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1 Inledning 

 

Vi lever i en samtidskultur där vi ständigt möts av mediernas definition av världen och hur de anser 

vi bör leva våra liv. Att må bra och besitta en ”god hälsa” är något som är väldigt aktuellt i dagens 

samhälle. Vart vi än befinner oss visar tidningar, TV och reklam hur vi bör se ut och berättar om 

tillvägagångssätten som skall ta oss dit. Vi utsätts ständigt för medias kroppsideal och intrycket av 

att framgång hänger samman med en vacker kropp, media ger dessutom intrycket av att en smal 

kropp gör att vi både ser bra ut och är mera hälsosamma.
1
 Både i den offentliga och den akademiska 

debatten har uppmärksamhet länge riktats mot medias och reklamens skönhets- och kroppsideal, 

och dessas betydelse för vår kropp och hälsa. Media visar oss en mall för hur vi skall bygga och 

skulptera våra kroppar – somliga påverkas av mallarna, andra inte. Dock går att konstatera att media 

förser oss människor med symboliskt material när det kommer till vår syn på kroppen och kroppen 

som projekt – hur vi bör forma våra kroppar.
2
 Media tillsammans med vänner och släktingar är i 

många fall huvudkällan till information om hälsa, och som berättar om hur vi bör leva våra liv. 

Medieforskaren Allison Kirkman menar att tidningar, tillsammans med andra former av media, 

influerar vår syn på hälsa och hur vi uppnår hälsa, och att dessa är viktiga medel till att forma 

människors handlingar och kunskaper om hälsa.
3
 Dock är det inte enbart hälsa som ses som det 

primära målet i många fall. Media, med främst tidningar, ger läsarna en uppsjö av information om 

hur vi skall skulptera och forma våra kroppar och utseende – men i detta fall är det för skönhetens 

skull inte för hälsan. Forskaren Anja Hirdman hävdar att populära tidningar inom veckopressen 

uppmanar de kvinnliga läsarna att ständigt arbeta med sina kroppar för att bli vackra.
4
  I tidningarna 

går det att läsa hur vi skall träna och äta för att få den ideala kroppen, hur vi skall se ut i håret samt 

sminka oss. Här står med andra ord den yttre skönheten i fokus och inte hälsan hos individen.  

 

Synen på vad hälsa innebär varierar på vem man frågar, somliga skulle säga – att vara smal är att ha 

god hälsa, medan andra skulle säga – hälsa är att äta sunt och motionera regelbundet, även bilden 

media ger av hälsa är av varierande slag. Denna studie tar sin utgångspunkt ifrån WHO:s (World 

Health Organization) definition av hälsa, där hälsa ses som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och ej enbart frånvaro av sjukdom och svaghet.
5
 I föreliggande 

                                                 
1
 Eriksson, Caroline (2005), Normal och fin. 

2
 Sandberg, Helena (2004), Medier och fetma. En analys av vikt. 

3
 Kirkman, Allison (2001), Productive Readings: The Portrayal of Health ”Experts” in Women´s Magazines. Qualitative 

Health Research 11, 6, s.751-765 
4
 Hirdman, Anja (2002), Tilltalande bilder – genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. 

5
 WHO´s definition av hälsa. http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
http://www.who.int/about/definition/en/print.html
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studie definieras hälsa utifrån följande punkter: (1) hälsa innebär att man inte är sjuk eller skadad, 

varken fysiskt eller psykiskt, (2) hälsa innebär att man mår bra, både fysiskt och psykiskt, vilket 

utesluter alla former av missbruk samt (3) hälsa innebär också att man på ett långsiktigt plan har 

förutsättningar för att må bra. Min tolkning blir då att hälsa är uppnått när man mår både fysiskt och 

psykiskt bra och känner sig bekväm med sig själv som likt med andra i sin omgivning. Hälsa är med 

andra ord inte uppnått genom att enbart se hälsosam ut (läs smal och/eller vältränad), utan det 

handlar lika mycket om hur du mår och vilken syn du har på din livsstil. Hälsa handlar om en sund 

syn på kropp, mat, träning och sömn, vilka alla är viktiga ingredienser till ett hälsosamt leverne.  

Syftet med föreliggande studie är att studera hur synen på hälsa och den kvinnliga kroppen 

förmedlades av media under mitten av 1900-talet fram till 1975. Detta kommer utföras genom att 

analysera veckotidningar aktuella från denna tidsperiod för att se hur synen på hälsa samt vilka 

kvinnliga kroppsideal som frambringas genom tidningarnas totala innehåll till läsaren. Förespråkar 

tidningarna hälsa eller enbart skönhet?   

