 
vistas i. Genom att visa upp kvinnliga kroppar, väcks både begär och idealisering samtidigt som 
bilden kan locka fram en längtan att bli sedd, sedd för sin kropp, denna kropp som kan användas 
som redskap för att positionera sig i samhället med avseende på både skönhet, hälsa, kön 
etnicitet och klass (Hirdman 2001).  
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Enligt Becker (1998:19) hämtas idag mycken kunskap ur bilder, bilder som förmedlar 
värderingar och attityder genom att direkt, utan omvägen via det skrivna ordet, berör oss 
känslomässigt och intellektuellt. Samtidigt ses att bilder kan förmedla saker som inte skulle 
vara accepterade att skriva eller säga, vilket i sin tur implicit befäster maktpositioner utifrån 
relationer kopplade till grupptillhörighet baserade på kön, etnicitet och klass, men även mer 
specifikt baserat på utseende, skönheten (eller ej), hur kroppen ser ut och hur det är ställt med 
hälsan (Hirdman 2001, Hartley 1996; Lutz & Collins 1993; Pultz 1995). 
 
Hirdman (2001) menar att just bilder producerar kunskap om människors relationella status. 
Det är exempelvis accepterat att en individ av högre social status betraktar och granskar en av 
lägre status, men inte tvärtom. Bildernas utformning såsom blickar, poser och miner influerar 
både uppfattningen av andra och av oss själva, samtidigt som det signalerar vad som är 
accepterat för en kvinna vad beträffar uttryck via kroppen (Ibid 2001:50).   
 
Som exempel ses blicken där direkt ögonkontakt signalerar direkt budskap och befäster den 
intima relationen (Lutz & Collins 1993:197). Jämte blicken ses ansiktet, vars fokus ligger på 
munnen i form av leenden, vilka signalerar en okomplicerad relation och lättillgängligt budskap 
(Hirdman 2000:124).  
 

2.2.2. Genus 
”Genus är den repeterade stiliseringen av kroppen, ett antal repeterade handlingar inom ett 
starkt reglerande ramverk […]” (Butler 1990:43f).  
 
Detta innebär att genus konstrueras, förändras och påverkas av individers agerande inom sociala 
praktiker (Butler 1990; Connell 1987:195; Whitehead 2002). Samtidigt ses att genus interagerar 
med faktorer som ålder, etnicitet och klass, vari ett fokus på genus inte implicerar att kön är 
överordnad andra maktasymmetrier (Lycke 2003:53). Snarare bör de olika implikationerna 
studeras såsom förekommande och samverkande, synergistiska.  
 
I denna studies fokus framträder genus i text och bild, vari ”livsstilsmagasin för kvinnor” på 
förhand definierat och kategoriserat publiken, vilket medför att budskapen då de riktar sig till 
kvinnor, ger referensramar för hur kvinnor och kvinnlighet skall betraktas. Här framträder 
kvinnliga egenskaper och kvinnors sociala praktiker med fokus på skönhet, kropp och hälsa. 
Kroppen, den kvinnliga kroppen hamnar i fokus där texterna talar om vilka normer som råder 
och bilderna avslöjar hur det ser ut när normerna efterlevs. På samma gång som kvinnan 
porträtteras, befästs motsatsen ”mannen” utifrån en tanke om förväntad heteronormativitet, som 
impliceras genom hur kvinnorna avbildas med hjälp av uttryckta känslor, begär, blickar, 
kroppsspråk och klädsel (Ambjörnsson 2004:13ff; Bäckman 2003; Fundberg 2003; Nilsson & 
Sandström 2000). Heteronormativiteten blir en diskurs där det knappast står att finna någon 
icke påverkad individ eller rättare sagt dennes kropp, eftersom diskursen formar hur vi ser på 
vad som förefaller normalt och inte, mer accentuerat, vad som är accepterat och inte. Normerna 
skapar identiteter och tillhörighet, något att jämföra sig med för att känna sig trygg i att vara 
”normal”, eller tvärtom, otrygghet i att på grund av sitt yttre bli exkluderad.  
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Trots att media i form av tidningar uppmanar kvinnor att förhålla sig till sin skönhet med en 
lekfullhet och experimentlusta, vidgas detta sällan eller aldrig utanför de ramar som sätts för en 
kvinna som vill framstå som ”sexig”, ”up-to-date” och ”fashionabel” (Gauntlett 2008:216). 
Därtill kan adderas att de produkter och metoder som testas och ges tips om i tidningar såsom 
denna studies Amelia, dels faller inom ramen för förväntad användning av kvinnor (inte av 
män), dels ramar in synen på självidentiteten och samtidigt sätter ramarna för synen på andra 
kvinnors vara.  

Vidare noteras femininitet som enligt Gauntlett (2008:11f) inte handlar om tillståndet att vara 
en kvinna, såsom manlig handlar om att vara en man. Snarare är femininitet en stereotyp roll 
från det förflutna, som kvinnor vid olika tillfällen och i olika syften väljer att använda sig av till 
exempel vad beträffar klädsel för att vinna respekt, status, kulturellt kapital eller för nöjes skull. 
Trots det finns risk att som kvinna bli kritiserad för att inte var feminin nog, där kvinnor via 
media får tips om hur de kan addera femininitet till sitt utseende, kropp, klädsel, vilket 
implicerar ett dynamiskt förhållande till detsamma, att kunna välja det tillfälligtvis, vid behov, 
eller önskan om det. Denna syn på femininitet innebär samtidigt att kvinnor är medvetna om 
valet av feminina attribut, snarare än att de anpassar sig till en feminin roll. Som parentetisk 
jämförelse historiskt och samhälleligt, noteras distinktionen mellan 1970-talets betydelse av 
frihet och frigörelse som handlade om den gentemot patriarkatet, medan den idag handlar om 
kvinnors möjlighet att frigöra sig från den månatliga pressen att behöva menstruera (Gauntlett 
2008: 85).  

2.2.3. Diskurs 
”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:7). 
 
Enligt Foucault (1980; 2000) är diskurs en språklig ordning samt regler och praktiker som gör 
meningsfulla yttranden möjliga, vari det framträder maktrelationer, inte meningsrelationer 
eftersom makt genomsyrar och präglar alla sociala relationer.  Diskursen styr vilken betydelse 
som ses i olika sammanhang utifrån antagandet att den innebär ”en uppsättning av utsagor och 
antaganden som tillhandahåller ett språk för att tala om en given företeelse i en given kontext” 
(Lindgren 2009:112). Diskurser kan härmed ses som överordnande sociala mönster och regler, 
som bärs upp av diskursiva praktiker, vilka i sig följer diskursens mönster, vari vi skapas som 
subjekt genom språket. Vi får ”hjälp” att förstå oss själva, vår omvärld, våra motiv och 
önskningar allt medan diskurserna skapar konstruerar subjektspositioner. Förståelsen grundas 
här i en tanke om att vi underordnar oss de diskursiva mönster som influerar vår sociala identitet 
(Ibid 2009:127).  
 
Vidare kan diskurs och dess analys ses influerad av socialkonstruktionism, vari mänskliga 
kategoriseringar inte berättar hur någonting är av naturen, utan istället grundas i diskurser som 
influeras och influerar sociala praktiker (Burr 2003:2f). Uppfattningen av omvärlden och oss 
själva som individer samt vilka begrepp och diskurser vi väljer att använda är således 
kontextberoende då det som är verkligt för en individ inte behöver vara det för en annan (Berger 
& Luckmann 1998).  
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Därtill kan diskurs enligt Foucault (1993) ses både som social handling och interaktion i 
kombination med diskurs som social konstruktion av verkligheten, en form av kunskap där 
varje kommunikativ händelse får sin betydelse utifrån det kontextberoende samspelet mellan 
text, bild, diskurs och social praktik. Här framträder budskapen i olika sociala sammanhang, 
vilka påverkar de betydelser och innebörder som skapas. Samtidigt skapas de mönster som gör 
att vi får känslan av att vissa saker är lättare att tänka, ta till sig och säga än andra. Detta för att 
texter är organiserade i enlighet med koder som återspeglar värderingar, attityder, övertygelser, 
antaganden och praktiker, samtidigt som texter verkar i relation till andra texter och kontexter 
(Chandler 2002). Samtidigt undersöker diskursanalys betydelse utifrån de sociala institutioner 
såsom media, som påverkar individer och vice versa i riktning mot normering som implicerar 
inkludering och exkludering, vilket enligt Foucault (1993) handlar om makt. Foucaults 
maktbegrepp är begränsande, genom att den utesluter och förtrycker, vilket i vår samtid kan kopplas 
till att individer på olika sätt underkastar sig självdisciplinering i syfte att dels passa in och dels att 
bli lyckade, lyckliga, vilket i sig är en parameter för att passa in inom den normativa diskursen 
(Ambjörnsson 2004:21). Här menar Foucault (1993) att diskurserna formar subjekt och 
praktiker, varinom det ur ett analytiskt perspektiv ses att Faircloughs (1992) diskurs är 
konstituerad och konstituerande på samma gång.  

Inom diskursavsnittet lyfts begreppen hegemoni och performativitet, där det förstnämnda 
handlar om normalisering och dominans inom en social praktik, medan det sistnämnda syftar 
på processen som skapar detsamma. Hegemoni kan även kopplas till begreppet diskursordning; 
diskursernas inbördes strävan att dominera och därmed få styra sättet att tala om och förstå 
omvärlden och då utgöra referens för den aktuella sociala praktiken (Winther Jørgensen & 
Philips 2000:13). Via diskurs, textuella, visuella och för all del auditiva redskap skapas subjekt 
och individens upplevelse av sig själv genom performativitet som på grund av upprepning 
befäster exempelvis kön i relation till skönhet, kropp och hälsa (Butler 1993:2, 7, 95). Inom 
diskurser och sociala praktiker bidrar performativitet och hegemoni till att flytta fokus från 
subjektiva upplevelser till att vara allmängiltiga. De objektiveras så att alla kan referera till och 
identifiera sig med beteenden och kategoriseringar, vilka härigenom uppfattas som ”naturliga” 
och normala (Laclau & Mouffe 2001).   
 
Diskurs och vidare dess analys kan mot bakgrund av ovanstående ses som ett relevant verktyg 
för att teoretiskt problematisera och empiriskt belysa exempel på att text och bild påverkar 
social och diskursiv praktik, vari maktrelationer framträder och i sig antas vara skapade i och 
av kontextuella betingelser, influerade av nämnda diskursiva praktikers ramverk (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:66). Det sker här även en distinktion mellan textuellt respektive 
socialt subjekt, vilka antas komplettera varandra utifrån individens position i texten i relation 
till position i sociala praktiker med sina respektive normativa ramverk (Fiske 1987:62; Bennet 
& Woollacott 1987:229f); Walters 1995:89f). Diskursanalys syftar således till att förstå dessa 
ramverk och hur de påverkar de ingående individerna och hur individerna simultant påverkar 
diskurserna i de aktuella kontexterna och dess konsekvenser.  
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2.2.4. Socialt arbete i senmodern tid 
”I marknadsföring och reklam knyts olika produkter och varor till attraktiva livsstilar och förmedlar 
därigenom till den presumtive konsumenten löften om ökad prestige ifall hon köper en viss vara, 
eller rättare sagt de symboler som följer med varan. […] Hur en person bedöms handlar i detta 
samhälle mer om vad han har än om vad han gör” (Ewen 1988). 

 
Mitt teoretiska ramverk är socialpedagogik/socialt arbete som handlar om fundamentala 
frågeställningar vad beträffar samhällelig ordning, mänsklig utveckling och kampen mot 
sociala problem som bidrar till att individer lätt påverkas av livsåskådningar och ideologier 
(Hämäläinen 2013). Termen social kan brukas på olika sätt med den gemensamma nämnaren i 
människans väl och ve i samhället. Mer detaljerat handlar det modifierande attributet ”social” 
framför såväl pedagogik som arbete om samhället, relationer, kommunikation, etik och omsorg 
(Hämäläinen 2013). Åtskilliga försök har gjorts för att definiera socialpedagogik/socialt arbete 
vari jag valt att sälla mig till åskådningen som ger en mobiliserande modell, vilken syftar till 
social förändring och emancipation genom mobilisering av individer till att förhålla sig till och 
söka förändra sociala strukturer (Eriksson 2013). 
 
Det senmoderna samhället kan definieras utifrån att genom att välja det begreppet mena att vi 
lever i ett modernt samhälle som till skillnad mot tidigare dito, inneburit stora kulturella 
skillnader, bland annat att identitet hamnat i fokus. Detta kan ses i skillnad till postmodernism, 
varinom förändringen mot tidigare samhälle är av mer genomgripande art och placerar oss i 
nutid efter (”post-”) det moderna samhället (Johansson 2008). I denna uppsats används 
företrädelsevis det förstnämnda, vilket enligt Giddens (2005:44ff) kännetecknas av snabba 
förändringar och globalisering av kommunikationsmöjligheter, vilket för individer innebär 
valmöjligheter, samtidigt som det skapar osäkerhet. Förmoderna samhällen innebar en stark 
tillit till traditioner och religion, vilka fått allt mindre betydelse i vår tid, vilket ökat på 
osäkerheten hos individen, vari media tack vare just globalisering och 
kommunikationsmöjligheter dels erbjuder de svar som traditioner och religion tidigare gav, 
vilket skapar en trygghet, samtidigt som media då ges större inflytande över sociala normer, 
individers val och bild av verkligheten och sig själva. 

Giddens (1991) uttrycker att människors attityder och handlingar producerar, förstärker och 
reproducerar en uppsättning förväntningar, som styr de sociala krafterna och strukturerna, vilka 
i sin tur producerar attityder och handlingar. Denna repetition av handlingar och attityder, 
baserade på förväntningar, befäster därmed desamma och influerar individers handlingar, 
samtidigt som de genom att vara kopplade till individer som förhåller sig till en ständigt 
omväxlande omvärld, är stadda i förändring (Ibid. 1991:102f). Vidare ses att detta ramverk av 
förväntningar skapar trygga referenspunkter, på vilka en stor del av de sociala interaktionerna 
människor emellan vilar. Normbrytande skapar osäkerhet, otrygghet och i värsta fall irritation 
och utanförskap (Giddens 1991:38). Detta kan även appliceras på genus, kvinnlighet, som en 
del av identiteten som behöver underhållas, återskapas och bevakas genom såväl attribut som 
handlingar och attityder, vari media träder in med referenspunkter, redskap och lösningar. 
Historiskt sett fanns som redan nämnts tydliga referenspunkter i traditioner, religion, familjära 
relationer och samhällens ramar, vilket med ökad globalisering och individuell frigörelse från 
såväl familj som traditioner, givit media allt mer makt att erbjuda nya referenspunkter, andra 
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ideal än familjens, påvisa möjligheter till förändring, vilket påverkar individer och relationer. 
Att generationer har olika referenspunkter och tankar om vad som ryms inom normer för 
skönhet och hälsa, är givetvis inte något nytt, snarare ligger det i människans natur att frigöra 
sig och vilja vara annorlunda, men i vår tid handlar det inte om att låta håret växa eller klippa 
det kort utan om de enorma möjligheter och implicita krav på att förändra sig, dig själv in i 
minsta detalj, eftersom det är görligt, enligt media i form av exempelvis Amelia möjligt och 
därmed förväntas.  
 
