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Abstract: 

The purpose of this thesis has been to study the body ideals and norms concerning 

womanliness that are produced and reproduced in the Swedish lifestyle magazine MåBra´s 

people portraits named This month’s MåBra Light-weightier. Seeking answers to the main 

questions about ideals and norms also gave me the possibility to carry out a discussion about 

the reality perspectives and conceptions of the world that both were produced and 

reproduced in the personal portraits. At the same time this gave me the prospect of saying 

something about the age we are living in and some of the ruling ideals and norms that exist 

in it. 

In order to find answers to my questions I did a qualitative content analysis of the text and 

picture material supported by tools from the method critical discourse analysis. The 

theoretical perspective that this thesis emanates from is the scientific perspective social 

constructivism and the scientific field cultural studies. This thesis also has a gender 

perspective of importance. The most important results of this study were to discover that 

ideals and norms about womanliness and the female body are produced and reproduced in 

the portraits. It also appears that there is a connection being made between thinness and 

happiness. The pictures that connect to the texts support the underlying statements that lies   

within them concerning norms and ideals. Stereotypes about femininity also appear as well 

as the lack of diversity in ethical representations of the interviewee.  
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1. Inledning och problemområde  

Detta inledande kapitel ger en bakgrundsberättelse till denna undersökning, varför den är 

viktig och vem den är viktig för. Syftet med undersökningen och de frågeställningar som den 

bygger på redovisas närmare innan kapitlet avslutas med en förklaring till vilka 

avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Inledning 

När man passerar tidningshyllorna i en butik ser man mängder av magasin som skriker ut att 

vi bör förändra oss, bli smalare, snyggare, lyckligare, få kontroll över våra liv och bli positiva 

glädjesprutor. Dessa omslag med dess ständiga uppmaningar om förändring tror jag har 

blivit ett allmänt accepterat fenomen vars budskap om och om igen präntas in i vårt 

medvetande. Personligen blir jag väldigt upprörd när jag läser rubriker som;  

  ”Minus 8 kilo på 6 veckor – Jippi, jag gick ner med en rivstart” 

”Jag lärde mig tänka positivt och gick ner 10 kilo!”  

”Så lätt blev jag av med mitt sötsug – och tappade 12 kilo!” 

Dessa typer av rubriker är typiska framsidestoff på tidningar och magasin som vi dagligen ser 

i handeln. Det handlar ofta om framgångssagor vars syfte är att locka till läsning och 

konsumtion. Ofta är det personporträtt som berättar historien om någon som på ett eller 

annat sätt lyckats gå ner i vikt men det kan även beröra ämnen som exempelvis framgång i 

karriären, hur någon träffat sin livspartner eller hur någon tagit mod till sig och utmanat sin 

största farhåga.  

De inledande rubrikerna är ett utplock från personportätten Månadens MåBra Lättviktare 

som återfinns i livsstilsmagasinet MåBra:s bilaga MåBra Lättviktarna från 2007. Det är dessa 

personporträtt som är empirin i denna undersökning. Personporträtten kan klassas som 

framgångssagor då de i regel alltid handlar om en kvinna som haft som mål att gå ner i vikt 

och som lyckats med detta.  
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Att närmare reflektera över vilka de egentliga budskapen och uppmaningarna i dessa 

personporträtt är liksom att ställa sig kritisk till innehållet anser jag vara både intressant och 

viktigt. Magasin är, liksom andra medier, bilder och tal kulturella produkter som säger något 

om vår samtid och det samhälle vi lever i. Ideal och värderingar om kroppen sådant som 

återkommande produceras och reproduceras i kulturella produkter som exempelvis magasin 

och som jag anser vara viktiga att tala om och reflektera kring.  

Denna undersökning handlar om de normer och värderingar som berör två högaktuella 

fenomen i medieutbudet – kroppsideal och kvinnlighet. Då dessa fenomen är tidstypiska i 

dagens medieutbud så är de även samhällsrelevanta och viktiga att undersöka. Alla 

människor berörs på ett eller annat sätt av ideal och normer i samhället gällande just 

kroppen och den egna könsidentiteten. Det är sådant som genomsyrar hela samhället. 

Därför anser jag att det är intressant att få veta hur dessa fenomen produceras och 

reproduceras i en populärkulturell produkt som magasinet MåBra som hör hemma inom 

mediediskursen tidskrifter. De normer och ideal som kan skådas i MåBra kan i ett längre 

skede även bli rådande samhällsnormer om de inte redan är det.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka kroppsideal och normer för 

kvinnlighet som producerats och reproducerats i livsstilsmagasinet MåBra:s personporträtt 

Månadens MåBra Lättviktare. 

Undersökningen syftade alltså till att undersöka olika typer av framställningar och budskap 

som antingen låg dolda eller som var explicit uttryckta i personporträtten Månadens MåBra 

Lättviktare och som därmed medverkat till skapandet och upprätthållandet av kvinnliga ideal 

och normer i dagens samhälle. De frågeställningar som jag utgått ifrån är:  

• Hur ser MåBra:s representation av kvinnan ut i personporträtten Månadens MåBra 

Lättviktare?  

• Om, och i sådana fall hur gestaltas ideal kvinnlighet i personporträtten Månadens 

MåBra Lättviktare?  
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• Om kroppsideal gestaltas i personposträtten Månadens MåBra lättviktare, vilka är de 

och hur gestaltas de?  

Genom att finna svar på dessa frågeställningar gav det mig möjligheten att i slutdiskussionen 

föra vidare resonemang kring vilka samhälleliga konsekvenser som kan uppstå då ideal och 

normer produceras och reproduceras i material som personporträtten Månadens MåBra 

Lättviktare.  

 

1.3 Avgränsningar 

I denna undersökning har empirin avgränsats till de tolv personporträtten Månadens MåBra 

Lättviktare i livsstilsmagasinet MåBra:s bilaga MåBra Lättviktarna från 2007. Då 

undersökningen inte syftar till att jämföra olika magasin inom sin genre så är dess empiri 

avgränsad specifikt till magasinet MåBra. Anledningen till att undersökningen endast 

omfattas av personporträtten Månadens MåBra lättviktare beror på att det var dessa som 

jag fann mest intressanta då de så uppenbart uppmanar läsaren till förändring och tydligt 

uttalar att normen är att vara smal.  

Begränsningen av empirin gör att uttalanden om magasinet i sin helhet inte går att göra då 

undersökningen inte omfattar magasinets totala innehåll. Dock ger denna undersökning en 

bild av den del som i huvudsak fokuserar på vikt i magasinet som helhet; bilagan MåBra 

Lättviktarna. Uttalanden om kvinnliga normer och kroppsideal som kopplas till viktnedgång 

kan dock göras eftersom den undersökta empirins fokus ämnesmässigt handlar om just 

viktnedgång. 
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2. Bakgrund  

Detta kapitel inleds med en kort historisk tillbakablick på tidskriftsmarknaden följt av en 

beskrivning av magasinet MåBra. Därefter följer ett avsnitt där begrepp som har relevans för 

undersökningen definieras. Kapitlet beskriver även centrala utgångspunkter för 

undersökningen såsom populärkultur och populärjournalistik och medielogiken. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av den kommersiella mediemarknaden. 

 

2.1 Tidsskriftsmarknaden  

Det var i början av 1800-talet som det stora genomslaget kom för vecko- och 

månadsmagasinen på den globala mediemarknaden, både vad gäller mångfald av 

ämnesområden och distribution (Mc Quail, 2005). Marknaden för magasin utvecklades 

sedan med tiden till en massmarknad med högt kommersiellt värde och med allt större 

spridningsområde (Mc Quail, 2005).   

Den svenska tidskriftsmarknaden är idag mycket heterogen med såväl marknadsinriktade 

populär- och tidsskriftspressen som alla Sveriges organisationers medlemstidningar. Det som 

karakteriserar publikationerna på tidsskriftsmarknaden är att de vänder sig till särskilda 

grupper av läsare ex. män, kvinnor eller med hänsyn till exempelvis ålder eller intressen. När 

det gäller tidsskrifternas utvecklingsmöjligheter så är detta avhängande av läsarnas tid, 

pengar och intressen (Hadenius & Weibull, 2003). 

Tidskriftsbranschen delar idag upp tidskriftsmarknaden i populärtidskrifter och 

facktidskrifter. Populärtidskrifter är sådana som vänder sig till läsarna som konsumenter i 

allmänhet och som kan delas in i olika intresseområden. Facktidskrifterna däremot vänder 

sig till läsarna i deras roll som yrkesarbetare och dessa tidsskrifter delas in efter olika 

yrkesområden (Hadenius & Weibull, 2003).  

MåBra kan definieras som en populärtidskrift då den rör ett specifikt intresseområde; kropp 

& själ och vänder sig till en specifik grupp i samhället; kvinnor mitt i livet. Den hör hemma 

inom den kommersiella delen av tidsskriftssektorn då magasinet vänder sig till läsarna som 

konsumenter och därmed har ett kommersiellt syfte; att sälja så många upplagor som 
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möjligt. Att MåBra:s utvecklingsmöjligheter på tidsskriftsmarknaden är beroende av läsarnas 

intresse för innehållet, att de vill lägga sin tid på att läsa tidningen och därmed betalar för 

den pekar även detta på att MåBra är en populärtidskrift. 

 

2.2 Beskrivning av magasinet MåBra  

MåBra grundades år 1979 och ges idag ut av Allers förlag. Magasinet utkommer med 12 

nummer per år och under 2007 beräknades upplageantalet ligga runt 103 100 enligt 

Tidningsstatistik AB:s årsredovisning (www.ts.se). MåBra kan man antingen prenumerera på 

eller köpa som lösnummer i butik. Det är därmed ett magasin som verkar på den 

kommersiella marknaden med syfte och mål att sälja så många nummer som möjligt för att 

överleva på mediemarknaden.  

Den egna beskrivningen av magasinet är ”Sveriges största specialtidning för kropp och själ” 

(MåBra, nr 1 januari 2007). MåBra består innehållsmässigt av sju olika avdelningar. Dessa är 

Medicin och Hälsa, Psykologi och Personutveckling, Kärlek och Samlevnad, Skönhet, Mode 

och Inredning, Resor och Nöje, ”Och ännu mer…” samt bilagan MåBra Lättviktarna.  

Den ständigt återkommande bilagan, MåBra Lättviktarna, beskrivs som en ”extra tidning för 

dig som vill hålla formen” och som ”en succé” (MåBra, nr 5 maj 2007, bilaga MåBra 

Lättviktarna). Den fungerar alltså både som en del av magasinet i bilageform och som 

magasinets egen viktklubb på nätet (www.mabra.com). Bilagans ständigt återkommande 

personporträtt, Månadens MåBra Lättviktare, baseras på människors berättelser om hur de 

gått ner i vikt med hjälp av viktklubben MåBra Lättviktarna. Enligt MåBra:s chefredaktör 

Liselotte Stålberg är tanken att berättelserna ska inspirera andra till framgång och kvinnorna 

ska utstråla glädje och självförtroende (Bilaga 2 - Mail från chefredaktör Liselotte Stålberg). 

Utöver personporträtten i bilagan MåBra Lättviktare finns träningsguider, expertråd gällande 

träning, vikt, kost och motivation, recept, frågor och svar med mera. I huvudsak är det denna 

bilaga som fokuserar på vikt i magasinet som helhet. Det är som tidigare nämnt dessa 

personporträtt Månadens MåBra Lättviktare som står som underlag för min undersökning.    
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Om magasinet ska placeras in i ett segment bör det enligt Stålberg placeras in i 

hälsotidsskriftssegmentet, men eftersom innehållet är brett så menar hon att magasinet 

även agerar inom segmentet kvinna/livsstil (Bilaga 2 - Mail från Liselotte Stålberg). Jag har 

valt att kalla magasinet för ett livsstilsmagasin i denna undersökning i ett försök att definiera 

och ringa in magasinet med alla dess olika ämnesområden.  

MåBra:s målgrupp är nyfikna kvinnor mitt i livet som månar om sin hälsa ur ett vidare 

perspektiv. Att målgruppen är just denna beror på att det är främst mogna kvinnor som är 

intresserade av hälsofrågor (Bilaga 2 - Mail från Liselotte Stålberg). Då MåBra:s mål, som ett 

magasin på den kommersiella marknaden, är att sälja så många upplagor som möjligt är det 

tämligen underförstått att de vill definiera sin målgrupp som bred och där läsarkrets är 

öppen. För att nå ut till så många konsumenter som möjligt är det troligt att 

journalisterna/skribenterna av Månadens MåBra Lättviktare försöker adressera en så bred 

och heterogen läsargrupp som möjligt. Dock har jag i denna undersökning utgått från att 

magasinet har en relativt homogen publik. Detta baseras på att dem som får komma till tals i 

magasinet som helhet, i månadens MåBra lättviktare och på magasinets hemsida i regel 

alltid är vita kvinnor i åldern 25-50 med intresse för träning, hälsa och bantning, i min 

mening en relativt smal målgrupp. Självklart kan denna grupp av människor i andra 

sammanhang ses som bred då åldersspannet är relativt stort dock är det inte 

utgångspunkten i denna undersökning. Målgruppen ”kvinnor som vill hålla formen” ses i 

denna undersökning som smal och tämligen sluten, med ett intresse för den egna kroppens 

estetik.  

När det gäller magasinets självbild så vill de se sig själva som ett magasin som underhåller, 

informerar, engagerar berör och inspirerar kvinnor att ta hand om sig själva till kropp och själ 

utan pekpinnar och fördomar (Bilaga 2 - Mail från Liselotte Stålberg).  