 

1.1 Disposition 

 

Studiens disposition ser ut på följande vis: först introduceras tidigare forskning inom området för att 

ge en central bild av vad som gjorts inom denna genre av forskning. Tidigare forskning om både hur 

svenskarnas folkhälsa såg ut under 1900-talet samt vilken forskning som genomförts angående 

tidningar som medieform tillsammans med hälsa och den kvinnliga kroppen. Efter detta presenteras 

studiens syfte och frågeställningar samt analysmetod och underliggande material. Efter metoddelen 

presenteras studiens teoretiska ramverk som tar sin utgångspunkt i Anthony Giddens teori om kropp 

och samhälle, sedan kommer en kort bakgrund, först om hälsan i det svenska samhället, sedan om 

veckopressens historia samt om de utvalda veckotidningarna som kommer att analyseras i studien. 

Efter detta presenteras studiens undersökning. 

 

Undersökningen är uppdelad i fyra huvudrubriker – ”Det kvinnliga kroppsidealet”, 

”Tillvägagångssätt – hur skall läsaren nå dessa ideal?”, ”Den sexualiserade kroppen” samt ”Hälsa 

eller skönhet?”. Under varje rubrik redovisas tillhörande material från både period 1 – 1950-talet 

och period 2 – 1965-1975. Uppsatsen sista del består av en diskussion, både om undersökningens 

resultat samt metod, där studiens teoretiska ramverks lyfts in tillsammans med tidigare forskning. I 

metoddiskussionen lyfts svagheter och styrkor angående studiens valda metod. Till sist avslutas 

uppsatsen med en kort slutsats, samt en sammanfattning av studien i sin helhet. 
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2 Forskningsläge 

 

2.1 Folkhälsan i Sverige under 1900-talet 

 

Det finns ett tydligt samband mellan samhällsförändringen, med det snabbt växande välståndet, 

demokratiseringen, välfärdsstaten, den vetenskapliga utvecklingen och en fortlöpande ekonomisk 

strukturomvandling, och folkhälsan i Sverige. Dessa tycks ha varit ömsesidigt beroende av varandra 

då det växt och utvecklats i samma takt.
6
 

 

Under första halvan av 1900-talet i Sverige, eller egentligen redan från omkring 1870, skedde en 

snabb industrialisering och urbanisering i landet. Tillsammans med den ekonomiska utvecklingen 

följde en påtaglig förbättring av den materiella standarden och möjligheten till annan sysselsättning 

än jordbruk ökade avsevärt. Med fler arbeten, fördubblade reallöner och ökad disciplinering från 

arbetsgivarna – med krav på nyktra och ordningsamma arbetstagare – växte den moderna 

arbetarklassfamiljen fram. Detta skötsamhetsideal anses ha bidragit till ett mer ordnat levnadssätt 

beträffande kost och boende, samt minskad alkoholkonsumtion, och kunde på så vis påverka 

folkhälsan i Sverige på ett positivt sätt.
7
 Även då industrialiseringen också hade en del mörka sidor, 

med ohälsosamma miljöer gällande arbetsplatser bland annat, började ändå de hygieniska 

förhållandena förbättras med till exempel utbyggnad av städernas avlopps- och vattensystem samt 

en förbättrad avfallshantering. Vilket resulterade i att dödligheten i vattenburna infektionssjukdomar 

drastiskt minskade. Under 1930-talet utvecklades också en effektiv kemoterapi i form av 

sulfapreparaten samt penicillin av antibiotika, vilket bidrog till en kraftig nedgång i 

infektionsrelaterade sjukdomar.
8
 

 

Under andra halvan av 1900-talet, under efterkrigstiden, från 1945 kom att ses som 

välfärdssamhället. I samband med välfärdsstatens framväxt skedde också en utbyggnad av den 

allmänna hälso- och sjukvården. Under den här tiden introducerades nya effektiva läkemedel samt 

poliovaccinationer vilket resulterade i ytterligare minskad dödlighet.
9
 Utöver detta genomförde 

WHO på 1970-talet en kampanj som utrotade smittkopporna i hela världen, dessa framsteg 

tillsammans med sövning, sterilisering, smärtlindring, bedövning, nya operationsmetoder och 

                                                 
6
 Sundin m.fl. (2005), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. s.10-11 

7
 Willner (2005) s.53. I Sundin m.fl. (2005), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. 

8
 Ibid. s.54-57 

9
 Ibid. s.62 
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läkemedel gav en dramatisk förändring i maktbalansen mellan hälsa och sjukdom – där hälsa med 

dess vårdare ställt sig högre i kurs.
10

 Dock även då man lämnat de förflutna med 

infektionssjukdomar har den nya tiden och tillhörande livsstilen fört med sig nya sjukdomar, där 

åkommor som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer stigit upp som de nya stora dödsriskerna.
11

 Med 

det nya moderna samhället och livsstilen följde nya åkommor som påverkat folkhälsan i Sverige. 

Vilken livsstil är det då som förespråkas? Vad talar medierna om hur det svenska folket skall leva 

sina liv? 