Vi lever enligt journalisten Hagberg (2011) i en tid då en människas duglighet och värde mäts 
i yttre kvaliteter i egenskap av hur väl individen lyckas tukta sin kropp, sitt utseende och uppleva 
hälsa inom ramen för de normer som säger att idealet är att vara smal, vältränad och göra 
hälsosamma val. Via media uppmanas vi att förändra vårt utseende i enlighet med normen, för 
att uppleva tillhörighet och samtidigt signalera vem vi är och vart vi (vill) höra hemma och inte. 
Den som kan stoltsera med ”perfekt” kropp och dito hälsa antas implicit även besitta kvaliteter 
som intelligens och framgång. I motsats leder normbrott, tillkortakommanden såsom övervikt 
och otränad kropp till uppfattningar om att individen är ointelligent, oförmögen och potentiellt 
osympatisk (Ibid. 2011). Utöver media där människor med ”avvikande” kroppar är sällsynta, 
menar Hagberg (2011) att förhållningssättet är spritt i samhället och även berör arbetsgivare 
som antas välja bort individer med ofördelaktigt utseende, kropp och hälsa. Den medialt 
influerade sociala praktiken kategoriserar således människor i bra och dåliga, samtidigt som 
skulden för samhällets tillkortakommanden hamnar hos individen. Sammantaget ses osäkerhet, 
ständig jakt på förändring mot föränderliga och ibland ouppnåeliga mål, i kombination med 
potentiell exkludering, skapa en oerhörd press på individer, och i denna studies fokus; kvinnor. 

Madsen (1993:23) menar här att individer bör rustas med en rad kompetenser för att bemästra 
dagens krävande villkor vari en av kompetenserna för kvinnor torde vara att förhålla sig till 
medias framställning av skönhet, kropp och hälsa. Kvinnors möjlighet till detta bygger dels på 
att de normer som råder görs begripliga och uppfattas som naturliga utifrån en tanke om 
tillhörighet och normalitet och dels som trygga referenspunkter där identifiering kan ske såväl 
medvetet som omedvetet. Den som av en eller annan orsak inte följer rådande implicita och 
explicita normer riskerar utanförskap och att upplevas som onormal, inkapabel att upprätthålla 
det som förväntas av henne som kvinna, men samtidigt också att framstå som ett hot mot de 
trygga referenspunkterna som ”alla andra” kvinnor förhåller sig till.  

Vidare ur ett socialt perspektiv förklarar Giddens (1991:101f) att kvinnor erbjuds möjlighet att 
uttrycka sin identitet via yttre attribut såsom utseende och kropp, där det mest naturliga, vår 
kropp, blir till ett uttrycksmedel, ett redskap i ett socialt spel som både skapar trygghet och 
osäkerhet, inkludering och exkludering, samt positionerar kvinnors status, både individuellt och 
kollektivt.  

Här sker en distinktion mellan hur någon vill vara och bli uppfattad i relation till hur individen 
egentligen är, vilket kan kopplas till Bourdieus (1979/1992) resonemang om hur makt finns 
dold i de allmänt vedertagna sätt på vilka människor ser eller förstår den sociala världen. 
Bourdieu (1979/1992) myntade två begrepp i form av habitus och fält, där det förstnämnda 
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handlar om hur de sociala strukturerna såsom klass, köns-, ålders- och etniska implikationer 
finns nedärvda inom individen och därför omedvetet och icke viljestyrt ligger till grund för 
preferenser och hur individen uppfattar, förstår och förhåller sig till sin livsvärld, vari individer 
är disponerade men inte determinerade till vissa preferenser. Preferenserna som uttrycks i de 
sociala praktikerna visar på position inom desamma, vari habitus på samma gång blir 
strukturerade och strukturerande dispositioner som frambringar praktiker och perceptioner på 
det individuella såväl som på det samhälleliga planet. Det samhälleliga planet kan i sin tur ses 
liktydigt med den sociala världen och med Bourdieus (1992) ord omnämnas som fält, arenor 
där individer har olika positioner och vars struktur påverkas av de ingående individernas 
deltagande och relationer i strävan att åtnjuta makt. Makt handlar i detta avseende om symbolisk 
dito, på vilken det följer resurser som kan användas i kampen om positionerna och nyttjandet 
av resurserna som varierar i värde beroende på respektive fälts diskursiva praktiker. Ytterst, 
menar Bourdieu (1992), handlar det om att göra den egna smaken till den dominerande, rätten 
att definiera kulturen och den goda smaken. Smak är en av de praktiker där habitus manifesterar 
sig genom att via preferenser och därmed val inom klädstil, mat, intressen, språk, litteratur med 
mera, användas för att skapa distinktioner där individen med hjälp av sin smak talar om sin 
position i den sociala ordningen, vilket i sig fungerar klassificerande;  
 

”De smakdistinktioner människor gör när de konsumerar t ex olika kulturella produkter, bidrar till 
att upprätthålla och reproducera samhällets struktur och de makt- och statusskillnader som 
kännetecknar det” (Johansson och Miegel 2002:272). 

 
Självidentiteten blir då individens uttryckssätt i samhället där Ewen (1988) lyfter begreppet stil, 
som handlar om att ett samhälles värden, strukturer och föreställningar kommer till estetiskt 
uttryck i den stil som kännetecknar och genomsyrar samhället och därmed lägger grund för hur 
människor förstår och förhåller sig till sin omvärld. Stil kan då sägas vara marknadens språk 
och samtidigt uttryck för en värld som befinner sig i ständig förändring och därmed utgör 
föränderlig referenspunkt som individer använder sig av för att ingå i och förstå verkligheten, 
en verklighet som måste förändras. Ewen (1988) menar att stil påverkar individer att sträva efter 
ett bättre liv via förändring, vilket tar sig materiella uttryck där individer ur olika sociala klasser 
och grupper försöker följa elitens kulturella livsstil. Det materiella uttryckssättet kan kopplas 
till konsumtion där vi enligt Ewen (1988) lever i en konsumtionsdemokrati där varor tjänar som 
status och maktsymboler. 

Vidare utifrån att denna studie lägger fokus vid individer i form av kvinnor, vill jag notera att 
det för kvinnor i olika åldrar finns en stor medial marknad för skönhet, kropp och hälsa, vilket 
kan exemplifieras genom program som ”Svenska Hollywoodfruar” där skönhet, kropp och 
hälsa fokuseras såväl implicit som explicit. Därtill även via program som ”Extrema Mammor” 
inklusive ”Botoxmammor” och ”Minimodeller”8 vilka samtliga explicit berör skönhet för 
flickor. Efter att ha betraktat de sistnämnda programmen som ett led i denna studies referens- 
och bakgrundsmaterial rörande kvinnlig skönhet, kropp och hälsa ses att det uteslutande handlar 
om flickor som exempelvis skall tränas i bli modeller, sminkas, stylas, fotograferas, följa dieter 
och göra skönhetsingrepp. Ingenstans, vad jag kunde se, fanns motsvarande för pojkar, vilket 

8 www.tv3.se  
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styrker mitt val av att titta närmare på medias bild av just kvinnors skönhet, kropp och hälsa. 
Här noteras vidare på samma tema att kvinnor redan som barn anses verbalt bättre än pojkar 
och längre fram i livet tenderar ha arbeten där de pratar med andra, medan män har arbeten där 
de pratar med varandra. Deuchar (1988:27ff) betonar att kvinnan är medveten om sitt ”face”, 
alltså hur hon framstår i andras ögon, vilket å ena sidan kan antas ansträngande eftersom det 
betyder att en kvinna behöver ägna uppmärksamhet åt både sin samtalspartner och sitt eget vara 
i en konversation, vilket å andra sidan kan ses som ett slags social kompetens. Trudgill (2000) 
adderar att kvinnor har hög grad av medvetenhet kring status, då män värderas utifrån vad de 
gör, medan kvinnor värderas utifrån hur de är, vilket kan relateras till att kvinnors sociala 
positioner är mer osäkra än mäns. Detta kan kopplas till exemplet ”Svenska Hollywoodfruar” 
som visar svenska kvinnors lyxliv i USA, där de flesta är fruar, till välbeställda män. 
Ovanstående implicerar maktförhållande där både text och bild i olika former, används för att 
etablera och fastställa sociala förhållanden, alltså utövar makt över det som människor uppfattar 
som social verklighet (Parker & Sedgwick 1995). 
 
Sammantaget ses att olika sociala strukturer påverkar val av uttryck, preferenser och agerande 
samt samverkar, vilket leder in på begreppet intersektionalitet, som innebär att ta hänsyn till 
och lyfta fler än en parameter såsom klass, genus, ålder med flera, i studiet av olika sociala och 
samhälleliga fenomen. Intersektionalitetsperspektivet syftar då till att hantera och studera 
sociala relationer som är föränderliga, skiftande och mångfacetterade då inget perspektiv eller 
variabel uppträder ensamt. Det finns mycket forskning om att och hur dessa parametrar 
påverkar individer, men mindre om hur de samverkar simultant med fokus på sociala kategorier 
som påverkar formandet av identiteter. Zetterquist & Styhre (2007) menar här att kategorisering 
och klassificering av människor skapas i sociala sammanhang där de används för identifiering 
och trygghet och samtidigt kontroll, vari vi kan agera utifrån uppställda normer vi känner till, 
ett sätt att göra världen mer begriplig.  
 
Samtidigt görs så via dessa normer och värderingar definiering av relationer med avseende på 
tillhörighet respektive exkludering, vari även sociala hierarkier skapas, vilket ger ett relationellt 
perspektiv som kan appliceras på makt, såsom en social konstruktion beroende av sammanhang 
och människorna som deltar.  
 
 

2.2.5. Sammanfattning 
För att bli varse ovanstående krävs en medvetenhet härom och ett kritiskt förhållningssätt till 
de normer och implicita exkludering som skapas och befästs via diskurser och inom sociala 
praktiker. Det krävs även en vilja att på ett metakognitivt plan betrakta sig själv och sin roll 
som kvinna i rådande samhälle utifrån att samtidigt bidra till upprätthållande av nämnda 
normering.  

Medvetenhet och kritisk hållning grundas i varandra i kombination med förståelse för ovan 
nämnda teorier, begrepp och parametrar samt hur de kan samverka. Individen förhåller sig idag 
ständigt i och till en föränderlig omvärld vari val av agerande styrs av maktrelationer som yttras 
implicit via medias uttryck såsom bilder. Bourdieu (1979/1992) poängterar att individen både 
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agerar utifrån hur hon är och vill bli uppfattad, vilket återigen styrs av de normer som framträder 
i media och hos individernas smak, vilken yttrar sig i de val som individen gör via konsumtion.  
 
Bilden som visar upp saker som inte går att säga använder ett slags medial diskurs som gör det 
möjligt att ”tala om” en viss företeelse i en specifik kontext. Bildens innehåll får mening i sitt 
sammanhang. Sammanhanget är en text i media men samtidigt även en social kontext där 
individer positionerar sig genom sina val av handlingar förhålla sig till den implicita normen. 
Normerna är och styrs av förväntningar, vilka i sin tur bygger på hur människor ser och förstår 
sin sociala omvärld. I den sociala världen skapas genom våra handlingar, attityder, 
förväntningar och yttranden, mönster för tolkning av desamma och i det maktrelationer.  
 
Oavsett om vi väljer att kalla preferenserna för smak eller sociala strukturer för habitus eller 
kontext för fält, så går det att urskilja diskurser, alltså språkliga, sociala handlingar och 
interaktioner där varje kommunikativ händelse får sin mening via samspelet mellan ovan 
nämnda implikationer (Foucault 2000). Men innebär då detta att alla val av agerande är styrda 
av diskursen och därigenom icke påverkbara handlingar där individen saknar möjlighet att 
använda sin fria vilja? Som jag ser det är det en fråga om vilket perspektiv som antas i 
betraktelsen av individen och hennes handlingar och vara i tillvaron. Å ena sidan kan vi mena 
att det är av fri vilja som handlingar görs, medan de påverkas av rådande normer. Å andra sidan 
kan vi framhålla att det är rådande normer som skapar handlingarna. Därom tvista 
uppenbarligen de lärde och jag gör i denna studie inget anspråk på att en gång för alla säga si 
eller så, men det är trots allt min övertygelse och förförståelse som avspeglas i mitt skrivande 
och val av metoder samt tolkning i analys.  
 
 
 

 

 

 

3. Metodologiska val och överväganden 
 
För att få syn på och analysera text och bild i tidningen Amelia, har jag för avsikt att använda 
mig av en tematisk innehållsanalys baserad på Faircloughs (1992) textorienterade 
diskursanalys.  
 

3.1.1. Tematisk innehållsanalys 
Tematisk innehållsanalys handlar om att temat motiverar urvalet, att det går att skönja 
återkommande mönster vari det som studeras är tema samt form, med fokus på hur 
presentationen av temat görs, språkligt och visuellt kopplat till att formen påverkar innehållet 
och dess betydelse (Hirdman 2001:23). Teman utarbetas av tidningen i ett samspel mellan text 

27 
 



och bild där rubrikerna får en framträdande betydelse genom att ge bilden sammanhang och 
påverka uppfattningen av vad vi ser och hur, vari även texten blir visuell (Hirdman 2001:25). 
Analys av text och bild, relateras till medieinriktad retorik, vari textens betydelse skapas i 
samspel med bild och tvärtom. Här framträder även relationen mellan mediet och läsaren dels 
via tilltalet och dels via strukturen, vilka signalerar relationer såsom läsarens position och 
mediets uppdrag. Därtill skapas betydelser av innehållet via lingvistiska och visuella grepp 
såsom vokabulär, intertextualitet och vidare fotovinklar, poser och blickar, vilket i sin tur 
relateras till diskurs och kontext, vari det samtidigt uppstår tolkningsmöjligheter som formar 
den sociala praktiken och diskurser som blir både konstituerade och konstituerande (Nerman 
1973:18–19; Fairclough 1992:73).  
 
Detta resonemang motiverar val av Faircloughs (1992) modell, som utgår från en textorienterad 
diskursanalys, vilken utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kopplar ihop lingvistisk 
textanalys med analys av samhälleliga och sociala praktiker. Fokus i diskursanalysen är dels 
den kommunikativa händelsen exemplifierad av text/bild och diskurs knuten till aktuell genre i 
en social praktik. Varje kommunikativ händelse har således enligt Fairclough (1992) tre 
dimensioner genom att samtidigt vara; 

1. Text (språkligt och visuellt) 
2. Diskursiv praktik (produktion och konsumtion av text)  
3. Social praktik (handling)   

Här avses att de tre dimensionerna skall ingå i en diskursanalys genom att textanalysen skall 
uppmärksamma formella drag, medan analysen av diskursiv praktik skall studera hur 
textförfattare bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text och på hur 
textmottagare också använder förhandenvarande diskurser och genrer i konsumtion och 
tolkning av texten (Fairclough 1992:73; Hössjer 2010). Här noteras att den diskursiva praktiken 
både innebär produktion och konsumtion av text, av vilka jag i denna studie valt att fokusera 
på den förstnämnda.  
 
