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Sammanfattning 

Hälsa är ett begrepp som vi ständigt möts av i vår vardag. Hälsa handlar om att må bra 

fysiskt och psykiskt och är därför någonting som berör oss alla. Dock är begreppet hälsa 

väldigt brett. I statistiska undersökningar mäter man ofta hälsa utifrån rent konkreta 

variabler som livslängd, vikt i förhållande till längd, avsaknad av sjukdom etcetera. I 

media har istället fokus kommit att hamna på kroppen, dess utseende och former. Även 

den marknad som har växt fram kring hälsa fokuserar starkt på kroppens utseende och 

erbjuder en mängd olika produkter och tjänster såsom träning, kosttillskott och även 

plastikkirurgi i syfte att förändra och förbättra kroppen. Mitt syfte med denna uppsats är 

att undersöka hur denna fokusering på kroppen är påtaglig i våra sociala liv och vidare 

hur den påverkar individens interaktioner och självbild. 

När det kommer till dessa frågor är samhälle och kultur av väsentlig betydelse, 

kroppsideal är starkt kontextbundna och klass och genus är viktiga aspekter när det 

gäller hälsa. Av denna anledning och för att avgränsa uppsatsen har jag valt att fokusera 

på Sverige och ge exempel från de svenska medierna.  

Metoden jag har valt att använda är en kvalitativ kritisk ideologianalys. Jag har 

analyserat artiklar kring hälsa och träning i media.  

Jag har kommit fram till att disciplinering av kroppen antas leda till en stärkt självbild. 

Ju mer individen lyckas disciplinera sin kropp desto bättre mår hon. Viktnedgång och 

självkänsla står i kausalitet till varandra och den sociala kontexten osynliggörs. Media 

riktar sig till en homogen grupp mottagare som alla har samma förutsättningar och 

möjligheter att arbeta för sin hälsa. Därför får media en normgivande roll. Individer som 

misslyckas med att disciplinera sina kroppar riskerar därför att diskrimineras. 

Vidare producerar media riskmedvetenhet, vad individen riskerar genom att inte 

disciplinera sin kropp, och detta blir en slags utgångspunkt för själva rapporteringen 

kring hälsa och viktnedgång.   
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Inledning 

I dagens samhälle finns en enorm mängd information om hälsa och kropp. Media informerar 

dagligen om nya kunskaper inom områden såsom bantning, träning, hälsa och mat. Men 

kunskapen är ständigt föränderlig, vad som rekommenderades igår kan vara rentav livsfarligt 

idag. Genom att läsa om alla risker som kan drabba kroppen och vårt välbefinnande om vi inte 

tar hand om den (tränar regelbundet och passar oss för särskild mat) så skapas tankar om att 

kroppen och dess utseende är av stor vikt. Det blir en central aspekt i vardagslivet att skydda 

och ta hand om kroppen men också att förändra och förbättra den. Kroppen är någonting 

formbart, vi kan förändra dess utseende genom träning, dieter, plastikkirurgi etc.  

Det som intresserar mig är hur kroppen idag har kommit att ”representera” individen, att 

kroppen antas reflektera personliga egenskaper och individens identitet. Jag tycker också det 

är intressant hur media väljer att rapportera kring hälsa och kropp. Kvällstidningarna 

rapporterar dagligen kring detta ämne och det finns en mängd tidskrifter och litteratur om 

kropp, hälsa dieter och så vidare.  

Det som jag ser som problematiskt är att medias rapportering kring hälsa ofta är väldigt 

ensidig och selektiv. Risker för vad som kan hända kroppen är utgångspunkten i 

rapporteringen, den individ som inte intresserar sig för sin kropp riskerar ohälsa och sjukdom. 

Arbetet med kroppen har alltid en mer eller mindre tydlig koppling till risker och har en 

förankring i ”expertkunskap” som informerar om faror i vardagen. En mycket smal eller 

mycket stor kropp är sammankopplad till en mängd olika risker och i detta skapas en idé om 

en ”normal” kropp som befinner sig någonstans ”mittemellan”. 

Jag tror att de kroppsliga ideal som uttrycks i media kan leda till diskriminering och 

utanförskap för de som avviker från idealet. Jag vill därför undersöka vilken betydelse medias 

rapportering kring kropp och hälsa kan få för individen och hur den kan bidra till att forma 

hennes självbild och syn på andra individer.  
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att kunna se faktorer som ligger till grund för fokuseringen på kroppens utseende i 

vårt samhälle. Samt att se hur fokuseringen på kroppens utseende påverkar individen i 

vardagslivet och i skapandet av självidentiteten.   

 

Hälsa är av stor betydelse för individen, det handlar om individens fysiska och psykiska 

välmående. I vårt samhälle finns det en stor marknad kring hälsa och genom massmedia får vi 

information om hälsa och vad vi kan göra för att förbättra den.  

Jag har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie där jag dels tittar på tidigare forskning och 

teorier kring ämnet samt analyserar tidningsartiklar med en ideologikritisk aspekt.  

Jag har inte för avsikt att göra en heltäckande studie och är medveten om att ämnet är 

kulturkontextuellt bundet och har därför valt att fokusera på den västerländska synen och har 

enbart analyserat svenska tidningsartiklar.   

Jag kommer inte att ta upp kroppens form och vikt ur ett medicinskt perspektiv utan väljer att 

helt se till dess symboliska funktion i samhället. Alltså vad kroppen signalerar och säger till 

andra individer. Vidare kommer jag inte göra en heltäckande analys av tidningsartiklar utan 

kommer istället att försöka få en övergripande anblick.   

Det jag vill undersöka är: vad händer när begreppet hälsa allt starkare kopplas till kroppen och 

dess utseende? När hälsa främst kopplas till ett ideal om den ”rätta” kroppen? Jag försöker 

uppfylla syftet genom att ställa och besvara följande frågor: 

 

 Vad innebär den starka fokuseringen på kroppens utseende för individen och hur 

påverkas individens självidentitet av denna bild? 

 Vilken betydelse har kroppens utseende och form för våra sociala liv och interaktioner 

i vardagen? 

 

Genom att besvara dessa frågor hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse när det gäller 

kroppsliga ideal och hur de påverkar individer som avviker från dem. Jag hoppas också kunna 

bidra till ett mer kritiskt ställningstagande av hur begreppet hälsa används i media. 
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Disposition 

 

Jag kommer att inleda uppsatsen genom att redogöra för tidigare forskning och teori samt att 

presentera olika teman angående kropp och hälsa. Till att börja med kommer jag att definiera 

begreppet hälsa och dess bakgrund ur ett sociologiskt perspektiv, fokus ligger på den sociala 

aspekten av hälsa. Därefter kommer jag att gå in på Ulrich Becks teorier kring risksamhället 

och undersöka vilken position kroppen har i det senmoderna samhället när nya risker ständigt 

uppkommer genom vår ökade kunskap. Detta är av relevans då risk har kommit att bli en stark 

bakomliggande faktor till arbetet med kroppen. Jag kommer här in på individens ansvar för 

sin kropp vilket jag sedan tar upp mer ingående i det tredje avsnittet om individualisering. Hur 

har kroppen kommit att bli så viktig för individen och finns det ett maktperspektiv i detta?  

I det fjärde avsnittet går jag djupare in på individens förhållande till sin kropp och ser hur 

kroppen fungerar som budskapsbärare för att signalera identitet och livsstil. Jag kommer att 

fördjupa mig i förhållandet mellan identitet och kropp i de två sista avsnitten vilket är 

huvudämnet i uppsatsen.  
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Teori och tidigare forskning 

1. Definition och bakgrund till begreppet hälsa 

 

Hälsa som begrepp är svårdefinierat. Ofta ses det ur rent konkreta aspekter såsom livslängd 

och avsaknad av sjukdom. Dock har det i vår västerländska kultur kommit att sammankopplas 

starkt till den fysiska kroppen, dess former och utseende. När det kommer till att definiera 

hälsa blir det därför nödvändigt att utgå från den sociala kontexten. Zygmunt Bauman menar 

att det finns en norm om hur kroppen ska se ut och som individen bör sträva efter att uppfylla. 