 

2.2 Hälsa i dags- och veckotidningar 

 

Forskaren Helena Sandberg (2004) har, i sin avhandling Medier och fetma. En analys av vikt, 

studerat ca.2000 tidningsartiklar berörande övervikt och/eller fetma, från tidningarna Dagens 

Nyheter, Helsingborgs Dagblad, Västerbottens-Kuriren och Aftonbladet, under en period av fem år, 

1997-2001. Syftet med studien var att problematisera och analysera dagspressens rapportering om 

övervikt och fetma. Sandberg kommer fram till att artiklarna och rapporteringarna speglas av en 

mängd dikotomiska teman så som den onde-den gode, vi-dom, djur-människa, vinnare-förlorare, 

tjock-smal, ung-gammal, före-efter, normal-onormal, manlig-kvinnlig, natur-kultur, hedonism-

asketism. Dessa teman avlöser varandra i överviktsdiskursen och finns representerade i alla 

undersökta dagstidningar. Utöver dessa diktomiska teman kännetecknas rapporteringarna av en stor 

del motsägelsefulla budskap – både svårbegripliga och obegripliga – samt råd, vilka Sandberg anser 

”i flera fall är tveksam kvalitet” (s.230). Aftonbladet är den tidning i studien vilken anses i störst 

utsträckning gjort kropp och (o)hälsa till en affärsidé, där framgångshistorier är frekvent 

förekommande. Dock uppfattar inte Sandberg Aftonbladets texter om övervikt som ett 

hälsoproblem utan mer som ett skönhetsproblem. Fokus tycks ligga på att viktnedgång är positivt 

för den yttre skönheten och lyckan, en god hälsa ses istället som sekundärt.
12 

Skönhet kan inte ses 

som hälsa, då det endast speglar det fysiska hos en människa. Skönhet eller en hälsosam fysisk 

kropp räcker inte för att väga upp hela hälsobegreppet. 

 

Det har även skett internationell forskning inom samma område, viket påvisat liknande resultat 

angående tidningars syn på hälsa och skönhet. I artikeln Productive Readings: The Portrayal of 

                                                 
10

 Sundin (2005) s.425 
11

 Ibid. s.421 
12

 Sandberg (2004) 
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Health ''Experts'' in Women's Magazines
13

  studerades populära kvinnotidningar i Nya Zeeland som 

en källa av information om hälsa och hur hälsa föreslås praktiseras i verkligheten. Tidningsurvalet 

bestod av 12 populära kvinnotidningar vilka några gavs ut veckovis, några en gång i månaden samt 

några en gång i kvartalet. Tidningarna var från perioden november 1997 till november 1999. 

Studiens metod var uppdelad i tre steg: det första steget var att bestämma urvalet, det andra steget 

var att kategorisera allt material som rörde hälsa, oavsett om det var i form av en artikel, 

rådgivningskolumn, annonsering/reklam eller i en personlig berättelse. Sedan identifierades 

objekten i dessa kategorier vilka hänvisade till vårdpersonal (health professionals) eller 

”hälsoutövare” (health practitioners). I det tredje steget analyserades materialet med ett tolkande 

tillvägagångssätt, där fokus låg på användning av språket, i synnerhet i rubriker, bildspråk och de 

stora ämnena. Resultatet påvisade två centrala diskurser kring hälsa: de inblandade antingen den 

kvinnliga kroppen eller familjen. Diskursen om kroppen, eller kroppen som projekt, vilken betonar 

utformning av kroppen och dess autonomi är särskilt tydligt i ”modetidningarna” (glossies) jämfört 

med de mer ”hushållsinriktade” tidningarna (domestic weeklies). Detta tillsammans med träning, 

kost och skönhetsingrepp, samt sexuell och reproduktiv hälsa. Resultatet påvisade också att dessa 

tidningar använder sig av många alternativa hälsoutövare, vilka inte innefattar en doktorstitel eller 

den kunskapen för att få kalla sig experter. Då Kirkman menar att det finns ett överflöd av 

information av hälsa i alla dess former, bör man vara försiktig i utövandet av detta då en del av 

denna information har visat sig motsägelsefull och gapet mellan expertkunskap och låg kunskap 

minskar, och en del information behöver mer forskning. Även då studien är genomförd på 

kvinnotidningar i Nya Zeeland påpekar Kirkman att detta resultat går att generalisera till alla 

västerländska samhällen då denna genre (veckotidningar, modetidningar etc.) är så pass stor.
14

 

 

2.3 Den kvinnliga kroppen i dags- och veckotidningar 

 

Det är inte bara hälsa som studerats i samband med veckotidningar, utan fokus har även legat på 

den kvinnliga kroppen och på hur denna har framställts. 

 

I avhandlingen Tilltalande bilder analyserar medieforskaren Anja Hirdman (2002) bilder från 

veckotidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt i valda nedslagsår mellan 1965 och 1995. Fokus i 

analysen ligger på genus och sexualitet, vilket bidrar till att den fysiska kroppen står i centrum. 