Hur innehållet uttrycks kopplas alltså till formen för detsamma, vilket behandlas inom 
semiotiken som genom dekonstruktion av text, syftar att hitta dolda budskap i texter (Thwaites, 
Davis, Mules & Warwick 2002). Budskapen är uppbyggda av tecken som kopplar ihop 
synintryck med begrepp och föreställningar enligt socialt och kulturellt betingade erfarenheter. 
Tecken förklarar inte en objektiv värld utan kommenterar och är ting i världen samtidigt som 
de producerar och förmedlar budskap, betydelse (Thwaites et al. 2002). Mening uppstår alltså 
inte genom tecknet själv utan via systemet av relationer (språk eller koder) inom vilket tecknet 
existerar och tillskrivs värde. Barthes (1970) betonar vidare att verkligheten är en konstruktion 
som förmedlas genom kulturellt bestämda meningssystem där meningen fyller viktiga 
ideologiska funktioner i och med att den används som verktyg av samhällets dominerande 
grupper, vilket anlägger ett sociologiskt perspektiv på studiet av tecken där ideologi inte 
återspeglar verkligheten utan formar på vilket sätt vi uppfattar den.  
 
Analys av text och bild, går således enligt semiotiken och Fairclough (1992) ut på att 
dekonstruera de olika sätt på vilka tecken och koder fungerar inom olika texter och genrer 
genom att på olika sätt läsa, tolka, problematisera och diskutera texten och dess tecken i relation 
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till kontext, vilket kastar ljus över begreppet intertextualitet som handlar om texters relationella 
samband dels med varandra, dels med författare respektive tolkare och dels med samhället både 
ur synkront och diakront perspektiv.  
 
Målet för studiens diskursiva analys blir således att belysa texters och bilders budskap, vilka 
får sin mening och värde inom rådande diskurs, varinom samtidigt vissa värderingar, attityder 
och föreställningar skapas och vinner stöd, medan andra implicit undertrycks, vilket antas skapa 
inkludering och exkludering (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 2000).  
 
Sammantaget blir diskursanalysen värdefull i föreliggande studie dels som teori och dels genom 
att antas kunna fungera som redskap i syfte att påvisa kopplingar mellan text, bild och andra 
element eller andra texter, vilka ofta är implicita eller dolda, och då visa hur representation är 
kopplad till sociala mönster av makt och dominans, alltså hur tecken har ideologiska funktioner 
då kunskap om individuella och sociala uttryck ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
konstrueras inom diskursiva praktiker, vari interaktion, såväl verbal som icke-verbal belyser de 
fenomen som ligger till grund för utveckling av förförståelse och uppfattningar, vilka i sin tur 
genererar och reproducerar nämnda diskursiva ramar. Dessa ramar präglas alltså av värderingar 
och attityder i samhället, vari individer omedvetet och medvetet väljer tillhörighet. Burr 
(2003:68f) framhåller att diskurser fungerar normerande vari individer själva kan definiera sig 
som normala eller avvikare, vilket i sin tur får konsekvenser för deltagande i samhällsstrukturer 
och möjlighet att påverka desamma, vilket här kopplas till socialpedagogisk praxis enligt 
ovanstående resonemang i teoriavsnittet.  
 
Det blir i analysen avgörande att vara medveten om att alla kopplingar mellan text och ting är 
godtyckliga, baserade på tolkarens förförståelse samt språkliga och kulturella konventioner. 
Vid analys finns en risk att forskaren hindras av att tro sig veta svaren på förhand, vilket till 
viss del är omedvetet då grundläggande kategorier är outtalade eftersom de utgör en normalitet 
beroende på att forskaren och texten är produkter av samma kultur. Som jag ser det löses detta 
genom Beckers påpekande att det är en vetenskaplig dygd att revidera sitt tänkande i ljuset av 
erfarenheten, genom att föra en dialog mellan belägg och idéer. Det blir här mycket viktigt att 
vara medveten kring forskarens egen påverkan på såväl föreställningar, urval, begrepp som 
analys då det inte finns några neutrala observationer (Becker 1998:20). 

3.1.2. Faircloughs modell 
Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys kan sägas gå ut på att göra en serie val av relevanta 
fokusområden och sedermera applicera dessa på analysmaterialet för att få syn på hur språket 
används i sociala sammanhang. Syftet är då att påvisa diskursiva praktikers påverkan på och 
upprätthållande av makt och dominans i sociala relationer, vilket i sig antas bidra till mer 
jämlika relationer och social förändring. I föreliggande studie innebär det att studera bilder och 
bildtexter som förekommer på de valda exemplaren av tidningen Amelias omslag samt text 
inuti tidningen under de rubriker som Amelia specifikt benämnt ”Skönhet & Hälsa”. Då 
Fairclough (1992) inte specificerar analysens genomförande följer här en beskrivning av de i 
denna studie ingående delarna av hans tredimensionella modell som behandlar text, diskursiv 
praktik och social praktik. I den första delen, texten, studeras formella drag med fokus på hur 
den aktuella diskursen inverkar på identitetsskapande för individ och grupp. Diskursiv praktik 
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handlar om relationerna inom nämnda gemenskap/praktik, vilket kompletteras med analys av 
social praktik som inbegriper relationen till mellan den diskursiva praktiken och omgivningen 
(1992). 
 

3.1.3. Textnivå 
På textnivå analyseras vokabulär, grammatik, sammanhang, intertextualitet, interdiskursivitet 
och förhållande mellan talare. Vokabulär inbegriper tematiskt innehåll och nyckelord. 
Grammatik berör transitivitet och modalitet där den förstnämnda handlar om att studera hur 
textens delar är sammanfogade för att få syn på betydelsen av och samband mellan subjekt –
objekt samt olika aktiviteters relevans. Den sistnämnda, modalitet, berör i vilken mån 
författaren instämmer i det budskap han eller hon väljer att presentera, vilket dels påverkar 
relationen till läsaren, dels läsarens tolkningsmöjligheter, sociala normer samt diskursen. 
Intertextualitet handlar om hur texter på olika sätt visar tecken på att vara influerade av andra 
texter och författare. Härinom kan även nämnas Faircloughs (2003:55) betoning på antaganden 
om hur någonting är, värdeladdade antaganden och förgivettaganden. Interdiskursivitet tar upp 
relationen mellan olika diskurser. Slutligen betraktas på textnivå förhållandet mellan 
talare/skribenter, där fokus ligger på vem som säger och får säga och tolka vad.  
 

3.1.4. Diskursiv praktiknivå 
På diskursiv praktiknivå undersöks hur texten är framställd med avseende på av vem, hur, när 
och i vilken kontext. Intertextualitet och interdiskursivitet ingår även här, samt analys av 
textkonsumtion, vilket är en del av Faircloughs (1992) modell som inte ingår i föreliggande 
studie, eftersom materialet inom ramen för denna magisteruppsats är avgränsat till text och bild 
i tidningen Amelia (ej läsarna).  
 
 

3.1.5. Social praktiknivå 
På social praktiknivå fokuseras således de sociala sammanhang i vilka den diskursiva praktiken 
äger rum samt de ingående diskursordningarna. Diskursordningar är här föränderliga resultat 
av diskurstyper, som i sin tur utgörs av diskurser och genrer i form av språkbruk. 
Diskursordningar blir därför intressanta eftersom de kastar ljus över funderingar kring vad som 
sker och varför utifrån vilken eller vilka diskurser som får råda eller samverka. Därtill berörs 
relationerna och möjligheterna för reproduktion och ifrågasättande av rådande social ordning 
och potentiell förändring.  

 
3.1.6. Reflektion kring Faircloughs modell 

Det saknas som redan nämnts, tydliga instruktioner kring hur modellen skall utformas och 
appliceras på valda studieobjekt, vilket å ena sidan kan vara en nackdel då forskarens perspektiv 
och formuleringar genomsyrar och därmed också påverkar tolkning och resultat. Å andra sidan 
detsamma vara en fördel då forskaren fritt efter Faircloughs tanke, kan utforma modellen utifrån 
rådande omständigheter och behov, se nedan i detta fall. Vidare saknas tydliga principer för 
vilka teorier bland de sociala som lämpar sig bäst (Jørgensen & Phillips, 2000). Återigen läggs 
stort ansvar på den som genomför studien att välja och jag har som tidigare uttryckt valt ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv som medför en tanke om att identitet formas i samspel med 
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omgivningen, i de sociala praktikerna i och med diskurser. Detta är en tanke i linje med 
diskursanalysen varinom identiteter anses bli till och formas genom de diskurser som uttrycks 
via talat och skrivet språk. Samma diskurser som samtidigt begränsar individens sätt att agera 
och uttrycka sig (Bergström & Boréus 2000). Detta innebär också att diskursanalysen blir 
användbar för att studera just språkets, textens, inverkan på den upplevda verkligheten och de 
ingående identiteterna som kan anses vara sociala i den bemärkelsen att det går att skönja 
kategoriseringar. Dessa bygger i sin tur på de maktförhållanden som diskursanalysen syftar till 
att belysa (Bergström & Boréus 2000).  
 

3.1.1. Tillvägagångssätt 
Utifrån ovan beskrivna teori kring diskursanalysen som metod, förefaller det väsentligt att 
redogöra för denna studies konkreta tillvägagångssätt. För det första behövdes för den tematiska 
innehållsanalysen fokusområden som skulle kasta ljus över såväl innehåll som teman däri. 
Dessa valdes med hjälp av Amelias egna, vari skönhet, kropp och hälsa framstod som relevanta 
markörer för studiens fokusområden. Vidare gjordes en insamling och genomläsning av de 
valda exemplaren, följt av en noggrann genomgång där bildernas innehåll jämte bildtexter och 
därtill innehållet inuti tidningarna strukturerades var för sig. Detta genererade en ansenlig 
textmassa som skulle kunna sägas utgöra del ett i Faircloughs (1992) tredelade modell i form 
av text. Texten analyserades således med avseende på innehåll, vari teman såsom skönhet, 
kropp och hälsa kunde skönjas, vilket bekräftade att urvalet var relevant.  
 
Bilderna gav visuella intryck som tillsammans med vidstående rubriker även de kunde hänföras 
till Faircloughs (1992) textuella implikation (Hirdman 2001). I samma del påvisades även 
formen för budskapen som sedermera legat till grund för att finna ut de potentiellt dolda 
budskap som bidrar till att skapa och upprätthålla de diskursiva mönstren (Thwaites et al. 2002). 
Formen för textuella budskap inbegriper även modalitet. Detta var en viktig del där ord, dess 
formuleringar och placering ställdes i relation till avsändaren, men även i relation till forskarens 
tolkning av desamma. Modalitet gav även indikationer kring textuellt skönjbara relationer och 
attityder, som leder vidare till del två av Faircloughs (1992) modell som handlar om den 
diskursiva praktiken. Här framträder enligt Winther Jørgensen & Phillips (1999, 2000) 
föreställningar och hur dessa får komma fram eller inte, vilket är en viktig aspekt för att få syn 
på inkludering och exkludering. Därtill befanns innehållet ge nyckelord såsom tips, metod och 
glädje samt diskurser såsom förändring, ansvar och makt, vilka tillsammans kom att utgöra 
Faircloughs (1992) andra del i form av diskursiv praktik. I denna del ingick även relationen 
mellan text, bild och läsare, den kommunikativa delen där återkommande mönster av 
kommunikation gick att skönja (Nerman 1973). Tredje delen, den sociala praktiken, återfanns 
via en sammanvägning av de funna diskurserna och det relationella sambandet som sedermera 
legat till grund för studiens analys.  
 
Analysen kan så sägas vara grundad i Faircloughs (1992) modell där jag som forskare i alla 
dess delar, brottats med dilemmat att vara en del av de diskurser och den sociala praktik som 
undersökts. Bara att välja fokusområde samt lyfta fram de funna orden och diskurserna samt 
kategorisera dem som relevanta för att studera diskursiva mönster i sociala praktiker, visar på 
min egen förförståelse (Winther Jørgensen & Phillips (1999, 2000). Hur neutral forskaren än 
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må önska sig vara, är det omöjligt att ta sig an ett problemområde utan att vara färgad av sin 
egen förförståelse och vidstående erfarenheter. Så även i detta fall där Faircloughs (2003) 
observandum kring hur de antaganden vi gör i sig är värdeladdade också får påminna om att 
det är medelst åtskilliga genomläsningar, starka kopplingar till teori och en öppenhet för olika 
perspektiv och möjliga tolkningar som metoden kan sägas vara användbar.  
 
 

3.1.2. Urval 
I syfte att belysa exempel på bilden av kvinnan i media, med avseende på skönhet, kropp och 
hälsa, har efter läsning av samtliga exemplar av tidningen Amelia under utgivningsåret 2011, 
har tre exemplar som förefaller relevanta för denna studie valts ut. Amelia utkommer var 
fjortonde dag och att då endast välja tre exemplar, skulle kunna ifrågasättas såsom varandes ett 
för litet urval. Denna kritik skulle kunna ha bifallits om det endast hade varit omslagsbilderna 
som varit legat fokus, men föreliggande studie inbegriper såväl bild som text på omslagen i 
kombination med texter inuti tidningarna. Därför menar jag att materialet kan anses vara 
omfångsmässigt relevant för sitt sammanhang, en magisteruppsats, där tre nummer 
sammantaget inneburit studium av över 300 sidor bild och text. Att välja tre exemplar, istället 
för att använda av slumpmässigt urval, kan ifrågasättas, men tidigare forskning visar att 
representativt urval (judgement samples) är den mest tillförlitliga metoden då den förstnämnda 
metoden medför ett för stort urval, med svårarbetad stor mängd data att arbeta med, vilket i sin 
tur leder till ett mindre pålitligt resultat (Chambers 2003:44). Representativt urval baseras enligt 
Milroy och Gordon på forskarens erfarenhet av studieobjektet, och därmed valda i enlighet med 
den logiska föresatsen att urvalet är relevant för studien (2003:30).  
 
De valda exemplarens omslag uttrycker mönster av återkommande fokus på skönhet, kropp och 
hälsa i utifrån hur en känd kvinna förevisas och vilket budskap som via rubriker kopplas till 
omslagsbilden. Vidare inuti respektive nummer ses texter kopplade till skönhet, kropp och hälsa 
via tidningens egna rubriker ”Skönhet” (”Skönt och Nytt”) samt ”Hälsa”. Både omslag och 
texter inuti tidningarna faller inom ramen för huvudtemat förändring, och kan kopplas till 
uppsatsens fokus på skönhet, kropp och hälsa.  Därtill ses valet av nämnda texter motiveras av 
att vara stående inslag då budskap av återkommande art kopplas till Faircloughs (2003:8) 
resonemang om hur texter bidrar till att skapa, upprätthålla och befästa representationer av 
verkligheten, de sociala implikationerna av makt, förtryck och exkludering. Genom denna 
repetition av förekommande normativa budskap, ökar således inlemmandet av medias bild av 
kvinnan i de sociala praktikerna, vari möjligheterna för läsarna att ta till sig och förhålla sig till 
de diskursiva normer som impliceras ökar, vilket står i direkt relation till uppsatsens syfte att 
belysa exempel på medias bild av kvinnor med avseende på skönhet, kropp och hälsa.   
 