Denna norm innehåller faktorer om vikt, längd, funktion, form, utseende med mera. Hälsa är 

ett konstant tillstånd som visserligen kan variera under tidens gång men vi vet hela tiden vad 

som är ”slutmålet”. Konkreta exempel på hur normen uttrycker sig kan ses bland annat genom 

att vi gör mätningar av kroppen och dess funktioner som jämförs med statistiska genomsnitt 

som baseras på ålder och kön (Bauman, 2001: 139). Ett vanligt mått är BMI (Body Mass 

Index) som används med utgångspunkt i ”den normala kroppen”. Ett för högt eller för lågt 

BMI innebär att vi ligger i riskzonen, vår kropp är inte ”hälsosam”.  

När det kommer till gränser gör dock Bauman skillnad på hälsa och ”spänst”. Spänst och 

styrka har ingen övre gräns utan man kan och bör alltid öka den och det måste synas att 

kroppen är spänstig. Det finns ett stort utbud av produkter som hjälper till i just detta syfte i 

form av träningskläder, tillskott för muskelökning och även självhjälps- och träningsböcker 

eftersom det trots allt är mycket individen själv måste ha kunskap om och göra själv 

(Bauman, 2001: 139).  

Enligt Anthony Giddens är den enorma mängd information en grund för de beslut individen 

tar i sin vardag och det leder till ett större engagemang i den egna hälsan. Därför ökar intresset 

för de olika praktiker som sörjer för omvårdnad och behandling och det leder till en allt högre 

grad av hälsokonsumering. Det blir upp till individen att själv att ta kontroll över och forma 

sitt liv och sin hälsa (Giddens, 2001: 146).  

Fokus på kroppens utseende är alltså någonting som har uppkommit i det moderna 

konsumtionssamhället. Individen står inför många val som hon måste ta ställning till varje dag 
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med hänsyn till sin kropp. Kroppen ses inte längre som någonting av naturen givet utan som 

någonting som kan förändras.   

I denna uppsats kommer begreppet hälsa att användas ur ett socialt perspektiv, det kommer att 

användas för att syfta till ideal om kroppens utseende och form.    

 

2. Kroppen i risksamhället 

 

Begreppet kropp används här för att syfta till den fysiska kroppen. En uppfattning om hur 

kroppen ska se ut skapas i relation till hur den inte ska se ut. Denna ”icke-önskvärda” kropp 

kopplas samman till en mängd olika risker, till exempel sker förknippningar med hälsorisker, 

sjukdom och även risk för uteslutning ur det sociala livet eller arbetslivet.  

Kroppen kan idag förändras genom allt ifrån dieter och träning till plastikkirurgi. Arbetet med 

kroppen är ett ständigt pågående projekt, även om individen uppnår sitt ideal finns det alltid 

faror som kan angripa kroppen. Riskerna är många och det uppkommer ständigt nya 

revideringar. Ulrich Beck menar att risker är något som formuleras genom argumentation då 

hot mot hälsan ofta inte är möjliga att uppfatta av de mänskliga sinnena. Det krävs 

vetenskapliga ”varseblivningsinstrument” som teorier, experiment, mätinstrument, för att bli 

verkliga och synliga (Beck, 1986: 39). Individen måste kunna föreställa sig hotet och tro på 

det, därför krävs dels den teoretiska komponenten men också en normativ komponent för att 

risken ska uppfattas som verklig och sann. Vetenskapen blir en del av medvetenheten (Beck, 

1986: 41). De starkt internaliserade risker ligger till grund för individens reflexiva handlande i 

vardagen och härmed följer ett kanske oundvikligt intresse från den kommersiella marknaden. 

Man kan finna en rad olika intressenter bakom mångfalden av riskdefinieringar. Riskernas 

aktualitet och omfattning varierar med mångfalden av värderingar och intressen vilket 

påverkar den innehållsliga tolkningen. Här kommer också media in och kan med övertygande 

argument skapa affärsutsikter för ”riskproducenterna”.  Det är viktigt att se att de sociala 

effekterna som skapas av riskdefinitionerna inte hänger ihop med någon vetenskaplig 

hållbarhet (Beck, 1986: 44-46).  

Mot denna bakgrund är osäkerheten som uppstår högst förståelig. Enligt Zygmunt Bauman 

blir kroppen en källa till otrygghet i och med de angrepp den kan utsättas för. Det finns 

”fiender” som till exempel fetma som kan installera sig i vår kropp om vi inte noggrant vaktar 
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den (Bauman, 2001: 135). Kroppen är alltid med individen och kan inte väljas bort. Individen 

påminns ständigt om detta genom riskrapporteringar i media och får veta att riskerna är något 

som kan drabba alla. Den enda som kan förhindra skador på kroppen är individen själv, det är 

upp till henne att vakta och ta hand om kroppen.  

 

3. Individualisering av hälsan 

 

Det är upp till individen att ta ställning till och aktivt arbeta för sin egen hälsa. Man kan se hur 

denna uppfattning återspeglas i den enorma marknaden kring hälsa med alla dess produkter 

och tjänster. Bauman menar att det aldrig är allmänna levnadssätt man reflekterar över såsom 

befolkningsgruppens kostvanor, livsstilar och konsumtionsmönster i arbetet för hälsa 

(Bauman, 2001: 135). Genom att man bortser från dessa faktorer blir grupper som har andra 

förutsättningar för hälsa osynligjorda och en bild av kroppen som individens ansvar 

reproduceras. Tomas Johansson menar att individualiseringen grundas i frigörelsen från 

kulturella och sociala bindningar, men denna process innebär nödvändigtvis inte att 

individens frihet ökar (Johansson, 2002: 183). Genom att vi internaliserar de sociala 

problemen blir de osynliggjorda som just sådana. Vi ser problemen som något inom oss, 

något vi själva bär ansvar för. Beck menar att de skeende och omständigheter som drabbar 

individen ses som konsekvenser av de beslut hon själv har tagit och hon måste också behandla 

dem som sådana. Vad som förr sågs som något av Gud eller naturen sänt, uppfattas idag som 

personliga misslyckanden. Genom detta skapas ytterligare krav på att själv utforma och 

planera sitt liv (Beck 1986: 220). ”Den enskilda individen blir själv en reproduktionsenhet av 

det sociala i livsvärlden” (1986: 123). Individualiseringen i det moderna sker inom en process 

av församhälligande vilket gör det svårare för individen att bli helt självständig (Beck, 1986: 

213-214). 

Massmedia får en central roll i riskproduktionen genom dess möjlighet att nå den stora 

massan och därför ligger just risker till grund för i princip all rapportering kring hälsa 

eftersom själva begreppet hälsa är någonting som står i förhållande till sjukdom.   
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4. Kroppen som budskapsbärare 

 

För att förstå varför hälsa främst har kommit att koncentreras till kroppen är det viktigt att se 

vilken roll kroppen har som budskapsbärare i vårt sociala liv. Kropp och själv är intimt 

förknippade med varandra. Med kroppen kan individen uttrycka någonting om sig själv som 

hon inte kan förklara i ord. Bauman menar att kroppen är det som andra människor ser av 

individens personlighet. Den är alltid är synlig och någonting som andra kan döma oss efter. 