Hirdmans syfte med studien var att se hur tidningarna kommit att utvecklats mellan åren samt 

                                                 
13

 Kirkman (2001) 
14

 Kirkman (2001) 
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undersöka vad som hade förändrats. Intressant resultat författaren kommit fram till är att 

Veckorevyn, menar Hirdman, ger läsaren verktyg för hur vi kvinnor skall lära oss bli tillgängliga för 

mannen med en instruerande och uppmanande ton. Vilket gör att läsarens kropp hamnar i centrum 

för tidningens innehåll. Hirdman menar också att veckopressens budskap till den kvinnliga läsaren 

är att du ständigt bör jobba med din kropp för att bli vacker. Då kroppslig skönhet står högt i tak i 

Veckorevyn, läggs desto mindre fokus på god hälsa och vad god hälsa innebär.
15 

Att veckotidningar 

är en signifikant orsaksfaktor till utvecklandet av både vikt- och utseenderelaterade sjukdomar som 

så väl ätstörningar och negativ kroppsuppfattning styrks av flertalet studier.
 16

  Media, med 

modemagasin riktade mot unga tjejer och vuxna kvinnor, främjar smalidealet,
17

 och 70 procent av 

tjejerna som läser modemagasin regelbundet anger dessa som en viktig källa till information om 

skönhet och fitness.
18

 

 

Slutsatserna av tidigare forskning är att tidningarna, vilka undersökts i ovan nämnda studier, inte 

främst förespråkar hälsa i definition om välmående, utan förespråkar istället mer ett skönhetsideal 

där den fysiska skönheten ligger i fokus. De ”hälsotips” och information som dock finns med i vissa 

tidningar, menar Kirkman, att vi skall vara försiktiga med i vårt praktiserande då informationen i 

många fall kan vara motsägande, och flertalet av dem vilka ger tips kan ses som alternativa 

hälsoutövare som inte har någon form av berättigande titel eller kunskap. Även då det svenska 

samhället under senare delen av 1900-talet påvisat en påtaglig förbättring av den generella 

folkhälsan, är det inte ett hälsoideal som förmedlas av modemagasin och diverse tidningar utan ett 

skönhetsideal. Utifrån tidigare definition av begreppet hälsa kan här också utläsas att Sundin m.fl. 

framför allt fokuserar på sjukdom i beskrivande av svenskarnas folkhälsa under 1900-talet. Något 

annat om vad hälsa innebar eller hur människorna såg på hälsa diskuteras tyvärr inte av författarna. 

Dock påvisade både Sandbergs och Hirdmans studier tidningarnas syn på hälsa, vilka förespråkade 

den fysiska skönheten mer är den goda hälsan. Där kommer synen på den kvinnliga kroppen, som 

skall vara attraktiv och uppfylla vissa kriterier och ideal tidningarna förespråkar om, i konflikt med 

synen på hälsa. Har skönhet något med hälsa att göra? 

 

Sandberg (2004) likt som Hirdman (2002) har studerat dags- och veckotidningar och har 

tillsammans studerat en period från 1965 fram till 2001, dock med olika syften och med olika fokus. 

                                                 
15

 Hirdman, Anja (2002), Tilltalande bilder – genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. 
16

 Botta, A.R (2003), For your health? The relationship between Magazine reading and adolescents Body image and 

eating disturbances, Sex roles, Vol. 48 Nos. 9/10 
17

 Thompson, JK. & Heinberg, LJ (1999), The Media´s Influence on Body Image Disturbance and Eating Disorders. 

We´ve Reviled Them, Now Can We Rehabilitate Them? Journal of Social Issues 55, 2, 339-353 
18

 Levine, MP., Smolak, L., & Hayden, H (1994), The relation of sociocultural factors to eating attitudes and behaviors 

among middle school girls. Journal of Early Adolscence, 14, 471-490 
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Efter att tagit del av tidigare forskning finner jag det intressant att studera hur synen på hälsa, med 

speciellt fokus på den kvinnliga kroppen, speglats i tidigare generationers veckotidningar och hur 

det eventuellt förändrats över tid, under perioderna 1950-talet samt 1965-1975. Vilken syn på hälsa 

förmedlas under respektive period? Förespråkas ett hälsoideal eller ett skönhetsideal? Och har det 

skett någon förändring mellan de valda perioderna? Detta bidrar till ny forskning då ingen tidigare, 

mig veterligen, undersökt detta. 

 

 

3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att se hur föreställningar om hälsa och det kvinnliga kroppsidealen 

produceras och uttrycks i text och bild i tidningarna Veckorevyn, Veckojournalen och Hemmets 

veckotidning, vid två skilda tidpunkter – 1950-talet samt 1965-1975. 