3.1.3. Reliabilitet  
Reliabilitet berör tillförlitlighet för både studiens upplägg, urval, genomförande, analys, resultat 
och tolkning av desamma. Som ensam forskare finns risk att förförståelsen från studiekontexten 
påverkar tolkning och analys, varför det kan vara av värde att be en kollega läsa och analysera 
parallellt och använda det som en jämförande kvantifierad reliabilitetskontroll (Kvale 1997; 
Denscombe 2000). Vidare menar Kvale (1997) att validitet kan som en process, där forskaren 
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under uppsatsens fortskridande kritiskt granskar teori, data och sig själv som forskare. 
Förhoppningen är här att minska risken för felvariabler, svårigheter att tolka och på det sättet 
öka resultatets och slutsatsernas ”trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet” (Kvale 1997:219).  
 
Weber (1983) menade att sociala ärenden bör bli undersökta medelst empati och intuition 
eftersom sociala handlingar måste ses i ljuset av individerna såsom de agerar utifrån deras 
erfarenheter och förförståelse. Detta betyder att forskning inom detta fält är en process av 
tolkningar och förståelse som används för att skapa förståelse för ett objekt vari syftet är att 
skapa ny mening och betydelse. När det kommer till tolkningsprocessen kan en del tolkningar 
ses som godtyckliga. För att minska eller förhindra detta, föreslår Gadamer (i Taylor & Bogdan 
1998) att forskaren använder sig av en holistisk syn på inre korrelationer och sammanhang, 
koherenser för att finna en sammanhängande helhet. Han säger dock inte hur vi skall välja 
mellan liknande tolkningar. Ett annat problem som kan uppstå är att alla texter är inte koherenta 
i relation till författarens intentioner. Här menar Taylor & Bogdan (1998) att om författarens 
intentioner med texten och forskarens tolkningar överensstämmer, kan resultatet ses som sant. 
Trots det ses problem då den som undersöker, inte alltid kan veta vad författaren avsett, vilket 
leder tillbaks till det faktum att tolkningar är tolkningar och måste betraktas som sådana.  
 
I detta ligger också min förståelse av Faircloughs (1992) modell och diskursanalys såsom 
snarare än att söka avslöja en ”sanning” om diskursen eller verkligheten istället fokusera och 
belysa själva diskursen i sig. Här ses då min egen förförståelse vara en viktig parameter för 
tolkning då jag själv är en del av den diskurs jag syftar till att belysa. Det innebär alltså att 
diskursanalys fungerar som en ansats som syftar till att påvisa en subjektiv (forskarens) 
förståelse för någon form av social företeelse, vilket inte går att generalisera till hundra procent. 
Jag behöver alltså förhålla mig till mig själv som subjekt i en social kontext vari det ingår 
diskurser som jag är en del av samtidigt som denna studie blir ett led i att de facto reproducera 
densamma. För att hålla det i minnet genom skriv- och tolkningsprocess har jag återkommande 
tagit del av andra studenters och forskares dilemman via deras utsagor i publikationer. 
Sammantaget är det min förhoppning att jag genom medvetenhet härom och via kontinuerlig 
reflektion med andra studenter inom området socialpedagogik/socialt arbete kunnat distansera 
mig och samtidigt förhålla mig till delaktighet i såväl diskurs som tolkning.  
 

3.1.4. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet belyser etiska principer att förhålla sig till vid 
samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning för att säkerställa att inga berörda individer 
kommer till skada. De har formulerat fyra frågeställningar som handlar om information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande.9 För min undersöknings del har det inte varit aktuellt 
att informera de individer vars bilder jag valt att använda mig av eftersom de är offentliga. Med 
offentliga menar jag att bilderna är att betrakta som allmänt tillgängliga för den som önskar 
inhandla de aktuella tidningarna och det är min övertygelse att bilderna tagits i samförstånd 
med individerna som figurerar på dem. Situationen med information och samtycke från 

9 
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf 
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individer hade möjligen ha kunnat hanteras annorlunda om omslagsbilderna avbildat okända 
människor. Alltså individer som inte vanligtvis befinner sig i offentlighetens ljus. Det har dock 
ej varit aktuellt eftersom Amelia såvitt jag kunnat se företrädelsevis använder sig av kända 
kvinnor där dessutom samma kvinnor återkommande fotograferats, vilket också varit i fokus 
för studien. Vidare behövs ej samtycke av tidningsproducenter för läsning och analys av deras 
material, vilket även gäller för konfidentialitetsfrågan. När det kommer till nyttjande av 
materialet berör det enskilda personer, individer, men dock är dessa i en situation av offentlig 
sfär, där de till viss del får räkna med att bli betraktade och granskade. Dock vill jag framhålla 
att det inte fråntar mig ansvaret att handha uppgifter och material med respekt för individen och 
den personliga integriteten. Här menar jag att så har skett utifrån att materialet samt denna 
uppsats endast används inom ramen för studie i forskningssyfte.  
 

3.1.5. Avgränsningar  
Fairclough förklarar att den analysmetod som presenteras i Discourse and Social Change 
(1992:12, 225), alltså den textorienterade diskursanalysen, är ett förslag till modell att utgå ifrån 
vid noggrann analys av ett mindre antal texter, vari materialet, fokus och syftet med studien får 
ligga till grund för utformningen av en relevant analysmodell, vilken i detta fall presenteras 
nedan under resultatredovisning. De valda parametrarna kopplas sålunda till studiens 
fokusområden om skönhet, kropp och hälsa med huvudtema förändring, vilket är teman som 
återkommer i de valda exemplaren av Amelia, men samtidigt förekommer i samtliga utgåvor, 
vilket gör de valda numren representativa för tidningens bild av kvinnan i media, vilket svarar 
mot denna studies syfte att belysa exempel på medias bild av kvinnor med avseende på skönhet, 
kropp och hälsa. Vidare noteras de valda omslagens kvinnor ha gemensamma såväl som 
divergerande bakgrund och nämnare då de är kända, men för olika bedrifter såsom skådespeleri 
och författarskap. Två av dem är av svensk börd, men alla har sin professionella arena 
internationellt och samtliga är välkända för den svenska publiken, de svenska läsarna, vilket 
motiverar urvalet. På andra omslag under samma utgivningsår förekommer kvinnor som är 
mindre kända för den svenska publiken, några endast på en minimal bild, ytterligare några 
kvinnor återkommer på flera omslag samt andra är nationella kändisar, varav vissa endast kända 
för en liten publik, vilket gjort att dessa valts bort till förmån för de ovan nämnda.  
 

4. Resultat 

4.1. Inledning  
Nedan presenteras resultaten av studien där bild och text hämtade ur livsstilsmagasinet Amelia, 
belyser medias framställning av kvinnan med avseende på skönhet, kropp och hälsa. Med hjälp 
av de framlagda exemplen är avsikten i detta kapitel att genom att belysa bilden av kvinnan 
söka påvisa mönster som implicit eller explicit bidrar till upprätthållande av de diskursiva 
praktikerna. Omslagen med sina bilder och vidstående bildtexter presenteras först, varefter de 
textuella exemplen i form av artiklar följer. Samtliga analyser är enligt metodavsnittet 
genomförda fritt efter Faircloughs modell för diskursanalys (1992:73). 
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4.2.  Bilder i form av omslag 
 

   
Figur 1. Omslag till Amelia nummer 8, 16 och 17:2011. För större format, se bilaga 1-3.  
 

4.2.1. Kvinnor i bild 
De tre omslagens teman handlar om förändring, dels av utseende, kropp, hälsa och stil; såväl 
personlig som inredningsmässig samt dels i form av vändning i livet och relationer. 
Förändringarna kopplas till problemlösning, trender, shopping och träning där Amelia ger svar, 
tips, metoder, knep och glädje på vägen mot lösning av läsarnas problem, som identifierats och 
definierats av tidningen samt förändring av kvinnornas livsstil i den riktning som Amelia via 
sina teman pekat ut.  
 
Omslagen har skapats för att appellera läsare och stå ut i mediebruset bland övriga magasin som 
trängs i butikernas tidningsställ. Därtill för att befästa sin roll enligt ovan och locka läsare som 
redan är prenumeranter till att öppna tidningen. Tidningen är Amelia, Sveriges mest lästa 
tidskrift för kvinnor i åldrarna 25-40 år, vilka är en målgrupp som av tidningen antas ha 
gemensamma behov och referensramar där Amelia enligt egen utsaga vill ”vara ett tändstift för 
att hjälpa människor att förbättra sina liv genom att påverka sin livsstil.” 
Till sin hjälp har Amelia nationellt och internationellt kända vita, (antagligen) välbeställda 
kvinnor i 40-årsåldern som för fotograferingen är sminkade, stylade, uppvisar bländvita leenden 
och är iförda kläder som går ton i ton med sminkning och bildtexter. Bilden av kvinnan upptar 
större delen av omslaget och är centrerad samt placerad framför eller bakom tidningens namn. 
Kvinnorna bär kroppsnära kläder som framhäver deras kroppar, vilka samtidigt omskrivs i 
bildtexterna. Färgerna på kläderna matchar omslagstexterna, med undantag från den lilla ”DÅ-
bilden” av Camilla, på vilken hon medelst dålig hållning, säckiga kläder, trött leende, ostylad 
frisyr och icke färgmatchande kläder flankeras av hennes dåvarande symptom på bristande 
hälsa. ”NU-bilden” har fått större utrymme, färgmatchats, hennes hår har stylats och både 
hållning och blick är fokuserade på läsaren som samtidigt får Camillas metodknep. Samtliga 
övriga kvinnors blickar, oavsett om bilderna är små eller stora, är riktade rakt mot läsaren. Deras 
frisyrer är trendenliga, väl avvägda för ansiktsformen samt stylade, fönade för volym och effekt 
på omslagens foton.  
 
Fotona av kvinnorna är tagna i halvkropp eller ansikte. De har ögonkontakt med läsaren och 
står utmanande, kaxiga, vända mot läsaren, lätt framåtlutade med sina händer i fickorna eller 
på höfterna. Blickarna är pigga, munnarna öppna i väna leenden med kompletta, vita tandrader. 
Alla tre poserna andas attityd och självsäkerhet samtidigt som de med sina poser visar upp sina 
kroppar till allmän beskådan och bedömning.  
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4.2.2. Falsk sanning 

Här bedöms kvinnor utifrån att vara just kvinnor och vad som förväntas av att vara kvinna 
(Hirdman 2008). Bilderna av kvinnor i media skapar inte bara intima relationer utan avbildar 
framför allt en temporär verklighet som av läsaren tolkas som sanning. Bilderna med sina teman 
och repeterade budskap talar samma språk, som andra medier, som texterna och som Amelia 
antar att kvinnorna som är deras läsare gör eller vill göra, vilket befäster deras roll som 
förebilder. Repetitionen bidrar också till att poängtera budskapen som viktiga och så vanligt 
förekommande att de är och blir naturliga. För det första får kvinnorna på bilderna avbilda 
normen, hur en kvinna kan och bör se ut, må och agera. Genom sin direkta ögonkontakt 
förstärks den intima relationen till läsaren, vilket underlättar när läsaren förväntas ta till sig 
budskapen (Lutz & Collins 1993). Vidare ses kvinnornas munnar vara leende, vilket signalerar 
att de har en okomplicerad relation med ett lättillgängligt budskap (Ibid.). Hennes, kändisens, 
kvinnans livsstil är för alla. För det andra skapar placeringen en kvinnas kropp i fokus på 
omslagen begär och en längtan att bli sedd för sin kropp (Hirdman 2008). Bilderna talar således 
om hur denna kropp kan och bör se ut vad beträffar skönhet, kropp, hälsa, kläder, kroppsspråk 
och ideal. Samtidigt noteras att fotona på omslagen är just fotografier som tas som garant för 
att det är sanningen som avporträtteras (Hartley 1996). Men är det sanning? Sanning i den 
bemärkelsen att kändisen finns och har gjort personliga erfarenheter javisst, men bilden, fotot 
avspeglar kvinnan i en specifik, temporär situation där hon av och för Amelia stylats för en 
fotografering. Det är den bilden som kvinnor i vardagen jämför sig själva och sina liv med, 
vilket föranleder mitt val av formuleringen ”falsk sanning”. 
 
Denna falska sanning blir referens för kvinnor som genom självrannsakan ges möjligheten att 
finna de problem och behov som definierats av media. Den fotografiska sanningen i 
kombination med repetition av teman som kretsar kring skönhet, kropp och hälsa och 
innehållsmässigt fokuserar desamma, skapar igenkänning och en närhet till läsarna, via 
förtroende för budskapen. Läsaren kan alltså lita på sin vän Amelia och på kändisarna som i 
förtroende delar med sig av sina personliga erfarenheter till läsarna. De personliga 
erfarenheterna handlar om privata ärenden som lyfts fram som gemensamma i det offentliga 
rummet och därmed förlorar sin status om exklusiva. Ärenden som inte behandlas riskerar 
därmed att exkluderas via tolkning som att de på ett eller annat sätt inte är viktiga eller är tabu 
(Kleberg 2003). Samtidigt kommer personliga ärenden rörande skönhet, kropp och hälsa att 
hamna i fokus såsom dels personliga och dels viktiga för kvinnan.  
 

4.2.3. Konsumtion 
Om vi betraktar de valda omslagen närmare ses att det är viktigt att vara slank, pigg och fräsch 
samt att konsumera. Konsumtion kan exemplifieras med klädshopping som riktar sig till ”alla” 
läsare genom att skriva ut pris, ett pris som kan antas appellera även de som inte har mycket 
pengar. Därtill görs det billiga priset legitimt för identifiering inom målgruppen och samtidigt 
som den därigenom breddas. Amelia listar fynden hos de stora klädkedjorna, vilket även det 
legitimerar införskaffande av kläder hos företag som erkänt har ett lägre pris än lyxvaruhus eller 
dyrare kedjor. Samtidigt kopplas omslagspersonens skönhet och klädsel till de shoppingställen 
som målgruppen antas använda sig av, vilket ökar den familjära och igenkännande 
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trygghetsfaktorn. Detta kan erbjuda en tolkning av konsumtion som ett agerande som förser 
läsaren med kändisens attribut i form av att vara slank, leende, pigg och glad. Rubriken 
”shoppingglädje” utlovar tillfredsställelse av behovet att vara glad, att uppleva glädje via 
konsumtion.  Konsumtion blir då en möjlighet för förändring mot de via bilderna förmedlade 
kändisarnas livsstil. Även om inte de kända kvinnornas liv går att efterleva till hundra procent, 
implicerar Amelia att kvinnor genom förändring och konsumtion kan skapa en sådan livsstil 
inom vilken de genom att identifiera drag och attribut och därigenom åtnjuta del av kändisens 
status och positionering i samhället.  
 