Även yttre attribut fungerar som budskap till andra och säger vem individen är, i ett 

konsumtionssamhälle blir det därför möjligt att köpa produkter för att sätta ihop ett ”jag”. Det 

är genom andra aktörers reaktioner på individens handlingar som hon får reda på om dessa är 

rätt eller fel och hur hon kan förändra sitt jag för att få önskvärda reaktioner. De som 

misslyckas med att framställa sina kroppar på ett acceptabelt sätt kan uppleva skam och 

utsättas för diskriminering (Bauman 2001: 133, 143). 

Det kroppsliga idealet är indirekt en del av vår vardag. Till exempel kan handikappade 

personer ofta ha svårt att ta sig fram i till exempel byggnader genom att interiören inte är 

utformad för dessa personer. Likaså är kläder utformade efter en ”normaltyp”. Att ha en kropp 

som skiljer sig från idealet innebär onekligen att vardagen försvåras och diskriminering kan 

bli en följd då en ”avvikande” kropp ofta sammankopplas till negativa personliga egenskaper 

som dålig karaktär, svaghet, sämre funktionsduglighet etcetera.  

 

5. Kroppen och självidentitet 

 

I de sociala interaktionerna, de andra aktörernas reaktioner på individen, skapas 

självidentiteten. I dessa möten är kroppen av stor vikt för de reaktioner hon får och ligger till 

grund för hur självidentiteten formas. 

Thomas Johansson återger Norbert Elias tankar om att den moderna människan har ett väldigt 

komplext förhållande till självet och är mer präglad av självdisciplin än förr. Denna 

självmedvetenhet leder till att individen ständigt bevakar självet och aldrig riktigt kan slappna 

av. Disciplineringen av självet som förr var knutet till arbetsplatsen har idag flyttat på sig till 

andra platser som gymmet eller träningslokalen (Johansson, 2002: 157-158). Individen 
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försöker få kroppen att överensstämma med den bild hon har av sig själv, eller den person hon 

vill vara.  

Anthony Giddens menar att den onotologiska tryggheten
1
 ligger till grund för självets 

identitet. En reflexiv medvetenhet innebär att självet ”reproduceras” rutinmässigt över tid 

genom individens reflexiva handlingar (Giddens, 1991: 67). Detta innebär att kroppen 

ständigt måste ”reproduceras” för att individen ska kunna upprätthålla sin självidentitet. 

Kroppen bör befinna sig i det ”normativa tillståndet”, vad som i rådande stund anses vara 

”rätt”, för att reaktionerna från andra ska bli desamma och därmed förstärka individens 

självidentitet. Gör kroppen utsvängningar (viktförändringar, fysiskt handikapp etcetera) kan 

reaktionerna från andra förändras och därmed försvaga eller förändra individens självidentitet.  

Giddens menar att den kroppsliga kontrollen visar det som individen inte kan uttrycka i ord 

och kroppskontrollen får därför en mycket central roll i alla typer av sociala interaktioner. En 

kompetent aktör är någon som kan upprätthålla en kontinuerlig kroppskontroll. För att 

upprätthålla ”förtroendet” hos de andra aktörerna gäller det att inte göra några felsteg 

(Giddens, 1991: 72). Kroppen som tidigare betraktades som något av naturen givet har idag 

blivit djupt involverad i modernitetens reflexivitet. Idag ses kroppen snarare som ett material 

man kan arbeta med (1991: 258). 

Individens självidentitet skapas alltså i förhållande till den sociala kontexten och 

självidentiteten är därför starkt kopplad till de specifika förhållanden och kulturella drag 

under vilka individen formas. Individens livsstil blir en berättelse om hennes själv men också 

hennes bakgrund.  

 

6. Kroppsregimer och livsstil 

 

Det är inte bara kroppens form och storlek som visar vem individen är. För att visa vem hon 

är, vill vara eller vilken grupp hon tillhör får ytliga attribut en stor betydelse. Giddens menar 

att regimer är något som är av stark betydelse för självidentiteten då de förbinder vanor med 

                                                      
1
 Onotologisk trygghet är en tillit som uppstår mellan spädbarnet och omsorgsgivaren. Genom 

kärleksfull uppmärksamhet från dessa kopplar barnet sin självidentiteten till uppskattning från 

andra (Giddens 1991: 52). 
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kroppens synliga framträdande. Kläder är en form av regim där individen ger självidentitetens 

berättelse en yttre form. Även matvanor är en form av regim, de påverkar kroppens form och 

kan indikera något om individens bakgrund och självbild. Matvanor kan därför ofta ses som 

ett uttryck för kroppslig disciplin (Giddens, 1991: 79). Det yttre och det inre är starkt 

sammankopplade och därför blir det så viktigt för individen att skapa sin egen berättelse 

genom sitt yttre framträdande.  

Enligt Giddens har kroppsregimerna i denna tid blivit öppna för ständig revidering och 

uppmärksamhet. Både livsplaneringen och skapandet av en viss livsstil integreras mer eller 

mindre med kroppsregimerna och detta blir viktigare ju starkare posttraditionella kontexter 

individen befinner sig (Giddens, 1991: 126). 

Livsstil kan definieras som de praktiker en individ följer, dessa kan vara mer eller mindre 

integrerade men ger individen en materiell inramning till dess berättelse om självidentiteten. 

Livsstil utgör ett kluster av vanor och orienteringar som bildar ett slags enhet av möjligheter 

där man kan följa ett mönster (Giddens, 1991: 101-103). Arbetet med kroppen kan utifrån 

detta perspektiv få fler dimensioner. Det kan bli en del av individens upplevelse av sig själv. 

Kroppen blir en ”kanal” till självet. En individ som regelbundet tränar på gym kan uppleva att 

träningen säger något om hennes själv. Att träning på gym sammankopplas med egenskaper 

såsom självdisciplin, styrka och så vidare vilka individen känner representerar hennes själv 

eller möjligtvis det själv hon eftersträvar. Det blir ett normalt och upprepande inslag i 

vardagen och även källa till social interaktion med andra aktörer som har en liknande livsstil.  
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Sammanfattning 

Begreppet hälsa syftar till en norm. Denna norm innebär att kroppen bör se ut på ett visst, ett 

typiskt exempel på hur denna norm uttrycker sig är BMI som är ett mätinstrument som säger 

hur mycket kroppen ska väga för att vara ”frisk”. Det finns även en mängd produkter och 

tjänster som erbjuder sig att ”hjälpa” till och ge individen kunskap om hälsa. Media har en 

viktig roll i detta genom att rapportera och informera om hälsa.  

I media formuleras även risker. Hälsa beskrivs alltid i förhållande till risk och det är därför 

arbetet med kroppen blir ett ständigt pågående projekt. Risker såsom sjukdom, fetma etcetera 

kan angripa kroppen om individen inte vaktar den ordentligt. När individen internaliserar 

dessa risker kan affärsutsikter skapas för bland annat media. Genom att kroppen blir en slags 

otrygghet skapas intresse för artiklar som rör hälsa, bantning, träning etcetera då de attraherar 

den stora massan eftersom hälsa är någonting alla strävar efter.  

Ansvaret för hälsa läggs på individen själv. Sociala omständigheter osynliggörs och 

exempelvis övervikt ses som en konsekvens av dåliga beslut. Självet blir därmed någonting 

som är starkt förknippat med kroppen. Det är den del av självet som är synlig för andra. 

Genom de reaktioner vi får från andra får vi reda på om våra kroppar är rätt eller fel. Att ha 

”fel” kropp kan innebära skamkänslor och diskriminering.  

Att förstärka sin självbild innebär därför att kunna kontrollera och disciplinera sin kropp. 

Individen är idag mer självmedveten vilket innebär att hon aldrig kan slappna av helt. 