 

3.1  Frågeställning 

 

1. Hur såg det kvinnliga idealet ut i tidningarna? 

2. På vilket sätt skall kvinnorna nå dessa ideal? 

3. Vilken syn förmedlar tidningarna på begreppet hälsa? 

4. Hur har synen på hälsa och den kvinnliga kroppen förändrats mellan åren 1950 och 1965-      

1975? 
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4 Metod 

 

4.1 Analysmetod 

 

Analysmetoden är att söka efter uttryck i diskurser om hälsa samt analysera hur diskurserna tar sin 

form och ser ut i tidningarna. Detta blir en form av diskursanalys. Diskursanalys är både en teori 

och en metod för att analysera text. Ordet diskurs kan uppfattas som luddigt i sitt sammanhang men 

ordet kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.
19

 För att enklare hitta diskurser om hälsa i materialet har jag valt att bryta ner hälsa i 

följande teman vilka alla representerar och visar olika synsätt på vad hälsa är. Dessa dominanta 

teman har urskiljs efter vad som diskuterats vad gäller begreppet hälsa: 

 

 Kroppsideal 

 Sexualitet – den sexualiserade kroppen 

 Hälsa eller skönhet 

 Hälsa eller ohälsa/sjuk 

 

Tolkningsmetoden är att betrakta som en tematisk innehållsanalys uppdelad efter kategorierna 

”Kroppsideal”, ”Tillvägagångssätt”, ”Sexualitet” samt ”Hälsa eller skönhet”. Under kategorin 

”Kroppsideal” kommer de kvinnliga kroppsideal tidningarna förmedlar att redovisas. Under 

”Tillvägagångssätt” redovisas de olika metoder tidningarna förespråkar och gör reklam för, i fråga 

om att nå de förespråkade kroppsidealen. Under kategorin ”Sexualitet” kommer tidningarnas syn på 

den kvinnliga sexualiserade kroppen att redovisas – uppfattas kvinnorna som självständiga eller är 

de underordnade mannen? Ses kvinnorna som inordnade i en manligt dominerande maktordning? I 

den sista kategorin ”Hälsa eller skönhet” redovisas i vilken form tidningarna förmedlar de ovan 

nämnda kategorierna. Är det hälsa eller skönhet som förespråkas? Skall läsaren få ett bättre 

välmående eller skall läsaren försköna sitt yttre? Om hälsa förespråkas – på vilket sätt pratar de då 

om hälsa? Är det hälsa eller ohälsa? 

 

                                                 
19

 Winther Jørgensen, Marianne. & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod. s.7 
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I förhållande till dessa kategorier, analyseras tidningarnas totala innehåll. Analysmetoden syftar till 

att synliggöra hur framställningen av hälsa kan ta form och tolkas i en viss kontext. Genom att 

strukturerat arbeta mot texterna med hjälp av en textanalys är målet med studien att identifiera ett 

antal teman/kategorier som leder till representationer av hälsa och/eller skönhet. Dock är det inte 

intressant att se författarnas/skribenternas motiv i denna studie, utan målet är således att se vad 

tidningarna frambringar i ett hälsoperspektiv. Formen som innehållet i materialet levereras i 

analyserar utifrån största del text, men analys kommer också ske utifrån samspelet mellan text och 

bild då textens betydelse skapas i samspel med bilden och tvärtom.
20

 Både redaktionens innehåll i 

tidningarna lik väl som all reklam vilken finns representerad kommer att analyseras som en helhet. 

Dock bör här tilläggas att reklamens syn och förmedling av hälsa och speciellt den kvinnliga 

kroppen kan vara något annorlunda gentemot redaktionens och tidningarnas syn. Detta på grund av 

att reklamens syfte är att locka köpare vilket kan förmedlas i starkare traditionella könsroller där de 

vill skapa en diskurs om hur kvinnor skall vara och se ut. Detta kommer dock inte att urskiljas i 

studien. Centralt för analysen är jämförelsen mellan perioderna 1950-talet och år 1965-1975. 

 

4.2 Källmaterial 

 

I denna undersökning är det den mediala synen om hälsa som står i fokus. Där av redovisas inte 

materialets totala innehåll utan enbart de delar vilka behandlar begreppet hälsa på något vis. För att 

undersökningen skulle vara möjlig att utföra på den begränsade tiden valde jag att avgränsa mig till 

följande år och tidningar, då jag anser de ge en representativ bild av tidningarnas förmedling av 

hälsa under de två valda perioderna: 

 

Materialet består av sju stycken Veckorevyn, fyra stycken Veckojournalen och tre stycken Hemmets 

veckotidning. Vilket blir totalt nio tidningar från inom period 1 – 1950-talet, samt fem tidningar från 

inom period 2 – år 1965-1975. Det sammanslagna antalet tidningar för hela undersökningsperioden 

är därför 14 stycken. Tidningarna har studerats i sin helhet för att kunna rama in de intryck läsaren 

möter av tidningarnas syn och förmedling av begreppet hälsa. Detta innebär emellertid att allt 

material granskats, såväl artiklar, noveller, insändare samt reklam och annonser, både text och bild. 

