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Abstract 

Denna uppsats är en undersökning av konstruktionen kring skönhet och kvinnlighet. Metoden 

för att genomföra detta är en diskursanalys av 26 nummer av Vecko Revyn och intervjuer 

med sex unga kvinnor. Syftet är att undersöka och jämföra hur skönhet är konstruerat i Vecko 

Revyn och av de unga kvinnorna, samt att undersöka hur de unga kvinnorna ser på sina egen 

kroppar och vilken betydelse kropp och skönhet kan ha i deras konstruerande av en kvinnlig 

identitet. Materialet har sedan analyserats med hjälp av teorier om social inlärningsteori, 

senmodern teori om förhållandet mellan kroppen och jaget och feministiska teorier om kropp, 

makt och disciplinering.  

Resultatet visar att kvinnlig skönhet innebär en smal, ung och sexualiserad kropp. Att 

vara vacker ses som medfött men däremot kan alla göra sig snygga, d v s förändra sin kropp 

genom praktiker som bantning, träning, sminkning, klädsel och vissa rörelser. Tjejerna har en 

ganska negativ syn på sin kropp och utför dessa praktiker utan att tänka på det. Praktikerna 

och att eftersträva idealet kan vara ett sätt att skapa en kvinnlig identitet, tjejer lär sig 

därigenom ett beteende som sedan belönas. Praktikerna kan också tolkas som en 

disciplinering av kroppen som upprätthåller en könsmaktsordning.  

 

 

Sökord: Skönhet, skönhetsideal, kvinnlighet, kropp, tjejtidningar, Vecko Revyn, 
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1. Inledning 
Många menar att Sverige idag är ett jämställt samhälle. Muslimska kvinnor med slöjor 

associeras med kvinnoförtryck och det ses som frigjordhet att kvinnor kan se ut hur de vill. 

Kan man då se ut hur man vill som kvinna i Sverige idag? Kroppsidealet möter en överallt i 

samhället och det finns en ständigt ökande kroppsfixering. Skönhetsoperationerna ökar och 

många kvinnor är missnöjda med sina kroppar och vill gå ner i vikt. Kanske är det framför allt 

bland unga kvinnor missnöjet är stort. I en undersökning från folkhälsoinstitutet uppger 83 % 

av flickorna i årskurs 8 att de någon gång har velat vara smalare och 53 % har också försökt 

att banta. Motsvarande siffror för flickor i gymnasiets årskurs tre är 91 % respektive 71 % 

(Folkhälsoinstitutet 1999:7 s. 27). 

Som tjej konfronterades jag tidigt med kroppens betydelse i identitetsskapandet. Både 

jag och mina vänner började vid en tidig ålder jämföra oss med idealen och upptäcka olika fel 

på våra egna kroppar. Jag läste noga tjejtidningarnas tips och råd om kroppen och försökte 

följa dem så gott jag kunde för att få den perfekta kroppen. Jag lärde mig att det var viktigt att 

vara snygg för då skulle jag också bli lycklig. Och var jag inte snygg enligt den definition som 

fanns, så kunde jag bli det med rätt frisyr, rätt smink och rätt kläder. Jag som var kort fick lära 

mig att jag ska ha långrandiga kläder och enhetliga färger. Jag fick absolut inte ha ränder på 

tvären eller olika färg på tröja, byxor och skor. 

Det ses ofta som något naturligt att tjejer i en viss ålder börjar intressera sig för sitt 

utseende, dels som ett led i identitetsutvecklingen och dels som en följd av intresset för killar. 

Jag tycker att det är viktigt att problematisera kroppens och utseendets betydelse för unga 

kvinnor. I stället för att utgå ifrån att det är ”naturligt” med kroppsfixering i en viss ålder för 

tjejer vill jag fokusera på den kvinnliga kroppen i interaktion med samhället, hur 

skönhetssträvan internaliseras så att det ses som något helt naturligt. Det är som ung kvinna 

man börjar konfronteras med skönhetens betydelse och kanske är det då kroppen är viktigast. 

Kroppen är en viktig del i identitetsskapandet för unga kvinnor, men det intressanta är hur 

den blir det. 

Denna uppsats är ursprungligen skriven inom ämnet etnologi med mångkulturell 

inriktning på Södertörns högskola. Jag tycker dock ämnet har hög relevans inom socialt arbete 

och därför har jag använt mig av samma uppsats och bearbetat den något. 

Ämnet är relevant därför att socialtjänsten har till uppgift att medverka till en positiv 

identitetsutveckling hos barn och ungdomar. I socialtjänstlagen (2001:453) står att 

socialtjänsten ska ”främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 

social utveckling hos barn och ungdom” (Socialtjänstlagen 5:1). Tjejers skönhetssträvan kan 
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eventuellt leda till beteenden som är destruktiva för deras utveckling, t ex anorexi och bulimi. 

Många av de tjejer jag har kommit i kontakt med när jag arbetat och praktiserat inom fältet 

socialt arbete har hatat sina kroppar. Dels har de uttryckt detta och dels har de skadat sina 

kroppar på olika sätt genom att skära sig, svälta sig och skada sig på andra sätt. En del lägger i 

strävan efter bekräftelse ut bilder på sig på snyggast.com på nätet för bedömning och har i 

vissa fall vikt ut sig och prostituerat sig. Jag tror att detta hänger ihop med skönhetsideal och 

könsmaktsordning, kvinnor bedöms efter hur de ser ut, inte vad de gör. Deras värde finns i 

kroppen. Ju sämre tjejerna mår desto viktigare blir det att de får bekräftelse för att deras 

kroppar i alla fall duger.  

Ett annat problem är att tjejer särbehandlas, deras ibland mer självskadande beteende ses 

inte som ett socialt problem på samma sätt som vissa killars utåtriktade aggressivitet. Tjejers 

beteende är t ex inte en grund för ett tvångsomhändertagande enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (Schlytter 1999).  

När jag arbetat med behandling av ungdomar har det slagit mig att tjejers intresse för sitt 

utseende ses som ett problem av personalen både om det är för stort och för litet. Om det blir 

för stort och hon kanske bantar eller sminkar sig väldigt hårt ses det som ett problem utifrån 

att hon tappar intresset för andra saker. Hon kan ses som sexuellt utagerande och 

självdestruktiv och man säger att hon har ett dåligt självförtroende. Om hon däremot inte bryr 

sig om sitt utseende ses det som ett problem för att hon blir avvikande och onormal för att hon 

inte bryr sig. Man tycker att hon inte bryr sig om sig själv och det blir också ett tecken på 

dåligt självförtroende. Man ska alltså bry sig om sitt utseende lagom mycket för att vara 

normal. Och gränserna är ganska snäva. 

Jag tycker att det är ett problem att man individualiserar tjejers problem och säger att de 

har psykiska problem om de t ex viker ut sig eller svälter sig. Jag förnekar inte att de mår 

dåligt, men jag är intresserad av de strukturella faktorer som ligger bakom beteendet. Kanske 

är beteendet inte avvikande utan logiskt om man ser till omgivningens krav? 

Det finns ett visst kroppsideal för kvinnor i västerlandet idag. Detta skönhetsideal 

förmedlas t ex via olika medier, man översköljs av bilder som framställer avklädda, slanka 

och unga kvinnokroppar. I tidningar för kvinnor finns olika tips för att nå idealet (Hirdman 

2001, Bordo 1993a). I de flesta tidningar som vänder sig till unga kvinnor är kroppen en 

central del. Jag tror att dessa tidningar påverkar kvinnors syn på sin egen kropp, men det 

intressanta är hur det går till. Jag har valt att studera en av tidningarna, Vecko Revyn (i 

fortsättningen benämnd VR), som är riktad till unga kvinnor. Den har funnits i många år och 

är en tidning som de allra flesta tjejer har kommit i kontakt med. Jag har också intervjuat 

några unga kvinnor för att försöka få reda på hur de ser på sin kropp. 
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2. Syfte, frågeställningar och centrala begrepp 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra hur skönhet är konstruerat i 

Vecko Revyn och av sex unga kvinnor. Jag vill också undersöka hur de unga kvinnorna ser på 

sina egen kroppar och vilken betydelse kropp och skönhet kan ha i deras konstruerande av en 

kvinnlig identitet. För att kunna uppfylla syftet har jag ett antal frågeställningar och 

underfrågeställningar. Frågeställningarna riktar sig till mitt material och 

underfrågeställningarna är mer analysfrågor som riktar sig till teorin. Dessa är: 

• Hur presenteras skönhetsidealet i VR och av tjejerna? 

-Vad kan detta ideal tänkas symbolisera och hur blir det eftersträvansvärt? 

• Hur uppfattar tjejerna sin egen kropp? 

-Vilka olika förhållningssätt är möjliga att inta gentemot idealet?  

• Vad uttrycks i VR och bland tjejerna om hur man kan förändra sin kropp? 

-Vad kan det innebära att se sin kropp som förändringsbar?  

När jag talar om skönhetsideal menar jag den bild av skönhet som presenteras i VR och av 

tjejerna. Jag utgår ifrån att skönhetsideal är konstruerat och är olika i olika tider och kulturer. 

Jag kommer att omväxlande använda begreppen ”tjejer” och ”unga kvinnor” om dem 

jag intervjuat, jag gör ingen skillnad på begreppen. Här avser alltså begreppen de mellan 14 

och 23 år. Unga kvinnor är en vanlig benämning i forskningssammanhang (Ambjörnsson 

2003 s. 29). Det kan dock kännas lite ”styltigt” att använda det om de jag intervjuat; ”de unga 

kvinnorna”. Ordet ”tjejer” kan tyckas vara ovetenskapligt, men används t ex av Ambjörnsson 

(2003) som är har skrivit en av de senaste avhandlingarna om den målgruppen. Hon menar att 

det inte finns någon analytisk poäng att distansera sig från det begrepp de själva använder 

(Ambjörnsson 2003 s. 29). Alternativet ”flickor” används ofta för att beteckna beroende, 

omogenhet och intellektuell omogenhet och får lätt en anstrykning av infantilisering (Hirdman 

2001 s.71). 

 

 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer att ha ett konstruktivistiskt och feministiskt perspektiv på kropp och skönhet. 

Könstillhörigheten är viktig för hur kvinnor upplever sina kroppar och det är viktigt att 

problematisera synen på kvinnokroppen utifrån ett könsperspektiv. Hur kön konstrueras är en 

mångbottnad process som har såväl biologiska, psykologiska, sociala och kulturella 

komponenter. Jag har valt forskare som studerat kvinnors förhållande till sin kropp i relation 

till samhälleliga strukturer och normer.  
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3.1 Tidigare forskning 
Kvinnor och media       

Trots att jag inte ska undersöka själva tidningen Vecko Revyn vill jag ändå ta upp två studier 

som har gjorts kring tjejtidningar som jag anser vara relevanta för min studie. Den ena är 

skriven av Anja Hirdman som gjort en undersökning av hur kvinnor och män och relationen 

mellan dem framställs i två veckotidningar, Vecko Revyn och Fib Aktuellt. Hon menar att i 

VR är det läsaren som står i fokus. Tidningen vänder sig direkt till läsaren med råd, tips och 

uppmaningar om hur hon ska förbättra sin kropp och sitt utseende och hur hon ska bete sig. 

Även vilka de vanligaste felen är och hur de korrigeras. De veckotidningar som vänder sig till 

kvinnor utgör en avskild kvinnlig arena där kvinnan skildras som en symbol för det privata, 

intima rummet. De ritualer som fyller detta rum med mening och innehåll har blivit alltmer 

fixerade vid kroppen och dess betydelse för kvinnligheten. Det är inte längre män som ska 

attraheras utan kvinnlig skönhet har blivit en del av kvinnors självuppfattning. Kvinnan blir 

ett objekt för sig själv, hon lär sig att se sig själv med andras (männens) ögon. Det 

dominerande budskapet är att kvinnor kan och bör, med hjälp av veckopressen, göra sig 

ständigt bättre. Om maskulinitet är ett givet tillstånd är femininitet är ett bör-vara-tillstånd 

som ständigt kräver förbättring (Hirdman 2001). 

Duke & Kreshel (1998) har studerat tjejer som läser tonårsmagasin. De menar att 

tjejerna interagerar med texten för att skapa mening och att dessa meningar skiftar och 

modifieras i enlighet med den kontext som meningarna framkommer i. Tonårstjejer använder 

sig av utomstående auktoriteter för att forma personliga normer om beteende och utseende. 

Tjejerna litade tungt på reportagen om ”pojkars röster” för att få råd om hur man ska uppnå 

killars gillande. De tittade också på hur tjejerna använde texten för att formulera sina egna 

föreställningar om femininitet. Tjejerna tar inte till sig allt okritiskt utan gör distinktioner 

mellan olika sorters text som hjälper dem att fastställa i vilken grad de ska internalisera 

budskapen angående utseendet. Tonårsmagasinen ”fångar” inte läsarna, utan tjejerna skapar 

mening själva. De läser en text som den är menad, men de omvandlar den också för att skapa 

betydelse som är precis för deras liv. Tjejerna vet att det finns förväntningar på dem att de ska 

vara smala och attraktiva och tonårstidningarna verkar stärka dessa normer, men de var inte så 

sårbara för medias budskap om ideal som förväntat. 

 

Kön, genus och kropp 

Ett klassiskt uttalande är Simone de Beauvoirs berömda ord: ”Man föds inte till kvinna, man 

blir det.” Detta har varit en utgångspunkt för kvinnorörelsen och dem som forskat om 

könsstrukturer. Man skiljer på det biologiska kön man föds med och det sociala kön man 
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fostras till. Genus är den sociala och kulturella konstruktionen av kön. Det innebär att det inte 

finns något genuint kvinnligt och en speciell kvinnoidentitet, begreppen manligt och kvinnligt 

har inte någon essens utan är kulturellt bestämda konstruktioner. På så sätt har kvinnorörelsen 

kunnat rikta kritik mot de normer som föreskriver vad det ska innebära att vara en kvinna 

(Larsson 1996).  

De flesta patriarkala ideologier bygger på föreställningen om en kvinnlig identitet som 

är kroppsligt förankrad. T ex anses moderligheten och skönheten vara sammanknutna med 

den kvinnliga karaktären. Att utgå från genus är ett sätt att synliggöra de maktförhållanden 

som sådana idékomplex grundar sig på (Danius 1995). På så sätt kan man undersöka hur 

dessa maktförhållanden artikuleras på kroppen som arena, och hur konstruktionen av 

kvinnlighet sker i förhållande till kroppen. Skönhet blir lika med kvinnlighet och genom 

skönhetsvård blir man en ”riktig kvinna” (Björk 1996). 

Uppdelningen mellan kön och genus har dock kritiserats på senare år. Judith Butler 

(1990) menar t ex att det inte går att skilja det biologiska från det sociala eftersom det hänger 

ihop. Kroppen tolkas utifrån kulturen man lever i. Genusidentiteterna skapas också när man 

iscensätter dem, en kvinna är inte kvinnlig i sig, hon blir kvinnlig genom att ta på sig en mask. 

Genus blir något performativt, en maskerad där det inte finns något bakom masken. Man 

försöker imitera ett icke-existerande original.  