Kroppen och självet är så starkt förknippade att kroppen ständigt befinna sig i det normativa 

tillståndet för att reaktionerna från andra ska bli desamma och därmed reproduceras 

självidentiteten. Kroppen uttrycker något om individen som inte kan sägas i ord och därmed 

får den en central roll i interaktionen med andra. 

Det är inte bara kroppen i sig som visar vem individen är utan ytliga attribut och regimer får 

stor betydelse. Regimer kan vara till exempel kläder, matvanor etcetera. För att individen ska 

kunna ge sitt själv en berättelse är dessa regimer av stor betydelse då de bidrar till att skapa 

individens livsstil. Livsstil kan definieras som ett mönster av vanor individen följer. Arbetet 

med kroppen blir på många sätt en livsstil då den är ett återkommande inslag i vardagen.  

Jag kommer i mitt empiriska material titta på hur dessa teorier kan användas för att förklara 

vad som egentligen uttrycks i materialet.  
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Metod 

Förförståelse 

 

Varje mottagare av en text närmar sig denna med en förförståelse, vilket är vad som gör det 

möjligt att över huvud taget kunna tolka en text. Samtidigt innebär förförståelsen att man 

tolkar texten utifrån sina egna kunskaper vilka sedan samspelar med erfarenheterna som den 

ursprungliga texten bygger på och leder till att texten får en ny innebörd. Eftersom 

förförståelsen är oundviklig i tolkningsprocessen är det viktigt att man är medvetna om den 

(Bergström & Boréus, 2005: 27).  

Jag eftersträvar inte objektivitet utan är medveten om att mina personliga åsikter och tankar 

kring ämnet påverkar val av teori, metod och slutsats. Därför är inte min ambition att skapa 

generaliserbara resultat utifrån denna uppsats. Jag vill snarare ge en kritisk reflektion av ett 

ämne som jag upplever ofta tas för naturligt. Det vill säga att den ”normalviktiga” och tränade 

kroppen är den ”rätta” och friska kroppen, jag anser att detta synsätt kan leda till uteslutande 

och diskriminering av individer som inte uppfyller dessa krav och vill därför försöka 

synliggöra detta.  

 

Val av metod 

 

Jag har valt att titta på hur olika nyhetsmedier rapporterar kring begreppen hälsa och kropp. 

Fokuseringen ligger på innebörden av texten. För att komma åt detta har jag valt att använda 

mig av ideologianalys därför att man inom ideologianalysen fokuserar på ett maktperspektiv 

vilket är en viktig aspekt i just studier av massmedier. Massmedia har även en viktig 

normgivande roll i samhället och bidrar till att förstärka eller försvaga åsikter genom vad de 

väljer att rapportera om. Det är genom ideologianalys som man undersöker man hur dessa 

ideologier förekommer och framträder i texter.  
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Liedman menar att ordet ideologi innefattar en slags dubbeltydighet som gör att begreppet kan 

falla sönder till fler betydelser men samtidigt så är ideologi en neutral betäckning som 

används för att se ett system av åsikter, tankar, värderingar, attityder osv. Men ideologi är 

också en term som betecknar någonting falskt eller illusoriskt, kanske till och med 

lurendrejeri (Liedman, 1989: 11). 

Ideologier kan också definieras som åskådningar som medverkar till eller legitimerar 

exempelvis ett specifikt samhälles intressen. Ideologins funktion blir på så sätt inbyggt i 

begreppet (Bergström & Boréus, 2005: 149-151). Att studera ideologier blir därför en form av 

maktstudier av det som man kan se som den kanske yttersta makten, ”makten över tanken”. 

Att kunna kontrollera människans tanke så att hon agerar på det sätt som önskas. I 

massmedier och särskilt i rapporteringen kring kropp och hälsa kan man anta att detta slags 

maktutövning pågår då massmedierna ofta beskriver samhällsfenomen på ett vinklat sätt. 

Därför kan textstudier vara användbara för att analysera vad massmedierna egentligen 

innehåller (2005: 14-19). Vidare är det viktigt att tolka vilken innebörd en viss text kan ha för 

gruppen av mottagare. Man kan tolka texten utifrån vilken betydelse texten har för olika 

samhällsgrupper eftersom olika grupper i samhället tolkar texter på olika sätt utifrån sina olika 

kunskaper och värderingar (2005: 27). När det gäller hälsa och kropp har detta en stor 

betydelse då massmedia ofta utgår från en homogen grupp av mottagare där alla har samma 

möjligheter till hälsa och träning. 

 

I tolkningsprocessen ingår fem väsentliga element: texten, det sociala sammanhanget i vilket 

texten producerats eller konsumerats, avsändaren, mottagaren och uttolkaren (man själv).  

Jag har valt att använda ett hermeneutistiskt perspektiv. Inom hermeneutiken talar man om 

den ”hermeneutiska cirkeln” i vilken det är viktigt att textens delar tolkas utifrån texten som 

helhet och helheten utifrån delarna. En speciell terms innebörd bör ses i relation till det större 

sammanhanget (Bergström & Boréus, 2005: 27).  

Hermeneutisk förståelse handlar om insikt. Insikt innebär att man studerar hur kunskapen och 

objektens skenbart objektiva karaktär skapas och hur den hålls vid liv. Genom insikt kan man 

skapa en intressant mening ur data och förstår villkoren för att skapa en sådan mening. Det 

handlar alltså mer om studier av språk och kommunikation, de system av relationer som gör 

det möjligt att skapa innebörder (Alvesson & Deetz, 2000: 157). 
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Kritisk ideologianalys 

 

Denna uppsats följer den kritiska ideologianalysen. Det är från Marx och Engels arbete som 

den kritiska ideologianalysen uppstod. De ville avslöja ideologiska föreställningar och hur 

verkligheten påverkas av dessa. Idag används begreppet ideologikritik med ambition att 

jämföra verklighet med idéer inom den dominerande ideologin. Alltså att begrippliggöra 

ideologin mot den verkliga bakgrunden och se hur ideologierna har uppstått (Liedman, 1989: 

15).    

Genom att sätta ideologin i kontrast till verkligheten får man även ett maktperspektiv, hur 

människans möjlighet att själv ta ställning till vissa frågor påverkas av den dominerande 

ideologins utgångspunkter (Bergström & Boréus, 2005: 155-157).    

För att samhället ska kunna upprätthålla maktförhållanden och få dem att bestå krävs det att 

samhällsmedlemmarna internaliserar det perspektiv som inte skapats utav dem utan snarare av 

samhällets härskare. Det är här bland annat massmedia får sin avgörande roll för det 

normaliserande budskapet (Liedman, 1989: 17). 

Samhällsstudier tenderar ofta att antingen bekräfta och reproducera eller ifrågasätta och 

problematisera intressen och ideologier. Det är svårt att förhålla sig helt neutral och därför är 

det viktigt att vara medveten om studien stödjer eller ifrågasätter intressen och ideologier 

(Alvesson & Deetz, 2000: 147). 

I studier av sociala fenomen är det viktigt att se att dessa är konstruktioner som kan 

rekonstrueras eller om intet göras. Därför bör man se de sociala fenomenen som någonting 

främmande och inte underkasta sig det som anses vara naturligt (2000: 149). 

Den ideologikritiska analysen innebär att ideologin starkt kopplas till den materiella 

omvärlden (Bergström & Boréus, 2005: 167). Man vill upptäcka de gränser och möjligheter 

som individen eller gruppen har och därför undersöka samhällets självbild och pröva de 

ideologiska uttrycken (2005: 176). 