Med detta angreppssätt, menar Hirdman, skiljs inte text- och bildkategorier ut, utan syftet är att 

ringa in materialets ”helhetsideologi”.
21

 

                                                 
20

 Hirdman (2002) s.24 
21

 Ibid. s.41 
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4.3 Källkritik 

 

Materialet studien bygger på är kvarlevor från sin tid och där av anser jag materialet vara 

representativt för de undersökta perioderna. Då materialet består av tre olika tidningar – 

Veckorevyn, Veckojournalen och Hemmets veckotidning – får studien mer bredd till skillnad om 

endast en tidning skulle utgöra materialet. Tidningarna är alla inom samma genre av tidning och går 

därför att analysera tillsammans. Dock bör tydliggöras att resultatet endast visar min tolkning av 

tidningarnas syn på hälsa och kroppsideal. Då syftet med studien är att se hur föreställningar om 

hälsa produceras och uttrycks i text och bild i tidningarna är jag intresserad av synen på hälsa och 

det är denna som kommer att analyseras i materialet. 

 

 

5 Teoretiskt ramverk 

 

Studiens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i teoretikern Anthony Giddens. Giddens teori är 

central när kroppen skall problematiseras i relation till samhället, där av har jag också valt att rama 

in hans teori där enbart fokus på kroppen kommer att redovisas. 

 

Anthony Giddens teori om kropp och samhälle går ut på att han anser att kroppen är något som 

skall visas upp i samhället. Giddens ser kroppen som människors identitetsskapande, och han 

betonar betydelsen av individuella kroppsprojekt och individens valmöjlighet.
22 

Giddens menar att 

kroppen idag har en större betydelse jämfört med på den traditionella tiden, då individen inte 

existerade på samma sätt. Han hävdar att vi idag lever i en högmodern tid, där medier spelar en 

viktig och central roll i konstruerandet av individers självidentiteter. Självidentiteten blir en 

”reflexivt organiserad strävan”,
23

 och kroppen fungerar då som en viktig del av aktören.
24

 Giddens 

menar att medierna formar, omformar och avspeglar det vi gör,
25

 han skriver ”men den enorma 

uttänjningen av tidrummet som högmoderniteten skapar, gör att ”självet” och ”samhället” är 

                                                 
22

 Giddens, Anthony (1999), Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. 
23

 Ibid. s.12-13 
24

 Ibid. s.71-80 
25

 Ibid. s.38 
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ömsesidigt förbundna på en global nivå – för första gången i mänsklighetens historia”.
26

 Kroppen 

ses inte enbart som ett fysiskt ting, utan ses också som ett sätt vilket möjliggör individens 

vardagliga deltagande i olika praktiker och verksamheter där självidentiteter skapas. Genom att klä 

på våra kroppar på olika sätt och anpassa vårt förande och uppträdande i olika sammanhang 

framträder våra kroppar. ”Kroppen deltar på ett mycket direkt sätt i självets konstruktion”, med det 

menar Giddens att vi blir ansvariga för formandet av våra kroppar. Vi anpassar vårt sätt att vara och 

framträda till olika situationer och miljöer hela tiden och på det sättet anser Giddens att vi skapar 

olika själv.
27

 ”Kroppen i sig – så som den mobiliseras i praktiken – har blivit mer direkt relevant för 

den identitet som individen eftersträvar.”
28

 Kroppen har med andra ord blivit ett anpassbart material 

vilket gör idag att kroppen har en betydligt centralare betydelse i skapandet och formandet av 

individers självidentiteter. 

 

Som jag förstår det menar Giddens att i det moderna samhället är det svårt för individerna att hitta 

måttstockar att förhålla sig till och förklarar därför hur kroppen kommit att bli en centralare del av 

människans identitetsskapande. Kroppen blir, i samband med uppluckringen av traditioner och 

universella och absoluta svar på livets frågor som blivit i det senmoderna samhället, ett medel för 

att forma en självidentitet. Han menar i och med detta att individen å ena sidan får fler 

valmöjligheter men att det skapar också å andra sidan en osäkerhet i vem man är och vem man vill 

bli – där av ses kroppen som ett projekt, ett projekt som får betydelse för individens 

självförverkligande. 