En annan kritik kommer från Toril Moi som menar att biologiska fakta kan ha relevans 

för vårt handlande. Biologiska förutsättningar kan vara viktiga för kvinnor men de behöver 

inte vara ett öde, de bestämmer inte hur man lever sitt liv. Jag tänker mig att kvinnor har 

förutsättningar att t ex föda barn och därmed tvingas förhålla sig till det. Därmed är det inte 

sagt att man måste skaffa barn bara för att man är kvinna. Vidare menar hon att kroppen både 

är ett objekt och en situation, vilket är olika aspekter av kroppen. Som objekt har den vissa 

fysiska egenskaper. Som situation är den en grund för mina erfarenheter av mig själv och 

omgivningen (Moi 1997 enligt Schlytter 2000) 

Astrid Schlytter (2000) menar att när det gäller socialt kränkande normer är de en 

situation som kroppen är i men som man inte behöver vara ett offer för. Som exempel tar hon 

upp det rådande skönhetsidealet. Det säger att kvinnor ska vara smala och kvinnlighet knyts 

därmed till en fixering vid kropp och mat. Detta tar så småningom över kvinnors definition av 

sig själv. Kvinnor behöver därför begrepp som gör det möjligt att se det för-givet-tagna och 

därmed få distans till det man utsätts för, utan att förneka kroppens fysiska egenskaper. Om 

man inte förstår kvinnokroppens symboliska roll kommer det inte gå att förstå det mönster av 

förtryck, kontroll och förnedring som unga kvinnor behöver anpassa sig till.  
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 
Social inlärningsteori 

Man kan inte bara kan se formandet av könsidentiteten som inre processer. I så fall skulle 

könsidentiteten se likadan ut i hela världen och det gör den inte. Det sker i ett samspel med 

omvärlden och de sociala och kulturella värderingar som finns. Eftersom jag utgår från att 

kvinnlighet är en konstruktion blir en intressant fråga hur kvinnligheten, eller könsidentiteten, 

konstrueras. Enligt social inlärningsteori är förvärvandet av könsroller en inlärningsprocess. 

En socialisation till kvinna innebär att internalisera de attityder och normer som omgivningen 

vill att kvinnor ska ha för att den sociala ordningen ska bestå. I förskoleåldern inser barn ofta 

att kön är en oföränderlig kategori. I sex- till sjuårsåldern börjar könsrollsidentiteten formas. 

Detta sker främst genom observationsinlärning via levande modeller som människor, men 

även symboliska modeller som skildringar i tv, tidningar, böcker och liknande. 

Identifikationen sker genom barnets vilja att imitera handlingar och attityder hos modellerna. 

Flickor brukar i regel härma de kvinnliga modellerna och pojkarna de manliga. Detta beror på 

vilka följder de förväntar sig av beteendet. Beteendet kan mötas av belöning, bestraffning 

eller ignorering från omvärlden, och utifrån detta lär sig barnet vilka beteenden, egenskaper, 

intressen och värderingar som är de mest önskvärda i den egna kulturen. Barnet väljer de 

beteenden som belönas och på så sätt lär hon/han sig vad som utmärker kvinnlighet och 

manlighet i den rådande kulturen. I det tänkandet införlivas också att det kvinnliga är sämre 

och det manliga är bättre (Eliasson & Carlsson 1989). 

 

Kroppen och jaget 

Samhället präglas idag av en senmodern konsumtionskultur där ytan är viktig. Det finns en 

konsumistisk inställning till allt från kunskap till stilar och värderingar. Det finns en vilja att 

kroppen ska stämma överens med en sann och autentisk personlighet. Bilder av kroppar i det 

västerländska konsumtionssamhället sprids via reklam TV, film etc, och visar vackra, sexuella 

kroppar som är förknippade med njutning och frihet. Kroppsvård blir då ett instrument för att 

frigöra köttets frestelser, den blir en förutsättning för att se bra ut och därmed visa sitt 

autentiska jag. Kroppens form och utseende kopplas ihop med människans själstillstånd och 

karaktär. Man övertygas om att man kan arbeta med sin kropp för att nå ett eftersträvansvärt 

utseende och därmed en eftersträvansvärd identitet. Att försumma kroppen indikerar då på 

lättja och bristande moral. Kroppen ses både som ett objekt som går att förändra och som en 

integrerad del av identiteten (Featherstone 1994). Featherstones perspektiv är könsneutralt och 

ger uttryck för ett fenomen som kanske de flesta skulle känna igen sig i idag. Jag tror att detta 

perspektiv är viktigt men att det inte är tillräckligt för att analysera kvinnors specifika 
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erfarenheter när det handlar om den egna kroppen och identiteten.  

 

Feministiska teorier om kropp, makt och disciplinering 

Idealen har växlat i tid beroende på vilken syn som funnits på kvinnan. En teoretisk 

utgångspunkt blir då att konstruerandet av kvinnlighet och skönhet är ett ideologiskt 

konstruerande. Det handlar om vilket beteende som är önskvärt hos kvinnor (Bordo 1997). 

Utifrån det blir det intressant att undersöka konstruktionen av skönhet i förhållande till normer 

som finns om hur kvinnor ska bete sig och synen på kvinnlighet. 

Naomi Wolf (1991) har skrivit en bok som heter ”Skönhetsmyten”. Den är dock inte 

forskning i traditionell bemärkelse, utan mer av ett debattinlägg. Hon ser strävan efter skönhet 

i förhållande till att samhället är ett patriarkat idag. Med patriarkat menar hon att det existerar 

en ojämlik maktrelation mellan kvinnor och män såväl på ett ekonomiskt och politiskt plan 

som på ett socialt och psykologiskt plan. Kvinnan är på sätt och vis en fånge i myten om den 

kvinnliga skönheten. Populärkulturen och reklamen har makt över kvinnors kroppar och detta 

kan ses som patriarkatets motreaktion på den frihet som kvinnor har fått idag. Skönhet handlar 

inte om kvinnor egentligen utan om männens förtryck av kvinnor. Skönhet handlar om ett 

önskvärt beteende hos kvinnor och konstrueras utifrån detta. 

Skönhetsvård är dock till stor del ett självgenererande förtryck. Därför kan man i detta 

fall inte bara se makten som att den kommer ”ovanifrån” som Wolf (a.a) gör det. Enligt 

Foucaultinspirerade feminister som Susan Bordo (1993a, 1997) och Sandra Lee Bartky (1997) 

utövas makten idag också genom självövervakning. Foucault menade att makten förut 

utövades genom vapen, skrämsel och materiella begränsningar, medan den idag alltmer verkar 

genom att människor anpassar sig till normer. Anpassningen sker inte genom hot utan 

uppmaningen att man blir lyckligare och därigenom uppkommer självsanering, 

självövervakning och självdisciplinering (Foucault enligt Ambjörnsson 2003). Att uppnå 

idealet genom skönhetsvård legitimerar vissa praktiker som formar och tränar kroppen för att 

bli socialt anpassad och den kvinnliga kroppen blir användbar och foglig genom dessa 

praktiker (Bordo 1993a). Kroppen ska kontrolleras in i minsta detalj och denna disciplinering 

av kvinnokroppen innebär ett förtryck, då den grundar sig på ett ojämlikt system av 

underordning (Bartky 1997). Den har till följd att kvinnan lär sig att se sin kropp som ett 

objekt och därmed objektifiera sig själv eftersom kvinnlig identitet och kropp är så nära 

sammanflätat (Bordo 1993a, 1997).  

 

 



 11

4. Metod 
Metoden i denna uppsats grundar sig i ett försök att göra en diskursanalys av fenomenet 

skönhet. Olika forskare menar dock olika saker med diskursanalys. Jag utgår från Michel 

Foucaults (enligt Bergström & Boréus 2000 kap. 6) definition av diskurs, som är ganska vid. 

Foucault definierar diskurser som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte 

andra. De innehåller försanthållanden om hur man ser på världen. Det kan finnas en diskurs 

om t ex välfärdspolitik. Den kan antingen vara att alla har rätt till bostad eller tvärtom att 

samhället inte har någon skyldighet att se till att alla har bostad. Beroende på hur diskursen 

ser ut skapas olika subjektspositioner för den hemlöse. På det sättet konstituerar diskursen 

maktförhållanden. Diskurser ses som tvingande och normerande. Man kan antingen använda 

diskursanalys som en metod för att kartlägga identitetskonstruktioner eller för att studera 

maktfrågor som t ex könsmakt. Avsikten är att bidra till en förståelse av diskursens 

konsekvenser genom att studera de konstruktioner av verkligheten som de skapar och 

vidmakthåller. Språket ses inte som neutralt utan har stor betydelse då sociala relationer 

blottläggs där. Men språket har också en formande sida eftersom sociala fenomen som 

identiteter och relationer formas av språket. Diskursanalysen bygger på en konstruktivistisk 

syn och språket blir en grund för det man tänker och gör, synen på världen konstitueras 

genom språket. Därför måste texter läsas noga även om det inte är fråga om en ren textanalys 

när man använder diskursanalys inom samhällsvetenskapen. 

Jag kommer att fokusera på vad VR förmedlar genom text och bilder när det gäller 

skönhetsidealet. Det är inte tidningen i sig jag är intresserad av, utan jag kommer att göra en 

analys av hur fenomenet skönhet presenteras i VR. Jag kommer också att analysera hur de 

unga kvinnorna talar om skönhet. Jag är inte intresserad av att ta reda på sanningen om vad 

tjejerna tycker om sin kropp utan jag är intresserad av hur de talar om den. På det sättet är 

användandet av diskursanalys som metod dåligt när det gäller samhälleliga aktörer (se vidare i 

stycket om etiska överväganden). 

Det är viktigt att avgränsa en diskurs genom att bestämma t ex hur lång tid studien ska 

omfatta. (Bergström & Boréus 2000 s. 266). Foucault menar att man kan avgränsa en diskurs 

genom att diskursen bestämmer vad som är möjligt att se i en viss tid genom att den belyser 

vissa företeelser på bekostnad av andra (a.a s. 86) Egentligen är det material jag studerar för 

litet och omfattar för kort tid för att kunna säga något om en diskurs. Jag har dock 

diskursbegreppet som utgångspunkt ändå för att jag tycker det beskriver hur jag tänkt när jag 

har utformat uppsatsen. En diskursanalys är inte ute efter att förklara fenomen i termer av 

orsak och verkan (Bergström & Boréus 2000 s. 265). Det kommer ibland att bli en jämförelse 
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av vad VR förmedlar och vad tjejerna säger men jag gör inga anspråk på att säga att de blivit 

påverkade av VR bara för det. Däremot tror jag att både VR och kvinnors tal om skönhet är en 

del i den övergripande diskursen om skönhet. Den forskning jag använder tyder på det. 

 

4.1 Beskrivning, urval och insamling av data 
Vecko Revyn 

Jag har valt att studera Vecko Revyn då denna är den mest populära tidningen bland unga 

kvinnor, den påstår sig ha störst upplaga av alla s k tjejtidningar med en upplaga på ca 100 

000 exemplar och 443 000 läsare per vecka. Den riktar sig till tjejer mellan 15 och 25 år (VR 

1996 nr. 3). Den är också intressant för att kroppen är en så central del. Det blev den dock inte 

förrän på åttiotalet då det blev en tydlig brytpunkt när modellerna och kropps- och 

skönhetsfixeringen tog vid (Hirdman 2001). 

Ett vanligt nummer har 70-90 sidor. 20-30 sidor är reklam. Nästan all reklam vill sälja 

varor som på olika sätt har med kroppen att göra som hudkrämer, kläder, hårfärg, 

underkläder, mensskydd etc, men det finns också reklam för datorer, mat, målarfärg, ljus, TV-

program och liknande. Återkommande inslag i varje nummer är kändisreportage, 

nöjesreportage, modereportage, information om ny musik, nya filmer, böcker, ekonomi, 

utbildning och jobb, korsord, horoskop, ”gör om mig” (en tjej sminkas, friseras och kläs upp), 

sex och samlevnadsspalt, Emmas insida (hon skriver kring olika teman varje gång) och en 

insändarsida. I de flesta nummer finns också minst ett reportage om någon kändis, ett om en 

vanlig person som har råkat ut för något eller är speciell på något sätt, ett om sminktips, ett 

om hårtips, ett om träning eller mat, ett om sex, ett om kläder eller underkläder och ett om 

killar.  

Typiskt för tidningen är att ställa frågor till läsaren t ex “Vilken typ är du? -Hitta rätt 

frisyr“  eller att ge uppmaningar som “Ät rätt, bli piggare,smartare, snyggare!“ Som läsare får 

man får känslan av att VR bär på sanningen som den är juste nog att avslöja för mig. Ord som 

används ofta är sexig och snygg; man kan få en sexig stjärt, snygga bröst, snyggt sommarhår, 

sexiga ögon etc. Och hur en sexig stjärt eller ett snyggt sommarhår ser ut, visar tidningen för 

oss genom att sätta in bilder på tjejer som anses ha dessa attribut. 

Jag har studerat 26 nummer från nittiotalet. Det var svårt att få tag i nummer då 

biblioteken inte lånar ut dem så jag frågade runt bland vänner och bekanta om jag kunde få 

låna nummer. Dessa var de jag fick tag i, jag har inte valt bort några. Analysen av VR grundar 

sig på en närläsning av dessa nummer. Jag har valt ut och läst allt som handlar om kropp och 

skönhet, främst de artiklar och reportage som finns om sminktips, träningstips, ättips, 

frisyrtips, mode etc. Dessa artiklar var mest relevanta utifrån mina frågeställningar. Jag har 
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även studerat bilderna i tidningen, både de som finns till reportagen om kropp och skönhet 

samt andra bilder i reklam och modereportage och framsidebilderna. När jag beskriver bilder 

räknar jag inte med de bilder på kändisar eller vanliga personer man har gjort reportage om då 

dessa inte tillhör artiklarna jag studerat. 

 

Intervjuer 

Min uppsats bygger också på intervjuer med sex tjejer som alla läser eller har läst VR. 

Tjejerna är mellan 14 och 23 år och har olika sysselsättningar och bakgrunder. Den yngsta 

tjejen, Petra, går i årskurs åtta och har i huvudsak växt upp i Stockholms innerstad. Ayla och 

Selda är 17 år och går i första ring på gymnasiet. De har båda invandrarbakgrund och har växt 

upp i en av Stockholms mångkulturella förorter. De känner varandra väl sedan innan och jag 

gjorde intervjun med dem båda samtidigt. Kajsa är 20 år och studerar på universitetet. Hon 

har växt upp norr om Stockholm i ett villaområde. Maria studerar också på universitetet, är 21 

år och hitflyttad från en liten stad i Skåne. Hon är adopterad från ett land i Sydamerika. 

Natalie är 23 och jobbar och läser in gymnasiet. Jag använder pseudonymer för att skydda 

tjejernas identitet och vissa personuppgifter är också ändrade. 

Jag har fått kontakt med intervjupersonerna genom vänner och bekanta. Jag ville att de 

skulle läsa eller ha läst VR då jag från början även tänkte analysera deras förhållande till 

tidningen. De yngre tjejerna (under 20 år) läser den regelbundet, de andra mer sporadiskt. Jag 

tror inte de här tjejerna ser på sin kropp annorlunda än tjejer som inte läser VR. Tvärtom tror 

jag inte att det har så stor betydelse att de läser tidningen, VR är bara en del av den 

övergripande diskursen som finns om den kvinnliga kroppen. Jag ville också att det skulle 

vara en spridning på dem, gällande både ålder, klass och etnicitet, för att se om det fanns 

skillnader och likheter. Gemensamt för alla är att ingen är vare sig över- eller underviktig, och 

att ingen har anorexi, bulimi eller någon annan sjukdom. Ingen ser heller sig själv som 

speciellt utseendefixerad. Att välja intervjupersoner utifrån att man tror att de har relevant 

information att ge kallas för strategiskt urval. Inom kvalitativ forskning är detta önskvärt då 

syftet är att få så nyanserade beskrivningar som möjligt av det man studerar (Ruth 1991). 