Det handlar här också om begreppet stil, som ses vara marknadens språk som uttryck för 
referens för en verklighet i behov av konstant omdaning, vari det är elitens livsstil som avbildas, 
vilken alla kvinnor oavsett social tillhörighet och ekonomisk möjlighet förväntas ha som 
referens och därmed försöka efterlikna (Ewen 1988). Vägen till att nå elitens livsstil och 
kulturella status går via konsumtion eftersom varor fungerar som maktsymboler och 
statusmarkörer. Kvinnor har alltså möjlighet att uttrycka sin identitet via sitt yttre och sin kropp, 
vilket implicerar en tanke om kroppen som redskap i ett socialt spel som syftar till positionering, 
trygghetsskapande roller och identiteter i gemenskaper. Å ena sidan medför uttrycken möjlighet 
att trygga sig själv i sociala relationer och som individ få vara en aktiv konsument (Deuchar 
1988:27ff; Fiske 1991). Detta kan å andra sidan skapa sociala hierarkier och exkludering för 
dem som inte kan eller vill följa normerna, men trots det förväntas göra det, eftersom vi alla 
faktiskt bedöms utifrån vad vi är, än vad vi gör (Ewen 1988; Hall 1997).  
 
Andén-Papadopoulus (1996) instämmer och menar att det råder en diskrepans mellan 
kändisarnas liv och läsarnas, där alla oavsett reell möjlighet, förväntas kunna välja att agera, se 
ut och vara som den i media avporträtterade och då idealiserade kvinnan. Media ger en 
idealiserad bild av en kvinnas kropp, skönhet och hälsa, vilket ger en temporär verklighet som 
tolkas som en sanning. Samtidigt påverkas inte bara de aktuella läsarna utan också övriga 
samhället genom sin spridningseffekt, vilket i sin tur ytterligare ökar pressen på kvinnor att leva 
upp till rådande normer, varinom media både definierar publiken och deras behov (Kleberg 
2003; Hirdman 2008). Tidningens föreställningar om läsarna blir sålunda ett strategiskt redskap 
i utformningen av densamma, ett slags inlemmande av ”field of vision” (Barnhurst & Nerone 
2001:6f). Här ses att media använder sig av ett antagande om kvinnors kroppsliga osäkerhet i 
kombination med vilja till förändring och medvetenhet om risker. Detta kan å andra sidan ses 
som ett uttryck och vilja från Amelias sida att stötta kvinnor i sin vardag, en vardag som enligt 
tidigare beskrivet innebär att förhålla sig till många val. 
 

4.2.4. Medias roll 
Bildtgård (2002) framhåller just media som den mest potenta aktören att informera om risker, 
som då används i betydelsen avvikelse från det normala. Riskmedvetenhet kan därigenom också 
kopplas till självhjälpskulturen som dels sätter individen i fokus och som ansvarig för sin hälsa 
och livsstil samtidigt som journalistiken tar över vetenskapens roll i att informera om nya rön 
(Johansson 2006). Självhjälpskulturen i kombination med medias personliga tilltal och nära 
relationer erbjuder läsaren trygghet, samhörighet och lösningar på problem, tillfredsställelse av 
behov, som enligt samma källa, media, skall ske genom en solid självkänsla där individen 
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förväntas följa sin egen inre vilja och inte utifrån kommande förväntningar eller traditioner. 
Media i form av Amelia kan så här antas lösgöra individen från de tidigare styrande faktorerna 
såsom exempelvis tradition och religion, för att själva ta rollen som trygghetsskapande 
referenter (Gauntlett 2008).  
 
Via foton av kända kvinnor och tillhörande bildtext ges alltså tips, råd, knep som dels genom 
att ges detta utrymme, kan antas vara i linje med författarnas åsikt, vilket befästs av att stå 
oemotsagd/ okommenterad från författarens sida. Vidare kan placeringen, alltså på omslaget, 
det som först möter läsarna och kanske är det enda som möter vissa läsare, antas härröra från 
en tanke om att budskapet prioriteras och premieras.   
 
Författarna som antas instämma i budskapen är till övervägande delen kvinnor som har ansvar 
innehållet, vari de antar rollen som expert eller förmedlare av experters, kändisars eller läsares 
erfarenheter. Tilltalet är direkt och personligt då de som kommer till tals gör det antingen via 
citat riktade till läsaren eller indirekt via en reporter på Amelia. Vem som faktiskt talar i de 
olika bildtexterna framgår först inuti tidningen, men vi vet att det antingen är Amelia, Amelias 
experter eller den kända kvinnan som talar till läsaren samtidigt som läsare talar till varandra 
via direkt tilltal/citat. Läsaren får ta del av erfarenheter av exempelvis övervikt och dess 
konsekvenser, alltså problem, som även de får sin lösning via kändisens ”ner-i-vikt-metod” och 
”hemliga” knep som enligt utsaga ”fungerar för hela familjen”. I detta framgår ett förtroende 
och en familjär attityd dels genom att läsaren får ta del av personliga berättelser och dels genom 
det förtroende som delas av kändisar, tidning och läsare. Relationen kan därför utifrån ett slags 
gemensam referensram i form av kvinnor som talar till kvinnor, ses vara en kombination av 
familjärt engagemang och vänskaplig förståelse för varandras behov och problem som behöver 
lösas och liv som behöver förändras. Dessa relationer kan tolkas som redskap för att nå ut med 
budskap som tjänar syftet att öka konsumtion, men samtidigt kan relationerna bygga upp en för 
individer värdefull gemenskap medelst aktuella referensmöjligheter. 
 
 

4.2.5. Bildtexter 
Vid sidan av bilderna ses bildtexter med ord som signalerar enkelhet, vilket å ena sidan 
definierar läsaren som klok genom att följa Amelias knep, råd och smarta lösningar, samtidigt 
som Amelia å andra sidan framstår som klok, vilket inger förtroende att följa nämnda råd. 
Tidningen Amelias skribenter tar här rollen som problemlösare för läsare med antagna problem 
och skriver då som expert till novis och som vetande till ovetande läsare. Tidningens redaktion, 
kändisar och till viss del läsare får komma till tals med sina erfarenheter. De två förstnämnda 
ger tips och svar medan de sistnämnda, läsarna, endast delar med sig av erfarenheter. 
 
Amelia presenterar sina (och kändisarnas) knep och råd via förändringsinriktade ord med 
positiv klang kopplat till enkelhet, glädje, snabbhet tillsammans med utropstecken. Likt 
bildernas klara och därmed iögonenfallande färger, flankeras de av bildtexter i rosa, orange, 
gul, svart och röd, skrivna mot den vita bakgrunden eller på kontrastfärgade banners. 
Kontrasterna fungerar också som blickfång där exemplen är många; versaler och gemener 
blandas, typsnitten varierar, hur citat skrivs likaså, där vissa har talstreck, andra citationstecken. 
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Bildernas effekt att dra till sig läsares blickar, förstärks av att texten går ton i ton, att de matchar 
kvinnornas färger, samtidigt som bildtexten leder till att blickarna dröjer sig kvar på omslaget. 
I samma syfte ses ordformer som påkallar uppmärksamhet där valda ord ofta är korta, kärnfulla 
och framför allt mycket lätta att både uppfatta, läsa och tillägna sig på kort tid såsom 
interjektioner; Ps! Rätt! samt superlativ; Bäst i test (aaaaa), Mest och Bästa. Dessa bildtexter, 
som i förekommande fall kan uppfattas utan att läsas i så motto att hela orden ses på en gång 
och kan antas vara kända av läsaren, varvas med längre ord. I detta fall är det konstruerade ord 
med hög faktor av igenkänning där kombinationer av positivt laddade uttryck, adjektiv och 
familjära ord bildar sammansättningar som kan antas väcka intresse för vidare läsning; 
Svenssonbög, loppisstilen, naken-snygg, kropps-stolt, modeglädje, mat-knep, ner-i-vikt-metod, 
shopping-glädje. Därtill anspelas på retoriska stilfigurer såsom allitteration; lysande läppar 
respektive hyperbol; Lösningen på alla dina problem! och antites; ”Sveriges mest hatälskade 
krönikör”.  
 
De i texterna valda orden kan också kopplas till ovan nämnda teman såsom förändring via; 
Från/Till, Före/Efter och Då/Nu samt till problemlösning via; tips, knep, svar, enkel, lösning, 
metod, äntligen, få. Vidare även kopplat till trender; nyhet, nya och till hälsa genom; tränar, 
äter. Därtill relateras shoppingen till såväl fynd som pris och antal. Sifforna visar även kilon, 
vilka kopplas till vikt, som i sin tur hör samman med både hälsa, skönhet och livsstil på samma 
sätt som temana i övrigt har gemensam nämnare i förändring av kropp, hälsa och livsstil. 
Adjektiven står ofta i superlativform och/eller syftar på fart: på sekunden, snabbt, snabba, vilket 
hänger ihop med det antagna behovet av snabb tillfredsställelse av behov och förändring.  
 
Här ser vi också att tidningen vet något som läsaren inte vet, men vill veta! Svar på frågor vi 
inte vågar ställa, men antas vilja ställa. Amelia vet hur vi kan gå ner i vikt, något vi vill (eller 
borde) göra, även om vi inte visste det. Amelia har svar på och lösningar på problem och 
hemliga knep. Läsarna, kvinnnorna förväntas ta till sig och följa uppmaningarna, precis så som 
alla andra kvinnor antas göra, vilket skapar gemenskap och trygghet. Samtidigt handlar det om 
ett slags individualitet, där läsaren själv bestämmer över sin skönhet, kropp och hälsa, vilket 
kastar ljus över individens ansvar att följa samhällets normer. Dessa normer är lika för alla, 
trots att alla de facto inte kan eller vill följa dem och att de är stadda i konstant förändring, vilket 
ger ett slags omöjligt uppdrag som kvinnor omöjligt kan låta bli att förhålla sig till.  
 

4.2.6. Relation 
Återkommande anspelas på unicitet genom ”BARA I AMELIA”, vilket förstärker den relation 
som tidningen försöker etablera eller redan har etablerat med sina läsare samtidigt som det antas 
ge känslan av att Amelia får ta del av kändisars hemligheter, har förtroende och som läsare 
erbjuds intimitet i en speciell, utvald krets som det då förväntas vara åtråvärt att tillhöra. Här 
framhåller Winship (1987) att veckopress arbetar med uppluckring av gränser mellan privat och 
offentligt, i syfte att bygga relationer, ett slags intima rum och därmed närmare relation där det 
blir lättare att dela med sig av erfarenheter (Ballaster 1991). Erfarenheterna tjänar olika syften 
i att dels ligga till grund för att ge media en bild av sina läsare, dels befästa diskursen och dels 
som innehållsligt fokus inom målgruppens intresse. Utifrån den konstruerade relationen 
erbjuder media förebilder som läsarna kan se upp till, sträva efter att identifiera sig med, vilket 
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inte automatiskt innebär att alla läsare gör det oreflekterat utan att kritiskt förhålla sig till såväl 
bild som text (Fiske 1991).  
 
I denna process av identifiering ingår som tidigare nämnt förändring. Fokus på trender, före- 
och efterbilder samt vändningar i livet, ger alla signaler om att förändring finns, är görlig och 
därför önskvärd eftersom både aktiviteten förändring i sig och resultaten är så tydligt positiva. 
Både bild och bildtext förklarar vad som kan ske om läsaren vill förändra sitt liv, sina val och 
livsstil och bilderna talar sedan om hur det ser ut när råden efterlevts och produkterna köpts.  
 
Vi måste dock komma ihåg att det är en kontinuerlig process av förändring, vilket betonas av 
ord som trender och årstidsbundna färgställningar samt självskrivet av det faktum att det inte 
utkommer ett nummer av tidningen utan flera. Föränderligheten och det skapade behovet av 
förändring ger möjlighet för media att bidra till ökad konsumtion, både av tidningen och av 
produkter som både ses avbildade på omslag, nämns i artiklar och förekommer på reklamplats 
i tidningen, vilket implicerar ett ekonomiskt utbyte för nämnda aktörer. Här bör reklam enligt 
Ansén-Papadopoulus (1996) inkluderas i övrigt medieutbud som bidragande till skapandet av 
social verklighet. Reklam kan också enligt Greer (1999) ses som del i både medias diskurs men 
även i konsumtionsdiskursen som i detta fall är kopplade till varandra då tidningar, som 
exempelvis veckopress, till viss del, eller i förekommande fall, till stor del, får sin inkomst från 
just reklam. Reklam i sin tur bidrar också till att befästa konsumtionsdiskursen där produkter, 
varor och tjänster ger innehavaren en önskad status genom symboliskt värde. 
 
 

4.2.7. Sammanfattning 
Förändring, förebilder och bilder behöver inte vara av ondo, förändring kan innebära 
förbättring, förebilder kan utgöra sunda referenspunkter och bilder användas som målbilder, 
men i detta fall antas att strävan efter förändring drivs av osäkerhet kring det egna jaget, att 
duga i sociala sammanhang och samtidigt är många av de (del-) mål som sätts av Amelia, inte 
bara föränderliga, utan också för de flesta är ouppnåeliga, vilket torde skapa oerhörd press på 
kvinnor, att förhålla sig föränderliga och inom ramen för detsamma.   
 

4.3. Text i form av artiklar 
Här presenteras respektive textavsnitt i form av artiklar i Amelia nummer 8, 16 och 17 ur årgång 
2011. 
 

a) Hälsa i Amelia nummer 8 
”VISSTE DU ATT…RÖKNING KOSTAR SVERIGE 2,2 MILJARDER OM ÅRET? 
SJUKVÅRDEN SKALL NU STÖDJA MÄNNISKOR ATT ÄTA NYTTIGARE, SLUTA 
RÖKA, DRICKA MINDRE ALKOHOL OCH MOTIONERA MER. VARANNAN SVENSK 
KVINNA UPPGER ATT DE HAR OHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR.” 
Källa: Socialstyrelsen 
 

b) Skönhet i Amelia nummer 8 
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”Vi frossar i årets trendfärg, rosa, testar en sprillans ny 4D-mascara plus tipsar om ett riktigt 
bra budgetköp!” 
- Sätt neon på läpparna. Neonfärger är en stark trend i vår, och neonrosa läppar är ett 

perfekt sätt att anamma trenden.  
- Dessa glansdroppar från Goldwell har en riktig trippeleffekt. De ger inte bara glans utan 

skyddar mot värme från stylingverktyg såväl som mot UVA- och UVB-strålar från 
solen. Pytteliten flaska (perfekt i handväskan) men produkten är riktigt dryg. 

- En återfuktande ansiktsgel och en lätt foundation i ett. Ger fin färg och är lättapplicerad 
med en foundationpensel. Passar dig som vill att det skall gå snabbt på morgonen och 
inte vill ha ett för täckande resultat.  

- ”PROFFSTIPSET: Så sprejar du parfymen rätt. Här är två smarta tips som hjälper dig 
att dofta rätt vid rätt tillfälle.  