 

 

 

 



 

 

11

2.3 Populärkultur och populärjournalistik  

Populärkultur är en term som står för kulturprodukter inom området tv, radio, film, 

litteratur, musik och mode. Några exempel på populärjournalistiskt material är vecko- och 

månadsmagasin samt tabloidtidningar (Lindgren, 2005). Alltså sådana medier som publiken 

håller sig aktiv till och där man som publik plockar ut det som man har användning av för 

sina egna kulturella aktiviteter, värderingar, normer och intressen (Gripsrud, 2002). Då 

forskning av populärkulturellt material bedrivs undersöks ofta hur olika betydelser uppstår 

vid användandet av materialet, vilka dessa innebörder är och hur de skapas (Lindgren, 2005). 

Genom tiden har populärkulturen och populärjournalistikens kvalitet alltid ifrågasatts och 

ofta har den betraktats som något vulgärt eller avvikande (Dahlgren & Sparks, 1992). Idag 

kan dock en antydan till förändring skönjas när det gäller synen på populärkulturens natur. 

Den ses inte längre endast som ett billigt alternativ till övrig kultur, massproducerat för 

masskonsumtion utan även som en ny central del av kultursfären, något kulturellt kreativt 

och underhållande (Mc Guigan, 1992). Populärkulturen ger oss viktig information om livet i 

samhället, den genomsyrar vardagen och såväl uttrycker som är en del i hur vi formar våra 

tankar, drömmar och önskningar (Lindgren, 2005). 

De klassiska kraven för god journalistik är att den ska vara sann, relevant, informera och 

kritiskt granska. Populärjournalistiken håller inte ståndaktigt fast vid dessa krav utan 

karakteriseras snarare av att vara underhållande och lättåtkomlig där skapandet av 

engagemang och att väcka känslor är det väsentliga. Berättelser från så kallade vanliga 

människor spelar också en viktig roll inom populärjournalistiken (Djerf-Pierre & Weibull, 

2001).  

Underhållning hör populärkulturen till och präglas till stor del av fenomenen verklighetsflykt 

och önskeuppfyllande. Genom populärjournalistiken erbjuds publiken bilden av något bättre, 

något som det dagliga livet inte innehåller. Det kan vara hopp, drömmar och möjligheter att 

föreställa sig något som eventuellt kan bli genomförbart. Det handlar om att visa hur en 

utopisk värld skulle kunna kännas genom att framställa företeelser som betydligt enklare och 

mindre komplexa än vad de egentligen är, exempelvis relationer mellan människor eller mål 

som uppfyllts. En del av förklaringen till att underhållande populärjournalistik fungerar, 
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lockar och eftersöks av publiken är att innehållet svarar mot verkliga behov och begär. Dels 

ger underhållningen människor vad de vill ha men det underhållande medieinnehållet är 

också med och definierar vad dessa önskningar bör vara (Hirdman, 2001). 

MåBra kan ses som en del av populärkulturen. Det är en litterär kulturprodukt som 

konsumeras av svenska folket. Innehållet kan klassas som populärjournalistiskt då det har till 

syfte att både underhålla, informerar och väcka känslor samtidigt som det är lingvistiskt 

lättåtkomligt. Dessutom återfinns material som kan anses bidra till sådant som 

verklighetsflykt och önskeuppfyllande. Slutligen så är det en produkt som publiken förhåller 

sig aktiv till. Läsarna gör alltid ett aktivt val då de av intresse för innehållet väljer att 

konsumera ett visst magasin och eventuellt även delvis skapar sina värderingar och normer 

utifrån dess innehåll. Att en läsare väljer att konsumera ett magasin som MåBra beror på att 

det på ett eller annat sätt applicerar till det egna livsstilsmönstret.  

 

2.4 Begreppet kön och termen genus  

Begreppet kön syftar i denna undersökning på det socialt konstruerade könet, inte på kön 

skådat som en biologisk kropp. För att göra en tydlig distinktion mellan det biologiska könet 

och det socialt konstruerade könet har jag använt mig av termen genus då jag talar om det 

socialt konstruerade könet.  

Bristor och Fischers definierar begreppet kön som ett socialt begrepp som refererar till 

psykologiskt, socialt och kulturellt grundade drag, attityder övertygelser och beteenden. 

Begreppet kön får alltså sin innebörd genom filter av sociala strukturer i vårt samhälle 

(Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004). Det är detta kön med dess påförda drag som alltså är 

det som omnämns som genus i denna undersökning.      

En viktig del av den sociala konstruktionen av könet sker i medierna (Kleberg, 2006). När det 

gäller värderingar och normer för vad som förväntas gälla för kvinnligt och manligt genus så 

finns dessa underförstådda och reproducerade i en mängd olika typer av material som 

exempelvis magasin, reklam, marknadsföringsmaterial där olika genusrelaterade 
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tillskrivningar kan ligga inbäddade i vad som förefaller vara oskyldiga uttryck, poser eller 

situationer (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004).   

 

2.5 Begreppet kvinnlighet 

Då begreppet kvinnlighet används i uppsatsen syftar detta till de normer och värderingar 

som ger prägel till begreppet. Kvinnlighet är alltså inget givet utan begreppet får sin 

innebörd genom samhällets sociala konstruktioner, där medierna till viss del bidrar till 

konstruktionen av begreppet. Detta synsätt grundas på Anja Hirdmans definition av 

kvinnlighet i hennes avhandling Tilltalande bilder. Hon skriver att vi lever i en kultur där 

mediernas definitioner av omvärlden är allt mer avgörande för hur vi väljer att uppfatta 

världen. De presenterar världen genom ett urval av händelser, personer och skeenden och 

låter läsarna sedan blicka in mot denna värld. Detta gäller således även konstruktionen av 

begreppet kvinnlighet (Hirdman, 2001).  

Madeleine Kleberg kallar begreppet kvinnlighet för en identitetskonstruktion. Hon menar att 

denna identitetskonstruktion är en iscensättning över kvinnlighet. Alltså att begreppet 

kvinnlighet får sin innebörd och betydelse genom de sätt på vilka det talas om kvinnlighet. 

Kvinnlighet är alltså något som formas och används socialt och som därmed får sin innebörd 

(Kleberg, 2006). Det är ett socialt konstruerat begrepp och det är med denna bakgrund som 

begreppet kvinnlighet används i denna undersökning.  

 

2.6 Medielogiken 

För att förklara begreppet medielogik kan man säga att det handlar om strävan efter att 

skapa medieprodukter som tillskrivs och bibehåller stor uppmärksamhet genom att 

exempelvis vara iögonfallande, väcka känslor eller stimulera ett visst intresse hos 

mottagaren. Medielogikens betoning på det dramatiska och sensationella är en tendens som 

blivit allt mer framträdande i dagens medieklimat. Vackert utseende, idérikedom och 

överraskande händelser är andra exempel på sådant som tenderar att värderas högre än 
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själva sanningshalten och relevansen i medieprodukter som påverkas av medielogiken (Mc 

Quail, 2005).  

En annan sak som hör medielogiken till är personifiering. Genom att låta en person 

representera ett ämne blir det mer konkret, intressant och läsaren kan möjligen identifiera 

sig med denne (Mc Quail, 2005). Ofta får vi läsa om personers privata tragedier eller 

framgångar. Detta personliga perspektiv hjälper medierna att etablera en kontakt till 

publiken baserad på igenkännande med det som sägs och visas. Inom medieforskningen är 

det intressant att se vilka tekniker och retoriska grepp som medierna använder sig av för att 

skapa dessa band till publiken (Hirdman, 2001).  

Medielogiken tar sig även uttryck i de journalistiska arbetsformerna och de krav som ställs 

på medieinnehållets format. Innehållet i medierna följer standardiserade format som 

grundas i medierade och kulturella traditioner. Tidspress och begränsningar gällande 

utrymmet i medierna är exempel på sådant som påverkar medieinnehållet. Journalistiken 

ska alltså produceras i ett högt tempo, skrivas i korthet och präglas av omedelbarhet (Mc 

Quail, 2005).  

I denna studie utgått från att Må Bra, såsom många andra populärjournalistiska produkter är 

präglat av olika medielogiska uttryck och att medielogiken även har påverkat journalisternas 

arbetsformer i skapandet av magasinets innehåll. När analysen av personporträtten 

genomfördes framträdde en hel del kopplingar till medielogiken. Dessa kopplingar redovisas 

och diskuteras vidare i kapitel 5 - Resultat och analys. 

 

2.7 Den kommersiella mediemarknaden 

Det huvudsakliga målet för medier på den kommersiella marknaden är få så hög 

vinstmarginal som möjligt. Detta görs genom att hitta strategier för att fånga in den största 

möjliga köpstarka publiken (Gripsrud, 2002). Därmed styrs innehållet i de vinstdrivande 

medierna till ett visst format för att vara attraktivt och säljande på mediemarknaden. 

Kommersiella medier som exempelvis magasin tenderar att publicera material som är ytligt, 

likgiltig, nöjesinriktat och som lägger fokus på dramatisering och personifiering. Detta helt 
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enkelt för att när innehållet berör läsaren så lockar det till konsumtion och mediet säljs på 

marknaden. Jakten efter konsumenter resulterar i att det fundamentala för de kommersiella 

medierna blir att få så stor vinst som möjligt och därmed påverkas innehållet (Mc Quail, 

2005).  

Den kommersiella mediemarknaden spelar även på att erbjuda publiken olika livsstilar, där 

man genom val av innehåll i medieprodukten försöker attrahera en bestämd målgrupp för 

att locka denna till konsumtion. Varor som konsumeras har ett värde som livsstilstecken och 

blir därmed även tecken på en viss identitet. Många medier använder sig av 

marknadsforskning för att kartlägga hur dess publik är sammansatt gällande ålder, kön, 

utbildning, yrke, inkomst, värderingar och livsstil men även vad publiken vill ha ut av 

medieprodukten, vad de gillar och ogillar. Detta för att kunna skapa medieprodukter som 

publiken vill ha och därmed öka försäljningen. För kommersiella medierna, som exempelvis 

magasin, handlar det främst om att locka stora, unga och rika grupper av människor snarare 

än små grupper av äldre människor. Detta eftersom den förstnämna gruppen är den mest 

köpstarka (Gripsrud, 2002).  

MåBra är ett magasin som verkar på den kommersiella mediemarknaden och därmed har jag 

i denna undersökning utgått från att dess material till viss del påverkas av marknaden 

specifika krav på innehåll som till viss del kan förklaras med de krav på försäljning som äger 

rum på den kommersiella mediemarknaden.     
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3. Teorier och tidigare forskning  

Detta kapitel inleds med tre avsnitt om tidigare forskning som relaterar till väsentliga 

ämnesområden i denna uppsats såsom könsidentiteter, femininitet och fetma. Därefter görs 

en närmare beskrivning av de teoretiska plattformer som undersökningen vilar på nämligen 

forskningstraditionen cultural studies och socialkonstruktionismen. Kapitlet avslutas med en 

djupgående förklaring av begreppet representation. 

 

3.1 Tidigare forskning om konstruktionen av könsidentiteter 

Thomas Johansson är professor i socialpsykologi vid Göteborgs universitet. Han har skrivit 

avhandlingen ”Den skulpterade kroppen” (1997) som dels är en studie av den samtida 

gymkulturen men också en analys av konstruktionen av könsidentiteter i 1990-talets Sverige. 

Han visar bland annat på att det finns olika bakomliggande faktorer som bidrar till det ökade 

intresset för kroppen i dagens samhälle. Som exempel nämner han den ökade fokuseringen i 

massmedierna på den unga vackra kroppen och den ökade framväxten av en mängd olika 

kroppstekniker såsom exempelvis bantning och olika träningsmetoder (Johansson, 1997). 

Kontentan av Johanssons forskning är att den samtida människan är fångad i en paradox. 

Han menar att för att en människa ska kunna njuta av sin kropp måste denne ständigt ägna 

sig åt att försöka förbättra sitt yttre. Johansson skriver att för att begäret efter ett vackert 

yttre ska kunna tillfredställas så måste begäret disciplineras. Han menar att syftet med att 

träna, äta hälsosamt och andra levnadsregler är att kunna leva det goda livet, det med en 

estetiskt vacker kropp. Men vad som i själva verket sker är alltså att man hamnar i en 

process där man bygger sitt eget fängelse, där det inte går att skilja begär från disciplin; det 

ena resulterar i det andra. Den estetiserade kroppen har alltså blivit något av ett 

självändamål. Njutningen av att ha en perfekt kropp kan därmed även bli till en plåga. Detta 

därför att en person som har en ”perfekt kropp” måste utveckla ett självkritiskt 

förhållningssätt till sin egen kropp och ha en strikt disciplin för att hålla uppe den vackra 

ytan. Därför är det vanligt att människor som dras in i den medialiserade kroppsmarknaden 

får stora problem med sin självbild (Johansson, 1997). 
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3.2 Tidigare forskning om skapandet av femininitet 

Den brittiske sociologen Beverly Skeggs har skrivit boken The formation of class and gender 

(1997). Hon har kommit fram till en del intressanta aspekter gällande begreppet femininitet, 

hur det skapas, vad det inrymmer för betydelser och hur det framträder i textuellt 

medierade diskurser såsom exempelvis bantningsdiskursen i kvinnomagasins reportage.  

 

Själva begreppet femininitet inrymmer olika betydelser för olika människor. Det kan 

definieras utifrån exempelvis klass, ras, ålder och nationell tillhörighet. Femininitet är inte 

heller knutet till det biologiska könet. Såväl kvinnor som män kan ge uttryck för femininitet 

respektive maskulinitet. Begreppet kan även innefatta ett visst värde och bedömas olika 

beroende på vilket sammanhanget är. Tillexempel kan samma typ av femininitet ha högt 

värde och ge stora fördelar på äktenskapsmarknaden men på arbetsmarknaden kan denna 

femininitet vara ytterst negativ för personen i fråga. Femininitet kan alltså både vara en 

tillgång för kvinnan, något att investera i liksom att det kan vara något negativt, allt 

beroende på sammanhanget (Skeggs, 1997).  