En av de intervjuade känner jag rätt väl (Maria), två väldigt ytligt (Kajsa och Natalie) 

och tre inte alls (Ayla, Selda och Petra). Det finns både för- och nackdelar med att intervjua 

människor man känner. Med tanke på undersökningens tema var det en fördel att känna sin 

informant eftersom man ibland ogärna vill diskutera sin kropp med någon man inte känner. 

En nackdel kan vara att de sade det de trodde jag vill höra. 

Intervjuerna är en till tre timmar långa, inspelade på band och transkriberade. 

Intervjuerna är halvstrukturerade (jfr Kvale 1997) och uppbyggda så att jag först frågade om 
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deras syn på sin kropp och utseende utifrån olika teman, sedan samtalade vi om VR (se 

bilagan intervjufrågor). Jag följde inte intervjufrågorna slaviskt utan det blev mer ett samtal 

och jag använde intervjufrågorna för att se till att jag fick med allt jag tänkt fråga om. Det var 

stundtals rätt känsliga och privata saker jag frågade om och tjejerna var olika öppna, därför 

ser intervjuerna olika ut och tog olika lång tid. En av intervjuerna är gjord med två stycken 

samtidigt och detta kan ha påverkat resultatet. Det blev ibland ett samtal dem emellan och det 

kan vara negativt eftersom de kan ha påverkat varandra. Det kan även vara positivt i den 

bemärkelsen att det blev lättare för dem att prata när de hade varandra. Eftersom de kände 

varandra väl visste de mycket om varandra, och vågade säga ifrån när de inte tyckte likadant 

eller när de tyckte den andra sade något om sig själv som inte stämde. 

 

Litteratur 

När jag från början skrev uppsatsen gjorde jag ingen åtskillnad mellan tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. De flesta av de studier jag tar upp använder jag som teoretiska 

utgångspunkter i min analys, därför var det svårt att skilja tidigare forskning från teori. Jag har 

dock lagt nya avhandlingar om tjejtidningar som kommit efter jag skrev uppsatsen under 

tidigare forskning. Sedan har jag gjort en litteraturgenomgång om kön, genus och kropp även 

om det också på sätt och vis är en teoretisk utgångspunkt att jag utgår från att könet är 

konstruerat (genus). Under teoretiska utgångspunkter har jag lagt till stycket om social 

inlärningsteori som handlar mer om hur könen konstrueras. Denna teori använder jag mig 

dock inte lika mycket av som de ursprungliga teorierna men den tillför en konkretisering av 

införlivandet av en könsidentitet. 

Jag har alltså gjort litteratursökningar två gånger. Första gången använde jag mig av 

litteratur vi haft i ämnet etnologi och sökte litteratur främst på skolans bibliotek och på övriga 

biblioteksdatabaser i Stockholm. Sökorden var skönhetsideal, kvinnokroppen, kön/genus, 

makt och disciplinering. Denna gång har jag använt mig av databaserna LIBRIS och 

KVINNSAM och hade som sökord kvinnlighet, kropp, skönhet, könsidentitet, skönhetsideal, 

tjejtidningar och kön/genus. Det har kommit en uppsjö av litteratur på området men jag har 

valt att begränsa mig som jag gjort eftersom det skulle bli för spretigt att tillföra för många 

nya perspektiv. 

 

4.2 Dataanalys 
Jag har bearbetat mitt material med hjälp av en kvalitativ analys. Det innebär att man 

beskriver arten eller beskaffenheten av något till skillnad mot den kvantitativa analysen som 

syftar på mängden av något (Kvale 1997). Jag började med att transkribera intervjuerna jag 
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gjort. Eftersom det är en diskursanalys jag gjort fokuserade jag på vid läsning av intervjuerna 

på frågor som: Hur ser beskrivningarna ut? Vilken struktur har de? Vilken bild av 

verkligheten bygger de på? Detta var dock inte tillräckligt för att analysera materialet. Jag 

började också söka efter teman utifrån syfte och frågeställningar.  

Jag hittade tre olika nivåer eller teman som senare också blev en grund för indelningen 

av avsnitten i resultatkapitlet. Jag gick igenom intervjuerna och delade upp dem efter de tre 

teman jag bestämt. En del material används då inte eftersom det föll utanför, t ex deras åsikter 

om tidningen VR. Sedan gick jag åter igenom artiklarna i VR jag valt ut utifrån samma teman. 

Eftersom språket är viktigt i en diskursanalys måste materialet läsas noga och flera gånger 

(Bergström & Boréus 2000). Att dela in materialet i kategorier eller teman som jag gjort kan 

kallas meningskategorisering enligt Kvale (1997). Sedan delade jag in varje tema i 

”underteman”. Vid detta har jag ibland använt mig av de teorier jag utgår från i uppsatsen. 

När jag skulle analysera och presentera temana har jag använt mig av meningskoncentrering. 

Det innebär att jag har försökt omformulera och sammanfatta utförliga intervjuutsagor till 

kortare formuleringar (jfr Kvale 1997). Jag försöker att beskriva gemensamma mönster i det 

tjejerna sagt men jag beskriver också när de skiljer sig från varandra. 

  

4.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i kvalitativ forskning handlar om resultatens konsistens och inre logik. Det 

handlar också om tillförlitligheten i det resultat man får fram. Vid intervjuerna kan man t ex 

fråga kring ett tema på olika sätt och på så sätt undersöka konsistensen i svaren. Man kan 

också undvika att ställa ledande frågor och istället försöka göra dem mer öppna. Detta tänkte 

jag på när jag gjorde intervjuerna men självklart kan jag ha råkat göra det ändå. Vid analysen 

av data blir det svårare eftersom man själv blir både uttolkare och mätinstrument. Å andra 

sidan kanske man inte mäter något utan framför allt beskriver ett fenomen (Kvale 1997). Jag 

lät de jag intervjuat läsa uppsatsen innan jag lämnade in den för att kontrollera att jag inte 

missförstått något de sa. Detta kan öka reliabiliteten och även validiteten (a.a).  

I en kvalitativ studie är reliabiliteten nära kopplad till validiteten. Validiteten står för att 

man verkligen undersökt det man utger sig för att undersöka. Den är kopplad till 

undersökarens hantverksskicklighet och är beroende av dennes förmåga att kontrollera, 

ifrågasätta och tolka sina resultat. I en positivistisk tradition handlar validiteten om att 

säkerställa en absolut och säker kunskap som ska kunna korrespondera med en objektiv 

verklighet. När man utgår från att verkligheten är socialt konstruerad, som jag gör, har man 

inte som ambition att spegla verkligheten. I denna tradition byts sökandet efter den absoluta 

kunskapen ut mot försvarbara kunskapsanspråk (Kvale 1997). De tolkningar jag gör är ganska 
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styrda av den teori jag läst och den förförståelse jag hade innan. Med en annan teori skulle 

tolkningarna bli annorlunda. Däremot har jag försökt vara tydlig med vilken teori och vilka 

frågeställningar jag utgår ifrån och att jag inte eftersträvar att spegla verkligheten. 

Förförståelse kan vara ett hinder för att nå god validitet (a.a). Jag är ung, jag är kvinna 

och jag har själv läst den här typen av tidningar när jag var yngre och har inte kunnat undvika 

normerna kring kropp och skönhet i vårt samhälle. I intervjuerna har det underlättat eftersom 

tjejerna har kunnat identifiera sig med mig och jag med dem. Det har också underlättat i 

formulerandet av frågor, eftersom vi ”talade samma språk”. Samtidigt kan jag utifrån min 

förförståelse ha missat oanad intressant information. Det kan också innebära att jag tar mycket 

för givet, eftersom det kan vara svårt att ha distans till det jag studerar. Om någon annan 

studerar mitt material är det inte säkert att den personen skulle kategorisera och tolka allt på 

samma sätt som mig. När det gäller diskursanalys är den dock relativt öppen för ett 

intersubjektivitetstest, eftersom andra kan läsa samma texter för att undersöka om det 

påstådda mönstret framträder (Bergström & Boréus 2000). 

Jag har också använt mig av citat i texten för att tjejerna ska få komma till tals och för 

att läsaren på så sätt ska få ta del av grundmaterialet och dra egna slutsatser. 

 

Gjorda förändringar 

Något som kan minska både reliabiliteten och validiteten är att jag har arbetat om uppsatsen. 

Jag ska därför försöka beskriva alla förändringar jag gjort så att det blir tydligt för läsaren. För 

det första har jag bearbetat texten i hela uppsatsen utan att för den skull ändra betydelsen. När 

man läser en text man skrivit för åtta år sedan blir man ganska kritisk. Det handlar om att jag 

formulerat om mig och fört ihop stycken som hör ihop och tagit bort andra stycken (mindre) 

som inte fick plats och som jag ansåg vara oviktiga. Sedan har jag formulerat om inledningen 

och slutdiskussionen och försökt koppla ihop uppsatsen mer med socialt arbete. Som jag 

beskrev innan har jag också arbetat om kapitlet om tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Metodkapitlet är helt omarbetat, jag hade inte alls beskrivit lika noggrant som 

nu hur jag hade gått tillväga, jag hade mest beskrivit mitt material. I resultatdelen har jag 

tillfört analys utifrån den nya litteratur jag använt mig av och tillfört lite citat. 

 

4.4 Generaliserbarhet 
Eftersom det är en kvalitativ studie som grundar sig på icke-slumpmässiga urval går det inte 

att generalisera resultaten. Jag gör inga anspråk på att säga att det jag kommer fram till gäller 

alla unga kvinnor, det som framkommer i min uppsats gäller för de sex tjejer jag har intervjuat 

och de 26 nummer jag läst av Vecko Revyn. Däremot menar Kvale (1997) att det ibland går 
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att generalisera kvalitativa resultat. Han tar t ex upp analytisk generalisering där forskaren 

grundar sig på påståendelogik och argumentation som i sin tur har grund i en viss teori. När 

jag jämför de intervjuades utsagor eller det som står i VR med det som står i litteraturen och 

då resultaten överensstämmer blir det upp till läsaren att göra en generalisering eller inte.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Att anlägga ett feministiskt perspektiv på unga kvinnors strävan efter skönhet är att betrakta 

företeelsen genom en speciell lins. Vad man än studerar har man vissa utgångspunkter och det 

är viktigt att redovisa vart man står. Det är också viktigt att tänka på vilken kunskap man 

producerar och vad den kan leda till. Med utgångspunkt i en diskursanalytisk metod och ett 

feministiskt perspektiv framstår kvinnokroppen som en arena för maktrelationer i samhället. 

Att enbart se skönhetssträvan som något naturligt och utvecklande för unga kvinnor är 

begränsande, men det finns också risker med den metod och det perspektiv jag anlägger. En 

risk är att tjejerna kan framstå som viljelösa offer i en struktur. Genom att kombinera ett 

struktur- och aktörsperspektiv blir det dock möjligt att betrakta kvinnorna både som objekt för 

maktutövning och som handlande subjekt (Martinsson 1996). De flesta kvinnor tvingas att 

förhålla sig till kropp och skönhetsideal. Därför är det viktigt att studera tjejernas 

förhållningssätt till skönhetsidealet men även att undersöka när kroppen blir en arena för 

motstånd. Detta kanske kan kallas ett aktörsperspektiv. 

En annan risk med detta perspektiv är att det lätt att enbart se tjejers intresse för 

kroppsvård och skönhetssträvan i relation till pojkars mer utåtriktade aktiviteter med följd att 

det ses som negativt i förhållande till normen som pojkar utgör. På det sättet riskerar man att 

vidmakthålla kvinnors underordning istället för att förändra den. 

  

4.6 Disposition 
Jag har gjort så att jag har resultaten och analysen i samma kapitel. Jag hade gjort så från 

början när jag skrev uppsatsen och när jag försökte dela upp texten tyckte jag att den blev 

väldigt tråkig. I de flesta avhandlingar jag läst har man också resultat och analys varvat. Jag 

tycker att det är tydligt i texten vad som är resultat från VR, vad tjejerna säger och när jag gör 

en analys utifrån mina teoretiska utgångspunkter eller jämför med tidigare forskning. Men en 

nackdel blir så klart att det inte är lika tydligt som när man har det i olika kapitel.  

Först kommer jag att diskutera skönhetsidealet, såsom det framställs av VR och av 

tjejerna. Jag kommer att försöka utreda de centrala delarna i idealet och söka en förståelse vad 

de förmedlar. Jag kommer även att analysera de processer som legitimerar en strävan efter 
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skönhet. Sedan diskuteras tjejernas självbild, hur de ser på sig själva och sin kropp. Jag tar 

också upp de olika förhållningssätt de intar. Nästa tema jag tar upp är hur man kan förändra 

sin kropp i jakten på den perfekta kroppen. Detta görs både utifrån VR:s budskap och det som 

tjejerna konkret gör för att förändra sina kroppar. Jag kommer också ta upp olika sätt att tolka 

dessa förändringar. I det avslutande kapitlet diskuterar jag resultaten från de tidigare kapitlen i 

förhållande till kvinnors identitetsskapande, underordning, normalitet och socialt arbete.   
 

 

5. Resultat och analys 
5.1 Skönhetsidealet 
Vad innebär det egentligen att vara vacker? Om man studerar bilderna i VR ser kvinnorna vid 

första anblicken relativt olika ut. De har olika frisyrer, stilar och yttre attribut. Det finns dock 

fler gemensamma nämnare. Alla är unga, extremt smala (förutom de mulliga modellerna en 

gång om året), vältränade, långa, hårlösa på kroppen (även på benen, under armarna och vid 

”bikinilinjen” d v s ställen där det normalt växer hår.) De har symmetriska och det vi kallar 

”klassiskt” vackra ansiktsdrag; stor mun, stora ögon, höga kindknotor och relativt små näsor. 

De är sminkade så att deras anletsdrag framhävs, samtliga har plockade ögonbryn och vita, 

jämna tandrader. Håret ligger i en ”perfekt frisyr” De anspelar ofta på sex på bilderna, d v s de 

har ”utmanande poser” och är ofta väldigt avklädda.  

När tjejerna ska beskriva vad skönhet är tonar bilden av en fotomodell fram. Kajsa 

framhäver också spontanitet som en viktig egenskap och menar att vackra personer är oftast 

de som inte verkar medvetna om sitt utseende. De andra nämner egenskaper som sval, 

distanserad, känslodöljande och ouppnåelig. Samtliga menar att för att få beskrivas som 

vacker ska man vara det naturligt. ”Om man är vacker då är man alltid vacker, även nio på 

morgonen då man vaknar, det spelar ingen roll om man har smink, eller hur håret ser ut. Det 

ska vara naturligt. Man kan bli snygg men inte klassiskt vacker” säger t ex Maria. De säger 

också att man ska ha klassiska drag som stora ögon, långa ögonfransar, stor mun, rena linjer, 

höga kindknotor och ett proportionerligt och symmetriskt ansikte. Man ska också vara lång 

och smal. Petra beskriver skönhet så här: ”Smala tjejer, långa, långt lockigt hår, stora 

rådjursögon med långa ögonfransar och stora läppar.” De menar att skönhet är medfödd. 

Skönhet kan enligt tjejernas beskrivning verka ouppnåeligt. Maria tycker också att det är 

ytterst få som är klassiskt vackra.  

Vad som är vackert är inget universellt eller ahistoriskt, idealen har alltid växlat och ser 

olika ut i olika kulturer. Skönhet som ett objektivt värde är en myt, detta kan vi tydligt se om 

vi jämför idealen historiskt och med andra samhällen (Wolf 1991). Idealen har sett olika ut i 
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olika tider, beroende på hur samhället ser på kvinnan. 1800-talets timglasfigur är ett exempel 

på detta. Den kan sägas representera  “a domestic, sexualized ideal of femininity”. 