 

 

6 Bakgrund 

 

6.1 Hälsa och det svenska samhället 

 

I början av 1900-talet stod kvinnas hälsa främst i fokus. Att skydda den kvinnliga målgruppen 

lanserades som en nationell överlevnadsstrategi, där sundhetsfostran är den nya tonen med god kost, 

härdning och tvättning. Kvinnan skall vara kraftig och vital.
29

 Två kvinnotyper präglades i det tidiga 

1900-talet med – den hälsosamma och den ohälsosamma. Den sjukliga, svaga kvinnan tynade bort 

                                                 
26

 Ibid. s.44-45 
27

 Ibid. s. 122-124 
28

 Ibid. s.258 
29

 Johannisson, Karin (1995), Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siécle. s.90-91 
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vid sekelskiftet och sjuklighet kvalificerade inte längre, utan tvärtom diskvalificerade. Detta bidrog 

till att kvinnans hälsa fördes upp på ett samhälleligt plan, fick en ny dimension och blev en 

medborgerlig plikt. Eftersom kvinnan var producent av kommande generationer var hon tvungen att 

vara fysiskt rustad.
30

 Under 1930-talets hälsorörelse stod kvinnan fortfarande starkt i fokus. Den 

sunda kvinnokroppen blev ett modernt projekt och både kvinnoidealet och den verkliga kvinnan ses 

här som frisk och spänstig. Den tidiga kvinnokroppen rustad för barnafödande var nu smalhöftad, 

lång och småbröstad – den nya moderna kroppstypen. Att utstråla hälsa och sundhet samt hålla 

kroppen i trim blev ett klassmärke, där hälsobudskapet haft störst framgång bland borgerligheten i 

mellanskiktet.
31

 

 

6.2 Veckopressens historia 

 

Den första svenska veckopressen kan dateras tillbaka till mitten av 1800-talet. Detta sägs ha att göra 

med att de ekonomiska, sociala, politiska och kulturella betingelserna
32

 (urbaniseringen, 

industrialiseringen, befolkningsökningen samt svenska folkets läskunnighet)
33

 samt de teknologiska 

förutsättningarna, som till exempel den ångdrivna tryckmaskinen, för framställandet av massmedia 

förändrades under samma tid eller strax tidigare.
34

 Dessa grundläggande drivkrafter står bakom 

veckopressens enorma expansion. Under hela senare delen av århundradet växer veckopressen, men 

det är först vid slutet av 1800-talet och framförallt i början av 1900-talet som Sverige får en 

någorlunda omfattande veckopress. Fram till mitten av 1900-talet växer marknaden avsevärt för 

veckotidningarna, för att sedan stagnera.
35

 Då antalet upplagor vid denna tidpunkt stagnerat och 

stod stilla, skedde istället en brytpunkt där tidningarnas innehåll genomgick en påtaglig förändring 

istället. Då konkurrensen blivit hårdare blev fokus på innehåll och tidningarnas utformning allt 

viktigare. Ett exempel på detta är utvecklingen av Fib aktuellt, en herrtidning, som för att locka fler 

läsare prydde sina omslag med lättklädda flickor och information om dessa så som namn, intressen 

osv, för att till slut reducera informationen till enbart namn eller påhittade smeknamn och allt mer 

utmanande eller nakna bilder.
36

 Detta exempel går självklart inte att generalisera till hela 

veckopressen, men speglar ändå vissa trender som går att se än i dagens veckopress. 

 

                                                 
30

 Ibid. s.92 
31

 Ibid. s.92-94 
32

 Bernow, Roger & Österman, Torsten (1979), Svensk veckopress 1920-1975. s.7 
33

 Ibid s.8 
34

 Ibid s.7 
35

 Bernow & Österman (1979) s.5 
36

 Ibid. s.9 
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6.2.1 Veckorevyn 

 

Veckorevyn lanserades år 1935,
37

 och var först avsedd som en familjetidning, även då den största 

läskretsen utgjordes av kvinnor då innehållet tydligt riktade sig till deras intressen.
38

 Men tidningen 

antog med tiden en ännu mer kvinnoinriktad och ungdomlig karaktär, och är idag en av Sveriges 

största forum för unga kvinnor.
39

 Då tidningen grundades som en familjetidning var det både 

kvinnor och män som läste den. År 1952-1954 utgjordes 53 procent av Veckorevyns publik av 

kvinnor, för att sedan år 1975 ha ökat till 69 procent.
40

 Vilket kan ha förklaringen att tidningens 

innehåll, som nämn tidigare, riktade sig mer åt kvinnor. Majoriteten av kvinnorna som läste 

tidningen år 1977 var av medel utbildningsnivå vilken motsvarar grundskola och liknande, med 

nästan lika andel procent i den låga utbildningsnivån, vilket motsvarar högst folkskola, samt den 

höga utbildningsnivån vilken är minst gymnasium eller högre studier.
41

 Innehållet i tidningen 

utgjordes av till största del kategorin ”kläder, skor & accessoarer”, sedan ”mat, meny & ätliga 

produkter” samt ” Hem & hushåll”, och endast 4-5 procent (1955: 4%, 1975: 5%) av innehållet 

utgör kategorin ”skönhetsvård”, vilket består av gör-det-själv tips och råd.
42

 

 

6.2.2 Veckojournalen 

 