 

Betydelsen för begreppet femininitet skapas till viss del genom hur det framträder i textuellt 

medierade diskurser. Innebörden av femininitet formas dels i själva skapandet av diskursen 

och dels i hur texter organiserar kvinnors handlingar såväl i texten som av texten. Detta visar 

alltså på att innebörden av begreppet femininitet skapas delvis i medietexter och delvis av 

medietexterna. Ett annat exempel på hur innebörden av begreppet femininitet delvis får sin 

betydelse är utifrån kvinnors egen upplevelser av vad som kan tillskrivas gruppen kvinnor 

(Skeggs, 1997).  

 

Kopplingen mellan femininitetsbegreppet och denna undersökning är att de personporträtt i 

MåBra som innehåller diskursen femininitet, till viss del skapar och reproducerar betydelsen 

av begreppet. De citat som används i porträtten vittnar om kvinnornas egna upplevelser av 

vad det är att vara kvinna vilket därmed också bidrar till att ge begreppet en viss betydelse.  
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3.3 Tidigare forskning om medier och fetma  

Medie- och kommunikationsforskaren Helena Sandberg, vid Lunds universitet har skrivit 

avhandlingen Medier och fetma: en analys av vikt (2004) där hon studerar hur dagspressen 

gestaltar och rapporterar om övervikt, om dem som bär på övervikt och tänkbara 

konsekvenser av rapporteringen. Jag fann hennes avhandling väldigt intressant och här 

nedan nämns några av de resultat som jag anser har störst relevans och tydligast kan 

kopplas till denna undersökning.  

Övervikt behandlas i stor utsträckning i dagspressen som ett kosmetiskt problem och 

reduceras därmed till en fråga om skönhet och utseende. När övervikt reduceras till en fråga 

om utseende och skönhet stigmatiseras de överviktiga. Rapporteringen tenderar nämligen 

lätt att slå över till lyteskomik och därmed tas inte problematiken på allvar. En följd av den 

starka kopplingen mellan övervikt och utseende som så ofta görs i dagspressen, kan tänkas 

bli att det blir svårt att tala om hälsoproblematiken utan att såra eller förolämpa människor 

(Sandberg, 2004).   

En annan sak som är tydlig i dagspressens rapportering om övervikt är att mat förs fram som 

ett ”botemedel” mot övervikten. Det vill säga att om man äter enligt de råd och tips som ges 

i artiklarna så följer löften om att bli både smal och vacker (Sandberg, 2004).  

Den existerande stigmatiseringen av överviktiga späds många gånger på av före detta 

överviktiga personer. De får ofta komma till tals i så kallade ”framgångshistorier” som 

berättar historien om en människa före och efter en viktnedgång. De intygar de överviktigas 

uselhet genom att med förakt och med känslor av äckel ta avstånd från sitt forna jag, där 

även deras viktminskning är en slags uppenbarelse om detta. Det Sandberg frågar sig är hur 

fördomar mot överviktiga ska kunna motarbetas när inte ens dem som vet hur det är att 

tillhöra de överviktigas krets visar sympati eller förståelse (Sandberg, 2004).  

Vanligen rapporterar dagspressen om betydelsen av att äta rätt mat i mindre portioner och 

motionera regelbundet för att bli av med övervikten. Vad som sker i och med dessa artiklar 

är att läsaren uppmuntras till att ge sig in i olika kroppsprojekt. I dessa artiklar får individen 

en plötsligt ökad handlingskraft och målet tycks i regel alltid vara att bli vacker snarare än 

frisk. Det tycks alltså främst vara individens engagemang och ambitioner som styr hur väl 
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han eller hon lyckas med sin viktnedgång. Generna spelar i dessa sammanhang ingen 

nämnvärd roll för viktnedgången (Sandberg, 2004). 

Bantning beskrivs nästan alltid som något lyckosamt och något som ”går som på räls”. Det 

paradoxala med att viktnedgång framställs som enkelt och oproblematiskt framträder då de 

ställs i relation till den officiella överviktsstatistiken som visar på att antalet överviktiga blir 

allt fler och fler i dagens samhälle. Detta torde inte vara kontentan om det hade varit så lätt 

och oproblematiskt att gå ner i vikt som det så ofta beskrivs i dagspressen (Sandberg, 2004).  

Sandberg tar även upp genusperspektivet. Ofta presenteras övervikt som ett kvinnoproblem 

på såväl manifest som latent nivå. De överviktiga kvinnorna representeras som motbjudande 

och det tycks vara okej att uttrycka avsky eller äckel inför dem. Den kvinnliga 

viktminskningen tycks ändra hela kvinnans existens och person varpå det blir än mer 

betydelsefullt och nödvändigt för henne att gå ner i vikt. Kvinnorna är dessutom i stor grad 

ansvariga för kommande generationers vikt och kroppsliga föreställningar. I många av de 

artiklar som handlar om vikt representeras kvinnor stereotypt. Hon kopplas till den privata 

sfären med ansvar för barnen, barnuppfostran, familjens dagliga kostintag med mera. 

Artiklarnas rapportering om övervikt bidrar alltså till att den etablerade könsordningen lever 

vidare (Sandberg, 2004).  

Min undersökning relaterar till Sandbergs genom att den ämnar avslöja de budskap som 

MåBra skapar om kvinnliga normer och kroppsideal, två ämnen som ofta kopplas samman 

med vikt och bantning. Samtliga ovannämnda forskningsresultat har knutits samman med 

denna undersökning i kapitel 5 - Resultat och analys, och diskuterats vidare i kapitel 6 – 

Slutsats, varpå de får relevans för denna undersökning.  

 

3.4  Cultural studies  

Forskningsfältet cultural studies är en bred benämning på ett mångdisciplinärt fält med 

inslag från såväl sociologin, etnologin, medievetenskapen, litteraturvetenskapen som 

antropologin och många fler. Detta kan ses som väldigt pluralistiskt men försvaras med att 

fältet ringas in med dess teoretiska influenser och som därmed bidragit till hur cultural 
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studies formats. Den brittiske sociologen Stuart Hall är en av de mest välkända grundarna till 

cultural studies traditionen (Lindgren, 2005).   

När det gäller synen på kultur inom detta forskningsfält så ses den som ett helt sätt att leva, 

alltså inte att kultur endast är vissa föremål eller texter. Inom cultural studies finns en 

tradition av att undersöka vardagsliv och kulturella aktiviteter så som exempelvis 

mediekonsumtion. Huvudpoängen i denna tradition har alltid varit att publiken förhåller sig 

aktiv till medierna och själva plockar ut det som de har användning av för egna kulturella 

aktiviteter, intressen, värderingar och normer (Gripsrud, 2002).   

Magasinet MåBra är skapat i ett kulturellt sammanhang. Den kulturella kontext som 

magasinet är skapat i och de facto att magasinet är en kulturell produkt spelar in på hur och 

varför texterna ser ut som de gör, vilka underliggande budskap som finns i dem och som i sin 

tur säger något om samhällets värderingar och normer. Därför utgår jag från detta 

forskningsfält. Vidare kommer jag att använda mig av socialkonstruktionismen som teoretisk 

plattform, som även är ett centralt perspektiv inom cultural studies. 

 

3.5 Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism är en benämning på en rad olika teorier om kultur och samhälle. Då 

det finns många och varierande socialkonstruktionistiska angreppsätt så är det 

problematiskt att göra en entydig beskrivning av begreppet eller påvisa något bestämt 

kriterium för begreppet. Dock finns det fyra premisser som binder samman fältet. I 

utgångspunkterna resoneras det kring hur vi människor, socialt och kulturellt konstruerar 

våra sanningar, vår kunskap om världen och de vi anser vara objektiva fakta (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

Första premissen kallas för En kritisk inställning till självklar kunskap. Här menas att vår 

kunskap om världen och våra världsbilder inte kan betraktas som objektiva sanningar eller 

spegelbilder av verkligheten. Våra kunskaper om världen är snarare produkter av vårt sätt 

att kategorisera världen. Världen är alltså tillgänglig för oss genom våra kategorier (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Som en del av flera olika processer så antas denna så kallade ”kunskap om världen” till viss 

del skapas utifrån populärkulturella texter. Dessa texter både konstruerar världen och är 

konstruerade i den värld vi lever i. Det vill säga att ”vår världsbild” och ”våra kategorier” 

återspeglas i texterna samtidigt som texterna i sig spelar en väsentlig roll i själva skapandet 

av just dessa ”kategorier” och ”världsbilder” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

I min undersökning återspeglas denna premiss (en kritisk inställning till självklar kunskap) 

genom att den valda empirin från MåBra får representera de populärkulturella texterna som 

alltså är en del i processen där vi får vår kunskap om världen.   

Andra premissen benämns som Historisk och kulturell specificitet. Med detta menas att 

människan i huvudsak är en historisk och kulturell varelse och därmed är vår syn på världen 

och vår kunskap om den alltid präglad av kulturen och historian. Vårt sätt att uppfatta 

världen och det sättet vi representerar världen på är alltså kulturellt och historiskt specifikt 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Även denna premiss återspeglas i min undersökning. Antagandet om att vår kunskap om 

världen är kulturellt och historiskt präglad innebär i sin tur att populärkulturella produkter 

såsom MåBra är en produkt av denna värld och därmed också präglad av kulturen och 

historiken.  

Den tredje premissen är Sambanden mellan kunskap och sociala processer. Med detta 

menas att det sättet vi uppfattar världen på skapas och upprätthålls i sociala processer. När 

vi samtalar med våra medmänniskor så frambringas kunskap, antingen genom att man 

tillsammans bygger upp gemensamma sanningar eller att man tvistar om vad som är sant 

eller falskt (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

Gällande denna premiss så kan undersökningens empiri ses som en spelplats som erbjuder 

läsarna en gemensam världsbild som representerar sanningar om sådant som tas upp i 

MåBra Lättviktarna. Personporträtten formulerar premisser och erbjuder olika 

tolkningspositioner för läsarna. De kan alltså ses som en del av det som läsarna samtalar om 

och som de antingen kan bygga upp gemensamma sanningar kring eller vars innehåll de kan 

ställa sig kritiska till eller klassa som osanningar.  
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Den fjärde och sista premissen är Samband mellan kunskap och social handling som handlar 

om att i en bestämd världsbild blir vissa former av handlingar naturliga och andra handlingar 

blir otänkbara. Beroende på vilka sociala världsbilder en person har så försöker han eller hon 

att hålla sig till vissa typer av sociala handlingar som anses vara naturliga. Alltså blir 

kopplingen att våra kunskaper och våra sanningar får sociala konsekvenser. Vi beter oss 

alltså på ett visst sätt beroende på vilka världsbilder vi har (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Den fjärde och sistnämnda premissen hjälper till att motivera varför denna undersökning 

med dess empiri är viktig och relevant. Enligt denna premiss är det viktigt att klarlägga vilka 

världsbilder som skapas i populärkulturella texter, som exempelvis de som formas i 

personporträtten Månadens MåBra Lättviktare och hur dessa ser ut. Detta eftersom de 

världsbilder som skapas i dessa populärkulturella material till viss del kan få faktiska 

konsekvenser i det reella livet i form av människors sätt att tänka och agera. 

Det som dock bör förtydligas är att populärkulturella texter står för en del av hur vi skapar 

vår kunskap om världen, detta tillsammans med socialisationsprocesser (sociala processer 

som äger rum på exempelvis arbetsplatser, skolor, dagis), familje- och kompisrelationer, 

utbildning med mera. Vi producerar alltså vår kunskap i en mängd olika sociala och kulturella 

sammanhang. Medieproduktionen är ett exempel på ett sådant kulturellt sammanhang som 

i sin tur består av en mäng olika medier som magasin, tidningar, tv-program etc. (Gripsrud, 

2002). MåBra är ett exempel på ett magasin med populärkulturella texter och bilder som 

alltså utgör en del i det ständiga skapandet av kunskap om världen.   

 

3.6 Representation  

Begreppet representation är väsentligt inom cultural studies och lanserades först av den 

brittiske sociologen Stuart Hall. Begrepp står enkelt uttryckt för den meningsproduktion som 

sker genom språk, diskurser och bilder (Lindgren, 2005). 

Representation är den huvudsakliga processen där det vi kallar för kultur skapas. Kultur i sin 

tur, handlar enkelt uttryckt om gemensamma föreställningar. Dessa gemensamma 
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föreställningar uttrycks genom språket. Språket blir därmed människans främsta redskap för 

att förstå världen samt skapa mening och utbyta kunskap med varandra, vilket självklart 

förutsätter att människor har gemensam förståelse för språket. Språket opererar som ett så 

kallat representationssystem. Representationssystemet innebär att i själva användandet av 

språket använder vi oss av olika tecken och symboler vilket kan vara ex. ljud, skrivna ord, 

musikaliska toner, elektroniskt överförda meddelanden med mera. Dessa tecken och 

symboler använder vi oss av för att representera något eller för att kommunicera våra 

koncept, idéer och känslor eftersom dessa symboler och tecken står för något. Det är alltså 

delvis via språket som idéer, tankar och känslor representeras i en kultur. Representation via 

språket är därför det centrala i processen där mening konstrueras (Hall, 2001).  

Enkelt sammanfattat kan man säga att representation handlar om hur en given händelse, 

person eller ett föremål får specifik mening beroende på vilka ord som används i berättandet 

om den, vilka historier som berättas om den eller genom de sätt på vilka de klassificeras, 

begreppsliggörs eller värderas (Lindgren, 2005).  