Konstruerandet av kvinnlighet och skönhet är alltid ett ideologiskt konstruerande (Bordo 1997 

s. 103). Skönhetsideaelet handlar egentligen om ett önskvärt beteende och inte utseende (Wolf 

1991). Vad kan då det ideal som beskrivs ovan symbolisera; en smal, ung, hårlös, och sexuellt 

utmanande kropp? Jag kommer nedan att undersöka dessa centrala delar i skönhetsidealet.  

 

Den smala kroppen 

I VR är alla modeller smala och rätt så ”platta”. Det går inte att hitta en enda liten valk på 

deras kroppar. Den enda gången bilderna i VR skiljer sig från detta ideal är när man har med 

”mulliga modeller” en gång om året. De skiljer sig från de andra i en bemärkelse; de är inte 

lika smala. Och de definieras därefter, de urskiljs från ”vanliga” modeller genom att 

benämnas mulliga. Det kan tyckas som att VR är medveten om att alla faktiskt inte är 

trådsmala, och vill visa andra kroppar också. Därför kan det ses som positivt att de har med 

mulliga modeller, men det kan också ses signalera något annat. När de väljer att definiera 

dessa kroppar som mulliga, definierar de också vad som är normalt, d v s resten av kropparna 

i tidningen. Annars skulle de ha med ”smala modeller” också. Mulliga modeller kanske på så 

sätt normaliserar den smala kroppen. Fetma framställs också som ett problem i övriga artiklar 

i VR. Man kan få bukt med sitt problem genom att äta rätt, motionera och träna sin kropp på 

ett speciellt sätt. Det är ett smalt, nästan androgynt ideal som gäller idag (Bordo 1993b, 

Bartky 1997). 

Även tjejerna beskriver ett smalt ideal. Ingen av dem vill vara tjock. Feta kvinnor är inte 

vackra menar de. Samtidigt menar Maria att det inte är fint att vara så smal så att t ex 

revbenen sticker ut. Om hon ser en väldigt mager tjej tänker hon att tjejen antagligen har 

anorexi. Väldigt feta kvinnor tycker tjejerna synd om, mest för att de inte accepteras i 

samhället. Kajsa menar att man dock kan vara fet på olika sätt, ”när det blir dallrigt är det 

äckligt”. Ibland uttrycker de sig mer implicit. Så här säger t ex Kajsa när jag vid ett annat 

tillfälle frågar om vad som är fult: 

 
För mig är personligheten det viktigaste överhuvudtaget. Det är bara att titta på min närmsta vän. Hon 

är kort och väger över hundra kg. För mig finns det ingen underbarare människa än henne, och det finns 

ingen som tycker något annat när de har lärt känna henne heller. I högstadiet fick hon killen alla hade 

spanat in. Han valde henne när han hade kunnat få vem han ville. 
 

Hon går emot idealet att vara smal och betonar personligheten, men man kan också tolka 
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det som att hon samtidigt normaliserar det smala idealet genom att ta upp vännen som väger 

mycket när vi pratar om vad som är fult. Hon säger sedan att väninnan skulle bli finare om 

hon gick ner i vikt.  

Ibland är kvinnorna i VR smala utan några muskler alls och ibland lite mer muskulösa 

men fortfarande smala. Tjejerna ger också uttryck för dessa till synes olika ideal. Selda och 

Ayla har olika uppfattning om dem, Selda tycker den långa, smala, eleganta och platta 

kroppen med väldigt lite muskler är vacker, medan Ayla föredrar den muskulösa och sportiga 

kroppen.  

Dessa ideal kan till en början verka motsägelsefulla, men de är ändå förenade i striden 

mot den gemensamme fienden; fettet. Det ses som fult att ha något mjukt, löst och dallrande 

på sin kropp och det gör att det inte räcker med att vara smal om man samtidigt är lös i hullet. 

Därför är det så många kvinnor med extremt slanka kroppar som fortfarande ser sig själva 

som tjocka. En fullständigt fast kropp utan fett är omöjligt att uppnå utan träning, om inte 

kroppen är så smal att huden nästan ligger direkt mot skelettet. Det är mer tillåtet att vara stor, 

så länge det är muskler och inte fett (Bordo 1993b). 

Kajsa säger vid ett annat tillfälle att man ser på henne att hon är lite lat eftersom hon är 

knubbig. Hon kopplar alltså ihop att vara knubbig med lättja. Hon tycker att tjocka människor 

som vräker i sig mat är okontrollerade. Tjocka människor som lyckas banta ser hon som 

duktiga och beundransvärda. Hon gör en tydlig koppling mellan yttre och inre egenskaper där 

kroppen blir en indikation på ens inre egenskaper.  

Bordo (1993b) menar att en smal kropp tycks symbolisera kontroll av begären, 

framgång och uthållighet medan en fet kropp symboliserar lättja, bristande disciplin, ovilja att 

göra något åt sin situation och avsaknad av förmågan att sköta om sig själv. En överviktig 

person uppfattas ofta som ett litet barn som hungrigt och oreflekterat diar sin mor. Dessa 

associationer är bara möjliga i en överflödskultur som vår och uppstod mycket riktigt i 

samband med att de flesta människor fick tillgång till mer mat än de behövde. I slutet av 

artonhundratalet slutade det bland medelklassen vara ett mode att vara korpulent. Övervikt 

började ses som ett tecken på personliga och moraliska brister, som bristande viljestyrka. Från 

att ha varit en klassfråga, har slankhetsidealet de senaste tio åren kommit att gälla alla kvinnor 

i västvärlden. 

Samtidigt som slankhetssträvan verkar handla om självkontroll, kan den också ses som 

ett tecken på motstånd mot det traditionella reproduktiva kvinnolivet. Det är just de delar av 

kroppen som förknippas med kvinnlighet som ska vara smala; höfter och mage. Men jämför 

man det med det manliga kroppsidealet, med svällande muskler som symboliserar kraft, 

framkommer ett underliggande budskap om bräcklighet och försvarslöshet (a.a).  
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Att eftersträva det androgyna idealet kan också tyda på att den kvinnliga kroppen 

uppfattas som “felkonstruerad“, och ska göras om så att den liknar den manliga kroppen. 

Mannen är också normen i vårt samhälle, kvinnan och hennes kropp har alltid definierats som 

annorlunda och avvikande utifrån den manliga diskursen om kroppen (a.a). 

I andra delar av världen, t ex i Nicaragua kan det slanka idealet lika gärna ses som 

onormalt, sjukligt och som ett tecken på lidande (Johansson 1996).  

     

Den unga kroppen 

Ungdom är ett annat centralt tema i skönhetsbegreppet; hyn är slät och hårlös, ansiktet har 

nästan barnsliga drag med stora ögon, liten näsa och stor mun. Med smink framhävs också 

dessa drag. Kroppen ska vara ungdomlig, på gränsen till barnslig, utan höfter och andra 

tecken på mogenhet.  

Vad säger då detta ideal om man utgår från att skönhet egentligen handlar om ett 

önskvärt beteende? Att ungdom ses som önskvärt kan skapa en konkurrens bland kvinnor. 

Unga kvinnor fruktar gamla eftersom det påminner dem hur deras utseende kommer att 

förändras, och gamla kvinnor fruktar i sin tur unga eftersom det påminner dem att de inte 

längre passar in i idealet. Det kan också sägas spegla en rädsla för äldre mäktiga kvinnor och 

bristande livserfarenhet blir det som eftersträvas (Wolf 1991). En av tjejerna, Kajsa, menar 

dock att hennes mormor är vacker just på grund av att hon har rynkor som visar på hennes 

rika erfarenhet. 

 

Den sexualiserade kroppen 

I VR tittar alla kvinnorna leende rakt in i kameran och de som inte ler tittar istället med ”sexig 

blick” in i kameran och plutar lite med läpparna. De visar sin kropp genom att vara avklädda 

olika mycket. Det skymtar nästan alltid en bar axel, ett par bara ben, eller en djup urringning. 

Många av bilderna anspelar på sex, eller ”sexighet”. De har typiskt ”kvinnliga” poser, tar sig 

på halsen eller på andra delar av kroppen, de har ett axelband som har åkt ner, ”inbjudande” 

blickar etc. I en jämförande studie mellan Vecko Revyns framsidebilder från 1995 och FIB-

aktuellts framsidebilder från 1975 framkom det att de är i stort sett identiska; samma poser, 

samma inbjudande blickar och samma plutande munnar (Hirdman 2001).  

Naomi Wolf (1991) kallar denna typ av bilder för skönhetspornografi och menar att de 

hindrar kvinnor från att känna sig sexuellt vackra. Sexualiseringen av kvinnokroppen skapar 

också en väldig osäkerhet hos kvinnor, eftersom man hela tiden jämförs med detta ideal. 

Osäkerheten speglas i tjejernas bild av sexighet. Den är samma som den som förs fram i 

VR; djupa urringningar, åtsittande kläder och ett beteende som anspelar på sex. De tycker 
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dock inte att det alltid är vackert att vara sexigt. Det kan snarare se lite fånigt ut med tjejer 

som försöker se sexiga ut och de skulle känna sig obekväma om de försökte vara sexiga. De 

menar att ”sexighet” gränsar till ”slampighet” och det är inget önskvärt beteende för dem. 

”Det finns ju dom som vill visa sig typ, som har uppknäppta skjortor så att brösten håller på 

att trilla ut och kjolar som täcker halva rumpan, sen finns det ju dom som är sexiga med långa 

klänningar också, mer galant sexiga”, säger Petra 

Man kan tolka ambivalensen som en spegling av ”hora- och madonnatanken”. Att vara 

sexig är förknippad med en rädsla för att vara ”horan”. Samtidigt är modeller förknippade 

med skönhet och är ett föredöme för dem (madonnan), till skillnad mot den som de inte vill 

vara (horan). Kopplingen mellan vacker och sexuell är också en relativt ny uppfinning (Wolf 

1991). 

 

Det  eftersträvansvärda idealet 

Självförtroende förknippas med skönhet både i VR och bland tjejerna. Man får ett bra 

självförtroende av att vara vacker, samtidigt som man blir vacker av att ha ett bra 

självförtroende. Maria säger så här om betydelsen av att vara vacker: ”De vackra människorna 

har bättre chanser att lyckas i livet...får vi lära oss i media. Men visst är det viktigt att vara det 

(vacker)”. I sina berättelser kopplar tjejerna också ett bra utseende till att må bra och vara nöjd 

med livet. Om man inte är nöjd med kroppen mår man inte heller bra eftersom kroppen är en 

del av ens jag.  

Framställningen av den moderna karriärkvinnan som vacker har påverkat kvinnor till att 

vilja vara vackra. Skönhet sammanförs med frihet för kvinnor, en frihet som uppstod efter 

andra världskriget där kvinnan har möjlighet till arbete och karriär (Wolf 1991). 

Att det betraktas som självklart att skönhet är något eftersträvansvärt har också med 

andra saker att göra. Vacker och snygg sammankopplas med en mängd egenskaper, både i 

tjejernas berättelser och i VR. I VR finns rubriker som ”vill du bli pigg, stark, vacker och 

smart”, ”ät dig smartare, lyckligare och sexigare”, ”Ät rätt - bli piggare, smartare och 

snyggare”. Att vara vacker och snygg hänger alltså samman med att vara lycklig, pigg, smart 

och stark; något som väl alla vill vara. Tidningen genomsyras också av budskap om hur man 

blir ”snygg eller snyggare” och förutsätter därmed att det är något dess läsare vill bli. Ibland 

framställs skönheten som en väg fram till lyckan. Det som skrivs i tidningen normaliseras, det 

framställs som allmängiltigt. De definierar också vad som är snyggt och vad som inte är det, 

vad som är normalt och inte.  

Bilden av den vackra kroppen i media är ”öppet sexuell och förknippad med hedonism, 

frihet och exhibitionism” (Featherstone 1994 s.105). Detta understryker utseendets betydelse. 
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Konsumtionskulturen sprider skönhetsbudskapet genom att spela på det som alla vill uppnå, d 

v s ungdom och hälsa. I dagens senmoderna samhälle är ytan viktig. Alltfler lever i stora 

städer, där allt är mer anonymt än i lokalsamhället. Där speglade kroppen vår sociala och 

kollektiva tillhörighet, nu är det individen som speglas. Det gör att ytan säger vem man 

egentligen är och därför blir den viktig att presentera; den säger något om mitt jag 

(Featherstone 1994). Ett fult utseende kan då innebära en “ful personlighet“, ett fint utseende 

står för att man är en ”fin människa” och detta gör att det blir viktigt att uppfylla bilden av vad 

som är fint tror jag. 

Idealet når också människor mer direkt idag. Med uppkomsten av bilder och senare bio 

och television, har skönhetsidealet blivit mer och mer kulturellt överfört via visuella medier. 

Från att förut ha varit konstruerat genom verbala beskrivningar, lär man sig nu reglerna direkt 

genom bilder som visar vilka kläder, figur och beteende som är önskvärt hos kvinnan (Bordo 

1997). Bilderna påminner en om vad man kan bli och man jämför sig med dem. Kvinnor 

påverkas också mest eftersom det till stor del är deras kroppar som används i t ex reklam.  

(Featherstone 1994). 

Man kan också tänka sig att de bilder som presenteras i VR och liknande tidningar blir 

viktiga i formandet av könsidentiteten. Hirdman (2001) menar att VR framställer sig som en 

storasyster för ungdomarna som ger vägledning i vuxenblivandet. Kanske vill tjejerna ha 

andra förebilder än t ex sina föräldrar och där blir tidningarna viktiga. Enligt social 

inlärningsteori lär sig barn och ungdomar att identifiera sig med symboliska modeller i t ex 

tidningar genom att imitera dem. Om beteendet möts av belöning förstärks det (Eliasson & 

Carlsson 1989). Jag kan tänka mig att de får uppskattning och belöning från omvärlden, t ex 

kamrater och killar, när de eftersträvar idealet. På så sätt blir framställningen av idealet en del 

i formandet av könsidentiteten. 

 

5.2 Synen på den egna kroppen 
Tjejernas syn på sig själv och sitt förhållande till den egna kroppen är komplicerat och 

motsägelsefullt. Ingen upplever sig själv som ful, alla är relativt nöjda med sina kroppar, men 

ändå inte nöjda. De menar att de skulle kunna förändra det de inte är nöjda med, men att det 

inte är värt det, de orkar inte bry sig så mycket. Samtidigt känner de någonstans att de borde 

och detta skapar ett dåligt samvete hos dem. Här skiljer sig Ayla och Selda lite från de andra. 

De menar att de för att kunna ha ett bra självförtroende måste vara helt nöjda med sina 

kroppar och de strävar hårt efter att få vad de kallar ”den perfekta kroppen”.  

Självförtroende är kopplat till kroppen på ett paradoxalt sätt för tjejerna. Det kan vara ett 

tecken på osäkerhet om man sminkar sig mycket och ofta. Att inte vara nöjd med sitt utseende 
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och att inte heller bry sig om det kan orsaka dålig självförtroende. Man får ett bra 

självförtroende av att vara eller av att känna sig snygg, samtidigt som man blir snygg av att ha 

det. Man får dock inte vara för snygg för då finns en risk att bara ses som kropp och det kan i 

sin tur orsaka dåligt självförtroende.  

Kroppens tillstånd tycks vara nära sammanlänkat med det själsliga. Kroppen blir ett 

uttrycksmedel för det själsliga tillståndet, den säger något om hur man mår (Featherstone 

1994). 