I denna uppsats använder jag mig av den kritiska ideologianalysen genom att jag ifrågsätter 

och problematiserar själva begreppet hälsa och vad det innebär. Detta för att kunna se hur 

kroppsliga ideal reproduceras och normaliseras i media. Jag försöker också att koppla 

kroppsidealet till den materiella omvärlden genom att synliggöra den sociala kontexten i 

vilken texterna har skapats. 
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Empiri  

 

Jag har valt att analysera ett antal tidningsartiklar. Jag har sökt artiklar som rör ämnen kring 

kropp och hälsa. Jag har sedan valt ut aktuella artiklar från följande nyhetstidningar: 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under perioden vintern 2009 

till våren 2010, totalt tjugotre artiklar. Jag har valt dessa nyhetstidningar då de når en större 

och vidare målgrupp än till exempel hälsomagasin som riktar sig till individer som redan har 

ett intresse för hälsa och träning. 

Jag har sedan analyserat de artiklar som är mest relevanta för min frågeställning och 

teoretiska bakgrund. Artiklarna jag har valt ut innehåller begrepp som hälsa, kropp, livsstil 

och träning. De är inriktade på hur individen ska förbättra sin kropp och ”må bättre”. De 

innehåller ofta råd från experter och personliga historier och erfarenheter från ”vanliga” 

individer.  

Dock ger inte dessa artiklar på något sätt en fulltäckande bild av rapportering kring kropp och 

hälsa. För att göra detta skulle det behövas en mer utförlig undersökning av artiklar under en 

längre tid. 
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Analys 

Jag kommer under denna rubrik att ta upp analysen av mitt material. Jag kommer att 

exemplifiera med citat från de utvalda tidningsartiklarna för att sedan sätta materialet i ett 

teoretiskt sammanhang och analysera vilken innebörd och vilken betydelse texterna har för 

gruppen av mottagare (läsarna).  

Jag har valt att anknyta det empiriska materialet till de teorier jag tagit upp i avsnittet teori 

och tidigare forskning.  Jag har valt följande underrubriker för att fokusera på dessa punkter: 

 

 

 Normer.  

Vilken är den ”rätta” kroppen? 

 Riskformuleringar.  

Hur kopplas argument för hälsa till risk? 

 Social kontext.  

Finns den och hur beskrivs den? 

 Själv och kropp.  

Hur sammankopplas dessa? 

 Kroppen i sociala interaktioner.  

Vilka förväntningar och egenskaper kopplas till olika kroppar (exempelvis överviktig, 

vältränad)? 

 Hälsa och träning som livsstil.  

Hur ser man att hälsa har blivit en livsstil? 
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Normer 

 

Normer kring kroppen framgår tydligt i artiklarna genom att kopplingar mellan att må bra och 

att vara attraktiv alltid kopplas till den smala kroppen. Ju mer individen går ned i vikt desto 

attraktivare och mer välmående blir hon. För att få den smala kroppen bör individen följa 

experternas råd och träna och äta ”rätt”. 

Att bli nöjd/må bra och gå ned i vikt sätts i kausalitet till varandra. Här kan man koppla in 

Giddens (1991) teorier kring hur kroppen antas reflektera självet. Identiteten sitter i hur 

kroppen är utformad. I detta sammanhang handlar det dock snarare om att förändra självet, 

självbilden blir mer positiv i takt med att kilona försvinner. I och med att artiklarna inte 

specifikt riktar sig till överviktiga målas en bild upp för läsaren att en smalare kropp är en 

mer välmående kropp. Den smala kroppen blir norm i och med att den sammankopplas till 

positiva faktorer och ses som eftersträvansvärd. Argumenten som rättfärdigar och 

reproducerar normen är att individen med den smala kroppen mår bättre och är mer 

”hälsosam”.  

I följande citat ur Aftonbladet framgår det tydligt hur välmående och kroppsform 

sammankopplas: 

 

Det första du bör göra är att ta dig en riktig funderare. Oavsett varför du vill börja träna, om du vill du gå 

ner i vikt, få bättre kondition eller bara öka ditt välbefinnande, behöver du tänka igenom hur du vill må i 

framtiden och hur du önskar att din kropp ska se ut.
 2
 

 

Kroppen framstår som någonting formbart som inte nödvändigtvis ska accepteras utan med 

den rätta viljan kan den formas efter önskemål. Genom disciplin av självet kan individen 

förändra sin kropp. Allt som krävs är att ”bestämma sig”. Detta kan återkopplas till Anthony 

Giddens (1991) som menar att kroppen måste anpassas efter vad som anses vara ”rätt” och 

sedan är det upp till individen att ständigt reproducera denna kropp.  

Ur ett maktperspektiv kan detta kopplas till Beck (1986) där individen själv reproducerar den 

sociala världen. Genom att anpassa sig till normer om hur en kropp ska se ut och skötas om 

blir individen själv en del i den process som skapar dessa normer och där en kontrollerad 

kropp blir ett sätt att säga någonting om sitt själv och vem man är. 

                                                      

2 http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6580394.ab (2010-02-10) 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6580394.ab
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I artiklarna reproduceras de kroppsliga normerna genom att kroppen får personliga 

egenskaper. Kroppen visar vem du är men samtidigt är ramen för detta väldigt snäv då det 

enbart är den smala och vältränade kroppen som innebär ett positivt själv. 

 

Riskformuleringar 
 

Samtliga artiklar baseras på risk, det är en underliggande faktor som inte nödvändigtvis 

behöver uttalas i och med att den är så starkt internaliserad. Individen bör följa tidningarnas 

råd för att inte riskera att bli tjock, ful, trött, sjuk etcetera. Riskerna kan undvikas om 

individen äter rätt och tränar rätt samt håller sig uppdaterad på nya kunskaper inom området 

hälsa. Här får expertkunskapen en viktig roll. För att risken ska upplevas som verklig refererar 

artiklarna ofta till expertkunskap och forskning inom det specifika området.  

För att skydda sin kropp mot risker bör man aktivt arbeta med och vårda sin kropp, det är när 

man inte gör någonting åt sin kropp som en mängd faror lurar och kan ”attackera” kroppen, 

vilket Bauman (2001) menar är olika typer ”fiender” kan installera sig i kroppen om vi inte 

passar den. Denna risk formuleras i artiklarna på så vis att tidningsartiklarna ofta publicerar 

artiklar om ”vanliga” individer som gått från överviktiga till normalviktiga. Huvudpersonerna 

i artiklarna har varit vårdslösa med sina kroppar och därför har kilona ökat och 

självförtroendet sänkts. Läsaren får på så vis veta att om hon själv inte gör någonting åt sin 

kropp kan det gå lika illa som det gjorde för huvudpersonen i artikeln. Därför bör man bygga 

upp en ”skyddsmur” mot fiender, denna skyddsmur består av träning och ”rätta” matvanor. 

 

Detta citat ur Svenska Dagbladet förtydligar hur kroppen kan komma att bli en skyddsmur:  

 

Catherine Falgén har valt att skriva in sig på Itrim för ett viktminskningsprogram kombinerat med 

regelbunden träning. Förhoppningsvis ska resultatet komma snabbt men det ska också ge henne en stabil 

grund till ett nytt förhållningssätt.
 3
 

 

Catherine ska genom träningen få ett nytt förhållningssätt som ska skydda henne mot övervikt 

och ohälsa. Alltså är det inte tillräckligt med att gå ned i vikt utan det måste motiveras med att 

även individens självbild och förhållningssätt kommer att förändras i och med viktnedgången. 