- ”Budgettipset: Vårfint nagellack. Ett glatt och snyggt rosa nagellack piffar upp vilken 
outfit som helst. Det här innehåller dessutom extra E-vitamin för starka naglar och är 
mycket prisvärt!” 

 
c) Hälsa i Amelia nummer 16  

”Bli kroppsstolt 21 sätt att bli nakennöjd” 
- Smält bort ärren. Ärr är en naturlig del i läkeprocessen, men inte alltid så kul. NN, 349kr, 

är en kräm med silikonbas och e-vitamin som kan reducera ärr.  
- Få bort armbågsfnaset 
- Bli proffs på brun utan sol. En solbränna kan vara ett litet extra lager 

självförtroendefernissa. Den döljer ojämn hudton, diverse gropar och annat man inte 
älskar. […] Du skall alltid starta med brun-utan-sol på en ordentligt exfolierad och 
återfuktad hud.  

- Peela bort parmesanhälar. Torra hårda hälar uppmuntrar inte direkt till 
barfotaaktiviteter. Den klassiska fotfilen hjälper bara till en viss del, men nu finns en 
japansk nyhet i Sverige. NN. Man sätter fötterna i varsin plaststrumpa, full av ett slags 
gel. Sjutton olika naturliga extrakt ger sedan en kraftig peeling och återfuktning. 
Fötterna ömsar skinn de närmaste dagarna efter behandlingen, men det är bara döda, 
gamla hudflagor som trillar av. Kvar blir mjuk, rosig hy.  

 
d) Skönhet i Amelia nummer 16  
”Varma nyanser på läppar, värmande kroppssmör och så lite brunbrända ben. Ingen kyla på 
Carins skönhetssida!” 
- Brinnande glans. Skimrande orange läppglans som ger läpparna en sommarfräsch look.  
- Bruna ben hela sommaren. Gyllene ben kan du ha oavsett om du har semester eller 

jobbar. Fixa fejkbrännan med smart brun-utan-sol i sprejform.  
- Nattlig cellulitjakt. Gelé som stärker effekten av anti-cellulitprodukter. Knepet? Gelén 

innehåller koffein och svartpepparextrakt som hjälper huden att ta upp de aktiva 
ingredienserna. Lottas ut tillsammans med kompletterande anti-cellulitprodukt från NN. 

- Varmt kroppssmör. Ekologiskt kroppssmör för alla hudtyper som blir skönt varmt när 
du masserar in det i huden. Doftar helt ljuvligt! 
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e) Hälsa i Amelia nummer 17  
- 20 minuters skratt är lika bra för blodtryck och kolesterol som 20 minuters motion. 

Källa: iForm 
- Nöjd i gamla spår eller gå mot nya mål? Har du en minut? Testa hur du mår. Gör 

supersnabba testet på skandiaforetag.se (klicka på hälsotest) för att få en vink om du 
behöver förändra din situation, privat eller jobbmässigt, nu när du har sommaren på dig 
att fundera på en strategi för en bättre höst.  
 

f) Skönhet i Amelia nummer 17  
”Skönhetsredaktören Carin Karlsson svalkar sig med sjöblå nyanser och fiffiga ingredienser 
från havslivet.” 
- Blå som havet. NN’s krämiga ögonskuggor blev omtyckta och därför kommer de i fler 

färger, som den här fina havsblå nyansen.  
- Himmelska naglar. Trenden med blå naglar håller i sig! Testa gärna att ha en mer neutral 

färg på tånaglarna om du har blått på fingernaglarna eller tvärtom.  
- Sjöalger fixar huden. Med extrakt från vitaminrikt sjögräs ska det svenska 

skönhetsmärket NN’s kroppssmör förbättra mikroblodcirkulationen och rengöra huden 
från giftämnen. Det är lätt att smörja in och absorberas snabbt av huden.  

- Intensiv ögonvård. En effektiv ögonkräm som reducerar mörka ringar runt ögonen.  
 

4.3.1. Tematiskt innehåll 
Tematiskt behandlar texterna skönhet och hälsa i relation till förändring, risker, problem och 
dess lösningar via tips, trender, knep, metoder samt konsumtion av produkter som i 
förekommande fall testas och rekommenderas. Problemen handlar om kvinnors skönhet, kropp 
och hälsa i relation till antaganden om behov av förändring.  
 
Amelias skribenter tar rollen som förmedlare av svar och lösningar via interna eller externa 
experter där de framför vad experterna vet och vad de i diskursen ingående kvinnorna angett. 
Carin, Amelias skönhetsexpert talar till läsarna som kvinna till kvinna, som vän och som expert 
till novis och som problemlösare till någon med problem med sitt utseende, kropp, hälsa samt 
livsstil.  Samtidigt handlar det om igenkänning av för kvinnor gemensamma problem såsom 
gropar i huden och annat man antas ogilla, skämmas över eller behöva förändra.  
 
Texterna presenteras som fakta med hjälp av vedertagna källor, via Amelia i förtroende till sina 
läsare. Information presenteras som sanningar, kompletterat med angivelse av källan och med 
hjälp av de modala verben; ska, bli, kan, vill, böra, få, måste. Därtill formuleras påståenden 
genom utelämnande av modala hjälpverb, vilket ger framställan där författaren instämmer i 
budskapen. Amelia presenterar sin egen medarbetare som expert och låter hennes beskrivningar 
stå oemotsagda, vilket också signalerar medhåll till budskapen. Carins titel skönhetsexpert, 
borgar för att hon både kan presentera just fakta gå i god för produkternas innehåll och effekter. 
Därtill ses användande av ”vi” som också stärker att innehållet godkänns av författaren. Ibland 
förekommer en lätt ton av ironi eller skepsis, följt av svar som ett slags implicit retoriskt 
påstående. 
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För att nå ut med sina budskap använder Amelia alltså ett direkt och personligt tilltal via du/dig, 
varvat med ”vi”, som då kan syfta på redaktionen/ experten/ läsaren. Strävan efter en personlig, 
familjär och vänskaplig relation mellan tidning och läsare syftar till att skapa igenkänning, 
bygga förtroende för såväl tidning, skribenter som för budskap. Samtidigt som det i en nära 
relation blir lättare att som läsare dela med sig av egna erfarenheter, vilka i sin tur tjänar som 
svar på utformning och innehåll av och underlag för vidareutveckling av tidningen. Det 
sistnämnda kan ses som en fördel för såväl Amelia som läsare.  
 

4.3.2. Relationer till övrig media 
Amelia tar även hjälp av övrig media dels i syfte att förstärka sina budskap genom referenser 
till kända och betrodda källor och dels för att skapa inferenser till samhällsinstitutioner som 
även de ger tyngd åt budskapen. Samtidigt ger koppling till exempelvis Socialstyrelsen 
konnotationer som implicerar samhället i stort och de institutioner som med hjälp av vetenskap 
värnar om människors, kvinnors hälsa, vilket då även Amelia implicit kan antas göra. Detta kan 
å ena sidan ses vara ett led i vad Amelia vill, kopplat till att Amelia härigenom delar individens 
ansvar för den egna hälsan. Å andra sidan blir relationen den omvända när individen, i detta fall 
kvinnan, förväntas följa de uppmaningar och råd som anmodas från samhälleliga institutioner 
och i och med det ta sitt ansvar, precis som Amelia gör genom publiceringen av nämnda 
budskap. Vidare efterfrågas och betonas medvetenhet kring sin situation i samhället, sin 
ekonomi, vilket avspeglas ord som budget, tips och proffs.  
 
Kopplingar ses således till annan media inom samma diskurser samt till de egna källorna som 
används som garant för trovärdigheten i påståendena, vari de explicita referenserna till 
tidningen iForm kan ses som exempel. Häri ligger både hälsa och skönhet genom exempelvis 
användande av färgen blå och havet som är en känd kombination som associeras med frihet, 
fräschör och avkoppling; ”blå, blå vindar och vatten…” men också hälsa, livsstil och förändring 
genom formuleringen ”gamla spår i relation till nya mål”. 
 
 

4.3.3. Betydelsebärande formuleringar 
Samtliga formuleringar är korta och informativa med effektfulla ordval, stilfigurer och retoriska 
frågor eller påståenden är återkommande inslag. Vissa texter är formulerade som faktarutor, 
medan övriga presenteras som påståenden grundade i Amelias egen expertis. Även meningarna 
är korta och intensiva, delvis skrivna enbart med versaler och innehåller alltså stilfigurer för att 
väcka intresse, bibehålla det och på så vis förmedla sitt budskap i linje med ovan nämnda teman 
av hälsa, skönhet, förändring, behov och problem. Stilfigurerna kan exemplifieras med i form 
av antites via mer-mindre och börja (äta nyttigare) / sluta (röka) och allusion via 4D (modern 
teknik i form av bio 3D och 4G internet). Vidare ses anaforerna proffstips och budgettips samt 
en artikel där alla meningar börjar med ett imperativ, en annan där alla inleds med adjektiv och 
en tredje där de tre satserna i ingressen består av ord associerade till värme. Därtill ses metafor; 
himmelska naglar och liknelse; blå som havet.  
 
Mest framträdande av stilfigurerna menar jag är Amelias sammansatta ord konstruerade av ett 
känt och ett positivt ord; proffstips, trippeleffekt, budgettips, självförtroendefernissa, 
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fejkbrännan, cellulitjakt, vitaminrik. De använder också en grupp av sammansatta ord som 
kopplas direkt till kropp; parmesanhälar, kroppssmör, armbågsfnaset, kroppsstolt, nakennöjd. I 
denna grupp framträder även en undergrupp i form av de förstnämnda som gör referenser till 
mat i kombination med kropp.  
 
Nyckelorden återfinns således både inom temana, diskurserna och i de antagna kontexter som 
målgruppen i form av kvinnor antas röra sig i via; trender, proffs, tips, hälsa, rätt, sprillans, 
nyhet. Här framgår också kopplingar till expertis; proffs, rätt. Vidare ses förstärkning av 
budskap via verb som äta, sluta, röka, motionera då de knyts till substantiv som kvinna, hälsa, 
hud, läppar, naglar, vård, vitamin. Nyckelorden kopplas samtidigt till det personliga ansvaret 
för hälsan genom; du, din, strategi, hälsa, förändring, mål, test. Genom att repetitivt använda 
dessa ord, befästs de som relevanta för läsarna och dess innebörd görs allmängiltig, alltså möjlig 
att använda för kvinnor som läser Amelia, ord att identifiera sig med, att ta för självklara och 
att inlemma i sin egen vokabulär. Detta får i sin tur konsekvenser för möjligheten att kritiskt 
ifrågasätta det valda diskursiva språkbruket.  
 
Vidare omskrivs produkterna i positiva ordalag såsom fint, glatt, bra, stark, rätt, snyggt, prisvärt, 
perfekt, himmelska, fiffiga, effektiv, förbättra, reducerar. De valda orden kopplas till kropp och 
skönhet samt njutningsfulla uttryck; Doftar helt ljuvligt! Förekommande adjektiv är positiva; 
smart, rätt, gilla, naturlig eller intensiva; brinnande, skimrande. Motsatsord i form av 
värma/kyla varvas med slangord eller engelska låneord såsom fejk, look, fixa, outlook. Siffor 
återfinns i olika former såsom i form av antal och priser som knyts till konsumtion av nämnda 
produkter samt i form av kilon, som kvinnor antas ha för många av.  
 

4.3.4. Amelias roll 
Vi här ser hur Amelia träder in och upplyser eller påminner kvinnorna om att de inte duger och 
att de behöver konsumera för att förändra sig; ”Peela bort parmesanhälar. Torra hälar 
uppmuntrar inte direkt till barfotaaktiviteter.” Kvinnorna antas å ena sidan vara omedvetna om 
sina problem, sin hälsostatus, sitt mående där exempelvis den retoriska frågan ”Har du en 
minut?” följs av uppmaningen att testa hälsan. På samma gång presenteras undersökning som 
visar att ”VARANNAN SVENSK KVINNA UPPGER ATT DE HAR OHÄLSOSAMMA 
LEVNADSVANOR”, vilket innebär att i alla fall hälften är väl medvetna om sin livsstil och 
hälsa.  
 
Amelia blir en del av kvinnors vardag, i vilken det antas ingå ett visst mått av skönhetsvård, 
kopplat till utseendet som implicit inte är okej; sjöalger fixar huden, som alltså behöver fixas. 
Läsarna uppmanas utöver att måna om sin hälsa och vikt, att följa trender och att testa olika 
varianter därinom. Å ena sidan uppmuntras konsumtion å andra sidan anmodas ekonomiskt 
tänk. Amelia lyfter för detta fram budgettips och visar därmed samtidigt förståelse för dem som 
inte kan, bör ta sig eller har råd. Återigen dubbelt ansvar och dito budskap.  
 

4.3.5. Sammanfattning 
Resultatet visar att kvinnor blir en del av den mediala kontexten som skapas i och av individer 
i ett samhälle som påverkar och påverkas av nämnda mediala diskurs som på samma gång 
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informerar, reproducerar, befäster och sprider olika budskap via texter som de i detta 
sammanhang studerade och parallellt även reklam. Samtidigt bör vi komma ihåg att trots att det 
finns en avsedd tolkningspreferens från avsändarens sida, har individen möjlighet att själv 
aktivt tolka, skapa mening men också att förkasta budskapet (Fiske 1991). Detta innebär att 
media å ena sidan betonar förändring driven av behov som media själva skapat åt sina läsare. 
Samtidigt som läsarna enligt Fiske (1991) är aktiva medskapare. Här står Amelia som avsändare 
till budskapen, men implicit även samhället med dess individer, däribland kvinnor. Genom 
denna växelverkan blir förhållandet synergistiskt och enligt Foucaults (2000) diskursiva 
maktteori, synnerligen svårt att ställa sig kritisk till utan att då implicit, eller till och med explicit 
bli exkluderad.  
 
Vi ser också tydliga återkommande mönster av att texterna simultant diminuerar kvinnans 
utseende och/eller hälsa, samtidigt som de ger tröst och stöd genom att först betona att 
skavanker som vi alla antas ha, exempelvis ärr, torra hälar och blek hud som då definieras som 
”inte alltid så kul”, för att därefter via förslag på produkter ge en lösning på de naturliga 
problemen. Amelia definierar således problem och behov, ålägger dem till kvinnan, alla kvinnor 
och erbjuder därefter lösningar, förändringar med hjälp av produkter som kan köpas och via 
kändisar som agerar mall för samtliga kvinnor för ”kan hon, så kan du!”.  
 