 

Att jämföra sig med idealet 

Petra beskriver kvinnokroppen i reklam som ”pinnsmal, bröst som meloner, smala ben, inga 

ärr...snygg å så...fin”. Först låter det som en negativ bild men hon tycker samtidigt den 

kroppen är fin. Petra menar att hon jämför sig med vänner som ser ut så, och tycker att det kan 

vara pinsamt att umgås med en vacker person, eftersom hon själv kan uppfattas som ful. Kajsa 

menar att man jämförde sig mer när man var yngre, men att det fortfarande kan kännas jobbigt 

om t ex ens pojkvän kommenterar en modellbild. Maria gör en stor åtskillnad mellan idealet 

och sig själv. Hon tycker att det vackra är ouppnåeligt och strävar inte efter det. Hon menar att 

alla har ett visst “råmaterial“ som man är fin utifrån. 

Ingen av tjejerna beskriver sig som vacker. Det är ord som söt, gullig, knubbig och 

mullig som man använder om sig själv. Petra menar att det är hennes komplex som gör att 

hon enbart kan se sig som ”lite gullig i ansiktet”. Här är Marias och Kajsas förklaringar på 

varför de inte kan se sig som vackra: 

 
Jag ser mig inte som vacker med den definitionen...jo ibland kan jag göra det - jag ser nog rätt bra ut 

ändå - men det är väl ingenting jag går och tänker på dagligen. Enligt min definition av vad som är 

vackert så kan inte jag förstå att andra människor...att jag ingår i deras kategorier heller...att dom kan 

tycka att jag är vacker liksom...  (Maria)  

 

En kort tjej får aldrig höra att hon är snygg eller vacker. Fin och söt får man höra. Fredrik (pojkvän) är 

den enda som har kallat mig vacker, och jag blev alldeles chockerad när han sa det. För snygg och 

vacker är man när man är lång, söt är man när man är liten. Om en person beskriver mig så tänker jag 

att den personen sagt något dumt om mig, så nu försöker han bara smöra. För jag vet ju...jag är inte 

vacker. Så varför skulle jag vilja bli beskriven så? (Kajsa) 

 

Idealet är närvarande i deras beskrivningar av sig själva. De säger också att de inte vill 

att folk ska bedöma dem efter utseende, de tycker det är jobbigt med blickar på sin kropp. 

Maria vill heller inte veta vad andra tycker och tänker om hennes kropp.  
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När folk pratar i telefon och jag sitter bredvid och de ska beskriva mig, det har jag lite svårt för. Jag vill 

inte veta vad de tycker om mig. Och det har väl med uppväxt att göra, att jag hade väldigt dåligt 

självförtroende när jag var yngre eftersom jag inte hade Madonnas kroppsfigur och det som idealet var. 

Då är det jobbigt när folk ska beskriva mina yttre delar, när jag vet att jag inte är perfekt liksom. Då vill 

jag inte höra det heller. Jag vet själv hur jag ser ut och då är det bra. (Maria) 

 

Komplimanger 

Komplimanger är något som nästan alla har problem att höra. Petra t ex berättar att när hon 

får komplimanger tänker hon att den personen ljuger. Det är enbart om de ansträngt sig för att 

bli fina de kan bli glada. Spontana komplimanger kan de ta, som att någon säger att de passar 

i sin nya frisyr, eftersom de då har gjort något för sitt utseende. Om de t ex inte har sminkat 

sig kan de känna sig glåmiga och tråkiga och därmed fula. Då kan de heller inte tro på att 

någon annan kan tycka de är fina. 

Vacker är ett laddat ord i komplimanger, de menar att det bara blir ”konstlat”. Detta 

beror antagligen på att de inte ser sig själva som vackra som vi såg i förra avsnittet. Maria 

skulle hellre bli beskriven som att hon har en slags utstrålning, är snygg. Kajsa vill inte bli 

beskriven som snygg utan som ”söt å go eftersom då innefattas personligheten också, man kan 

inte ha en snygg personlighet”. 

Ayla och Selda tycker om komplimanger, eftersom de då märker om en person tycker 

bra om dem eller inte och vad hon/han tycker om deras sätt att sminka och klä sig. De blir 

bekräftade av en komplimang till skillnad mot de andra tjejerna. Men det är fortfarande de 

yttre attributen som smink och kläder som avgör.  

 

Komplex 

Komplex är något alla har menar de. De kan vara av olika betydelse, men de finns alltid där. 

De flesta menar dock att de brydde sig mer när de var yngre. Så här beskriver Kajsa sina 

komplex: 

 
My - Är du nöjd med ditt utseende? 

Kajsa - Nöjd blir man aldrig. Jag tror inte det finns någon som är nöjd med sitt utseende. Jag tycker att 

jag har för liten mun, för små ögon, för buskiga ögonbryn, jag har lite för stora äppelkinder, jag har 

förstora...melonkinder, mina tänder...man tycker ju....jag har för stor rumpa, för små bröst, jag har 

tjocka lår. Jag har riktiga fotbollsvader - jag hatar mig själv för att jag spelade fotboll i så många år som 

jag gjorde. Jag har killben alltså. Jag brukar säga så här: Det jag är nöjd med på min kropp, det är att 

mina händer och fötter är bra proportionerliga till resten av min kropp. För de är små och jag är liten. 

My - Vad är det största komplexet? 
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Kajsa - Min hy. Jag går inte ut utan att sminka min hy… jag har liksom ärr. Jag känner mig säkrare om 

jag har min kräm. För jag känner att folk går och stirrar - kolla vad hon ser ut på hyn...Jag har 

dubbelhaka också. 

 

De andra beskriver komplex som för små vader, för stor näsa, för små bröst, ärr, för kort, för 

stora fötter och händer och för ”okvinnliga” ben och armar.  

Det som förknippas med okvinnligt är någonting återkommande i deras berättelser. Man 

kan säga att skönhetsidealet är nära förknippat med att vara kvinnlig. Skönhet och kvinnlighet 

är nära sammanlänkade med varandra. Att tjejer har komplex är inte heller så konstigt med 

tanke på att det ideal som råder faktiskt är i stort sett omöjligt att uppnå (Björk 1996). 

 

Att ta avstånd från idealet 

Parallellt med deras beskrivningar av den vackra kroppen och den fula kroppen finns en ovilja 

att göra denna uppdelning. De menar att kroppen inte är så viktig, eftersom i det långa loppet 

är det personligheten som räknas. De tycker att folk får ta dem som de är. En kvinna som man 

från början anser vara ful blir vacker om man tycker om henne.  

Samtidigt anser de att kroppen är viktig eftersom de ständigt bedöms utifrån den. Detta 

kan de ibland tycka är jobbigt, de vill inte bara bli betraktade som kropp och bedömd som fin 

eller ful. Maria berättar att det kan vara skönt att visa sig ”ful” ibland. Om hon t ex har festat 

ihop med några personer en kväll och har gjort sig fin, d v s sminkat sig och klätt upp sig, så 

kan det vara skönt att vakna upp tillsammans med de personerna och visa upp en annan 

motsatt bild. Hon menar att hon då visar sitt andra jag, sitt naturliga jag. Hon gör också en 

tydlig uppdelning mellan sin kropp och sitt jag och säger att det är viktigt med kroppslig 

bekräftelse ibland, eftersom hon genom sina studier och intellektuella diskussioner får en 

bekräftelse på den hon egentligen är. 

Denna uppdelning mellan det aktiva jaget och den passiva kroppen visar på den 

distansering från sin kropp som är nödvändig i ett samhälle där kvinnans kropp objektifieras 

(Bordo 1993a). Genom att visa sig ful och släppa kroppskontrollen och se kroppen som skild 

från sitt jag, gör hon om sig själv från ett objekt till ett subjekt. Men samtidigt blir detta svårt i 

ett samhälle där kvinnan förknippas med sin kropp och kroppen med ett objekt (Bordo 

1993a). 

Parallellt med tjejernas beskrivning av slankhetsidealet finns en skepsis mot det. De är 

väl medvetna om att det råder ett sådant och att man ”vinner” på att vara smal idag. De är 

också medvetna om att det inte stämmer överens med hur den kvinnliga kroppen ser ut och tar 

avstånd ifrån det på olika sätt. Men samtidigt som de tycker att det är fel vill de ändå ha den 
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kroppen som presenteras. Så här säger t ex Ayla och Selda: 

 
Selda - Man vet att det är kvinnliga former, men man lägger det åt sidan och tänker på kroppen man vill 

ha. Man vill inte ha förklaringar, man vill bara bli smalare. 

Ayla - Jag vet att jag inte kan få den där jättesmala kroppen, det vet jag. Jag är bred över höfterna, det är 

själva benen som är breda. Andras är smalare. Mina axlar är också breda, men jag kan inte göra något åt 

saken, det går inte att banta bort. 

 

Natalie har en lite annan inställning till skönhetsidealet: 

 
Natalie –Man tänker att man kunde lägga på lite på dem, man ser inte ut sådär. De kunde bli mer lika en 

själv istället, lite mulligare... 

My - Du tycker inte de kropparna är vackra? 

Natalie - Äh...eller ja...inte vet jag. Det är tragiskt att de är så smala, man är ju inte så.  

 

De menar också att det är fel bild som ges av kvinnan i media, att kvinnor inte ser ut som på 

bilderna i verkligheten. De vet att bilderna är retuscherade och att det är väldigt få, om ens 

några, som har de kropparna som visas upp. Samtidigt jämför de sig med reklamens slanka 

ideal och ser det som eftersträvansvärt. Natalie som tydligt tar avstånd från det säger vid ett 

annat tillfälle att hon ser sig själv som för tjock och det gör även de andra, förutom Maria som 

alltid har sett sig som för smal. Hon kan dock ibland störa sig över att hon har ”mage”. En 

mängd komplex är kopplade till vikt och figur, för stora lår, för bred rumpa, för breda höfter 

etc. Tjejerna delar en rädsla för att bli tjock och alla utom Maria skulle vilja gå ner i vikt. 

Duke & Kreshel  (1998) menar att tjejer inte okritiskt tar till sig de ideal som presenteras 

och det stämmer med det jag kommit fram till. De menar också att tjejer vet att de ska vara 

smala och attraktiva och att tonårstidningarna verkar stärka dessa normer. Samtidigt säger de 

att tjejerna inte var så sårbara för medias budskap om ideal som de hade förväntat sig. 

Tjejerna jag intervjuat ställer sig kritiska till idealet på en nivå, men de upplever ändå sig 

själva som överviktiga.  

Att kvinnor tar till sig idealen handlar inte om att de av naturen har en svag 

identitetskänsla. När kvinnan blir reducerad till sin kropp och blir bedömd utifrån skönhet är 

det inte så lätt att undkomma skönhetsmyten (Wolf 1991). Däremot tycker jag att tjejerna kan 

se igenom skönhetsmyten och tar också avstånd från den på olika sätt.  
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5.3 Att förändra sin kropp 
I tjejernas berättelser om skönhet finns en central uppdelning mellan att vara vacker och vara 

snygg. Som vi såg tidigare är det vackra utseendet nästan ouppnåeligt, det är en medfödd 

egenskap. Snygg däremot är något som nästan alla kan bli, menar samtliga informanter. Kajsa 

tar upp ”gör om mig - reportaget” i VR som exempel på detta. Där blir en vanlig tjej blir 

omgjord till en ”snygg tjej” genom smink och ”styling”. På bilden som visar henne före är 

hon oftast osminkad och allvarlig, efter ”förvandlingen” är hon leende och ”stylad”. Snygg 

blir man alltså genom smink, kläder och andra yttre attribut. Ingen av tjejerna tycker att de 

bryr sig speciellt mycket om sitt utseende. Ändå lägger de ner mycket tid på att tänka på det 

och på att förändra det på olika sätt. Alla framhäver eller döljer delar av sin kropp.   

I VR finns en mängd artiklar som går ut på att man på olika sätt kan förbättra sitt 

utseende. De betonar vikten av att göra detta för sin egen skull, för sin hälsa och för sitt 

välmående. Våra olika kroppsdelar tas upp som ”problem” och VR hjälper oss att lösa dessa. 

Det kan vara att de är för stora, för små eller så har de fel form. Det kan handla om allt från att 

förändra sin ögonform till att förändra sin menscykel så att inga ”pinsamma” situationer ska 

uppstå på sommaren. Ibland tar man upp plastikkirurgi som en möjlighet att förändra det man 

inte är nöjd med. Man kan också förändra sin kropp till det bättre genom att äta rätt och träna, 

enligt VR. Kvinnligheten framställs som ett ”bör-vara tillstånd”, med hjälp av tidningen kan 

du bli bättre är budskapet (Hirdman 2001).  

Det finns alltså olika praktiker för att uppnå idealet. Jag kommer att dela upp dessa 

praktiker i tre områden, nämligen de som syftar till att producera en viss kroppsstorlek och 

figur, de som har med rörelser, gester och poser att göra och de som producerar kroppen som 

en yta att pryda (jfr Bartky 1997). 

 

Kroppens form och figur 

Mat 

Rena bantningsreportage finns inte i de tidningar jag har läst från nittiotalet. Det finns 

däremot artiklar om vilken mat man ska äta för att hålla sig sund, eller för att bli snyggare. 

(VR 1990 nr 30 och 38, 1991 nr 28, 1994 nr 38, 50 och 51/52, 1996: nr 34 och 43, 1997 nr 8 

och 42). Artiklarna tar upp vilken sorts mat som är bra att äta, hur mycket man ska äta och hur 

många gånger om dagen man ska äta. De berättar också vilken mat man ska undvika och det 

handlar alltid om fet mat. Men man ska inte undvika fet mat för att man kan riskera att bli fet, 

utan för att hjärnan ska hållas i trim eller för att man ska orka mer. Att äta sunt, d v s att äta 

mat som innehåller lite fett, förknippas med ”fräschhet” (VR 1996 nr 43). 

Det enda de inte skriver är att man kan bli fet av fettrik mat, i stället skriver de att man 
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orkar mer, både fysiskt och psykiskt, om man inte äter fettrik mat. De ger fasta 

förhållningsregler när det gäller matintag, dock inte med syfte att bli smal, utan att bli smart 

och snygg. Men som jag tagit upp innan är den snygga kroppen nära förknippad med den 

smala och därmed kan det ändå tolkas som att man bör äta rätt i syfte att bli smal.  

Tjejerna har olika förhållningssätt till mat. Alla tjejerna utom Ayla och Selda säger att 

de är matglada och därför inte skulle kunna banta. De har försökt några gånger men 

misslyckats och menar att de därför får skylla sig själva. De ser sig själva som karaktärslösa 

och menar att det inte är någon idé att sträva efter att gå ner, då blir man bara besviken när 

man misslyckas. Här kan man återigen se kopplingen mellan den feta kroppen och avsaknad 

av förmåga att ha kontroll på sig själv, avsaknad av disciplin. Kroppen ses som ett hot som 

gör att de misslyckas eftersom den kräver mat.   

Ayla och Selda är däremot mer disciplinerade mot sig själva. De äter inte efter klockan 

sex på kvällarna och de tänker på vad de äter. De kan få dåligt samvete om de äter för mycket. 

Ayla blir äcklad av allt med fett i och hoppar över frukosten. Selda säger så här: 

 
Det är viktigt. Jag försöker äta regelbundet och så. Det är inte så att jag svälter ihjäl mig, men man 

tänker på kroppen man hade förut. I åttan var jag som nöjdast med min kropp. Jag tränade inte alls, jag 

fick på mig mina 36:or och var skitglad. Jag åt regelbundet men inte överdrivet. Jag kunde sätta mig 

och äta klockan tio på kvällen utan att det störde mig. Nu till exempel om jag tar en tugga klockan tio 

då tänker jag - vad håller jag på med - man kan se framför sig hur man går upp i vikt. Man får inte på 

sig sina gamla jeans längre, det är klart att man blir besviken på sig själv. Men jag försöker äta 

regelbundet,  man försöker ha en viss kontroll. 