                                                      

3 http://www.svd.se/mathalsa/mathalsa/de-vill-komma-i-form_4217627.svd (2010-02-05) 

http://www.svd.se/mathalsa/mathalsa/de-vill-komma-i-form_4217627.svd
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Här kan man återkoppla till Ulrich Becks (1986) teorier om risker och de intressenter som 

ligger bakom själva riskformuleringarna. Viktnedgången i sig är inte intressant såvida den inte 

står i förhållande till en risk. Då individen internaliserat riskerna med övervikt kan artiklar 

som denna förstås av och tilltala allt fler läsare.  

 

Social kontext 

 

Den sociala kontexten osynliggörs genomgående i artiklarna då man utgår från en homogen 

grupp mottagare. Detta framgår dels genom återkommande uppmaningar att köpa 

träningsredskap, ”nyttig” kost, självhjälpsböcker, gymkort etcetera samt att individen antas ha 

tid och möjlighet att ägna sig åt träning och hälsa.  

Artiklarna riktar sig alltså till en särskild grupp av mottagare som har möjlighet och ekonomi 

till att konsumera hälsa samtidigt som utgångspunkten är att alla har samma möjligheter till 

hälsa. Grupper eller individer med livsstilar som inte har möjlighet till detta osynliggörs. 

Detta blir ett effektivt sätt att reproducera bilden av att det är upp till individen själv att 

ansvara för sin hälsa. 

 

Följande citat är hämtat ur Expressen: 

 

I slutet av maj förra året vägde Anna-Frida Hellberg nästan 80 kilo till sina 168 centimeter. Under drygt 

två år hade hon gått upp i vikt från de 65 kilo hon brukade väga. När hon närmade sig 80 kilo fick hon 

nog. 

- Det var inte roligt. Jag kände mig ful, fet och fel. Jag kunde inte ha mina vanliga kläder och jag trivdes 

inte med mig själv, säger Anna-Frida.
 4
 

 

I början av artikel kopplas Anna-Fridas viktökning direkt till hennes självbild. Viktökningen 

gjorde att hon fick en negativ självbild. Dessa negativa känslor kopplas direkt till vikten och 

inte till det sociala sammanhanget. I denna kontext skulle man kunna välja att titta närmare 

på varför Anna-Frida gick upp i vikt. Om det fanns till exempel sociala faktorer som 

påverkade hennes matvanor. Detta kan återkopplas till Bauman (2001) som menar att den 

sociala kontexten och allmänna levnadssätt är faktorer som ofta osynliggörs när det gäller 

                                                      

4 http://www.expressen.se/halsa/1.1842189/anna-frida-jag-tappade-12-kilo (10-02-10) 

http://www.expressen.se/halsa/1.1842189/anna-frida-jag-tappade-12-kilo
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hälsa. Det är individen själv som försätter sig i sin position på grund av dåliga val, i detta fall 

matvanor, och endast hon som kan ta sig ur den. Man väljer alltså att se vikten som den enda 

påverkbara faktorn till hennes dåliga självbild.  

 

I flera av artiklarna lyfter man fram hur huvudpersonen ”tagit kontrollen” och visar på att det 

är någonting som alla kan göra. Man måste bara ge kroppen tid och omsorg. En bild byggs 

upp av att träning och välmående är någonting alla har samma tillgång och möjlighet till. En 

ensamstående, heltidsarbetande mamma antas ha samma möjligheter till att förbättra och 

lägga tid på sin kropp som en 18-årig gymnasieelev. Genom att man inte synliggör de 

kontextuella faktorerna riskerar vissa grupper att utsättas för diskriminering och utanförskap 

på grund av faktorer som de inte kan råda över. Eftersom alla antas ha samma möjligheter blir 

diskriminering av till exempel överviktiga mer ”acceptabelt”. De antas ha försatt sig i sin 

situation själva.  

 

Själv och kropp 

 

Detta citat är hämtat ur Aftonbladet
 
och innehåller tips på hur man kommer igång med 

träningen: 

 

Nytt år, nya tag. Har du lovat dig själv att börja träna? Härligt, du har massor att vinna och din kropp 

kommer att tacka dig.
5
 

 

Det sker ett åtskiljande av kroppen och självet, dessa ses som två separata ting som dock är 

beroende av varandra. Kroppen blir ”tacksam” när individen bestämts sig för att börja träna. 

Det är individens skyldighet att ta hand om sin kropp, kroppen blir någonting utanför självet 

som enbart individen själv kan forma och arbeta med. Detta kan man återkoppla till Tomas 

Johansson (2002) som menar att självmedvetenheten leder till ökat behov av disciplinering. 

Ju mer medveten individen blir om sig själv och sin kropp desto mer krav uppstår på hur 

kroppen ska se ut. 

Självet och kroppen kopplas samman på så sätt att individen måste disciplinera sin kropp. 

Individen uppmanas till att alltid tänka på sin kropp, se alla möjligheter till att aktivera sin 

                                                      

5 http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6580394.ab (2010-02-10) 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6580394.ab
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kropp och arbeta med att omforma den. Individen måste vara bestämd, målmedveten och 

tvinga sig själv till träning och att äta på rätt sätt. Kroppen måste underordnas självet för att 

dessa två ska komma i fas.  

 

Kroppen i sociala interaktioner 

 

Den överviktiga kroppen kopplas alltid till negativa egenskaper. Individen som har en 

överviktig kropp har en dålig självbild, är lat, ful, otillfredställd och har dåligt självförtroende. 

En överviktig kropp är oattraktivt och beror på att individen har dåliga erfarenheter och 

relationer. Individens självbild blir alltså synlig genom hennes kropp. Detta leder till att 

diskriminering av överviktiga legitimeras, alternativt leder till medlidande.  

 

Följande citat är hämtat ur Aftonbladet: 

 

– Jag började bli riktigt mullig som tioåring och det eskalerade ju äldre jag blev. Jag var alltid 

den tjocka tjejen i skolan, det var jättejobbigt i tonåren när man bara vill vara precis som alla 

andra.  

För Marie blev mat tidigt förknippat med känslor. Hon åt när hon var glad, ledsen eller 

frustrerad. Till slut blev det ett slags beroende.
 6
 

 

Kroppen och självet sammankopplas återigen i denna artikel. Självförtroende och nöjdhet 

antas vara beroende av vikten. När vikten minskar kommer automatiskt självförtroendet. 

Genom att skapa en kausalitet mellan dessa faktorer reproduceras idéer om överviktiga. 

Faktorer som svag självkänsla och dåligt självförtroende kopplas samman till en överviktig 

kropp och leder till nedvärdering och stereotyper av överviktiga.  

 

Följande citat är hämtat ur Svenska Dagbladet:  

 

–  Ät var tredje timme. Tugga ordentligt. Man bör äta tre lite större mål och mellanmål däremellan. 

Utesluter man mjöl och socker helt så kommer man mycket långt. 

 

                                                      
6
 http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/viktklubbse/article6606191.ab (2010-02-15) 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/viktklubbse/article6606191.ab
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–  Knepet är att hålla ut den första tiden. Efter ett tag upplever man att man mår bättre. Det tar en till två 

månader att komma in i en ny livsstil.
7
 

 

Gemensamma nämnare i dessa tips är kontroll och disciplin. Individen måste lära sig att 

disciplinera sin kropp, att ”vara bestämd” och ”hålla ut”. Kontextuella faktorer osynliggörs 

vilket kan återkopplas till Bauman (2000) som menar att detta leder till en slags oförståelse 

för individers olika förutsättningar. Den som inte klarar av att ”komma igång” med att 

förändra sin livsstil har en svag karaktär. Här ligger ytterligare argument till rättfärdigandet av 

diskriminering av överviktiga i och med att man argumenterar för att individer som inte klarar 

av att sätta igång inte är tillräckligt bestämda vilket är synonymt med en svag karaktär. Det är 

först när individen kan kontrollera och disciplinera din kropp som hon kan ”komma långt” 

och öka ditt välmående. Det underliggande budskapet i dessa argument blir alltså att ju mer 

man disciplinerar sin kropp desto mer stärker man sin självbild.  