4.4. Metoddiskussion 
Den valda metoden diskursanalys av text och bild i ett livsstilsmagasin i form av Amelia för att 
få syn på medias bild av kvinnor och dess potentiella konsekvenser, skulle ha kunnat 
genomföras annorlunda exempelvis genom att omfatta även textkonsumtion. För detta hade det 
varit möjligt att ta del av läsares uppfattning av Amelias bild av kvinnor via enkät, intervju eller 
fokusgrupper samt låta dem delge sina tankar och upplevelser av och kring konsekvenser för 
sig själva som kvinnor och för individer i samhället i stort. Vidare hade det varit möjligt att 
studera fler exemplar av Amelia, olika årgångar, jämföra med andra livsstilsmagasin för 
kvinnor, men i andra åldrar eller jämföra med livsstilsmagasin för män. Det hade även varit 
möjligt att genomföra djupintervjuer med representanter för Amelia, för målgrupp samt för 
företrädare inom socialpedagogisk verksamhet för att få syn på diskrepans och i den finna 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Valet som antagits och genomförts enligt ovan presenterade studie, föreföll rimligt med 
avseende på ramen för en magisteruppsats såväl vad beträffar tidsåtgång, omfång och 
fokusområde. Jag upplever dock att det hade varit intressant att vidareutveckla med hjälp av 
textkonsumtion för att bli medveten om min egen förförståelse och tolkning av resultat, för att 
kunna belysa ytterligare en dimension av materialet och för att fördjupa mina kunskaper vidare.   
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5. Slutdiskussion  
Blicken i spegeln avslöjar mina problemområden, de som Amelia hjälpt mig bli varse att jag 
har behov av att förändra. Parmesanhälarna omöjliggör barfotaaktiviteter, ärren är inte så kul, 
inte armbågsfnaset heller. De mörka ringarna under ögonen borde tas bort, celluliterna likaså. 
Inser att jag omöjligtvis kan vara nöjd och köra på i gamla hjulspår, nu när alla andra går mot 
nya mål. Visst har jag väl en minut att lägga på min hälsa och samhällets framtid där jag dricker 
mindre alkohol, inte röker, inte äter onyttigt och inte sitter still men ändå frossar - i vårens färger 
och låter vårens trender styra mina val av nya skönhetsprodukter. Att välja att inte köpa nya 
produkter som skall sätta färg på mina kinder, naglar, läppar, tår och ben, finns inte. Däremot 
finns fler tips på hur jag genom Amelias experttips kan bli proffs på produkter som kan få mig 
att dofta rätt och ge mig en välbehövlig självförtroendefernissa. På så vis kan jag bli kroppsstolt 
och nakennöjd. Vill jag istället bli nöjd och glad påklädd finns avdelningar med tips på mode- 
och shoppingglädje i olika prislägen. Allt för att jag som läsare, som kvinna, skall kunna 
förbättra mitt liv och förverkliga mina drömmar i vardagen.  
 

5.1.1. Amelias bild av kvinnan 
Amelia säger sig sträva efter att hjälpa kvinnor förverkliga sina drömmar i vardagen. Det 
innebär alltså att vad kvinnor drömmer om, enligt Amelia, är att finna sina fel, förändra dem 
och i det förhålla sig till de normer för skönhet, kropp och hälsa, som tidningen ger uttryck för 
via text och bild. Förändringen går via normer som impliceras via kändisars, experters och 
Amelias erfarenheter och sedermera råd. Det framgår tydligt av före- och efterbilderna av 
exempelvis Camilla Läckberg, att det är den slanka kroppen som eftersträvas via en enkel diet 
som gör kvinnor pigga och glada. Camilla på före-bilden göms undan genom ihopsjunken 
hållning, dämpad min, bylsiga kläder, matta färger och bakgrundsplacering. Ingen 
kroppsstolthet där. Efterbilden av henne är istället centrerad, fokuserad, där hon medelst rak 
rygg, ett bländvitt leende och matchande färger via citat och Amelias rubrik, förmedlar att och 
hur stolthet och snygg kropp enkelt nås via Camillas knep. Läsarna kan också ”äntligen” bli 
kroppsstolta och nakennöjda, vilket läsaren i form av kvinnan, längtar efter, men inte är – än. 
Det finns således möjligheter till förändring och samtidigt någon som kan tala om när och hur 
den här stoltheten och nöjdheten inträder i en kvinnas liv.  
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Vem är denna någon? Är det Camilla, Amelia, en expert eller läsarna själva? Utifrån den 
tidigare presenterade teorin om diskurs ses svaret ligga i densamma. Diskursen ger för det första 
ett språk för hur vi kan tala om en företeelse i en given kontext (Lindgren 2009:112). Språket 
ses då som en social konstruktion som påverkar individens uppfattning av omvärlden och 
tolkningarna därav (Foucault 2000). Den språkliga diskursen används av media för att betona 
sitt uppdrag och samtidigt läsarnas position i samhället i förhållande till sig själva och i 
förhållande till den aktuella tidningen Amelia. För det andra framhålls att diskursen formar hur 
vi ser på vad som kan antas vara normalt, vad som är accepterat och inte samtidigt som den 
bidrar till identitetsskapande och trygghet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Språket skapar 
också sociala mönster via handlingar i sociala praktiker och kommunikation via exempelvis 
Amelia. De budskap som genom tematisk repetitions lyfts fram i såväl text som bild, påverkar 
i sin tur vilken betydelse de tillmäts av målgruppen.  

5.1.2. Diskursiva budskap 
Diskursen underlättar därigenom tolkning och uppfattning av budskap via texter och bilder som 
betydelsefulla, lätta att ta till sig, uttrycka och förstå, eftersom media väljer att organisera sina 
budskap så att de speglar värderingar, attityder, övertygelser och handling i sociala praktiker 
utifrån antaganden om läsarna som inbegripna i rådande diskursiva sammanhang (Foucault 
2000; Lindgren 2009).  
 
Vilka diskurser är då skönjbara i ovan behandlade bilder och texter? De diskurser som 
framträder tydligast är medias i kombination med ansvars-, förändrings- och 
livsstilsdiskurserna. De framträder var för sig, men kan inte skiljas åt då de samverkar 
synergistiskt, är tätt sammanflätade och beroende av varandra. I denna studie är medias diskurs 
i fokus varför den diskuteras genomgående.  
 

5.1.3. Medias diskurs 
Medias diskurs är mångfacetterad så till vida att den representerar både en konsumtions-, 
förändrings-, normativ och målgruppsrelaterad diskurs. Medias bild ger å ena sidan individen 
ramar och normer som ligger till grund för värderingar och attityder (Foucault 2000). Å andra 
sidan kan det istället handla om ett fritt val där läsaren, i detta fall kvinnan, väljer att ta del av 
media, dess budskap och förhålla sig till dessa utifrån fri vilja och intresse (Fiske 1991). Å ena 
sidan följer härav att kulturen som den yttras i media kommer inifrån och formas av publiken, 
alltså av kvinnorna själva. Å andra sidan ger Foucaults (2000) diskursiva maktaspekt en 
indikation om att det istället blir media som äger definitionsmakten, vilket leder till att 
konformiteten ersätter medvetenheten. Medias innehåll och diskurs kan således antingen 
avspegla den verklighet som existerar (oberoende av media) eller som en konstruktion av ett 
representativt urval av befolkningen (Gauntlett 2008). Journalisten Hagberg (2011) adderar att 
media på så vis klassificerar in människor i bra och dåliga, vilket enligt Fiskes (1991) 
resonemang krasst skulle kunna röra sig om föreställningar sprungna ur läsarna själva. 
Forskningen är dock överens om att media påverkar meningsskapande och 
tolkningsmöjligheter samt bidrar till att generalisera stereotyper, skapa och befästa skillnader 
och normer, vilket kan leda till exkludering och marginalisering (Frazer 1987; McRobbie 
1999:50; Gauntlett 2008). 
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5.1.4. Normativa budskap i livsstilsdiskursen 
Budskapen handlar inte bara om skönhet och hälsa för individen, kvinnan, utan också om 
medvetenhet kring sin egen situation i samhället kopplat till ansvar för sin hälsa och sin 
ekonomi. För att som läsare tillgodogöra sig budskapen krävs å ena sidan riskmedvetenhet, 
förförståelse och kunskap om de i texterna ingående orden, dess tolkning och vilken diskurs de 
tillhör samt gärna kännedom om nämnda produkters användande och kunskaper i det engelska 
språket; glansdroppar, stylingverktyg, foundation. Å andra sidan behövs inte alltid varken 
ordförståelse eller medvetenhet, eftersom Amelia gärna upplyser och bilderna av kvinnorna 
visar resultat, med vilka läsarna kan jämföra sitt eget utseende och de omskrivna produkterna 
kompletteras även de med bilder så att de lätt kan kännas igen i butik.   
 
Tidningen talar enligt min uppfattning med kluven tunga i det att de framhåller att vi skall vara 
stolta över våra kroppar, sluta noja för hur vi ser ut, i samma stund som de manar till förändring 
via olika produkter, dieter och tips. Exempelvis listas de bästa produkterna i varje kategori av 
skönhetsprodukter som en kvinna behöver. Det handlar då inte om att kvinnan kan välja att 
sminka sig, följa en diet för att gå ner i vikt eller träna utan bara om hur det skall gå till. Den 
som inte sminkar sig, inte har utseendet med sig, inte följer en diet och ve och fasa, inte är slank, 
blir således implicit exkluderad från normen för en kvinna i åldern 25-40 år; en kvinna som är 
mån om sitt liv, sitt yttre och inre, men inte nojar, utan njuter och samtidigt följer medias, 
tilltalade via kändisar, välmenande råd. Den slanka, vita karriärkvinnan får vara symbol och 
referenspunkt för kvinnan som vill, kan och förhåller sig på rätt sida normen med avseende på 
skönhet, kropp och hälsa.  
  
Här handlar det alltså om en normativ tillhörighet där den avbildade livsstilen i första hand 
appellerar dem som redan befinner sig inom diskursen, vilken utgörs av välutbildade individer 
(Svederberg och Svensson 2001). Identifikation och tillhörighet inom gruppen befästs, vilket 
ökar samhörigheten inom gruppen, samtidigt som individernas inom gruppens status och 
attityder marknadsförs som åtråvärda och nåbara. Individer som vill uppleva denna tillhörighet 
anmodas således via aktiva val och handlingar baserade på självrannsakan, disciplinering och 
konsumtion sträva efter att befästa sig själva som normala. Normalitet handlar om upplevelse 
av tillhörighet i den normativa diskursen som dels implicerar normalitet respektive avvikare 
vilket därmed får konsekvenser för möjlighet att delta i samhället på lika villkor (Burr 2003). 
Avvikare är då de individer som inte kan eller vill leva upp till de normativa ramarna. Dessa 
individer blir då exkluderade, vilket leder till känsla av skam (Bauman 2001). Vidare ses även 
de exkluderade bli såväl offer som ansvariga för sina tillkortakommanden, sitt eget 
exkluderande, vilket sammantaget kan ses som ett slags diskriminering (Frasier 1995; Fox 
1993). Här skapas genom det ovan beskrivna kategorisering och klassificering, vilka i sociala 
sammanhang används som identifiering, trygghet och kontroll som ett sätt för individen att 
skapa förståelse i och för tillvaron (Zetterquist & Styhre 2007).  
 
De sociala sammanhang som texterna förekommer inom är dels redaktionen där de produceras 
och dels kvinnorna som konsumerar dem. I denna studie fokuseras endast textproduktion, vilket 
lägger fokus på tidningen, men samtidigt är de som producerar tidningen del av samma sociala 
kontext som de tilltänkta läsarna. Därför ses diskursiva praktiker som kan antas vara 
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överlappande för såväl textproducenter som konsumenter i form av livsstils-, förändrings-, 
skönhets-, kropps-, hälso- och konsumtionsdiskurser, vilka kombineras med medias och 
kvinnors (förväntade) språkbruk, även kallade genrer. Sammantaget ger då dessa 
diskursordningar som handlar om medvetenhet, att ha problem och behov, vari media träder in 
som både expertis, referens och lösning på problem och behov. Dessa relationer bidrar således 
både till möjligheter och hinder för reproduktion och förändring av de sociala sammanhangen.  
 
I detta framhåller Chandler (2002) vikten av relationen till andra texter, vilka bidrar till 
förstärkning och vidgande av normerande ramar för såväl texter, individer som tolkningar. 
Denna intertextualitet påverkar vidare textproduktion som kan ses handla om kulturellt 
bestämda meningssystem som fyller ideologiska funktioner på grund av att de används som 
redskap av samhällets dominerande grupper, vilket implicerar makt och dominans. Ideologi 
antas här inte återspegla verkligheten utan snarare vara en faktor som påverkar hur individer 
uppfattar verkligheten. En verklighet som de enligt Fiske (1991) äger möjligheten att aktivt 
påverka emedan Kunelius (1996) istället menar att makten ligger hos media. Media antas då 
via repetition av den normerande och begränsande bilden av kvinnan bidra till att upprätthålla, 
befästa och förstärka den rådande sociala praktiken.  
 

5.1.5. Ansvarsdiskursen och makt 
Den sociala praktiken innehåller ansvar likväl som makt. Ansvar i detta fall omfattar och 
betonar individen men också samhället, gentemot vilket individen har ett ansvar att granska sig 
själv och ta ansvar för att förändra sig själv mot de referensramar som anges. Ett normbrytande 
tenderar att ses som ett personligt misslyckande, vilket inte bara ger parmesanhälar och 
celluliter, utan också kan leda till såväl ohälsa som utanförskap, osäkerhet, otrygghet, irritation 
och att bli betraktad som både lat och dum (Hagberg 2011). I ett längre perspektiv kan dessa 
föreställningar kopplade till individernas bristande förmåga att leva upp till normerna även 
påverka möjligheten till anställning, vilket kastar ljus över den ekonomiska dimensionen som 
är ett av de områden som relateras till nämnda diskrepans mellan den i media avbildade kvinnan 
och läsaren. Exemplen enligt ovan är Camilla Läckberg, Kate Winslet och Malin Åkerman, 
vilka samtliga inte bara är kända utan också välbeställda, vilket medfört att de har reell 
ekonomisk möjlighet att följa sina egna och Amelias generella råd och tips, livsstil samt 
konsumera de förekommande produkterna. Denna diskrepans blir således ytterligare en del i 
den press och förväntan på agerande som åläggs kvinnor. Därtill ses att ansvaret för läsarens 
skönhet, kropp och hälsa finns hos individen, medan det för kändisen delvis kan ligga hos 
Amelia då de för det första stylar, sminkar och fotograferar henne och för det andra väljer vad 
som skall lyftas fram och inte.  
 
Vidare kring begreppet ansvar kan maktaspekten föras in då media visavi sina läsare har ett 
ansvar för innehållet, som då av Amelia står i direkt relation till läsarnas behov, vilka media 
kan antas ha skapat (Dyer 1993). Detta kan ses som ett exempel på performativitet, den process 
som skapar hegemoni, som handlar om normering och dominans (Butler 1990). Genom 
Amelias återkommande fokus på tematiskt innehåll rörande skönhet, kropp och hälsa via bilder 
på kvinnor och råd och tips för kvinnor, befästs normen för hur kvinnor förväntas se ut. Det är 
kroppen och konsumtionen som hamnar i fokus och genom att betona att kroppen är kvinnans 
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egen, hennes eget val, ges hon ansvaret, samtidigt som media har makten att sätta ramarna för 
densamma. Konsumtionen blir då både redskap och mål för både media och kvinnan som drivs 
av begär och en vilja att bli sedd för sin kropp (Hirdman 2008). Därtill blir kroppen och 
tuktandet, formandet och förändringen en statussymbol, kombinerad det med externa 
kännetecken som fungerar som attribut för att påvisa tillhörighet. Statusmarkörerna visar vem 
kvinnan är och vem hon vill vara. Det handlar om stil och om kampen om att göra den egna 
stilen och smaken till den dominerande, eftersom individen då själv passar in och kan agera 
förebild, vilket är åtråvärt (Ewen 1988). Bourdieu (1992) myntade begreppet habitus som 
handlar om faktorer som klass, kön, etnicitet, ålder och hur dessa påverkar individers 
preferenser, förståelse, uppfattningar och hur individen förhåller sig till den sociala världen som 
Bourdieu kallade fält. Makten handlar då om att positionera sig inom dessa fält för att kunna 
styra och påverka densamma eller kunna uppleva att duga, att ha tagit ansvar inom sin sociala 
kontext.  
 