 

Här kan man se en tydlig koppling mellan mat, självdisciplin och kontroll. Lyckas de inte äta 

lite blir de besvikna på sig själva.  

Att äta är något som har kommit att förknippas med skam för kvinnor. Kvinnors hunger 

har alltid varit en metafor för kvinnlig sexualitet och makt och att behärska sin hunger blir då 

att behärska sina begär. Kvinnlighet har också förknippats med att vara lysten och begärlig, 

känslor som måste tyglas, medan manlighet har förknippats med andlighet, disciplin och 

förmåga till självkontroll. Att styra det kvinnliga begäret blir viktigt i ett patriarkalt samhälle, 

speciellt i tider av könsrollsförändringar som vår egen (Bordo 1993b). Kontroll har också 

kommit att förknippas med frihet i vårt samhälle (Feaherstone 1994).  

Att bantning är en kvinnofråga kan man tydligt se i undersökningar som visar att 95 

procent av de som börjar banta är kvinnor (Wolf 1991). Nittio procent av viktväktarnas 

medlemmar är kvinnor och det är mest kvinnor som tänker på vad de äter. Genom att göra det 

disciplinerar man sin kropps hunger och man styr sin aptit med järnvilja. Eftersom kroppen 
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vill ha mat blir den ens fiende (Bartky 1997). 

 

Träning        

Reportage om träning finns det gott om i VR. Ett exempel på detta är en artikel som handlar 

om träning för olika figurer (VR 1990 nr 30). ”Det gäller att få fram det vackra och tona ner 

där det finns för mycket” skriver de och delar in våra kroppar i olika typer, och beskriver hur 

man ska träna utifrån det. Vi kan t ex ha en ”madonnakropp” som innebär att vi har en liten 

överkropp och är ”mer formell nertill”. Detta kan vi åtgärda genom ”trimning” av underdelen 

av kroppen, t ex genom att jogga som är fettförbrännande. ”Zornkullan” beskrivs som mullig 

men kvinnligt kurvig. Hon ska simma, jogga, hoppa rep och cykla fem gånger i veckan, och 

för henne tar man även upp matrestriktioner, hon ska äta magert och glömma godis. 

”Pojkflickan” framstår som ett ideal: ”Kroppen är benig och mager med långa smala armar 

och ben. På henne ser den mest oansenliga trasa vacker ut”. Hon ska dock träna sig till mer 

muskler menar de. Till sist har vi ”stjärnmodellen”, som är har bred överkropp och smal 

underkropp. Hon behöver rygg och bröstmuskler och ”aerobisk träning för att minska 

fettansamlingar”. Sedan beskriver de mer ingående olika övningar för de olika ”problemen”. 

Man kan tolka detta som att ingen kropp är perfekt, hur man än ser ut har man sina brister.  

Några av tjejerna tränar regelbundet och de som inte tränar skulle gärna vilja, men gör 

det inte p g a olika omständigheter. Natalie tycker inte ens att det är kul men att hon borde 

träna för att må bra, hon vet att hon behöver det. Maria och Petra tränade förut och tyckte 

båda att det kändes bra. Petra var tvungen att sluta p g a praktiska omständigheter och Maria 

tycker att det är jobbigt. De som tränar (Ayla och Selda) håller på med kampsport. Selda säger 

att ”träningen är till för att trötta ut kroppen, förbränna fett och få muskler. Man mår bättre 

fysiskt och psykiskt. Man får en snyggare och muskulösare kropp och den kan göra att man 

orkar mer”. Alla har prövat övningarna som finns i t ex VR, men inte någon längre tid. De 

äldre betonar att träning är för att må bra medan de yngre tjejerna ser träning som kopplad till 

vikt och en snygg figur genom att få bort mage, lår och rumpa. Så här säger Ayla: 

 
Jag tränade mycket i sjuan och åttan, oerhört mycket. Då var jag helt nöjd med min kropp. Det fanns 

ingenting jag ville ändra på, jag kunde träna alla dagar i veckan, och ibland två gånger om dagen. Sedan 

slutade jag, jag pallade inte. Jag ville bara förbättra min kondition, sedan märkte jag att det såg bra ut. 

När jag inte orkade mer gick jag upp i vikt, inte så där jättemycket, men jag kunde känna i midjan och 

låren och magen. Därför har jag börjat träna nu, jag vill ha min kropp som den var i sjuan. Det är viktigt 

att vara smal. Jag ska ta bort lite, jag ska förbränna bort lite lår, sätta till lite vader, så jämnar det ut sig. 

Om man ser att det är fett och inte muskler så... 
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Alla har en bild av vad som är en snygg, vältränad kropp, men förutom Ayla och Selda så 

orkar ingen lägga ner tid på att träna.  

Bordo (1993b) menar att övervikten fram till för tio år sedan var en fiende som skulle 

angripas med bantning och diet, ”idag är det mycket vanligare att man ser fienden i utstående 

delar av kroppen, fett eller löst hull” (Bordo 1993b s. 4). Kvinnor är ofta väldigt fientliga mot 

just de delar på kroppen som är sexualiserade; bröst, lår, skinkor och mage. Detta är ingen 

estetisk avsmak utan en djup sexuell skam (Wolf 1991).  

Man kan genom träning förändra de delar av sin kropp man inte är nöjd med. Det 

handlar inte om vilken träning som helst utan en punktreducerande träning (Bartky 1997). Det 

handlar oftast om just de sexualiserade delarna av kroppen. Man ska träna sin stjärt sexigare 

och smalare, man ska träna sina bröst till en finare form, man ska träna sin mage plattare, man 

ska träna bort ”ridbyxlår”, man ska träna sig till smal midja och snygga lår, man ska träna bort 

celluliter som sägs vara en speciell typ av kvinnligt fett, man ska träna bort rynkor etc. 

Bartky menar att träning är en del av disciplineringen av kvinnors kroppar när det 

handlar om ”the tyranny of slenderness” (1997 s. 133). Eftersom både kvinnor och män tränar 

är det svårt att skilja på vad som är fysisk träning och vad som görs för att bli smal. Med tanke 

på viktbesattheten hos kvinnor så kan man dock tänka sig att de tränar med andra intentioner 

än män. Som vi såg i träningsreportaget i VR var träningen väldigt förknippad med kroppens 

storlek och form. Punktreducerande träning är till för att skulptera om vissa delar på kroppen 

efter det rådande idealet och det är också något som mest kvinnor gör. Bartky ser denna sorts 

träning som ”punishing exercises designed to reduce problem areas” (Bartky 1997 s. 134). 

Hon menar att detta är en grym metod, den reser förhoppningar hos kvinnor som aldrig kan 

infrias, eftersom fettets disposition ofta är genetiskt betingad. Man kan också tänka sig att det 

skapar en fragmentisering i synen på kroppen. VR tar upp en del i taget och detta kan göra att 

man ser sin kropp som olika delar istället för en hel kropp.     

 

Att skönhetsoperera sig  

Det mest extrema uttrycket för att förändra sin kropps figur kan sägas vara att låta 

plastikoperera den. Detta tas också upp i VR. I reportage om t ex brösten beskriver de olika 

tekniker för att få dem snyggare. Man kan läsa att man kan få dem snyggare med rätt behå, 

vissa övningar och en viss kroppshållning. Man kan också göra en kallvattenmassage eller 

köpa speciella vårdande krämer till dem. Fungerar inte detta kan vi alltid operera dem, skriver 

de sedan (VR 1991 nr. 21).  

Alla tjejer skulle kunna tänka sig att skönhetsoperera brösten. Maria säger dock att ”det 

måste vara hundra procent garanti på att det inte är farligt”. Ayla säger att hon ”skulle vilja 
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kunna ta lite fett från låren och sätta det på brösten i stället”.  

För Ayla och Selda är det självklart att de ska operera sina näsor när de blir arton. De 

har så stora komplex att det inte finns något val menar de. De måste vara helt nöjda med sina 

kroppar för att må bra och det är de inte nu. Ayla vill operera bort en ”puckel” som hon kallar 

det på sin näsa och Selda vill operera sin mindre. De menar att det är vanligt bland de tjejer de 

umgås med från Mellanöstern. Samtidigt säger de att om alla hade så stora näsor som de har, 

skulle det inte spela någon roll. De jämför sina näsor med det idealet som finns och hur de 

menar att svenskars näsor ser ut. 

Eftersom idealet inte tar hänsyn till etnicitet är det inte heller så underligt att kvinnor vill 

efterlikna det västerländska idealet. Att operera sig mer lik det västerländska idealet kommer 

kanske att bli något normaliserat i dessa tider då ”allt är möjligt”. Men det kanske är mer 

sällsynt att operera sig för att se mer afrikansk ut (Bordo 1993a).    

 

Kroppens rörelser, gester och poser 

En artikel i VR handlar om att man ska lära sig gå som en vinnare för att ge ett bra intryck 

(VR 1997 s. 41). Huvudet ska först och främst hållas rakt men avspänt och blicken ska vara 

riktad rakt fram, inte ner i backen. Axlarna ska dras tillbaka lagom mycket eftersom hängande 

axlar ger ett intryck av att ”batterierna är urladdade”. Armarna ska svänga ledigt utmed 

sidorna, stela armar ger ett intryck av att man marscherar. Ryggen ska vara rak men samtidigt 

avslappnad, det gör att magen sitter på rätt plats. Magen får inte dras in för mycket eftersom 

kroppen då blir i obalans. Fötterna ska vara parallella och riktas rakt fram. De menar att 

kroppshållningen och gångstilen visar vilken personlighet man har och därför är det viktigt att 

kontrollera den. En slängig stil t ex gör att man verkar vara okoncentrerad, slafsig och en 

riktig ”virrhjärna”. 

De flesta av tjejerna tänker också på hur de ska röra sig för att se så bra ut som möjligt. 

Kajsa som har komplex för sin dubbelhaka berättar hur hon gör för att dölja den: 

  
Det blir ju så att man inte sitter och tittar ner så här om någon sitter bredvid och tittar på en i profil, det 

gör man ju inte så gärna. Man lyfter gärna lite liksom...gärna fram lite med underkäken så slätas den ut 

lite grand. Den är inte så stor min dubbelhaka men jag vet att det finns där. 

 

Hon berättar också att hon tänker på att hålla in magen och dölja den med händerna när hon 

sitter ner eftersom hon upplever den som utstickande. 

Bartky (1997) menar att kvinnan måste tänka på att sitta och stå så att deras kropp 

framhävs till det bästa. Kvinnor internaliserar också ett annat rörelsemönster än män och det 
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finns strikta regler för hur en kvinna ska föra sig. Det gör att kvinnor blir mer restriktiva i 

rörelserna och tar mindre plats. Det är tabu att låta armarna svänga långt utanför kroppen som 

män gör. Kvinnors rörelsemönster är mer hänsynstagande än mäns och de ler också oftare mot 

människor eftersom de har lärt sig att alltid vara trevliga. Kvinnors rörelser erotiseras också, 

axlarna ska t ex dras tillbaka för att exponera bysten. Modet skapar också ett visst sätt att röra 

sig, som i sin tur är väldigt sexualiserat. En gång i högklackade skor ses som väldigt sexigt, i 

själva verket gör skorna att kvinnan förlorar balansen och får en väldigt osäker gång. Långa 

och snäva kjolar gör att kvinnan får ta små, trippande steg och korta kjolar gör att hon måste 

tänka på att inte luta sig fram för mycket. 

 

Kroppen som yta att pryda 

Kläder 

Med kläder kan man både dölja och framhäva sin kropp. I VR finns otaliga tips på detta, det 

kan vara att man ska ha rätt behå för att framhäva bröstens form, eller att man ska ha vissa 

byxor som gör att stjärten ser mindre ut. Det diskuteras ofta bland tjejerna och de är väl 

medvetna om vilka kläder som gör att de ”ser bra ut”. Kajsa berättar att hon har sådana byxor 

som hon har fått höra av andra att hon har en ”snygg rumpa” i. Det är oftast jeans. Då tänker 

hon inte så mycket på att den är stor menar hon. Petra som betecknar sig själv som mullig har 

inte gärna tajta kläder eller korta tröjor på sig. De andra har också svårt att tänka sig att ha 

kläder som man visar sin mage i, de menar att de bara passar på sådana som har platta eller 

”rutiga” magar. De tycker det är modigt att ha det om man är tjock, men att det inte är fint och 

att det kan vara ett tecken på att man inte bryr sig om hur man ser ut. Stretchjeans passar bara 

på de som är naturligt smala säger Maria. Hon tyckte att hon var för smal när hon var mindre 

och tänkte på att dölja det med stora kläder. Petra tycker att man kan dölja om man är tjock 

eller har små bröst med hjälp av kläder. Ingen av tjejerna är helt nöjd med sina bröst och 

skulle därför inte kunna tänka sig att ha urringat heller. 

Underkläder är också viktigt tycker de. För att kunna känna sig fin måste man också ha 

fina underkläder. Med ”push-up - behåar” kan man t ex förändra formen. Kajsa uttrycker det 

så här: 

 
Mina push-up behåar gör att mina bröst ser lite större ut, men jag får ingen klyfta. Det är för min egen 

skull så att jag inte ska gå och kröka på ryggen, så att jag kan gå helt upprätt. Det kan också vara skönt 

att ha en topp ibland 
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Smink 

I ansiktet finns enligt VR en mängd problem, som man kan åtgärda med rätt sminkning. I en 

artikel med rubriken ”Sminka fram din bästa ögonform” står t ex att ”ögonen kan bli större 

och sexigare”, ”man kan förvandla runda ögon till mandelformade, trolla bort tättsittande 

ögon, maka ihop ögon som sitter brett isär”. De skriver att man kan mäta sina ögon för att få 

reda på vilket problem man har. ”Har man perfekta proportioner (vilket inte många har) ska 

utrymmet mellan ögonen vara lika stort som ett öga. Är det inte så kan du förvandla och fuska 

med rätt teknik” (VR 1996 nr. 48). Med hjälp av smink kan man således sminka fram en 

speciell ögonform (den ideala) som de sedan erkänner att inte många har. 

I ”gör om mig – reportagen” som finns i varje nummer jag har studerat beskrivs hur man 

gått tillväga för att tjejen ska bli snygg. Det är ojämnheter i huden eller ”röda partier” som 

tonas ner med hjälp av krämer och puder, ögon som ges liv och djup åt av ögonskuggor, ögon 

och läppar som markeras med pennor, kinder som ges en vacker lyster, ett leende som görs 

sexigt med lite läppglans etc.  

Att sminka sig verkar också vara något självklart för tjejerna men det är viktigt att det 

inte syns så mycket att man är sminkad. Smink är mer till för att dölja och framhäva. Så här 

säger Kajsa: ”Ibland vill jag ge en osminkad look och då har jag två eller tre drag med 

mascara, då ser man helt osminkad ut.” Alla utom Maria och Natalie sminkar sig på något sätt 

varje dag. Men det ser de som nästan ingenting, de säger att de inte bryr sig så mycket om de 

ska till skolan. De har då bara underlagskräm, puder och mascara.  

Som vi märker finns det en paradoxal inställning till formandet av kroppen. Den ska se 

naturlig ut samtidigt som man ska lägga ner arbete på att förändra den. Nina Björk (1996) 

menar att skönhet och naturlighet är nära förknippat i vårt samhälle. Det är dock en ekvation 

som inte går ihop. Om man ska vara vacker enligt den norm som råder innebär det att man 

måste förändra sin kropp på olika sätt, det som anses vara en naturlig kvinnokropp är i själva 

verket en omformad kropp. 