Begreppet representation har två huvudsakliga och relevanta innebörder, att beskriva och 

att symbolisera. Att representera någonting är att beskriva eller avbilda något så att det 

genom dessa beskrivningar, porträtteringar eller fantasier skapas bilder i våra huvuden (Hall, 

2001). Då representation har innebörden av något som symboliserar, står för eller blir ett 

substitut för något annat kan det exempelvis vara det kristna korset som inom kristendomen 

representerar lidandet och korsfästningen av Jesus. Korset har då en symbolisk betydelse 

(Hall, 2001). För att exemplifiera representation med innebörden att beskriva så kan en bild i 

ett magasin på en ung, glad och vältränad kvinna i löpspåret representera välmående och 

lycka. Beskrivningen av kvinnan skapar bilder i våra huvuden och porträtterar hur en lycklig 

och välmående kvinna ska se ut.  

Dessa förenklingar och snäva bilder beskrivs och skapas ofta av dem med makt – exempelvis 

journalister – och beskriver då andras verklighet. Detta kan leda till schabloniseringar som då 

blir kulturellt laddade omtolkningar av exempelvis någon eller några personers kön, etnicitet 

eller identitet. Detta är ett av de sätten som stereotypisering uppstår. Genom att bruka 

representationer, exempelvis i sitt arbete som journalist, så nyttjar man en slags symbolisk 

makt (Hall, 2001).  
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4. Metod  

I detta kapitel görs först en definition av vad som menas med begreppet diskurs och en kort 

sammanfattning av vad metoden kritisk diskursanalys syftar till. Därefter följer ett avsnitt om 

hur jag gjort mitt urval av empirin och en beskrivning av den. Kapitlet innehåller även en 

motivering till mitt val av metod och avslutas med en beskrivning av forskarrollen och 

metodkritik.  

Syftet med min undersökning var ett kvalitativt sådant där det handlade om att leta efter 

implicita och explicita budskap, normer och värderingar, sådant som inte enkelt låter sig 

mätas med kvantitativa statistiska metoder. För att jag skulle kunna nå den kunskap jag var 

ute efter och kunna besvara mina forskningsfrågor krävdes det en kvalitativ metod som 

verktygslåda. Jag gjorde alltså en kvalitativ innehållsanalys av text och bild med metoden 

kritisk diskursanalys, dels utifrån Norman Faircloughs beskrivning av metoden i boken 

Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips (2000), 

och dels med hjälp av Peter Berglez tillvägagångssätt av metoden som beskrivs i Lennart 

Ekström & Larssons bok Metoder i kommunikationsvetenskap (2000). När det gäller 

bildmaterialet så har det analyserats utifrån metoden bildanalys med utgångspunkt i Bitte 

Allinge-Odes beskrivning av metoden i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2000).  

 

4.1 Begreppet diskurs  

Enkelt uttryckt kan man säga att diskurs är ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen, 

eller ett utsnitt av världen (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Fenomenet diskurs handlar 

om rådande och styrande betydelsemönster (Lindgren, 2005). Begreppet rymmer en idé om 

att när vi uttalar oss om något så gör vi det med ett språk som är strukturerat i olika 

mönster. Våra uttalanden om något följer alltså vissa mönster som finns i språket och som 

yttrar sig på olika sätt beroende på vilket socialt sammanhang vi befinner oss i (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

Följaktligen kan diskurs betecknas som social interaktion, människors gemensamma 

användande av språk (Ekström & Larsson, 2000). För att ge några exempel så kan man tala 
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om t.ex. den medicinska diskursen eller den politiska diskursen. Inom varje diskurs finns det 

alltså bestämda mönster gällande hur man talar om något. Norman Fairclough poängterar 

att diskurser bidrar till att skapa den sociala världen men påpekar även att diskurs bara är en 

bland flera aspekter som styr social praktik (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.2 Diskursanalys  

Diskursanalysen är sedan ett sätt att analysera de bestämda mönstren i språkbruket som 

används olika inom varje diskurs (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Dock ska det klargöras 

att diskursanalys inte bara är en enda ansats utan det är ett samlingsnamn för fler olika 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som kan användas på flera olika sätt, i 

många olika typer av undersökningar och inom många olika sociala områden. 

Diskursanalysen är alltså en sammanlänkning av olika teorier och metoder (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000).   

Utgångspunkten i alla typer av diskursanalyser är att vårt sätt att tala på inte neutralt 

avspeglar världen, våra identiteter och sociala relationer. Det är sättet som vi talar om dessa 

fenomen som spelar en aktiv roll i själva skapandet och förändringen av vår uppfattning om 

dem (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

Det centrala i Faircloughs perspektiv av den kritiska diskursanalysen är att diskurs är en viktig 

form av social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 

relationer, inklusive maktrelationer och samtidigt formas av andra sociala praktiker och 

strukturer. Diskursanalys handlar enligt Fairclough om empirisk forskning som undersöker 

språkbruk i vardaglig social interaktion. Han anser att det är viktigt att forskning bedrivs där 

man systematiskt analyserar exempelvis tal och skriftspråk i massmedierna eller i intervjuer. 

Just textanalys är en vedertagen metod för att läsa av diskursiva processer som framställts 

genom språket i materialet man undersöker (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).   

Huvudsyftet med den kritiska diskursanalysen är att visa på förbindelserna mellan diskursiva 

praktiker och bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och strukturer (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Som tidigare nämnt så kan livsstilsmagasin som MåBra, liksom andra medier, inte betraktas 

som direkta avspeglingar av en sann verklighet. Språket som används i MåBra:s texter och 

bilder är strukturerat enligt vissa mönster och följer vissa mönster. Det undersökta 

materialet inrymde olika typer av diskurser. MåBra:s journalister och fotografer skapar dessa 

diskurser utifrån hur de använder språket. Språket spelar alltså en aktiv roll i själva 

skapandet och förändringen av vår uppfattning om diskurserna i magasinet.  

För att kunna skönja vilka kvinnliga normer, värderingar och kroppsideal som inryms i 

personporträtten så var diskursanalysen, med sin inriktning på hur språket skapar 

verkligheten, det verktyg som jag ansåg var mest lämpligt för syftet med min undersökning. 

Det som talade för användandet av denna metod var att den gav mig redskap som gjorde 

det möjligt att visa på förbindelser mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och 

kulturella utvecklingstendenser och strukturer i samhället, vilket ideal och normer är 

exempel på. Metoden gav mig även möjligheten att skönja utsagor i materialet som genom 

reproduktion blivit accepterade som vedertagna sanningar. Sammanfattningsvis var det en 

användbar metod för att kunna skönja förhållandet mellan hur språket brukades i bild och 

text, och bredare samhälleliga praktiker.    

 

4.3 Urval och beskrivning av empiriskt material  

Att denna undersökning grundades på just livsstilsmagasinet MåBra och inte på något annat 

magasin var av den enkla anledningen att jag själv aldrig tidigare hade läst magasinet. 

Tanken var först att göra en jämförande studie med ett liknade magasin, nämligen 

hälsomagasinet iForm. Detta ändrades dock då jag läste bilagan MåBra Lättviktarna med 

dess personporträtt Månadens MåBra Lättviktare. Jag fann dessa väldigt intressanta ur ett 

analytiskt perspektiv. Det intressanta låg i den känsla jag fick av att dessa porträtt utnyttjade 

och spelade på människors desperata önskan om en estetiskt vacker kropp. Det var främst i 

dessa personporträtt som jag tyckte mig kunna skåda hur ideal och normer låg inbäddade i 

materialet, vilket var en intressant utgångspunkt för undersökningen. I hälsomagasinet 

iForm fanns inga liknande porträtt som skulle kunnat jämföras med Månadens MåBra 

Lättviktare. Därmed blev detta en undersökning koncentrerad endast till personporträtten i 

MåBra:s bilaga.  
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Empirin samlades in genom att jag kontaktade MåBra:s chefredaktör Liselotte Stålberg och 

frågade om hon kunde tänka sig att bidra till min forskning genom att sända över den 

senaste årsupplagan av magasinet, vilket hon gjorde.  

Mitt undersökningsmaterial består alltså av de tolv personporträtt som går under 

benämningen Månadens MåBra Lättviktare i livsstilsmagasinet MåBra:s viktbilaga MåBra 

Lättviktarna från 2007. Bilagan MåBra Lättviktarna medföljer samtliga 12 nummer av 

magasinet. Det är dels magasinets viktklubb som bilageform men viktklubben finns även på 

internet (www.mabra.com). Bilagan har ett omfång om ca 30 sidor. Personporträtten 

Månadens MåBra Lättviktare handlar alltid om en person, i regel en kvinna, som gått med i 

viktklubben och i magasinet berättar sin framgångshistoria – hur hon lyckades gå ner i vikt.  

Samtliga personporträtt lyfts fram med en puff på magasinets omslag och magasinet själv 

beskriver viktklubben och dess bilaga som en succé (MåBra nr 5 maj 2007, bilaga MåBra 

Lättviktarna). Detta vittnar om att personporträtten har en central roll i magasinets innehåll 

och därmed troligtvis även för läsarna av magasinet. Denna insinuerade relevans var för mig 

avgörande i val av empiri, dock är det inget kvalitativt argument eftersom en kvalitativ 

undersökning inte behöver motiveras med exempelvis ansenlig relevans eller 

omfångsmässig stor spridning. Valet av empiri grundas snarare på ett resonemang om att 

det sättet som MåBra skriver om kvinnan i dessa personporträtt säger något om kvinnliga 

normer och kroppsideal som är rådande i dagens samhälle.  

 

4.4 Tillvägagångssätt - Kritisk diskursanalys av text.  

Jag gick grundligt igenom samtliga texter i personporträtten och kombinerade såväl Norman 

Faircloughs som Peter Berglez tillvägagångssätt av hur en kritisk diskursanalys ska gå till. Jag 

började med att göra en testanalys med samtliga frågor från de båda forskarnas definition av 

metoden. Dock visade det sig att alla frågor inte var relevanta att ställa till min empiri och 

därför plockades några av dem bort. De frågor som återstod och som jag använde mig av i 

den kritiska diskursanalysen av mitt material är de som återfinns i bilaga 3; Kritisk 

diskursanalys – frågor som ställts till textmaterialet. 
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Fråga 1-4 är tagna utifrån Peter Berglez definition av hur en kritisk diskursanalys genomförs 

på en nyhetstext. Trots att min empiri inte var av nyhetskaraktär så ansåg jag att dessa 

frågeställningar var till stor hjälp i den kritiska diskursanalysen av mitt utvalda material och 

därför använde jag mig av dem. Dessa frågor kompletteras med fråga 5-7 tagna från 

Faircloughs tillvägagångssätt av en kritisk diskursanalys och frågeformulären avslutas med en 

frågeställning gällande intertextualitet som också hör den kritiska diskursanalysen till.  

De frågor som ställts till materialet ligger både på ett mer övergripande meningsskapande 

plan, så kallad makronivå, och på mikronivå där en mer detaljerad studie av empirin gjorts 

bland annat genom analys av den lexikala stilen. Att analysera den lexikala stilen handlar om 

att undersöka ordvalen i personporträtten, sådana som förmedlas och uttalas i 

personporträtten och sådana ordval som tillskrivs de porträtterade människorna (Berglez, 

2000). Frågeformulärets avslutande fråga gällande intertextualitet handlar om relationen 

mellan texterna och mellan bilderna. Det handlar alltså om att se till texter och bilders 

relationer till varandra, att se det större sammanhanget som de verkar i och som ger dem 

viss mening och betydelse (Hall, 2001).  

 

4.5 Tillvägagångssätt - Bildanalys 

Då bilder alltid förekom i samband med de undersökta texterna så var det en självklarhet att 

dessa också skulle analyseras, eftersom bild och text samspelar. Bildanalysen grundades på 

ett urval av element från Bitte Allinge-Odes definition av hur en bildanalys genomförs. 

Frågeställningarna återges i bilaga 4; Bildanalys – frågor som ställts till bildmaterialet. I 

analysen studerades dels bildernas manifesta nivå, det som man uppenbarligen kan se i 

bilden och vara överens om, och dels dess latenta nivå. När det gäller den latenta nivån 

ställdes frågor till materialet som handlade om teckenkedjor och vad i bilden som gjorde att 

vissa tolkningar kunde göras av den. Teckenkedjor handlar om att se till hur bildens olika 

delar kan sättas samman och därmed bilda en viss mening. Det kan exempelvis handla om 

att en leende mun, träningskläder och en smal kropp kopplas samman i en teckenkedja som 

skapar meningen att viktnedgång är synonymt med lycka. Dessutom analyserades bildernas 
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mening i relation till den text som de är kopplade till men även meningsskapandet som 

uppstår då bilderna ses i relation till varandra, alltså intertextuellt.  

 

4.6 Forskarroll och metodkritik 

Som forskare med kritisk diskursanalys som metod, är ens roll inte att få fram vad som 

verkligen sägs i texten eller bilden. Eftersom jag utgick ifrån en teori om att det inte finns 

någon bestämd verklighet, några utsagor som är sanna eller falska beskrivningar av 

verkligheten så skulle jag heller inte försöka kartlägga sanningar. Istället handlar det om att 

undersöka diskurserna i sig i texterna och bilderna. Man undersöker alltså hur vissa utsagor 

helt naturligt blir accepterade som sanna och andra inte. Som forskare ska man försöka se 

vilka mönster som finns i materialet, hitta teman och i ett senare stadium diskutera kring 

vilka sociala konsekvenser dessa diskursiva framställningar av världen an tänkas få (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Om man som forskare använder sig av den kritiska diskursanalysen som metod är det 

otroligt viktigt att försöka gå bortom sina egna diskurser för att ens egna uppfattningar och 

åsikter inte ska prägla undersökningen och dess resultat. Jag har varit medveten om 

problematiken kring denna forskarroll. Att den kan vara komplicerad eftersom man själv ofta 

är en del i den kultur där det material som man undersökt har skapats. Därför måste man 

försöka sätta parentes runt sig själv och sin egen kunskap om världen (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). Jag har försökt komma runt denna problematik genom att i största möjliga 

mån basera och förankra mina analyser, resultat och slutdiskussioner i de tydliga teoretiska 

ramar som jag grundligt beskrivit i kapitel 3 – Teorier och tidigare forskning. Dessutom anser 

jag att jag har använt mig av korrekt beskrivna och relevanta begrepp, vilket också stärker 

tillförlitligheten. Personliga tolkningar har reducerats just genom att materialet analyserats 

och tolkats på ett noggrant sätt med stöd av de tydligt definierade teoretiska och 

metodologiska utgångspunkterna. 