Men vem har egentligen makten över bilden av kvinnan? Är det media i form av exempelvis 
Amelia, producenter av produkter, reklammakare eller kvinnorna själva? Hur framställs 
kvinnor i Amelia? Som självständiga att påverka sin livsstil, men med behov - vem har 
definierat dem och varför? Vad får det för konsekvenser? Hur kvinnor framställs kan översättas 
med vilken bild av kvinnor som presentras, vilket lägger betoningen på bilden av kvinnan. 
Bilden blir då här snarare ett begrepp med flera möjliga innebörder såsom den bokstavliga, 
exempelvis på omslagen och den imaginära, som skapas via läsarnas uppfattningar och 
tolkningar samt Amelias framställningar. Här är det också av värde att notera att det inte bara 
är kvinnor som tar del av bilden av kvinnan, utan omslagen och bilder av den idealiserade 
kvinnan möter alla människor på flera ställen i det sociala livet (Hirdman 2001). Samtidigt 
framhålls motsatsen där de som inte syns på bild, implicit definieras som individer som saknar 
makt att synas (Kleberg 2003). Dessa bilder influerar och influeras av rådande diskurser 
samtidigt som mycken kunskap idag hämtas från just bilder som genom att gå bortom text och 
ord, tillåter uttryck av maktpositioner, relationer, status och implicita uppfattningar om skönhet, 
kropp och hälsa (Becker 1998; Hirdman 2001; Hartley 1996, Lutz & Collins, Pultz 1995). Detta 
leder i sin tur till maktförhållanden där text och bild används för att etablera och fastställa 
sociala förhållanden och därigenom makt över det som individer uppfattar som social 
verklighet, vilket får bifall av Englund (2002) som menar att människans bild av världen styr 
hennes handlingar (Parker & Sedwick 1995).   

 
5.1.6. Förändringsdiskurs 

Vilka är då handlingarna som styrs av det som bilden av kvinnan leder till? Om vi utgår från att 
media bidrar till att skapa bilden som ligger till grund för val av handlingar ses att de därigenom 
även definierar behov och problem men även drömmar och önskan om förändring. Därför 
kommer handlingarna att stå i direkt koppling till självrannsakan, disciplinering och 
konsumtion, vilka alla syftar till att förändra kvinnans yttre samt livsstil (Winship 2001; 
Jamesson 2000). Dessa handlingar innebär enligt mig en press och ständig strävan att nå en i 
många fall utopisk bild, vilket kan i sin tur antas medföra konsekvenser för kvinnan i sin tillvaro 
i samhället där kvinnors sociala positioner är mer osäkra än mäns eftersom de oavbrutet måste 
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positionera om sig själva, vara på sin vakt och i relationer medvetna om sitt ansikte ”face” 
(Deuchar 1988; Trudgill 2000).  
 
Vägen till ansvar går via val av agerande, ett agerande som innebär förändring av skönhet, 
kropp och hälsa, vilka enligt Amelia kan och bör förändras. Betoningen ligger således på just 
förändring som nyckel till och redskap för att förhålla sig inom normen för det förväntade 
utseendet, kroppen och hälsan. Skönhet kan ses ligga i betraktarens ögon, men val av utseende, 
(ja vi kan enligt Amelia välja här), påverkas av medias rådande diskurs och de samhälleliga 
influenser som visar hur det är önskvärt att en kvinna ser ut, men också agerar. Hälsan är ett 
exempel på agerande, eftersom det antas att individen aktivt väljer en god hälsa genom kloka 
val kopplat till normerna som säger att hälsa är en slank kropp, en aktiv människa som äter en 
balanserad kost och inte ägnar sig åt för hälsan negativa aktiviteter. En god hälsa signalerar att 
individen tar ansvar för sig själv och samhället samt har förmågan att inlemma sig i rådande 
ideals normer. Här blir kroppen ett redskap för yttre såväl som inre bevis på att vara en lyckad 
individ (Hirdman 2008). Kroppen blir mål, medel och redskap i strävan att förändra sig för att 
hålla sig inom ramarna för vilka media, och kontexten där läsarna befinner sig, satt agendan på 
vilken det står att kroppen bör tuktas via disciplinering som redskap för identitet och 
statussymbol för medvetenhet om att kroppen är ett livslångt förändringsprojekt (Hagberg 
2011).  
 
Förändring kan också kopplas till dagens moderna samhälle med globalisering, ökade och 
snabbare kommunikationer, ökade valmöjligheter i kombination med ökad osäkerhet och 
minskad tillit till tidigare trygghetsfaktorer såsom tradition och religion (Giddens 2005). Här 
har istället media trätt in som aktör för att ge svar, trygghet, påvisa val och möjligheter samt 
påverka de sociala normerna som av individerna används som stöd i att skapa sin identitet och 
bild av sig själva. I detta influeras människors attityder och förväntningar som i sin tur styr de 
sociala krafterna och val av handlingar. Medias fokus på teman och repetition av desamma 
befäster då det föränderliga ramverket som ger en (falsk) trygghet i att vara en sanning och en 
allmängiltig sådan (Kunelius 1996). De subjektiva upplevelserna hänskjuts till att vara 
allmängiltiga, objektiveras till varandes normala eller naturliga. Inom ramen för socialt arbete 
blir det därför avgörande att söka se sambanden mellan samhällsstrukturer, värderingar, tankar, 
handlingar och ta del av hur variabler samverkar och påverkar sociala hierarkier samt vara 
medveten och kritiskt granska detta intersektionellt. 
 
Giddens (1991) menar vidare att de rådande normerna kan brytas, vilket får konsekvenser för 
individen i form av otrygghet och utanförskap. Detta relateras till det ovan nämnda ansvaret 
som åligger individen i samhället. En individ, en kvinna, som inte följer de av media och sociala 
diskursen skapade och uppmuntrade normerna, riskerar således både bli tittad snett på av andra 
inom samma sociala kontext, minsta aktning, respekt och även chans till arbete (Hagberg 2011). 
Därtill får hon bära skulden för samhällets tillkortakommanden genom att via sin ohälsa vara 
samhället till last. I en förlängning innebär även en potentiell arbetslöshet en belastning för 
samhället och ett utanförskap, vilket i sin tur ytterligare försvårar möjligheten att följa de högt 
uppsatta normerna. Oavsett vad kvinnor tycker om media, diskursen, det sociala sammanhanget 
eller normerna däri, innebär livet att förhålla sig till nyss nämnda, vari Madsen (1993) betonar 
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att det medför behov av kompetenser. Kompetenser i detta fall handlar om att kunna och våga 
förhålla sig till normerna och i det känna trygghet i sig själv. Den kroppsliga osäkerheten 
relateras till både skönhet och hälsa där torra hälar och ärr enligt Amelia riskerar inskränka det 
sociala livet medan ohälsa i form av övervikt i sin tur riskerar mer än så.  
 
 
 
 
 

5.1.7. Socialt arbete 
Som socialpedagog och därmed aktiv i socialt arbete reflekterar jag nu kring 
socialpedagogikens dimensioner av mobiliserande, anpassande och demokratisk (Eriksson 
2013:30f). Det handlar då om att frigöra individen från förtryck och marginalisering, 
anpassning av individ gentemot gemenskap eller vice versa samt att stötta den enskilda 
individen för att uppnå social beredskap att själv ta hand om sig och hantera sin situation. Jag 
menar här att de tre dimensionerna inte behöver utesluta varandra. Det finns dock en 
genomgående strävan att söka hjälpa individer som befinns vara exkluderade, men samtidigt 
kan exkludering på ett ställe, innebära en potentiell inkludering på ett annat (Eriksson 
2013:14f).  
 
Detta kan exemplifieras med stil, mode och vidhäftade yttre attributs funktion som socialt 
fenomen. Solvang (2002:36) menar att offentligheten är en arena för att simultant uttrycka 
tillhörighet, frigörelse och disciplinering. Detta kan å ena sidan kopplas till hur Amelias läsare 
aktivt väljer sina uttryck (Fiske 1991). Å andra sidan kan följandet av de diskursiva mönstren 
vara en möjlighet för individen att slippa ta ansvar för egna beslut (Solvang 2002:37). Vidare 
ses att stil alltid har social betydelse, som kommunikationsmedel där individen signalerar vad 
som värdesätts, vem vi önskar framstå som, vilka sociala grupper vi vill bli associerade med 
och vilken estetisk smak vi föredrar. Giddens (i Solvang 2002:41) menar att den sociala 
frisättningen, kopplat till det postmoderna samhället, ökar betydelsen av de personliga 
stiluttrycken. Detta kan då befästa tanken om en ökande press på kvinnor att förhålla sig inom 
de diskursiva ramarna. Samtidigt ger den sociala frisättningen en ny gemenskap som i detta fall 
exemplifieras av media och Amelia, kvinnorna i den aktuella målgruppen. Men återigen, 
friheten att skapa sin egen biografi leder inte automatiskt till frihet att faktiskt göra så (Solvang 
2002:42). Detta på grund av att diskurserna tar över normering och sätter gränser för individens 
handlande och därmed begränsar den personliga friheten (Foucault 2000).  
 
Jag ställer mig här frågan om de rådande diskursiva normerna kan ifrågasättas, alltså är det 
alltid önskvärt att verka för inkludering så till vida att alla skall omfattas av samma referentiella 
ramar? Det finns enligt Eriksson (2013) få beskrivningar av situationer där individer saknar 
behov av eller vilja att tillhöra gemenskapen. Är det månne detta som driver media i form av 
Amelia och kvinnor inom de funna diskurserna till upprätthållande av desamma; att den 
kollektiva önskan om tillhörighet överväger vida de eventuellt negativa konsekvenserna av 
detsamma?  
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Vill och/eller behöver kvinnorna frigöras från förtryck? Är det ett reellt förtryck av en medial 
diskurs som befäster stereotyper? Eller har Walter (1998) rätt i att kvinnor har glädje av skönhet, 
kan finna det underhållande och vara ett självständigt val, inte påtvingat av kommersiella 
intressen? Skall vi se kvinnor som aktiva individer som tolkar och förhåller sig till innehållet 
utifrån sina egna behov och däri ser media som underhållning, vilken kvinnor kan distansera 
sig och vara kritiska till (Ang 1985; Radway 1984)? Kan det då också vara såsom Dyer (1993) 
framhåller att media tillfredsställer ett behov av eskapism? Är det min förförståelse som spelar 
mig ett spratt och leder mig fram till antagandet att jag som socialpedagog behöver vara 
medveten om sociala mediala implikationer i form av diskurser, som innebär mönster av makt?  
 
Jag vill inte tro det eftersom det enligt Arendt (1988) krävs mod bara att passera tröskeln till 
sitt hem och träda ut och visa världen vem man är. Väl ute i världen, den sociala tillvaron vi 
delar, möts individer, kvinnor, av medias bild av kvinnan som bidrar till att producera, 
reproducera och befästa kvinnliga ideal, normer som individer trots allt måste förhålla sig till. 
Detta beskriver Laclau & Mouffe (2001) genom att performativitet och hegemoni inom 
diskurser och sociala praktiker bidrar till att flytta fokus från subjektiva upplevelser till att vara 
allmängiltiga. De objektiveras så att alla kan referera till och identifiera sig med beteenden och 
kategoriseringar, vilka härigenom uppfattas som ”naturliga” och normala. I detta ses också att 
uppfattningen av omvärlden och oss själva som individer samt vilka begrepp och diskurser vi 
väljer att använda är kontextberoende på så vis att det som är verkligt för en individ inte behöver 
vara det för en annan (Berger & Luckmann 1998).  
 
En del kvinnor må se medias budskap som möjligheter att förändra sin tillvaro med kändisar 
som förebilder, för kan hon så kan jag. Andra må hävda att det handlar om ett fritt val för 
kvinnan idag. Några vidhåller sin ståndpunkt att de diskursiva maktstrukturerna verkar 
normerande och därmed marginaliserande. Ytterligare andra må se helheten i att ett entydigt 
svar inte står att finna i den heterogena skara kvinnor som lever i vårt föränderliga samhälle. 
Inte desto mindre hålla med om att ett socialpedagogiskt fokus som ligger på integrering, 
deltagande och emancipation, i mångt och mycket handlar om vikten av den medvetenhet som 
jag med hjälp av denna studie eftersträvat att belysa.  
 
 

5.1.8. Sammanfattningsvis 
När det nu framgår att dessa referenspunkter, denna normering för hur en kvinna bör se ut, dels 
kan bidra till exkludering av dem som inte vill eller kan följa normen och dels kan bidra till en 
outsinlig press på kvinnor att oavsett reell möjlighet försöka förändra sig utifrån en utopisk bild 
av kvinnan så som exponerad i media, menar jag att det inom ramen för socialt arbete finns 
mycket att arbeta med. Det handlar då främst om uppmärksamhet och medvetenhet om att 
medias bild av och budskap till kvinnor medelst de diskursiva ramarna i den sociala praktiken 
inte går att skilja från varandra utan är tätt sammanfogade och inflätade i varandra, påverkar 
varandra och därigenom verkar synergistiskt för att befästa roller, syften, mål, innehåll såsom 
bilder och budskap. Det blir därför avgörande att söka se sambanden mellan samhällsstrukturer, 
värderingar, tankar, handlingar och ta del av hur variabler samverkar och påverkar sociala 
hierarkier för att vara just medveten och kritiskt granska detta intersektionellt. Då jag finner 
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denna medvetenhet både basal och vital, var mitt syfte att belysa exempel på medias bild av 
kvinnan och peka på konsekvenser därav, eftersom det kan antas bidra till ökad medvetenhet 
som i sin tur dels kan ses generera underlag för vidare reflektion och dels kan förbättra såväl 
bemötande, stöd som aktiviteter inom socialt arbete.  
 
 

5.2. Framåtsyftande reflektioner 
Resultatet kan således öka insikten i vad media anser vara en eftersträvansvärd livsstil, vilket 
kan ligga till grund för vidare forskning kring livsstil och hur media och samhälle påverkar och 
formar socialt accepterad livsstil. Här gör jag ett antagande om att alla individer har olika 
förutsättningar för att göra val av livsstil, varav en del inte kan välja, men alla måste välja och 
förhålla sig till de råd, rön och budskap som dagligen omger oss. Vad som anses vara en 
eftersträvansvärd livsstil och därmed mer socialt accepterad livsstil varierar över tid och i olika 
samhälleliga kontexter, gemensamt är dock att det påverkar människor, men hur? Vidare 
noteras även att det påverkar individens möjlighet att vara delaktig i formandet av sitt eget liv, 
men hur? Insikt i och förståelse kring detta, menar jag vore intressant att fördjupa sig i inom 
ramen för vidare forskning. Därav avses denna uppsats och dess resultat, fungera som inledande 
fas i ett fördjupat arbete.  
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