När de ska bli riktigt fina kan det ta flera timmar. Alla börjar med att duscha och sen har 

de en speciell ordning för hur de sminkar sig. Det låter nästan som en ritual när Natalie 

beskriver det: 

 
Först tvättar man ansiktet så att man blir ren, och sedan torkar man så att det är torrt. Sedan lägger jag 

en make-up kräm som är jättebra och som jag gärna blandar ut med vatten längs kanterna av ansiket och 

på halsen. Jag låter det torka och under tiden småplockar jag lite, diskar eller något, sedan lägger jag på 

rouge, sedan ett tunt lager med puder. Sedan ställer jag mig och drar lite så här med en handduk så 

att...efter typ tio minuter gör jag det eftersom det brukar sjunka in ändå. Noppar ögonbynen - det gör jag 

i och för sig samtidigt som jag precis lagt underlagskrämen -...sedan så (...) har jag en brun penna över 



 35

och under ögonen, sedan brun ögonskugga som jag lägger på ögonlocket och sedan lite uppåt, sedan 

mycket ljusare här under ögonbrynet, och ljust här inne vid ögonplupparna här. Ibland fyller jag i 

ögonbrynen för då har jag plockat för mycket och då blir det så ljust. Läppstift har jag aldrig för det gör 

att min mun blir ännu mindre. Sedan fyller jag i rätt mörk ögonskugga och sedan lite mascara och sedan 

klar. (Kajsa) 

 

Avsikten är att framhäva de delar i ansiktet de är nöjda med, t ex ögonen och kindknotorna. 

Genom sminket kan man markera dessa delar och få olika djup på ögonen. Ayla som tycker 

hon har stora ögon, sminkar sig så att de ser mindre ut genom att dra kajal runt dem. Selda 

sminkar sina större med hjälp av kajal, men hon lägger den på ett annat sätt. De böjer också 

upp sina ögonfransar för att få dem att se längre ut. De döljer finnar och ojämnheter i huden 

med hjälp av krämer och puder. De menar att de både känner sig snyggare och blir snyggare 

med smink. 

 

Hygien och hårborttagning 

Att vara ren och fräsch säger tjejerna är A och O för att känna sig snygg och må bra. De 

duschar minst en gång om dagen och ibland blir det upp till tre gånger. För att få huden mjuk 

och ren räcker det inte att tvätta den med tvål och vatten, det ska vara speciella 

rengöringslotioner och sminkborttagningskrämer. Bartky (1997) menar att den mjuka hud 

som produkterna utlovar är sammanknutet med det ungdomliga idealet. Den ska nästan vara 

babylik.     

Knutet till detta ideal är också att man ska lukta gott. Det är väldigt äckligt att lukta svett 

tycker de, speciellt när tjejer gör det. Det upplevs som okvinnligt. För män är det mer tillåtet 

att lukta svett, det kan rentav vara sexigt, menar några av dem. Underlivet är speciellt viktigt 

att hålla rent tycker de, speciellt när man har mens. De säger att de ofta upplever sitt underliv 

som äckligt. Det kan vara svårt att vara avslappnad när man har sex om underlivet inte är rent, 

menar Maria. Hon berättar att hon även bort det underlivshår som är ”äckligt”, där det t ex 

fastnar mensblod. Det är ”enklare att hålla hygienen då”, menar hon.  

Att se sitt underliv som ”äckligt” är ingenting som är ovanligt bland kvinnor enligt Wolf 

(1991). Detta är heller inte så konstigt med tanke på att kvinnor ständigt blir sexualiserade, 

vilket skapar ett ”skamfullt och förvrängt förhållande till de sexuella delarna av kroppen”. 

Skönhetspornografin holkar ur en kvinnas fysiska integritet. En undersökning i USA visar att 

65 procent av alla kvinnor ogillar sin kropp till den grad att de drar sig undan fysiskt intimitet 

(Wolf 1991 s. 146-47). 

Hår på benen, under armarna och vid ”bikinilinjen” är något som ses som både 

okvinnligt och ohygieniskt av mina informanter. De menar att det är äckligt att inte ta bort 
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håren, att man känner sig fräschare och renligare om man gör det. Samtidigt som de tycker att 

det är upp till var och en, kan de tycka att det är äckligt om de ser att andra tjejer inte tar bort 

det. Så här säger Selda: ”Tänk dig att du sitter på stranden med någon, och så ska hon sätta 

upp håret eller så, och då ser man två stora svarta buskar - vad tänker du då? Kan inte hon ta 

bort det?” Kajsa tycker att tjejer som inte rakar bikinilinjen lika gärna kan vara utan 

bikinitrosor, för ”då har de ju redan visat vilken färg det har”. Maria har även rakat sig på 

armarna förut och hon brukar plocka bort hårstrån som växer runt bröstvårtorna. Det är 

viktigast på sommaren, menar de, men de tar även bort det på vintern. De flesta har tagit bort 

håren sedan de började komma och sen har det blivit en vana.  

Även i VR tas kroppsbehåring upp som ett problem. I en artikel t ex beskrivs det först 

hur jobbigt det är att ha hår på kroppen. Sedan berättas det att det inte alls är någon fara med 

att raka sig, det är bara en myt att hårstråna blir grövre när de växer ut. Även andra sätt att ta 

bort håret beskrivs, som vaxning och mer bestående tekniker där man gör ett ingrepp i 

hårsäcken (VR 1994 nr. 9).  

Kroppsbehåring är okvinnligt enligt mina informanter. Enligt VR är det bara 

besvärande, någon vidare förklaring ges inte. Som jag tog upp innan kan man se det som att 

det hänger ihop med det ungdomliga idealet, där kroppen ska vara mjuk och hårlös. Det är 

också intressant att det ses som okvinnligt. Är det för att gränserna mellan manligt och 

kvinnligt måste upprätthållas?  

Alla informanter utom Natalie plockar också sina ögonbryn. Hon berättar att hon skulle 

göra det om hon visste hur man gjorde. De andra plockar dem för att de tycker att de är för 

tjocka och buskiga. ”Gjorde jag inte det skulle jag ha ett ögonbryn”, säger Kajsa. 

Som jag har tagit upp innan har alla tjejerna i VR plockade ögonbryn. Att detta är det 

som är vackert enligt dem visas också i ”gör om mig reportagen” där nästan samtliga tjejer får 

sina ögonbryn plockade. I ett nummer (VR 1996 nr. 34) visar de före- och efterbilder på 

kändisar som har börjat plocka sina ögonbryn. Bilderna skiljer sig inte bara i den bemärkelsen 

att ögonbrynen är plockade, på ”efter-bilderna” är kändisen mer stylad och man får en känsla 

av att de har tagit med de ”fulaste” bilderna de har kunnat hitta som ”före-bilder”. Detta kan 

tolkas som att alla blir finare om de plockar sina ögonbryn till smala streck. Det kan också 

sägas handla om kontroll av hårväxten.  

 

Att förändra för andras och sin egen skull 

De räknar upp några tillfällen när det är viktigt att vara vacker; på fest, när man ska träffa 

pojkvännen, på middagar etc. Ibland är det också viktigt att se bra ut inför andra tjejer 

eftersom de kontrollerar och kommenterar ens utseende. Att vara fin för pojkvännen är också 
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viktigt menar det. Vad han tycker spelar stor roll, främst för de yngre tjejerna. Petra berättar 

att hon nästan har slutat plocka sina ögonbryn efter att hennes pojkvän sagt att han tyckte 

bättre om henne naturlig. Detta överensstämmer med vad Duke & Kreshel (1998) kommit 

fram till, att det är viktigt för tjejer vad utomstående auktoriteter tycker och att framför allt 

killars röster väger tungt. Selda berättar också att det är viktigt att vara snygg när man är med 

pojkvännen; ”om man är med en kille med en snygg före detta då känner man att han kanske 

tänker - varför valde han mig för när han kunde ha fått någon annan”? Ayla berättar att det 

också sker en typ av kontroll i hennes skola gällande kroppsbehåring. Killarna kommenterar 

de tjejer som inte rakar benen eller plockar ögonbrynen och de blir hånade för detta.  

De menar att det är viktigt att vara fin för andra ibland, men allra viktigast är det att vara 

vacker för sig själv, för att må bra och känna sig nöjd. De som sminkar sig varje dag talar om 

sig själv som naken utan smink. De kan lägga ansiktsmasker, smörja in sig med vårdande 

krämer och liknande som ingen annan ser, bara för att slappna av och känna sig fräsch. Maria 

menar att det kan kännas glamoröst att förändra sig själv till det bättre. De tycker också att det 

är kul att sminka sig. I VR betonas också att skönhetsvård är en njutning för kvinnan. Många 

reportage går ut på att man ska ägna sig åt sig själv genom att ägna sig åt skönhetsvård. 

Björk (1996) menar att kvinnans roll idag går ut på att vara omhändertagande, d v s att 

ta hand om andra. Skönhetsvård blir då någonting för kvinnans egen skull, där får hon tid att 

ägna sig åt sig själv. Men i och med att man pyntar sig själv på olika sätt gör man sin kropp 

och sig själv till ett objekt. Hirdman (2001) pekar i sin analys av VR på att skönhetsvård inte 

längre har som syfte att män ska attraheras, utan det har blivit en del av kvinnors strävan efter 

kvinnlighet. Man ser sig själv med någon annans ögon och blir ett objekt för sig själv. Jag 

tycker detta stämmer med vad tjejerna säger om att vara vacker för sin egen skull. 

 

Att se sin kropp som förändringsbar 

Alla dessa förändringar kan ses som ett tecken på att vi lever i en tid då allt verkar vara 

möjligt. Eftersom kroppen visar vem man är, ens identitet, får man också ett behov av att 

forma kroppen till den man vill vara. Idag finns en mängd olika sätt att bearbeta sin kropp, 

och kroppens egenskaper ses som plastiska. Populärmedierna betonar hur bra det är att 

underhålla kroppen, eftersom man då får ett mer gångbart jag (Featherstone 1994).  
 

Individen övertygas om att hon genom att anstränga sig och arbeta med sin kropp kan uppnå ett visst 

eftersträvansvärt utseende. Reklamen, specialartiklar och rådgivningsspalter i tidskrifter och tidningar 

berättar för individen att hon själv är ansvarig för hur hon ser ut. (Featherstone 1994:112-113) 

 

Kroppen kan på så vis jämföras med en maskin, precis som t ex en bil behöver också vi 
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underhåll för att uppnå maximal effektivitet. Det innebär också att vi får ett stort ansvar för 

vårt utseende. En vacker kropp tyder på förstånd och förutseende i hälsofrågor. Att försumma 

kroppen blir en ”indikation på lättja, dålig självbild och t o m ett moraliskt misslyckande” 

(Featherstone 1994 s. 113). Kroppsvård blir ett sätt att se bra ut och ”därmed frigöra kroppens 

expressiva kapacitet” (Featherstone 1994 s. 113). 

Men för kvinnans del handlar det också om något mer, att nå ett visst ideal. För att 

uppnå detta är ett visst beteende önskvärt, genom vilket kroppen blir ”tränad, skapad, lydig 

och svarande” (Bordo 1997 s. 103). För att få t ex timglasfiguren krävdes det att man åt lite, 

att man var snörd och att man reducerade sin rörlighet. Den kvinnliga kroppen blev en foglig 

kropp genom dessa praktiker. ”Förbättringarna” idag, genom t ex diet, kläder och smink, 

skapar en normaliserande disciplin som organiserar kvinnors tid och utrymme. Den gör att 

kvinnor känner sig otillräckliga och blir också en form av social kontroll (Bordo 1993). 

Den specialiserade kunskap som skönhetsvården kräver tar också tid att tillägna sig, den 

kräver en viss övning och tidsinsats för att nå. Precis som för ett skolbarn eller en fånge som 

har ett schema för alla aktiviteter, finns det för en kvinna som vill se bra ut en tidtabell för 

dessa vanor. Kvinnan tillägnar sig en kritisk självsyn som vi har sett innan och måste lära sig 

att dölja sina defekter och bättra på sitt utseende. Det skapar också dåligt samvete om man 

inte lever upp till de förväntningar som finns på en som kvinna. Samtidigt som detta är 

normaliserat är det också förlöjligat, det ses som trivialt att bry sig om så obetydliga saker 

som sitt utseende (Bordo 1993a). 

Att förändra sin kropp är som vi sett så normaliserat att tjejerna inte tänker på att de gör 

det till slut. VR utgår från att alla kan och bör göra sig vackrare. Inom social inlärningsteori 

menar man att könsrollsinlärning sker genom imitation av både levande och symboliska 

modeller i t ex tidningar (Eliasson & Carlsson 1989). Beteendet att förändra sin kropp 

imiteras av unga kvinnor och man kan tänka sig att det blir en del i själva vuxenblivandet. 

Imitationen blir till slut en integrerad del av tjejernas vardag och därför tänker de inte på att de 

förändrar sin kropp. Man kan också tänka sig att beteendet möts av belöning, när någon har 

förändrat sig får denna uppskattning i t ex skolan. På så sätt förstärks beteendet (a.a). Att 

ständigt förändra sig kanske till slut leder till att man inte tycker man duger som man är. 

 

6. Slutdiskussion 
Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka och jämföra hur skönhet är 

konstruerat i Vecko Revyn och av några unga kvinnor. Jag ville också undersöka hur de unga 

kvinnorna såg på sina egen kroppar och vilken betydelse kropp och skönhet kunde ha i deras 
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konstruerande av en kvinnlig identitet.  

Jag tycker mig kunna urskilja ett liknande ideal om vad skönhet är genom tjejernas 

berättelser och Vecko Revyn. Detta skulle kunna vara en del av den diskurs som finns kring 

kropp och skönhet. Det finns mycket funderingar kring kroppen, både bland tjejerna och i VR 

är kroppen ett viktigt tema. Utifrån detta skulle man kunna dra slutsatsen att kroppen har en 

central del i identitetsskapandet. De lägger också ner mycket tid på att omforma sina kroppar. 

Kroppen är central för kvinnor genom att de förknippas med kroppen (Björk 1996, Bordo 

1993a, Wolf 1991). Tjejerna har också en väldigt negativ syn på sin egen kropp. De kan inte 

kalla sig vackra och räknar upp en mängd komplex. Bordo (1993a) menar att dålig självsyn 

vävs in i kvinnors identitetsskapande eftersom de lär sig se på sin kropp i termer av defekter.  

Tjejerna ser det som att de mår bra av att syssla med skönhetsvård och förändra sina 

kroppar, det är menar att det är något de gör för sin egen skull och inte för att uppnå ett ideal. 

Men i och med att de lägger ner tid på att ”förädla” sin kropp gör de sig själva till objekt 

(Björk 1996). Att få bekräftelse för sin kropp gör att de får bättre självförtroende och detta 

kan tolkas som att de har lärt sig att identifiera sig själva med kroppen. Duger deras kroppar 

duger de som personer. De eftersträvar också att se så naturliga ut som möjligt, det ska inte 

synas att man förändrar sin kropp. Det blir en ekvation som inte går ihop då den naturliga 

kroppen i själva verket är en förändrad kropp. Den omformade kroppen kan jämföras med en 

mask som kvinnan tar på sig för att bli kvinna. Praktikerna för förändring skapar en kvinna, 

man blir en kvinna genom att använda vissa attribut (Butler 1997). 

Det blir också både ett utseende och ett beteende som imiteras och eftersträvas i 

inlärningen av könsidentiteten, vilket kan öka betydelsen. Utseendet och beteendet blir 

belönat genom att tjejer får uppskattning för sitt utseende hela tiden. De kan också bli 

”bestraffade” om de inte anstränger sig. En av tjejerna berättade att tjejerna riskerade att bli 

hånade i skolan om de t ex inte rakade benen eller plockade ögonbrynen. 