Begränsningen i min undersökning är att uttalanden om magasinet som helhet inte går att 

göra. Detta är jag dock medveten om och anser därför inte att det frånsäger undersökningen 

dess relevans. Denna undersökning granskar den del av tidningen som främst belyser 
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ämnets vikt och det är ett ämne som är högaktuellt och som inbäddar en rad normer, 

värderingar och ideal gällande kvinnlighet och kropp som är ytterst samhällsrelevanta. En 

annan invändning som man kan tänkas ha till denna undersökning är dess relevans då det 

inte görs någon jämförelse med ett annat magasin. Detta var dock inte mitt syfte med 

undersökningen. Mina resultat har därför ställts mot dels en grundligt beskriven teoretisk 

grund och dels mot tidigare forskning inom närliggande ämnesområden såsom vikt, fetma, 

femininitet och genusproduktioner. Detta är inte en jämförande studie och därför bör heller 

inte dess relevans stå och falla med att ingen jämförelse med ett annat magasin gjorts.  
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5. Resultat och analys  

Detta kapitel är en redovisning av de mest framträdande och viktiga resultaten som 

framkom då de tolv personporträtten analyserades gällande text och bild. Genomgående i 

resultatredovisningen görs anknytningar till undersökningens frågeställningarna, kopplingar 

till tidigare forskning och väsentliga begrepp som jag redogjort för. Resultatet styrkts även av 

de metoder och teorier som ligger till grund för undersökningen. 

  

5.1 Den organiserade berättelsen  

Då jag analyserade textmaterialet framträdde ett relativt tydligt och strikt berättelsemönster 

som organiserade händelserna i personporträtten Månadens MåBra Lättviktare i en viss 

följd. I regel inleds personporträtten alltid med en tillbakablick på det liv kvinnan levde innan 

hon bestämde sig för att gå ner i vikt. Detta bygger på kvinnans egna beskrivningar om hur 

det var förr. 

När Sofie Håkansson fick barn för fyra år sedan ramlade hon ner i en svår 

förlossningsdepression. […] Hela tillvaron handlade om att ta sig igenom ännu en dag. 

                       (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2) 

 

När Maria Boström väntade sitt andra barn tillät hon sig att frossa i mat och godis. Magen 

skulle ju ändå bli stor och rund…  

                         (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 9) 

Vad som här blir tydligt är kopplingen till den personifiering som hör medielogiken till och 

som ofta beskriver människors privata tragedier (Hirdman, 2001). Genom de ovannämnda 

exemplen blir det tydligt hur kvinnornas tidigare liv kopplas samman med tragik då det 

handlar om depressioner och en uppgivenhet gentemot den egna kroppen. Genom att vi 

direkt i inledningen av personporträttet får möta kvinnan som får representera ämnet 

viktnedgång så blir det hela mer konkret och intressant samtidigt som det kan ge läsaren en 
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möjlighet att identifiera sig med kvinnan i porträttet. Detta är ett sätt för MåBra att skapa 

ett band till publiken.  

Berättelsemönstret fortsätter sedan med att personen i fråga plötsligt kommer till insikt om 

en nödvändigt viktnedgång, vilket blir startskottet för hela händelseförloppet från överviktig 

till smal. I samtliga porträtt får kvinnan en orubblig beslutsamhet i detta stadium då hon 

bestämmer sig för att gå ner i vikt. Denna beslutsamhet reflekteras det sällan kring. Det är 

något som bara händer.  

 – Jag bestämde mig för att ändra på allt! 

                       (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 11) 

– Från den dagen då jag bestämde mig för att ta tag i vikten på allvar har jag varit envis och 

bestämd mot mig själv. 

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 7) 

Här blir det tydligt är att det främst är kvinnans engagemang och ambition som är det som 

ligger till grund för hennes viktnedgång. Att en människas gener skulle ha relevans för 

viktnedgången är i regel ingenting som verkar ha betydelse då viktnedgång beskrivs i 

Månadens MåBra Lättviktare.   

Trots denna beslutsamhet som kvinnan i porträtten alltid får så behöver hon också alltid 

hjälp på vägen mot en smalare kropp. Det är då MåBra Lättviktarna träder in i kvinnas liv och 

viktklubben blir hennes vägledare till ett smalare jag.  

Det var för ett halvår sedan som Annika bestämde sig för att göra ett nytt ner-i-vikt-försök. […] 

Den här gången var hon fast besluten att lyckas. Annika gick med i MåBra Lättviktarna och fick 

hjälp av våra experter.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 8) 

MåBra Lättviktarna blev räddningen för både själen och formen.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 7) 

Här blir den första konstruktionen av konsekvenser i empirin tydlig. Texterna indikerar att 

om man bestämt sig för att gå ner i vikt så är chansen att lyckas med sin viktreduktion 
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betydligt mycket större om man söker hjälp och vägledning hos MåBra Lättviktarna. 

Resultatet av att kvinnorna tagit hjälp av MåBra Lättviktarna är i samtliga fall av 

personporträtten att de gått ner i vikt.  

Denna framställning kan kopplas till den socialkonstruktionistiska premissen; Sambanden 

mellan kunskap och sociala processer. MåBra kan ses som en spelplats för den process där 

uppfattningar om världen skapas och upprätthålls. Genom denna beskrivning av MåBra 

Lättviktarna som nyckeln till en framgångsrik viktnedgång kan kontentan bli att läsarna 

bygger upp detta till en gemensam sanning. Om detta sker ligger problematiken i att det är 

en alltför förenklad bild av verklighet som framträder i porträtten, den som indikerar att om 

du tar hjälp av MåBra Lättviktarna så kommer du per automatik att lyckas med din 

viktnedgång. Beviset på detta framgår då man ser intertextuellt på personporträtten; 

samtliga porträtterade kvinnor i Månadens MåBra Lättviktare har gått ner i vikt.  

Berättelsemönstret fortsätter sedan att handla om själva processen mot en ny livsstil med 

mer träning, nyttigare mat i mindre portioner och hur kvinnorna går till väga för att 

övervinna de problem som de möter på vägen, vilka känslor de upplever och hur MåBra 

Lättviktarna alltid står vid deras sida. Denna huvudhändelse, viktreduktion kopplas till de 

andra händelserna genom att när viktnedgången väl tar fart så blir det en typ av 

dominoeffekt där allt annat också börjar falla på plats.  

Spiralen hade plötsligt tagit en ny positiv vändning; Karin fick bättre vanor och bättre tankar, 

och det fick henne att må mycket bättre. […] Effekten kom snabbt. Karins ryggvärk försvann 

och midjemåttet minskade.                    

                      (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 6) 

Tanja rivstartade med att hämta upp sin dammiga crosstrainer ur källaren och hon började gå 

mellan en och tre mil om dagen på den. Hon köpte hem en magtränare, hantlar och en 

boxsäck. […] Tanja sattsade stort på att även förändra sina matvanor. […] Det var också slut på 

ursäkter och undanflykter som möjliggjorde fusk.  

                     (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 5) 

Resultatet är alltid detsamma i porträtten, att kvinnan lyckades med sitt mål att gå ner i vikt 

och därefter berättar de om det fantastiska livet som smal och alla fördelar som per 
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automatik följde i samband med viktnedgången. Här blir det alltså tydligt hur den kvinnliga 

viktminskningen tycks ändra hela kvinnans existens och person. Kontentan av detta blir som 

Sandberg (2004) skriver att det genom dessa beskrivningar blir än mer betydelsefullt och 

nödvändigt för kvinnan att gå ner i vikt. 

– Nu har jag en god självkänsla och det har gett mig en utstrålning jag ofta får komplimanger 

för. Jag vågar mer nu […] 

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 1) 

– Min värk i ryggen och knäna är som bortblåst, jag är dessutom mycket bättre i magen. […] En 

annan positiv sak som hänt är att Katharina och Marcus blivit nykära i varandra.   

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 4) 

Här ser vi den tydliga konstruktionen av konsekvenser som utgår ifrån kvinnornas verbala 

kommentarer. Det indikerar att om man lyckas med sin viktnedgång, liksom kvinnorna i 

porträtten, så resulterar detta i en mängd andra positiva effekter. I och med viktnedgången 

växer självförtroendet, det fysiska välmåendet förbättras, man får en utstrålning som är värd 

komplimanger och modet växer. Det görs alltså en direkt koppling mellan viktnedgång och 

lycka, där viktnedgång alltid är något lyckosamt. Dessa kopplingar blir tydliga dels genom 

den lexikala stilen som beskriver den smala kvinnan med positiva termer och dels genom 

bildmaterialet som visar lyckligt leende kvinnor, vilket redovisas i punkt 5.6 – Den sköna 

bilden.  

I detta avseende blir även premissen En kritisk inställning till självklar kunskap framträdande. 

Till viss del får vi vår ”kunskap om världen” utifrån populärkulturella texter såsom 

personporträtten Månadens MåBra Lättviktare. Dessa ”världsbilder” och ”kategorier” 

återspeglas i porträtten samtidigt som porträtten i sig spelar en väsentlig roll i själva 

skapandet av just dessa ”kategorier” och ”världsbilder” (Winter Jørgensen & Louise Phillips, 

2000). En världsbild som skapas är alltså den som indikerar att om man väl lyckas påbörja en 

viktnedgång så går allt som på räls, det uppstår en spiral av positiva händelser. Detta 

kompletteras med att viktnedgång alltid beskrivs som något lyckosamt. Vår kunskap om 

världen utifrån dessa porträtts kategoriseringar och världsbilder kan tyckas vara tillsynes 
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förenklad. Troligtvis finns det även negativa aspekter med en viktnedgång, vilket inte tas upp 

i dessa personporträtt.   

Slutfasen i personporträtten präglas alltid av ett parti där kvinnorna normaliseras genom att 

de ibland kan hända att de äter något onyttigt. Skillnaden från förr är att de nu har kontroll 

och om de nu unnar sig något onyttigt så gör de det med måtta vilket gör att de också lyckas 

behålla sitt nya smalare jag.  

– Jag avstår sällan om någon bjuder på exempelvis tårta men jag tar en bit på en centimeter 

istället för fem centimeter som förr.  

                 (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 12) 

Ibland när Sofie är stressad eller känner sig lite deppig kan suget efter allt vitt bröd bli 

övermäktigt. – Men då tar jag ett par mackor och sedan är det bra. Jag har lärt mig att sätta 

stopp i tid. 

                 (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2) 

När det skrivs att kvinnorna nu har kontroll och kan sätta stopp i tid indikerar detta på att 

deras forna jag som överviktig var en människa utan kontroll och som inte kunde sätta 

stopp. I ett intertextuellt sammanhang då man ser till samtliga personporträtt framträder en 

implicit sanning om att överviktiga inte har kontroll, eftersom det är så som kvinnornas forna 

jag, innan viktnedgången, överlag beskrivs i porträtten.  

Problematiken här blir liksom Sandberg (2004) skriver att denna representation av de före 

detta överviktiga kvinnorna i porträtten bidrar till den fortsatta stigmatiseringen av 

överviktiga. De intygar nämligen de överviktigas uselhet genom att med förakt och med 

känslor av olust ta avstånd från sitt forna jag där deras viktminskning är en slags 

uppenbarelse om detta.  

 

Hon kände sig besviken när hon fortsatte att se gravid ut långt efter att bebisen var född. […] 

Magen välde över jeanslinningen. – Jag är ju ändå tjock, sa jag till mig själv och tog en kaka till.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 6) 
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– Det hjälper att tänka att jag aldrig vill se ut som jag gjorde förut.  

                 (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2) 

– Du var rätt missnöjd med hur du såg ut på bilderna från sommarsemestern, minns jag. Jag var 

inte heller nöjd med mitt utseende. 

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 4) 

Sandberg (2004) skriver att det i artiklar om bantning ofta framträder före detta överviktiga 

som vet hur det är att tillhöra de överviktigas krets men trots detta inte visar sympati eller 

förståelse utan tar avstånd från sitt forna jag. Detta framträder till viss del i porträtten 

genom att kvinnorna uppvisar hur lyckade de är nu som smala vilket indikerar att de inte var 

det som överviktiga eftersom de genomgått en förändring.   

 – Det känns jätte bra! Jag har blivit pigg, stark och har mycket jämnare humör. 

                 (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 9) 

– Det är en underbar känsla att få på sig kläder i storlek 38. Sitter snyggt gör de också! Jag mår 

så mycket bättre med mig själv nu. […] Wow! Är det där verkligen jag? […] Jag känner mig tuff 

och snygg.   

                 (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2) 

Dessa förändringar och stigmatiseringen av överviktiga utvecklas vidare i punkt 5.2 – Förakta 

övervikten och förändra dig. 

Några av de undersökta porträtten avslutas med en ljus framtidsutsikt som även den vittnar 

om det ljuva livet som smal, där kvinnorna beskriver hur bra allt känns nu och därmed tar de 

indirekt avstånd från sitt forna jag. 

– Min dröm är att ha storlek medium när jag gifter mig i september. Och nu har jag äntligen 

nått dit!                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 8) 

– Jag tänkte hela tiden att jag inte vill väga lika mycket igen. Det gjorde att jag fortsatte kämpa. 