 

Hälsa och träning som livsstil 

 

Hälsa bör vara ständigt närvarande i vardagen. Individen bör tänka dagligen på att träna på 

gym, gå till jobbet istället för att åka bil, tänka på hur hon äter (tugga långsamt etcetera). Hela 

tiden bör individen ha en tanke om att träna och aktivera din kropp, till exempel ”springa 

uppför trappen”, träna hemma om hon inte har tid att gå till gym. Målet är alltså att träningen 

ska vara en del av individens liv och därför bör hon strukturera om sin vardag efter träningen. 

På detta sätt blir hälsa och arbetet med kroppen allt mer integrerat i individens livsstil. 

 

Följande citat är hämtat ur Expressen: 

 

I början tyckte hon att det var lite pilligt att väga maten, men samtidigt tyckte hon att det kändes bra att 

ha exakt kontroll. Efterhand lärde hon sig hur mycket hon skulle äta och kunde ställa undan matvågen.
 8

 

 

                                                      

7 http://www.svd.se/mathalsa/mathalsa/de-vill-komma-i-form_4217627.svd (10-02-16) 

8 
http://www.expressen.se/halsa/1.1842189/anna-frida-jag-tappade-12-kilo (10-02-10)

 

 

http://www.svd.se/mathalsa/mathalsa/de-vill-komma-i-form_4217627.svd
http://www.expressen.se/halsa/1.1842189/anna-frida-jag-tappade-12-kilo
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När matvanor blir så pass integrerade i individens vardagsliv att hon inte längre reflekterar 

över dem har arbetet med kroppen blivit en del av individens livsstil. Giddens (1991) menar 

att matvanor är en regim, vad individen äter säger någonting om vem hon är. När Anna-Frida 

tar ”kontroll” över sina matvanor ändrar hon också sin självbild. Hennes matvanor säger 

alltså någonting om vilken livsstil hon har valt och hur hon definierar sig själv.  

 

Följande citat är hämtat ur Svenska Dagbladet: 

 

Sedan fem år tillbaka är styrketräningen en stor del av Annette Magnussons liv. Hon har lagt om kosten, 

läser böcker och magasin som handlar om mat och träning och hon spenderar mesta möjliga tid på 

gymmet. 

 

Första gången Annette kom till Delta-gym, ett tävlingsinriktat gym, minns hon med värme.  

–Stämningen var gemytlig och människorna avslappnade. Det var blandat med tjejer och killar i alla 

åldrar. Jag hade hittat hem. 
9
 

 

Kroppen och träning har blivit en central del i Annettes liv och kommit att utgöra hennes 

livsstil. Till exempel så väljer hon vid tillfällen bort det sociala umgänget då hon känner att 

hennes matvanor skiljer sig så starkt från deras. Det är här man märker vilken makt kroppen 

har i hennes vardag, de sociala interaktionerna väljs bort för att rå om kroppen och skydda den 

mot risker i form av onyttig mat. Att träna på gymmet har hon en mer avslappnad inställning 

till, där känner hon sig som ”hemma”. Det blir en slags gruppgemenskap där liknande 

värderingar binder samman medlemmarna.   

Genom sin träning och sina matvanor får Annette en inramning av självet, det är genom den 

hon blir den hon är. Enligt Giddens (1991) är det genom kroppslig kontroll, i detta fall fitness 

träning, som individen kan uttrycka något om sig själv som hon inte kan säga i ord. En 

spänstig och tränad kropp kopplas samman till vissa personliga egenskaper med vilka Annette 

identifierar sig.  

 

                                                      
9
 http://www.svd.se/mathalsa/mathalsa/livsstil_4179121.svd (10-02-14) 

 

http://www.svd.se/mathalsa/mathalsa/livsstil_4179121.svd%20(10-02-14
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Diskussion 

Syftet i denna uppsats var att besvara vilka faktorer som ligger till grund för fokuseringen på 

kroppens utseende. De faktorer man kan se i samtliga artiklar och som även beskrivs i den 

teoretiska delen är att fokuseringen kring kroppen alltid grundas i riskformuleringar. Detta 

kan återkopplas till den teoretiska delen av uppsatsen i vilken det beskrivs hur den enorma 

kunskap som idag finns tillgänglig leder till att kroppen blir en källa för oro i och med alla de 

risker som kan drabba den. Därför ses kroppen som någonting man kan och bör arbeta med 

för att skydda den mot omvärlden.  

Riskerna blir på detta sätt en stark komponent i normskapandet kring kroppen som dock 

samverkar med flera faktorer såsom det samhälliga klimatet och kulturella faktorer. De 

normer som framkommer genom tidningsartiklarna bör därför förstås i förhållande till den 

svenska miljön där konsumtion och information är centrala delar i samhället. Media har därför 

en stark position i sin roll som förmedlare av nyheter och kunskap och det är genom media 

reproduktionen av den ”normala” kroppen kan ske genom att man rapporterar kring risker 

som kan drabba den som gör utsvängningar eller som inte bryr sig om sin kropp. Genom 

ensidig rapportering kring den smala kroppen som den ”rätta” kroppen bidrar media till att 

skapa en idealkropp, och här är det viktigt att se att media är ett medel som har intressen i sig 

och de ämnen man väljer att rapportera kring baseras på hur ”attraktivt” ämnet är för den stora 

massan. Anna Olofsson och Susanna Öhman menar i sina teorier kring risker att massmedia 

har en stor makt just genom att de definierar vad som är viktigt genom vad de väljer att 

rapportera kring. De bestämmer inte vilka åsikter vi har men vad vi har åsikter om. 

Massmedia får en defintionsmakt då de delvis bestämmer hur vi uppfattar vissa ämnen. 

Genom sin rapportering kring hälsa ger de mottagaren en uppfattning av vad hälsa är och vem 

det berör (2009: 79-80). Detta blir tydligt i rapporteringen bland annat genom att artiklarna 

främst riktar sig till kvinnor. Vikt och hälsa antas vara någonting för främst kvinnor vilket 

motsäger ”budskapet” för hälsa, alltså att det är någonting som alla behöver för att må bra 

oavsett kön. Genom att media på detta sätt styr hur och vem som berörs av hälsa uppstår ideal 

som visserligen motiveras genom risker men av utvalda delar av riskerna. Risker i media 

kräver alltså inte någon vetenskaplig grund utan skapas snarare i kommersiellt syfte. Ett 
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exempel på detta är att risker med övervikt är centralt i majoriteten av artiklarna men det finns 

ingen ”undre” gräns. Att gå ned i vikt blir alltså någonting alla bör sträva efter och en allt 

smalare kropp blir ideal vilket också är någonting som förstärks med bilder av modeller som 

oftast har en mycket smal kropp. I en studie av Alison Shaw kring hur kvinnor uppfattar 

medias bild av kvinnokroppen uttrycker vissa av kvinnorna i undersöningen att den ständigt 

återkommande bilden av den ”perfekta” kvinnan fick dem att känna sig missnöjda med sina 

egna kroppar och kände en önskan att likna den kvinna som porträtterades i media (1998: 16). 

Genom att media skapar en bild av den smala kroppen som den ”rätta” skapas ett begär att 

ständigt sträva efter att gå ned allt mer i vikt. På detta sätt upprätthålls intresset för hälsa i 

media då den ”perfekta” kroppen är ett mer eller mindre livslångt projekt. Det räcker inte med 

att bara uppnå den smala kroppen utan också att upprätthålla den och hålla sig informerad om 

vilka faror som kan skada den. 