Det finns en rädsla hos tjejerna, både för att se okvinnlig ut och att bete sig okvinnligt. 

Det kvinnliga blir synonymt med förändring och man lär sig att man inte duger som man är. 

Att ”kvinnlighet” är invävt i skönhetsidealet, och därmed något som eftersträvas, hjälper till 

att skapa och upprätthålla åtskillnaden mellan könen (Bordo 1993a). 

 

6.1 Metoddiskussion 
Jag har använt mig av en diskursanalytisk metod i denna uppsats. Det innebär att jag har 

försökt analysera hur man pratar om kroppen i Vecko Revyn och bland tjejerna. Jag har 

försökt få en förståelse av diskursens konsekvenser genom att studera bl a konstruktionen av 
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kvinnlighet i samband med kropp och skönhet. Diskursanalys är väldigt kopplad till språket, 

men jag har inte bara analyserat språket i sig, det är inte en ren textanalys. Jag har även 

studerat bilder och vad tjejerna säger om sina kroppar. På det sättet är det inte en ren 

diskursanalys, men jag har försökt tänka utifrån ett ”diskurstänkande” eftersom uppsatsen just 

handlar om identitetskonstruktion och könsmakt. Negativt med denna metod har varit att det 

tjejerna sagt mest framställts som exempel på en diskurs, den har inte gjort dem till aktörer. 

Jag har också haft en kvalitativ ansats där jag försökt beskriva fenomenet skönhet på ett 

detaljrikt sätt. Detta kan ha påverkat att jag fått en god validitet, det framgår att jag undersökt 

det jag skulle undersöka. Det är dock ingen hög validitet om man med det menar att producera 

en säker kunskap som speglar verkligheten eftersom jag tolkat den utifrån min förförståelse 

och teoretiska utgångspunkter. Jag har dock försökt vara tydlig i uppsatsen när jag gjort egna 

tolkningar och när jag använde teorin. Att jag har använt mig av olika teorier för att tolka 

mina resultat kan öka validiteten då jag försökt se resultaten ur olika synvinklar. 

Jag kommer nu att diskutera ytterligare några teman som jag fann intressanta i 

uppsatsen. 

 

6.2 Normalitet och avvikelse  
Alla förändringar av kroppen kan ses som självklara eftersom de är normaliserande, d v s 

syftar till att eliminera avvikelser. Tjejerna tänker inte ens på att de lägger ner mycket tid för 

att förbättra sitt utseende, det blir till slut till en internaliserad vana. Skönhetsvården är något 

självklart i deras liv. De verkar inte ens tänka på att de utför den. De har internaliserat vanorna 

till den grad att de inte själva tycker att de bryr sig om sitt utseende speciellt mycket, fast de 

lägger ner ganska mycket tid att döma av deras berättelser.  

Ayla och Selda lägger ner mest tid på sina kroppar. De satsar hårt på att få en ”perfekt 

kropp” och vill även operera sina näsor. Bordo (1993a) menar att det skönhetsideal som finns 

inte tar någon hänsyn till etnisk tillhörighet. Det är homogeniserande och normaliserande och 

alla kvinnor förväntas se ut som detta standardiserade ideal. Visst ser vi t ex svarta kvinnor 

som modeller, men de är oftast rätt ljushyade och har ”västerländska” drag. Jag tror att 

eftersom Ayla och Seldas utseende ”avviker” från det västerländska idealet blir det mycket 

viktigare att förändra det som går att förändra.  

När det gäller skönhetsoperationer i allmänhet har det hänt en del sedan jag skrev 

uppsatsen för åtta år sedan. Idag är det mycket mer normaliserat än det var då. För några 

veckor sedan lottade VR ut en läppförstoring bland sina läsare, precis som de förut lottade ut 

lösnaglar eller smink. Det har blivit normaliserat att göra kirurgiska ingrepp för att ändra det 

man inte är nöjd med på sin kropp. Detta väckte i och för sig mycket reaktioner eftersom 
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tidningen har en så pass ung läskrets. Diskursen förordar valfrihet i att förändra sin kropp, 

men de flesta tycker ändå att man ska vara 18 år för att göra kirurgiska ingrepp.  

Att dessa tidningar har blivit föremål för diskussion kring den kvinnobild de förmedlar 

är också något som har förändrats sedan jag skrev uppsatsen. Det finns idag en debatt kring 

dem, samtidigt som mer och mer normaliseras i dem. 

 

6.3 Makt, disciplinering och underordning 
Att tjejerna sysslar med alla förändrande praktiker och har en bild av sig själv som icke-

vackra kan ha samband med att de har lärt sig att de inte är fina som de är.  

Man kan se kvinnors skönhetsvård som ett uttryck för ett patriarkalt förtryck, där 

kvinnorna blir offer för en struktur som enbart män tjänar på, genom att kontrollera kvinnors 

kroppar (Wolf 1991). Det är ett slags yttre tvång eftersom man blir utdömd om man inte gör 

sig själv vacker. Att ge upp skönhetssträvan kan för kvinnor innebära att ge upp sin sexualitet, 

eftersom man inte längre är att åtråvärt objekt (Bartky 1997).  

Men det är ingen som står med pistol mot ens huvud och tvingar en. Det är trots allt ett 

självgenererande förtryck som kvinnan själv upprätthåller och skulle kunna bryta. Tjejerna 

upplever också att de gör sig vackra för sin egen skull och det går inte att betvivla att de 

verkligen får bättre självförtroende av att veta att man ser bra ut enligt de ideal som råder. En 

mer djupgående förklaring kan framkomma om man väljer att se makten på Foucaults sätt i 

stället. Han beskriver hur makten artikuleras i det moderna samhället. Makt är inte något som 

en viss grupp innehar, utan något som utövas. Eftersom vissa grupper och ideologier historiskt 

sett har ett större inflytande är andra utövas inte denna makt jämlikt. Vi lever i ett samhälle 

där maktrelationerna mellan könen är ojämlika, där männen har dominans (Bordo 1993a). 

Makten kommer inte bara ovanifrån utan ifrån alla möjliga håll samtidigt, och den reglerar “ 

the most intimate and minute elements of the constructing of space, time, desire, 

embodiement“ (Bordo 1993a s. 27). Om man studerar konstruktionen av kvinnlighet ur detta 

perspektiv ser vi att den skapas och upprätthålls inte bara utifrån ett yttre tvång, utan också 

utifrån självövervakning (Bordo 1993a, Bartky 1997). 

Kvinnlighet och skönhetssträvan skrivs idag in på kvinnors kroppar på ett subtilt sätt. 

Det finns t ex inget tvång att vaxa benen, men vi har internaliserat en patriarkal standard av 

kroppslig acceptans som gör att vi skäms när vi ser våra egna kroppar. Eftersom makten är 

anonym i vårt samhälle, vet vi att vi är bevakade och tar över disciplineringen själva. 

Kontrollen internaliseras i en själv. På detta sätt fungerar makten automatiskt, det spelar till 

slut ingen roll vem som utövar den. En kvinna upplever sig själv som ful och skäms om hon 

inte förändrar sin kropp till idealet som finns. Hon skäms inför sig själv, eftersom ”den andres 
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blick” finns internaliserad i henne (Bartky 1997). 

Det finns dock risker med att se disciplinen som utövas mot kroppen enbart i detta ljus. 

Det gör att kvinnan själv blir sin värsta fiende och att hon har sig själv att skylla för att hon 

går med på sin egen underordning. Risken är då att man befriar männen från ansvar, i en 

kultur där kvinnors begär är underkastat mannens och där kvinnors kroppar objektifieras av 

män (Bordo 1993a). 

Det kan också vara en lättnad att se det ur det här perspektivet, eftersom man då själv 

kan göra motstånd. Makten existerar i nära relation med motståndet, där makt utövas finns det 

också motstånd och hur detta motstånd ser ut hänger ihop med hur makten ser ut. Paradoxalt 

nog kan alltså handlingen att göra sig vacker innebära ett motstånd, eftersom det kan skapa ett 

bättre självförtroende, som kan leda till att man kan hävda sig bättre på andra områden (Bordo 

1993a). Som vi sett är också skönhet väldigt förknippat med ett bra självförtroende för 

tjejerna. Att göra sig vacker och att känna sig vacker kan från individernas horisont göra att de 

mår bättre och känner sig säkrare på sig själva. Men det som på en individuell nivå kan te sig 

som meningsfulla och tillfredsställande praktiker, kan på en strukturell nivå bidra till att 

vidmakthålla den asymmetriska könsordningen genom att kvinnan gör sig själv till ett objekt. 

I slutändan gör det att kvinnan utsätts för maktutövning vilket förhållande hon än intar. Om 

kvinnor skulle vägra att disciplinera sina kroppar skulle det krävas en förändring i attityden 

till skönhet, annars kommer de ständigt att känna sig fula. 

 

6.4 Skönhetsideal och socialt arbete 
Att tjejer inte är nöjda med sina kroppar kan leda till en del sociala problem. Anorexi och 

bulimi gör att tjejer svälter sig själva eller hetsäter. En del kanske skuldsätter sig genom den 

konsumtion strävan efter den perfekta kroppen leder till. Skönhetsoperationer som blivit mer 

och mer vanligt kostar mycket pengar som många lånar när de fyller 18. Det kan också leda 

till mobbning i skolan för att man inte ser ”rätt” ut. Det är viktigt för unga kvinnor att få 

diskutera detta med vuxna så de inte bara har tjejtidningar att vända sig till med sina frågor. 

När man är ung, kanske framförallt när man fortfarande är i tonåren, har man en 

vacklande självkänsla och man söker ständigt efter förebilder att identifiera sig med. Tjejer 

som kommer i kontakt med socialarbetare av olika anledningar kanske har ännu större 

problem än andra tjejer med att tro på att de själva duger. Jag tycker att man har ett ansvar 

som socialarbetare och kvinna eftersom som man kanske också blir en, om inte förebild, i alla 

fall en symbol för den vuxna kvinnan. De flesta socialarbetare är kvinnor och det finns 

möjligheter för identifiering med socialarbetaren för unga kvinnor, i alla fall inom behandling 

där man umgås mer intensivt. Då är det viktigt att man själv som behandlare är tillfreds med 
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sin kropp och kan visa att man gillar sin kropp fast den kanske inte är ”perfekt”. Jag tycker det 

är viktigt att inte själv förändra sin kropp så mycket, det kan symbolisera att ingen kropp 

duger som den är. Jag har sett en del väldigt ”stylade” och anorektiskt smala socialarbetare 

som petar i maten och jag tycker det blir en dålig förebild för tjejer, det signalerar att det är så 

man ska se ut och bete sig. 

Jag tycker också man bör tänka på vad man uppmuntrar och vilka beteenden man 

förstärker. Jag har otaliga exempel där man hela tiden ger tjejer bekräftelse utifrån deras 

utseende och inte vad de gör, till skillnad mot killarna som blir bekräftade i det de gör. Detta 

gäller både män och kvinnor, men det kanske är ännu viktigare att inte män ger bekräftelse på 

tjejers utseende då det kan bli starkt normerande då kvinnor lärt sig att värdesätta högre de 

omdömen de får av män. 

 

6.5 Fortsatt forskning 
Frågor som dykt upp under arbetet med denna uppsats är vad som händer med de kvinnor som 

går emot det rådande skönhetsidealet. Hur artikuleras motståndet? Hur formuleras nya ideal? 

Är det överhuvudtaget möjligt att undgå skönhetsmyten? Detta skulle vara intressant att gå in 

mer på. En annan fråga som dykt upp under arbetets gång är vilket förhållande äldre kvinnor 

har till sin kropp. Kommer kroppen att vara lika viktig för dessa kvinnor om tio eller tjugo år? 

En annan fråga som mer rör socialt arbete är hur man på ett bra sätt kan arbeta med unga 

kvinnor som inte tycker om sina kroppar. 
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Källförteckning 
 

Otryckta källor; intervjuer 
 

1. Namn: Maria   4. Namn: Ayla 

Födelseår: 1976   Födelseår: 1980 

Intevjudatum: 971111   Intervjudatum: 971125 

Intervjuns längd: 180 minuter  Intervjuns längd: 70 minuter 

 

2. Namn: Kajsa   5. Namn: Selda 

Födelseår: 1977   Födelseår: 1980 

Intervjudatum: 971113   Intervjudatum: 971125 

Intervjuns längd: 130 minuter  Intervjuns längd: 70 minuter 

 

3. Namn: Petra   6. Namn: Natalie  

Födelseår: 1983   Födelseår: 1974 

Intervjudatum: 971113   Intervjudatum: 971126 

Intervjuns längd: 110 minuter  Intervjuns längd: 60 minuter 

 

 

Tryckta källor 
Tidningar 

Vecko Revyn: 

1990: nr 30, 33, 35 och 38 

1991: nr 21 och 28 

1994: nr 3, 7, 9, 22, 24, 25, 38, 39, 49, 50 och 51/52 

1995: nr 10 

1996: nr 34, 43, 48 och 50 

1997: nr 8, 24 , 41 och 42 
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Bilaga: Intervjufrågor 
 
Förut 

När började du tänka på ditt utseende? Smink, mode, vikt? 
Var du nöjd med ditt utseende när du var yngre? 
Hur upplevde du förändringarna av din kropp när du kom in i puberteten? 
Pratade du och dina kompisar om utseende? 
 
Skönhet 

Vad tycker du skönhet är? Vacker? Snygg? Sexig? Fin? Söt? Ful? 
Vilka kan beskrivas som vackra/fula? 
Vem tycker du är vacker? 
Är det viktigt att vara vacker? När? 
För vem gör man sig vacker? 
 
Egen kropp 

Hur beskriver du dig själv? 
Hur tror du andra beskriver dig? 
När är det viktigt för dig att vara vacker? 
När känner du dig vacker? 
Är du nöjd med ditt utseende? 
Lägger du tid på ditt utseende? 
Skulle du kunna tänka dig att skönhetsoperera dig? 
Hur viktig är kroppen/utseendet för dig? 
Finns det perioder när det är viktigare/mindre viktigt? 
Hur mycket tid och pengar tror du att du lägger ner på ditt utseende? 
Är kroppen något du brukar diskutera med vänner? 
Är du stolt över din kropp? 
Har du skämts för din kropp? 
 
Smink 

Sminkar du dig? Hur ofta? 
Hur gör du när du sminkar dig? 
Vad är att vara fult/fint sminkad? 
Varför sminkar du dig? 
 
Kläder/mode 

Hur viktigt är kläder för dig? 
Brukar du tänka på om man passar i kläder eller inte? 
Reagerar du på hur andra klär sig? 
Vilka kläder känner du dig fin i? Vantrivs i? 
Hur tänker du när du köper kläder? 
Är det viktigt att följa modet? 
Kan man förvandla sig med kläder? 
 
Vikt 

Vad är fetma? Smalhet? 
Vad tänker du när du ser smala respektive tjocka människor? 
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Hur ser du på din egen vikt?  
Har du någon gång tyckt att du varit för tjock eller smal? 
Har du bantat eller försökt gå upp i vikt? 
 
Träning 

Tränar du och i så fall varför? 
Är det viktigt att vara vältränad? 
Vad tänker du om människor som tränar/inte tränar? 
Kan man bli för vältränad? 
 

Vecko Revyn 

Hur ofta läser du VR? 
Varför läser du den? 
Vad är bra/dåligt? 
Vad tycker du förmedlas angående kroppen? 
Har du någon gång fått hjälp av VR, följt något tips? 
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