Och nu motiverar det mig att hålla min nya vikt. Det är härligt att känna sig fräsch och att orka 

springa till bussen. 

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 3) 
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Första temat är alltså dåtiden; med den misslyckade överviktiga kvinnan, som sedan följs av 

temat förändring; med den motiverade kvinnan och nutid; med den smala lyckade kvinnan 

för att sedan avslutas med temat framtid; där kvinnan nu har kontroll.  

 

5.2 Förakta övervikten och förändra dig 

Personporträtten Månadens MåBra Lättviktare uppmanar till förändring, att läsaren ska ge 

sig in i vad Thomas Johansson (1997) kallar för kroppsprojekt. Läsaren ska inspireras av 

porträtten i ett syfte att försöka bli så som kvinnorna i porträtten beskrivs efter 

viktnedgången; smala och i full fart med att njuta av sitt nya liv. MåBra är en aktiv aktör i det 

rådande medieklimatet där det idag läggs stort fokus på den vackra kroppen som kan uppnås 

genom en mängd olika kroppstekniker såsom exempelvis bantning och träningsmetoder 

(Johansson, 1997).  

MåBra:s personporträtt fokuserar på just detta, att man om man är överviktig bör man ge sig 

in i ett kroppsprojekt för att förändra sig. Resultatet blir att dessa porträtt bidrar till det 

rådande medieklimatets fixering på den vackra kroppen och förakt mot den överviktiga 

kroppen. Det förakt som implicit kopplas till övervikt tar sig bland annat uttryck i 

beskrivningen av kvinnornas förhållande till mat och godis innan viktnedgången.  

Hon bar hem dunkar med saft och åt fikabröd flera gånger om dagen. […]Tillslut vägde Maria 

Segerström 146 kilo.                  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 1) 

– Jag brydde mig inte om vad jag åt […] Jag åt godis varenda dag. Jag ramlade alltid dit […] Jag 

skämdes.                                         

                                                (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2) 

I julas satt godisråttan Tanja Rantala och hennes vänner i soffan och vräkte i sig choklad. De 

mådde illa över sitt frossande och suckade uppgivet över de dåliga vanorna. 

                                    (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 5) 
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Eftersom kvinnorna beskrivs som att de har genomgått en förändring säger texterna implicit 

att deras forna jag som överviktiga var allt annat än vad de är idag. Detta indikerar att 

utgångspunkten som överviktig måste ha varit något helt annat än kvinnans nya fantastiska 

jag som smal, eftersom hon har genomgått en förändring. Som smal beskrivs de, som 

tidigare exemplifierat, som lyckliga, fräscha, pigga, friska och med kontroll över sitt liv. En 

överviktig person som inte genomgått ”förvandlingen” skulle då, enligt detta 

verklighetsperspektiv, präglas av de motsatta egenskaperna som exempelvis dålig 

självförtroende, olust att måna om sitt yttre, introverthet, vara osocial och ha låg självkänsla. 

Detta är ytterligare ett exempel på hur övervikt föraktas i porträtten Månadens MåBra 

Lättviktare.   

Det är vedertaget att kraftig övervikt inte är hälsosamt och att förändra detta – att gå ner i 

vikt - kan medbringa positiva fysiska och psykiska fördelar. Sådana fördelar lyfts fram i 

personporträtten vilket kan tyckas positivt för såväl inspiration som motivation. Det som 

dock blir problematiskt är då överviktiga implicit föraktas i porträtten Månadens MåBra 

Lättviktare vilket även tar sig uttryck i beskrivningen av de kläder de använde som 

överviktiga.   

I stora kläder hade hon gömt ett tiotal extrakilon. 

                 (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 10) 

– För att peppa mig själv har jag behållit min gamla ullkappa från när jag var som störst. Som en 

påminnelse om hur stor jag har varit.      

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 1) 

Ytterst tydligt blir budskapet om den misslyckade och föraktade överviktiga kvinnan i 

bildmaterialets ”före-bilder” som visar kvinnan innan viktnedgång. Detta diskuteras vidare i 

punkt 5.6 – Den sköna bilden.   
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5.3 Viktnedgångens enkelhet 

Till varje personporträtt hör en faktaruta med den porträtterade kvinnans egna tips gällande 

exempelvis kost, motion och motivation, där hon alltså själv får agera expert genom att ge 

råd och tips. De rubriceras exempelvis med ”Checklistan som fixar formen” (Månadens 

MåBra Lättviktare, 2007- nr 9), ”Checklistan som plattar till putet” (Månadens MåBra 

Lättviktare, 2007- nr 6) eller ”Sophies gå ner i vikt-tips” där ett medlemskap i MåBra 

Lättviktarna står högst upp på listan (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2). Något som är 

tydligt i rapporteringen om övervikt är förkunnelserna om att bara man äter enligt de råd 

och tips som ges i artiklarna så följer löften om att bli både smal och vacker (Sandberg, 

2004). Detta är alltså budskap som även reproduceras i Månadens MåBra Lättviktare. 

När en mikroorienterad analys görs på dessa faktarutor framträder indikationen om att 

läsaren, lika lätt som den porträtterade kvinnan, kan gå ner i vikt om hon/han tar till sig de 

enkla och konkreta tipsen. Det implicita budskapet som kan skönjas är det om hur enkelt det 

är att gå ner i vikt. Faktarutorna samspelar med rubrikerna, ingresserna, bilderna och 

bildtexterna i budskapet om lättheten att gå ner i vikt.  

 Jag lärde mig tänka positivt och gick ner 10 kilo  

                                                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 11) 

 Så lätt blev jag av med mitt sötsug – och tappade 12 kilo! 

                                    (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 8) 

Sandberg (2004) skriver om den paradox som uppstår då det allt som oftast i medierna 

beskrivs som till synes enkelt att gå ner i vikt samtidigt som antalet överviktiga i samhället 

blir allt fler. I personporträtten Månadens MåBra Lättviktare kan man se att denna paradox 

reproduceras. Viktnedgången beskrivs ofta som något som går på räls så fort kvinnorna 

bestämt sig för att gå ner i vikt och som därmed med enkelhet övervinns.  

Första månaden försvann 7 kilo i ett huj. Sedan gick det lite långsammare, men fortfarande åt 

rätt håll.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 5) 
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 Vågen svarade snabbt på all rörelse och Karin tappade 5 kilo på bara en månad. 

                          (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 6) 

Ingen av dem hade i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att det skulle gå så snabbt att bli 

av med sammanlagt 50 kilo.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 4)  

Medielogiken och den kommersiella marknadens specifika krav på innehåll kan delvis 

förklara varför materialet i Månadens MåBra Lättviktare ser ut som det gör. MåBra är ett 

populärkulturellt magasin som verkar på den kommersiella mediemarknaden där syftet är 

att sälja så många upplagor som möjligt vilket innebär att man försöker attrahera en så stor 

läsarkrets som möjligt. Dessa krav visar sig i personporträtten genom att innehållet är sådant 

som kan klassas som nöjesinriktat och som lägger fokus på dramatisering och personifiering 

då de i huvudsak handlar om viktminskning, utseende, optimal lycka och välmående 

samtidigt som innehållet erbjuder en bild av en viss livsstil.  

Om man ser till den lexikala stilen blir dramatiseringen tydlig. Perioden innan viktnedgången 

beskrivs med ord som;  

Kilona kom plötsligt smygandes. 

                  (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 7)  

De mådde illa över sitt frossande och suckade uppgivet […] 

                  (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 5) 

Karin tappade sugen, kände att hon hade förlorat kontrollen över sig själv.  

                  (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 6)  

Då viktminskningen beskrivs görs detta också med lexikal dramatik såsom;  

Kilona rasade.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 4) 
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– I början fick jag blodsmak i munnen.  

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 9)  

Kilona rann av henne. 

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 1)  

Den lexikala stilen vittnar om att det genomgående i personporträtten görs försök till att 

beröra läsaren, något som också hör kommersialiseringsteorin till. Materialet väcker många 

gånger känslor och kan därmed stimulera intresset hos mottagaren; att konsumera 

produkten och gå med i MåBra:s viktklubb. Betoningen på det dramatiska och sensationella 

visar på medielogikens relevans i sammanhanget. Dessa lingvistiska uttryckssätt har 

uppenbarligen positiva effekter gällande konsumtionen av magasinet, annars hade de 

troligtvis inte präglat innehållet och ständigt återkomma i magasinets text- och bildmaterial. 

 

5.4 Fly från verkligheten in i drömmen  

Verklighetsflykt och önskeuppfyllande är sådant som också präglar porträtten vilket i sin tur 

indikerar att de är populärkulturella produkter då verklighetsflykt och önskeuppfyllande är 

sådant som hör till populärkulturen (Hirdman, 2001). I personporträtten erbjuds läsaren en 

bild av något bättre, vilket definieras som ett liv som smal och lycklig. MåBra livnär sig på att 

spela på människors hopp, drömmar och möjligheter att föreställa sig något som eventuellt 

kan bli genomförbart – vilket i detta fall kan antas vara magasinets föreställning om att 

läsaren har en egen önskan om viktminskning. I personporträtten visas en utopisk värld där 

kvinnorna är smalare, lyckligare och mer välmående än innan viktnedgången. Detta 

framställs som eftersträvansvärda normer och ideal.  

Anja Hirdman (2001) skriver att förklaringen till att porträtt som Månadens MåBra 

Lättviktare fungerar, lockar och eftersöks av publiken är att innehållet svarar mot verkliga 

behov och begär. Dels ger de människor vad de vill ha men medieinnehållet är också med 

och definierar vad dessa önskningar bör vara (Hirdman, 2001).  
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I MåBra visar sig detta genom att porträtten både definierar vad önskningarna bör vara hos 

läsaren, nämligen ett vackert yttre samtidigt som de ger läsaren vad de vill ha genom att visa 

på framgångssagor som verkar som bevis på att det verkligen fungerar. De porträtterade 

smala och lyckliga kvinnorna i Månadens MåBra Lättviktare är alltså levande bevis på att 

MåBra Lättviktarna fungerar som bantningsmetod. Dock bör man vara medveten om att det 

självklart ligger ett aktivt urval bakom vilka som får framträda i porträtten. Personporträtten 

utgör ett utplock av kvinnor som lyckats med sin viktnedgång med hjälp av MåBra 

Lättviktarna. De historier vi inte får ta del av är om dem som försökt men misslyckats med 

sin viktnedgång trots att de varit med i viktklubben, vilka jag antar existera men inte 

representeras i magasinet. 

 

5.5 Den stereotypa kvinnan  

De aktörer som läsarna möter i samtliga personporträtt är en kvinna i medelåldern som med 

hjälp av MåBra Lättviktarna lyckats gå ner i vikt. Kvinnorna representerar sig själva. I elva fall 

av tolv har kvinnorna en man vid sin sida och i övervägande fall är de mammor.  

Sandberg (2004) skriver att stereotypiseringen dels tar sig uttryck genom att kvinnor ofta 

representeras som ansvariga för kommande generationers vikt och kroppsliga 

föreställningar. I denna undersökning har detta visat sig genom att i flera av 

personporträtten motiverar kvinnorna sin viktnedgång med att det är för deras barns skull, 

alltså just i rollen som mamma.  

– Jag vill se min son växa upp utan diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Dessutom vet jag att det 

finns barn som mobbas i skolan på grund av att deras föräldrar är kraftiga. Det ville jag förstås 

inte utsätta min son för.  

                                           (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 2) 

Kläderna passade inte och backen upp till huset förvandlades till en flåsig utmaning. […]Hon 

ville ju vara frisk och stark för sina två barn.                   

                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 9) 
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De kvinnor som valts ut till porträtten är alltså oftast en representant av den stereotypa 

familjemallen med mamma, pappa och barn. Avsaknaden av homosexuella eller 

ensamstående kvinnor är uppenbar och inte heller presenteras någon kvinna som inte har 

en annan familjesituation än den stereotypa familjemallen, av vad som går att utläsa av 

materialet. Denna avsaknad av variation i urvalet av porträtterade personer gällande 

familjerelation och sexuella läggning anser jag vittna om en förenklad och allt för ensidig 

representation av kvinnan i personporträtten.  

Kvinnorna som får framträda i personporträtten är samtliga vita kvinnor i åldern 26 till 58 år. 

Det finns ingen etnisk variation av intervjupersoner i vad som går att utläsa av empirin. 

Kvinnorna har i de flesta fall svenska namn såsom Katharina Andersson (2007- nr 4) och 

Maria Boström (2007 nr 9). Utifrån bildmaterialet sett är samtliga personer vita kvinnor. De 

stämmer åldersmässigt in på magasinets egen definition av dess målgrupp men någon 

förklaring till att den etniska mångfalden är till synes obefintlig finner jag inte.  

När begreppet kvinnlighet framträder i MåBra så görs detta implicit genom de urval av 

händelser, personer och skeenden som läsarna får blicka in mot. MåBra:s värld där 

kvinnlighet uttrycks är en värld bestående av vita medelålderskvinnor som blivit av med ett 

visst antal kilon och därmed bejakat sin kvinnlighet.  

Kvinnligheten tar sig dels uttryck genom att vara någonting som handlar om att förändra sitt 

forna jag till ett smalare sådant för att bli en vackrare och lyckligare kvinna. Ideal kvinnlighet 

framträder alltså genom beskrivningarna av den nya kvinnan, hon som bantat ner sig och 

därmed blivit lycklig och fått kontroll över sin kropp. Denna fixering vid den estetiskt vackra 

kroppen som dessutom bör smyckas med vackra kläder kopplas samman med begreppet 

kvinnlighet. 

Med en helt ny kropp följde också ett nytt intresse för kläder. – Jag är mer fåfäng och bejakar 

gärna min kvinnlighet […] – Jag har massor av kjolar och i vintras kunde jag köpa mina första 

knähöga stövlar”                    

                                            (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 1) 
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På två månader försvann valkarna och Karin kommer i sina gamla jeans igen. […] – Vilken 

triumf det var när jag bestämde mig för att ta fram mina jeans igen, och de passade perfekt! 