 

Min slutsats av detta är att de faktorer som fokuseringen kring kroppen uppstått ur är till stor 

del riskformuleringar. Kroppen riskerar alltid att bli ett offer för sina omständigheter och 

måste därför ständigt skyddas och övervakas. Genom att individen internaliserar detta 

tankesätt har media en given läsarkrets och kan bidra till att skapa ideal i form av hur de väljer 

att framställa och vinkla sina repotage. Därför blir min slutsats att kunskapen kring kroppen 

ständigt ökar och leder till att individen blir alltmer medveten om vilka faror som kan drabba 

kroppen och detta förstärks och utnyttjas i komersiellt syfte av media.   

Dessa slutsatser är grundade i mitt teoretiska material som till stor del följer ett 

postmodernistiskt tänkande. Jag menar därför att det kan finnas fler förklaringar och svar på 

min frågeställning beroende på vilken teoretisk utgångspunkt man förhåller sig till. 

 

Ytterligare en viktig faktor är den kontextuella aspekten. Sverige är ett konsumtions- och 

informationssamhälle och medias situation är därför starkt förankrad i och beroende av detta. 

I Sverige möjligt att konsumera hälsa och därigenom är medias intresse för rapportering kring 

hälsa någonting som grundas i komersiella syften. Defintionen av hälsa är alltså beroende av 

kulturell kontext och de förutsättningar som finns i de olika samhällena. Hälsa får på detta sätt 

flera dimensioner och blir kulturkontextuellt bundet vilket är en viktig aspekt i forskningen 

kring hälsa.     

 

Min andra frågeställning i denna uppsats berör hur självidentiteten skapas eller påverkas av 

kroppsliga ideal samt hur detta påverkar individens sociala liv. I mitt material är det tydligt att 
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självidentiten är starkt kopplad till kroppen genom att kroppen och självet i samtliga artiklar 

framställs i en stark kausalitet. Kroppen får en stark roll i formandet av självet då dess form 

och utseende antas reflektera självet och detta blir en slags utgångspunkt i artiklarna. När 

individen börjar disciplinera sin kropp och ta kontroll över den kommer självkänslan att öka 

och självbilden att förbättras. Nicholas Fox menar att subjektet har potential att påverka sin 

hälsa och hälsa å andra sidan kan radikalt påverka subjektet som är beroende av den för sin 

överlevnad. I detta perspektiv ligger argument för att ”anklaga” offret, till exempel blir 

personen offer för sin dåliga hälsa samtidigt som hon eller han hålls ansvarig för detta 

tillstånd (1993: 135). En viktig aspekt i detta är avsaknaden av den sociala kontexten. I media 

osynligörs sociala förhållanden och detta skapar en bild av att alla individer har samma 

utgångspunkt och förutsättningar för hälsa och träning. Andra faktorer såsom ekonomiska, 

psykiska och fysiska förutsättningar existerar inte i rapporteringen. Nancy Fraser menar i sin 

postmodernistiska teori att de sociala grupper som inte delar eller upplever de värderingar 

som skapas inom den allmänna sfären riskerar att förlora sin röst och bli missförstådda. Detta 

leder till att dessa grupper inte antas existera och gruppernas ”drag” blir någonting som 

nedvärderas och kan leda till diskrimering för dessa individer (1995: 287-290). Eftersom alla 

individer antas ha samma möjligheter att förändra och ”förbättra” sina kroppar kan negativa 

självbilder av över- eller underviktiga uppstå och rättfärdigas i ett samhälle där enbart en 

homogen grupp samhällsmedlemmar existerar. Det är enbart individen själv som bär ansvar 

för sin hälsa och ett misslyckande att förbättra sin kropp blir därför ett personligt 

misslyckande vilket är en bild som ständigt reproduceras i media. Vad som krävs för att 

”förbättra” sin kropp är den ”rätta viljan” vilket är något över- eller underviktiga individer 

automatiskt inte har genom att deras kroppar avviker. De individer som har ”avvikande” 

kroppar kan därför internalisera dessa karaktärsdrag och uppleva skam, att de har misslyckats.    

Kroppen får på detta sätt en stor roll i de sociala interaktionerna genom att den antas spegla 

individens själv och det som hon inte kan uttrycka i ord. I de sociala interaktioner riskerar 

alltså den individ med avvikande kropp att bemötas med misstro. Genom sitt misslyckande 

med att framställa sin kropp på rätt sätt finns det ”skäl” att tro att individen har en dålig 

självbild eftersom kroppen speglar självet. De som har avvikande kroppar kan även 

internalisera de karaktärsdrag det innebär då de bemöts med negativa reaktioner i sina sociala 

interaktioner och får på så sätt veta att de har sämre personliga egenskaper.  

 

Den väsentliga aspekten som upprätthåller detta system är att individen internaliserar riskerna 

med att ha en avvikande kropp. När individen känner att kropp och hälsa är ett ämne som rör 
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henne skapas en mottagargrupp för artiklar som rör ämnet. Media har därför intresse av att 

nära riskproduceringen eftersom det leder till en större läsarkrets. Artiklarna som jag tagit upp 

kring viktminskning riktar sig inte till specifikt överviktiga utan till den generelle läsaren. 

Risker är någonting som berör alla, att skapa rädsla för övervikt och ohälsa innebär en större 

läsarkrets. Genom att framställa hälsa som någonting som är lätt att uppnå (gå ned i vikt) och 

samtidigt relatera till de risker som finns gör att allt fler läsare attraheras. Detta ser man även i 

att artiklarna är skrivna på ett lättsamt och positivt sätt där enbart de bra effekterna av 

viktminskning och träning tas upp.  

 

Slutsatsen för min frågeställning, vilken roll kroppsliga ideal har för självbilden, är att media 

bidrar till att skapa en bild av att träning och disciplinering av kroppen som nödvändig för att 

kunna må bra med sig själv. Det är när individen arbetar med sin kropp som hon får ”lov” att 

vara nöjd med sig själv. Den individ som inte arbetar med sin kropp bör känna dåligt samvete. 

Slutsatsen av detta är alltså att media bidrar till att skapa en mer ambivalent självbild i och 

med att arbetet med kroppen aldrig slutar och det finns alltid faror som kan drabba den.  

Vad gäller den andra delen av frågeställningen, vilken betydelse kroppen har i de sociala 

interaktionerna, ligger förklaringen delvis i den första delen av frågeställningen. Att den 

individ som avviker från idealet inte har lov att må bra och vara nöjd. I de sociala 

interaktionerna innebär detta att till exempel en överviktig kropp kan bemötas med fördomar 

vilket kan leda till diskriminering. Det innebär också att den överviktiga individen bör känna 

skam i mötet med andra eftersom hon inte lyckats med att disciplinera sin kropp och har 

därför en svag självbild. Jag drar dessa slutsaster utifrån min teoretiska grund.  

 

De kritiska reflektioner jag har mot mitt eget material är att media kanske ges en alltför stor 

roll, och jag tror att det är fler faktorer som samverkar i skapandet av kroppsideal och i 

formandet av självbilden. Media är alltså bara en faktor som samverkar med en mängd andra 

olika psykologiska och sociala faktorer. Eftersom det är så många faktorer som samverkar är 

det svårt att isolera vilka effekter just media har för individen.  

Jag är även medveten om att individen lätt får en passiv roll i mitt material och vill därför 

påpeka att det är av stor betydelse vilka erfarenheter och vilken förförståelse mottagaren av en 

text har för hur hon sedan tar texten till sig och tolkar den.  

 

Vidare tror jag att det kan vara intressant att studera medias rapportering kring hälsa och 

kropp ur ett genus och/eller klassperspektiv för att studera maktaspekten i dessa perspektiv.   
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