                                                                   (Månadens MåBra Lättviktare, 2007- nr 6) 

 

Denna framställning av kvinnan i porträtten har självfallet även en viss påverkan på hur 

femininitet definieras och reproduceras i MåBra. Som tidigare nämnt definieras femininitet 

utifrån klass, ras, ålder och nationell tillhörighet (Skeggs, 1997). Detta är uppenbarligen 

ingenting som det tas fasta på i dessa personporträtt där såväl mångfald gällande ras som 

nationell tillhörighet till synes helt uteslutits. I vart fall är detta ingenting som poängteras 

eller lyfts fram som något viktigt. Resultatet blir att även femininitet definieras utifrån den 

vita medelålderskvinnan, i Månadens MåBra Lättviktare.  

 

5.6 Den sköna bilden   

Samtliga personporträtt kompletteras med bildmaterial. De finns alltid en före-bild på 

kvinnan innan hennes viktnedgång och en efter-bild när hon lyckats gå ner i vikt.  

Före-bilderna är många gånger i oskärpa där kvinnan i fråga är klädd i stora mörka 

lössittande kläder och oftast med sammanbitna läppar. Hon blickar ner i marken, vänder 

ryggen till kameran, blickar upp under en lugg eller över axeln. Vad dessa bilder konnoterar 

är att kvinnorna innan viktnedgången hade dåligt självförtroende, var olyckliga och inte 

månade om sitt yttre i samma utsträckning som efter viktnedgången. 

Efter viktnedgången poserar de självsäkert med händerna i midjorna, lätt tillbakalutade och 

med stora leenden som utstrålar lycka. Bilderna har ett skarpt fokus där ljuset ofta är i form 

av solljus då de många gånger är fotade utomhus på en grön gräsmatta iförda 

träningskläder, vilket konnoterar friskhet och att hon är fysiskt aktiv. Kvinnorna är ofta 

fotade i rörelse; hoppandes på en studsmatta, på promenad eller på väg upp för en trapp. 

Detta konnoterar framåtanda, styrka och energi. Vad bilderna visar är att kvinnorna nu har 

ett gott självförtroende, de bryr sig om sitt yttre, de är aktiva och framåtsträvande.  
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Före-bilderna är alltid väsentligt mindre storleksmässigt än efter-bilderna och ofta 

uppskjutna i ett hörn på uppslaget. Skillnaden i storlek visar på att före-bilderna inte är lika 

viktiga som efter-bilderna. Fokuset ligger på hur personen i fråga ser ut efter viktnedgången. 

Det är den smala kvinnan som står i fokus, hon är den viktiga vilket man ser genom att efter-

bilderna storleksmässigt dominerar uppslaget. Det är kvinnornas nya smalare kropp som står 

i fokuset i bildmaterialet och som därmed späder på idealet om den vackra kroppen som en 

smal sådan. Det är denna kropp som framställs som eftersträvansvärda eftersom det är 

denna som får störst plats och därmed är huvudfokus på uppslaget.  

Då före- och efterbilden nästan alltid är placerade bredvid varandra kan detta tolkas som att 

meningen är att jämförelser ska göras emellan dem. Dessa jämförelser bidrar till att bilden 

av den överviktiga kvinnan som olycklig reproduceras. Det som blir ytterst tydligt är vad 

magasinet klassar som ideal kvinnlighet och vilka kroppsideal som är eftersträvansvärda, 

alltså så som kvinnan ser ut på efter-bilden. Det är först efter hennes viktnedgång som det är 

väsentligt att porträttera henne på en stor bild i magasinet. Det är denna kvinna som ska 

framhävas.  

Precis som Sandberg (2004) skriver i sin avhandling om fetma så är det i regel alltid så att de 

överviktiga får komma till tals först när de inte längre är överviktiga och då särskilt inom 

genren ”framgångshistorier”; berättelser om människor före och efter en viktnedgång. Det 

blir alltså viktigt att höra en överviktig människas historia först då denna inte längre är 

överviktig. Detta är något som förstärks av bildmaterialet i Månadens MåBra Lättviktare där 

den lilla före-bilden vittnar om att hennes historia i detta stadium inte är lika viktig som 

hennes historia nu som smal; den stora efter-bilden. 

Bilderna har alltså en viktig roll i framförandet av budskapen i personporträtten. De hjälper 

till att förstärka bilden av den misslyckade överviktiga kvinnan och den lyckade smala 

kvinnan efter viktnedgången som även text-materialet vittnar om. När man ser till 

bildmaterialet verkar det som att en viktnedgång leder till lycka eftersom efter-bilderna 

konnoterar just lycka och framgång. Detta uppmanar alltså läsaren till att ge sig in i ett 

kroppsprojekt för att bli så lycklig och vacker som kvinnan på bilden.  
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Vad som blir tydligt är att bildmaterialet och textmaterialet kompletterar varandra gällande 

framförandet av de explicita och implicita budskapen. Dessa förstärks då bilderna och 

texterna sätts i relation tillvarandra och ses utifrån ett intertextuellt perspektiv. På detta sätt 

förstärks alltså de kvinnliga normer och kroppsideal som skådats i empirin.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel har jag fört diskussioner kring vilka slutsatser som kan dras utifrån de resultat 

som framkommit i denna undersökning. Dessa resultat har värderats och diskuterats kritiskt 

i relation till undersökningens syfte, teorier och tidigare forskning. Försök har även gjorts till 

diskussion kring resultatens praktiska användbarhet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutdiskussion 

Med utgångspunkt från de metoder och teorier som jag använt mig av har det blivit tydligt 

att den bild av kvinnan som identifierats kan kopplas till vidare samhällsfenomen. De 

representationer och diskurser som finns inbäddade i empirin kan ses som samhälleliga 

budskap och därmed får resultaten i denna undersökning även relevans i ett vidare 

samhällsperspektiv.  

Genom samhällsrådande ideal och normer ställs det krav på människor att vara och se ut på 

ett visst sätt. Ideal och normer har visat sig leda till stereotypiseringar och fungerar därmed 

som bevarare av könsmaktsordningen samtidigt som de många gånger genererar i olika 

typer av stigmatiseringar av människor och diskriminerar människor.  

Stigmatiseringen i de undersökta personporträtten tar sig uttryck som dubbel bestraffning, 

både genom en kollektiv påverkan och genom en individuell påverkan. MåBra:s 

gemensamma läsargemenskap är kollektivt fördömande gentemot de överviktiga samtidigt 

som individerna i personporträtten framställs som misslyckade då de som överviktiga präglas 

av skuldkänslor och skam. Stigmatiseringen i MåBra Lättviktarna handlar alltså om ett 

nedvärderande utpekande och ett förakt mot dem som bär på en övervikt, då de avviker från 

samhällsnormen om att vara smal. Detta sätt att framställa överviktiga i personporträtten 

genererar i att det omgivande samhället uppmanas att reagera på övervikt som något djupt 

misskrediterande. Vi vet idag att stora delar av den svenska befolkningen brottas med sin 

övervikt och de ständiga uppmaningarna till att kämpa mot övervikten kan ses som ett 

resultat av stigmatiseringen av överviktiga i magasin som MåBra. I kombination med denna 
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stigmatisering som äger rum i MåBra:s personporträtt erbjuds samtidigt en väg ut ur 

övervikten, vilket då är viktklubben som blir en hjälpande hand på vägen mot ett smalare 

jag. Först visar alltså personporträtten på hur hemskt det är att vara överviktig och sedan 

erbjuder de en lösning på problemet, nämligen att ta hjälp av MåBra Lättviktarna för att gå 

ner i vikt.   

De ideal gällande kvinnlighet och den kvinnliga kroppen som framträder i personporträtten 

är de där kvinnan är smal, lycklig, välmående, frisk, fräsch och vårdar sitt yttre. Dessa 

konkreta exempel på hur kvinnan representeras i Månadens MåBra Lättviktare vittnar om de 

normer gällande ideal kvinnlighet och kvinnliga kroppsideal som ständigt produceras och 

reproduceras i vårt samhälle. Eftersom MåBra är en kulturell produkt som skapats i ett 

kulturellt sammanhang späder magasinets framställning av kvinnan på rådande ideal och 

normer i samhället samtidigt som magasinet är med och skapar dessa ideal och normer.  

Det är klart diskriminerande att den smala och till synes lyckliga kvinnan är den som står som 

mall för ideal kvinnlighet. Detta negligerar dem som inte är smala eller lyckliga. 

Reproduktionen av ideal i porträtt som Månadens MåBra lättviktare uppmanar läsaren att 

ge sig in i kroppsprojekt för att förändra det hos den egna kroppen som inte 

överensstämmer med rådande ideal i samhället. Dessa kroppsprojekt innefattar inte bara 

sådant som att äta nyttigt och träna mer för att bli smal utan är en del i det livsstilskoncept 

som är rådande i samhället som handlar om att konsumera sig vacker och lycklig. MåBra 

Lättviktarna är delaktig i denna strävan mot ett vackrare jag. Detta kompletteras dock med 

sådant som bantningspreparat, skönhetsprodukter, gymkulturen, modekulturen och annat 

som späder på ideal och normer gällande hur vi bör se ut och vad vi kan konsumera för att 

möta samhällets riktlinjer för ett vackert utseende.    

Ett resultat som implicit visade sig få stort utrymme i porträtten var det gällande föraktet 

mot överviktiga och kravet på förändring. Det implicita budskapet i porträtten var att 

övervikt, om de så handlar om några få extrakilon eller flertalet, inte är något eftertraktat 

utan något som måste förändras. Då personerna i porträtten tar avstånd från sitt forna jag 

uppstår en problematik kring rådande fördomar om överviktiga som idag existerar i 

samhället. Frågan är hur dessa fördomar ska kunna motarbetas när till och med dem som 

varit överviktiga visar förakt inför sin tidigare kropp. Här blir det alltså tydligt att 
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personporträtten Månadens MåBra Lättviktare inte verkar för att eliminera fördomar om 

överviktiga.  

Ett annat intressant resultat var det gällande den paradox som uppstår i porträtten då 

viktnedgång beskrivs som något enkelt och snabbfixat samtidigt som överviktsstatistiken i 

samhället vittnar om att allt fler blir överviktiga. Kontentan av denna framställning kan 

tänkas vara att den förlöjligar människors tidigare ansträngningar till viktnedgång. Om en 

person har försökt att gå ner i vikt med misslyckats och sedan läser om hur enkelt det 

egentligen är, enligt personporträtten, så påvisar detta personens uselhet och dåliga 

självdisciplin, vilket jag anser vara ett hån mot dem som anstränger sig för att gå ner i vikt. 

De ideal och normer som implicit framställs i Månadens MåBra Lättviktare är sådana som 

länge premierats i det konsumtionssamhälle vi lever i. Skönhet och lycka har blivit likt 

produkter på den kommersiella marknaden som tillskrivs betydelse och relevans genom den 

ständiga reproduktionen av eftersträvansvärd skönhet. Detta kan möjligtvis förklara varför 

sådana ideal och normer lever vidare i medierna. De finns en uppenbar kommersiell vinning i 

att producera material som späder på dessa samhällsfenomen, vilket också kan förklara 

varför MåBra fortsätter att publicera detta material om och om igen, de säljer. 

Kopplingen mellan ett smalt yttre och en inre lycka, som framträder i analysen är inte helt 

oproblematisk. Självklart kan ett självförtroende förstärkas av att man går ner i vikt och 

kanske därmed känner sig vacker. Dock torde självkänsla, välbefinnande och lycka grundas 

på mer komplexa plattformer än enbart ett vackert yttre, mätt enligt rådande ideal. Det 

framstår därför som ett till synes alltför förenklat verklighetsperspektiv om viktnedgång 

skulle per automatik vara en självutlösare för personlig lycka, såsom det beskrivs i 

porträtten.  

Journalister har en slags symbolisk makt genom brukandet av representationer i de material 

de publicerar (Hall, 2001). I de undersökta porträtten kan man se den schablonisering av 

kvinnan som framträder då hennes identitet omtolkas genom representationen av henne. I 

och med detta uppstår en viss stereotypisering av kvinnan. Hon är enligt porträtten en vit 

kvinna, i regel en mamma, har en man vid sin sida och en önskan om att gå ner i vikt. Jag 

anser att MåBra:s representation av kvinnan, genom urvalet av intervjupersoner, 
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stereotypiserar kvinnan och framställer en bild av henne som inte överensstämmer med den 

oändliga variation av kvinnliga individer som lever i vårt samhälle. Vad som dock bör nämnas 

till MåBra:s fördel är att de ”lyckade” kvinnorna har olika kroppsformer och olika målvikter, 

vilket visar på en viss mångfald i porträtteringen. Dock står det fast att det 

eftersträvansvärda alltid är en mindre kroppshydda oavsett om övervikten handlar om några 

enstaka kilon eller tiotal kilon.  

Denna undersöknings relevans förstärks genom att den är viktig för alla dem som läser dessa 

typer av livsstilsmagasin men även i ett vidare samhällsperspektiv. Den kritiska granskningen 

av innehållet och avslöjandet av de budskap och uppmaningar som sänds ut är viktiga att 

föra fram eftersom de inte bara vittnar om ideal och normer i personporträtten utan även 

säger något om normer och ideal i vårt samhälle i övrigt. Dessutom är undersökningen viktig 

för läsarna av MåBra då den ger läsarna en mer nyanserad bild av vad som egentligen 

förmedlas i personporträtten, vilka budskapen är och hur ideal och normer yttrar sig. Genom 

dessa avslöjanden torde läsare inte tillägnar sig innehållet kritiklöst då undersökningen ger 

en djupare analytisk förståelse för innehållet, både vad gäller text- och bildmaterial.  

Dock inte sagt att läsaren är ett offer för porträttens underliggande ideal och normer. 

Kleberg (2006) skriver att studier har visat att kvinnor som läser populärtidskrifter, som 

exempelvis MåBra, har ett relativt kritiskt förhållningssätt till berättelserna i magasinen. Att 

kvinnor konsumerar dessa typer av tidskrifter är för att de roar och fyller ett behov av 

känslomässiga upplevelser samtidigt som de kan ge avkoppling från det vardagliga livet. 

Dock tror jag att ideal och normer som om och om igen reproduceras i medietexter med 

tiden få en viss efterklang i samhället . Att avslöja dessa är ett steg på vägen mot att minska 

de krav som ställs på individen i och med rådande ideal som vi ständigt möter i mediala 

texter och andra sammanhang.  

Förhoppningsvis kan denna undersökning även ha en viss relevans för MåBra:s redaktion och 

redaktioner på liknande magasin. Om redaktionerna tar till sig av de resultat som 

framkommit i denna undersökning så kan det troligtvis ske en viss förändring av hur kvinnor 

framställs i text och bild. Förhoppningsvis kan kvinnan då representeras mindre stereotypt 

samtidigt som kroppsideal och normer gällande kvinnlighet kanske till viss del yttras mindre i 

magasinen. 
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Sammanfattningsvis menar jag att MåBra:s lexikala stil i personporträtten Månadens MåBra 

Lättviktare, stereotypiseringen som äger rum, det sätt som kvinnan representeras på, de 

uppmaningarna som implicit gömmer sig i porträtten, de verklighetsperspektiv som 

framträder och det som bildmaterialet konnoterar bidrar gemensamt till gestaltningen av 

ideal kvinnlighet och kroppsideal i materialet. Dessa ideal och normer existerar oftast 

implicit i porträtten och indikerar vissa uppmaningar om hur man bör vara och se ut.  

Min undersökning ser jag som ett tillskott till forskningen om populärjournalistik och ett 

bidrag till det fortsatta arbetet med elimineringen av skadliga ideal och normer gällande 

kvinnan och hennes kropp.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Denna undersökning har inte kunnat säga något om den upplevda självbilden hos människor 

som konsumerar hälsomagasin liknande MåBra. En receptionsstudie om hur läsaren 

påverkas av att konsumera magasin som uppmanar till bantning och förändring tror jag 

skulle vara väldigt intressant. Möjligtvis skulle de personporträtt som analyserats i denna 

undersökning kunna stå som underlag för en sådan studie, med syfte att studera läsarnas 

självbild efter att ha läst porträtten. Kanske skulle en sådan studie i ett vidare perspektiv 

kunna säga något om vilka konsekvenser reproduktionen av ideal och normer i mediala 

texter kan få för människorna i samhället. 

Ett annat förslag till vidare forskning är en jämförande studie med ett liknande magasin som 

MåBra men med en manlig målgrupp. Då skulle det vara intressant att se hur manliga ideal 

framträder i materialet och ställa dessa mot de kvinnliga ideal och normer som framkommit i 

min undersökning. Det skulle även vara intressant att se hur det diskuteras kring mäns 

övervikt och vilken hjälp de erbjuds av magasinen. Jag tror att intressanta skillnader skulle 

träda fram, men möjligtvis även en del likheter. Att se hur genuskonstruktioner skapas i ett 

manligt magasin och jämföra manliga normer och kroppsideal skulle även kunna vittna om 

sådana fenomen som är rådande i samhället i övrigt.  
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Ett annat alternativ är att göra en studie där personporträtten Månadens MåBra lättviktare 

ställs i relation till det övriga innehållet i magasinet MåBra. Om ideal och normer gällande 

kvinnlighet och kvinnans kropp även produceras och reproduceras i andra delar av 

magasinet och hur det i sådana fall tar sig uttryck.  

Min uppfattning är att det rent yrkesetiskt borde vara av stort intresse för journalister att i 

den mån det går motarbeta all typ av produktion och reproduktion av skadliga ideal och 

nedvärderande normer i samhället, dock inte sagt att detta görs med lätthet. Journalister 

har möjligheten, via sitt yrke, att i stor utsträckning nå ut med budskap till människor i 

samhället. Att då med denna makt istället ägna sig åt att publicera material som späder på 

dessa typer av ideal och normer kan tyckas vara oförmöget. Det vore därför väldigt 

intressant att göra en intervjustudie med journalister som arbetar på en tidning som 

uppenbarligen späder på stereotypa föreställningar om kvinnlighet i samhället. Det 

intressanta ligger i att försöka få fram journalisternas syn på den egna makten gällande 

produktion av ideal i samhället, om de reflekterar över vilka vidare konsekvenser de material 

de publicerade kan tänkas få och hur de ser på sin yrkesetiska roll. Det är även intressant att 

undersöka hur journalisterna upplever de krav som finns gällande att publicera material som 

konkurerar om läsarnas uppmärksamhet. Om det finns en rädsla för att tappa läsare om man 

inte följer de rådande kommersiella kraven på innehållet.  
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Bilaga 1. Materialredovisning 

Nr 1 januari 2007  Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Maria gick ner 

68 kilo! Jag lovade mig själv att jag skulle lyckas” s. 28-31. 

Nr 2 februari 2007  Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Jag gick ner 26 

kilo – tack vare mina vänner på nätet” s. 2-5. 

Nr 3 mars 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Jag tappade 7 

kilo med MåBra:s dagbok på nätet!” s. 2-5. 

Nr 4 april 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Vi gick ner 50 

kilo tillsammans” s. 20-21. 

Nr 5 maj 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Minus 8 kilo 

på 6 veckor – Jippi, jag gick ner med en rivstart” s. 4-5. 

Nr 6 juni 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Putmagen 

försvann med 10 minuters programmet!” s. 4-5. 

Nr 7 juli 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Jag tappade 

14 kilo på 6 månader… och håller formen med MåBra:s viktklubb” s. 4-5. 

Nr 8 augusti 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Så lätt blev jag 

av med mitt sötsug – och tappade 12 kilo!” s. 4-5. 

Nr 9 september 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Jag gick av mig 

16 kilo med rolig kompisträning” s. 4-5. 

Nr 10 oktober 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Gina gick ner 9 

kilo på sitt eget sätt – med lekfull träning och studsmatta” s. 4-5. 

Nr 11 november 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Jag lärde mig 

tänka positivt & gick ner 10 kilo!” s. 4-5. 

Nr 12 december 2007   Utvald del; Bilaga MåBra Lättviktarna, Personporträttet ”Ingen 

viktpanik! I jul har jag full koll” s. 4-5. 
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Bilaga 2. Mail från MåBra:s chefredaktör Liselott Ståhlberg (ett utdrag) 

 

 

Re: Frågor & svar till c-uppsats  

Från: liselotte.stalberg@mabra.aller.se   

Skickat: den 23 december 2008 14:28:53  

Till: anna_lundahl100@hotmail.com   

Hej Anna 

Här är svar på dina frågor, i kursiv text. Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år. 

/Vänliga hälsningar 

Liselotte 

------- 

Liselotte Stålberg 

Chefredaktör 

 

MåBra 

- specialtidningen för kropp & själ 

Tel: 08-679 46 26 

Mobil: 070-395 86 00  

 

Den 08-12-22 00.52, skrev "Anna Lundahl" <anna_lundahl100@hotmail.com>: 

Hej Liselotte Stålberg! 

Hoppas allt är bra med dig såhär precis innan jul. Jag är nu i slutfasen av mitt 

uppsatsskrivande där ert magasin med dess bilaga MåBra Lättviktarna stått som grund för 

min undersökning. Jag har nu fyra frågor som jag skulle vara väldigt tacksam för om du vill 

vara snäll och ta dig tiden att besvara. Det behövs absolut inga långa utläggningar bara några 

korta kommentarer. Det skulle verkligen vara till stor hjälp i mitt uppsatsskrivande om du vill 

besvara följande;   

 

 

 

 



 

 

57

1)Vilken anser ni vara er målgrupp? 

 

Nyfikna kvinnor mitt i livet som månar om sin hälsa ur ett vidare perspektiv 

 

2)Varför är det just denna målgrupp ni vänder er till? 

 

För att mogna kvinnor är den grupp som är mest intresserad av hälsofrågor.  

 

3)Vad har ni för policy gällande ert innehållsmässiga material? Jag tänker främst på 

personporträtten Månadens MåBra Lättviktare. 

 

MåBra ska underhålla, informera, engagera, beröra och inspirera kvinnor att ta hand om sig 

själva – till kropp och själ. Våra kärnämnen är mat, motion, medicin, psykologi, samlevnad 

och flärd. Basen för våra reportage är vanliga kvinnors berättelser, erfarenheter och behov. 

Vi levererar nyheter, fackkunskap, trender, inspiration, läsglädje och praktiska råd – utan 

pekpinnar eller fördomar. 

När det gäller Månadens MåBra Lättviktare väljer vi till dessa reportage kvinnor som gått ner 

i vikt med vår metod MåBra Lättviktarna. Deras berättelser ska kunna inspirera andra till 

framgång och kvinnorna ska utstråla glädje och självförtroende. De behöver inte ha nått sin 

målvikt ännu, men vara på väg. 

 

4) Hur definierar ni själva ert magasin, livsstilsmagasin? Hälsomagasin? Kvinnomagasin? Etc. 

 

Vi presenterar oss själva som Sveriges största specialtidning för kropp & själ. Om vi måste 

placera in oss i ett segment får det bli hälsotidskriftssegmentet, men eftersom vi har ett brett 

innehåll agerar vi också inom det tidskriftssegment som kallas kvinna/livsstil. 
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Bilaga 3. Kritisk diskursanalys - frågor som ställt till textmaterialet  

Fråga 1-4 är tagna ur boken Metoder i kommunikationsvetenskap utifrån Peter Berglez 

definition av hur en kritisk diskursanalys går till (Ekström & Larsson, 2000). 

 

1) Redogör för textens huvudsakliga innehåll samt kartlägg de bilder och faktarutor som 

kompletterar texten.  

– Vad handlar den om, det huvudsakliga innehållet? 

– Vilken funktion kan bilder och faktarutor tänkas fylla i relation till texten? 

 

2) Texten tematiska struktur (makro); registrera textens hierarkiska karaktär. 

– Hur organiseras händelser eller ämnen i texten? 

– Huvudhändelsen? (Är ofta detsamma som nämns i rubriken och ingressen) 

– Hur är denna huvudhändelse knuten till andra händelser i texten? 

 

3) Textens schematiska struktur (makro); kartläggning av berättandets kategori. 

– Vad förmedlas i rubrik och ingress? 

– Vilka aktörer förekommer i texten, vad representerar aktörerna (institution, sig 

själv)? 

– Enligt vilka mönster redogörs för den historiska bakgrunden? (utifrån aktörernas 

handlingar/ kommentarer?) 

– Hur konstruerar texten uppfattningar om konsekvenser och orsak-verkan 

förhållanden, med utgångspunkt för aktörens verbala kommentarer? 

– Vem/vad riktas aktörens kommentarer mot/till? 

– Hur kommenteras/beskrivs aktören av den aktuella journalisten? 

– Vilken aktör tillåts sammanfatta eller/och dra de slutgiltiga slutsatser kring 

händelsen i texten? 

– Vilka verklighetsperspektiv framträder framför allt?  

 

4) Mikroorienterad analys av texten; mer detaljerad studie. Lokal koherens och 

frånvarande information. 
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– Undersök i vilken grad en förståelse för informationen i texten baseras på läsarens 

förförståelse och kunskaper om ämnet.  

– Vilken information befinner sig på det implicita/frånvarande planet? Vilket 

indikerar att läsaren själv ska fylla ut textmässiga ”hål”. 

– Närvarande implikationer/konsekvenser; I vilken mån det förekommer överflöd 

eller irrelevans av information. 

– Den lexikala stilen; undersök ordval av journalisten och källorna. Händelsen, 

personen, den aktuella företeelsen eller ämnet och kategorier betecknas utifrån ett 

lexikalt mönster och inte ett annat – hur ser detta ut? 

 

Fråga 5-7 är tre frågor som alltid kan ställas till en journalistisk text enligt Norman Fairclough 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

5) Hur framställer texten ”världen”, händelser, personer, relationer? Hur ser dess 

”världsbild” ut? 

6)  Vilka identiteter och relationer mellan aktörerna gestaltas i texten? 

7)  Vilken relation skapar texten mellan text och läsare, mellan aktörerna i texten och 

mellan läsaren och textens aktörer? 

 

När det gäller relationen mellan texterna och bilderna, har denna fråga formulerats utifrån 

vad Stuart Hall kallar intertextualitet i hans bok Representations (Hall, 2001). 

8) Vilken mening och betydelse framkommer då texterna ses i ett intertextuellt 

sammanhang? 
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Bilaga 4. Bildanalys – frågor som ställts till bildmaterialet  

1) Första betydelsen; denotation. Den manifesta nivån. Beskriv bilden. Det vi ser och 

kan vara överens om uppenbarligen är synligt. 

2) Andra betydelsen; konnotation. Latent nivå. Vad i bilden gör att jag har en viss 

tolkning av bilden? Vad gör att vissa associationer och tankar uppkommer då 

teckenkedjan beskrivs? 

3) Hur är bilden placerad på sidan? 

4) Hur stor plats får bilden ta? 

5) Hur påverkar bilden textens budskap? 

6) Vilken form av effekt eftersträvar bilden? 

7) Vilken mening och betydelse framkommer då bilderna ses ur ett intertextuellt 

sammanhang? 
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Bilaga 5 – exempel på ett personporträtt, Månadens MåBra Lättviktare nummer 1 2007. 
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