Veckojournalen lanserades år 1910 och var en aktiv veckotidning fram till 1980, då den ersattes av 

Månadsjournalen.
43

 Veckojournalen var inte avsedd som en familjetidning, som Veckorevyn, utan 

hamnade i kategori ”övriga tidningar”.
44

 Läskretsen utgjordes av största del kvinnor och mellan 

åren 1952-1975 var det ett snitt på 63 procent kvinnliga läsare.
45

 Läsarna utbildningsnivå utgjordes 

år 1977 av främst kvinnor och (några få) män från en hög utbildningsnivå (45 procent) samt 28 

procent ifrån den låga och 27 procent i medel.
46

 Innehållet i tidningen utgörs av samma kategorier 

fackmaterial, i snarlik mängd, vilka redovisas i föregående avsnitt under Veckorevyn. 

 

                                                 
37

 Bonnier Tidskrift – Historik http://www.bonniertidskrifter.se/Om-oss/Historik/ 
38

 Bernow & Österman (1979) s.45-50 
39

 Veckorevyn – Om Veckorevyn http://www.veckorevyn.com/Om-Veckorevyn 
40

 Bernow & Österman (1979) s.49 
41

 Ibid. s.54 
42

 Ibid. s.96 
43

 Ne.se - Veckojournalen http://www.ne.se/lang/vecko-journalen 
44

 Bernow & Österman (1979) s.43 
45

 Ibid. s.49 
46

 Ibid. s.54 

http://www.bonniertidskrifter.se/Om-oss/Historik/
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http://www.veckorevyn.com/Om-Veckorevyn
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6.2.3 Hemmets veckotidning 

 

Hemmets veckotidning lanserades först år 1929 och var och är fortfarande Sveriges största 

familjetidning.
47

 Läsarna utgjordes år 1952-1954 av 52 procent kvinnor och år 1975 hade andelen 

ökat till 65 procent kvinnliga läsare.
48

 Utbildningsnivån på läskretsen till Hemmets veckotidning år 

1977 bestod av en majoritet lågutbildade på 49 procent, 32 procent ur de medelutbildade samt 18 

procent var högutbildade läsare.
49

 Innehållet i tidningen utgörs av samma kategorier fackmaterial, i 

snarlik mängd, vilka redovisas i avsnittet under Veckorevyn. 

 

 

7 Undersökning 

 

7.1  Det kvinnliga kroppsidealet 

 

7.1.1  Period 1: 1950-talet 

 

Det kvinnliga kroppsidealet, tidningarna från denna period speglar, karaktäriseras av en ung, nätt 

och slank kropp med väl markerad midja och strutformad byst. Uppfyllde man inte kroppsidealet 

själv fanns det massor av hjälp att få: 

 

Gracilette ger en yngre silhuette. Aldrig hade Ni väl drömt om att något så graciöst och lätt skulle kunna ge 

en sådan mirakulös figurkontroll.
50 

 

En Spirella för varje figur... […] Endast om gördeln, korsetten eller behån är gjord efter Edra personliga 

mått kan den sitta så perfekt och vara så oändligt bekväm att bära som Spirella. Men dessa mått tas inte 

förrän Spirella-Corsetieren med sin genialiskt konstruerade måttmodell har betonat eller återställt de 

naturligt vackra linjerna i Er figur – och sålunda bokstavligen presenterat Er idealfigur,
51 

                                                 
47

 Ibid. s.43 
48

 Ibid. s.49 
49

 Ibid. s.54 
50

Veckorevyn, nr.23, 12-18 juni, 1955 (s.7) 
51

Veckorevyn, nr.43, 24-30 okt. 1958 (s.3) 
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”De naturligt vackra linjerna i Er figur” underkläderna sägs frambringa, är enligt bilderna i 

reklamen en kvinnokropp med relativt stor strutformad byst, en mycket smal markerad och fast 

midja samt en rund fast höft och rumpa. Detta är den ”idealfigur” kvinnorna skall få om de köper 

dessa underkläder. Underkläderna skall även ge ett yngre intryck av kroppen. Utöver detta 

kroppsideal skall kvinnan också ha glansigt välfriserat hår, samt använda mycket smink – både 

puder, mascara och rött läppstift: 

 

Ger skimrande glans, ger liv och form... […] POINTFIX-magic med högglansbildande fuktighetsavvisande 

silikon, är ett ”skönhetens trollspö” som kan förvandla det [håret] på några minuter...
52 

 

 Kemt ger rättvisa åt Ert hår! En klädsam, attraktiv frisyr och ett mjukt, friskt hår är lika nödvändiga 

attribut som en vacker klänning eller ett smycke för att Ni skall se välvårdad ut. Och som Ni vet betyder ett 

välskött yttre mycket för framgången i yrket och lycka i livet.
53 

 

Det tar 2 minuter – viktiga för Er skönhet – […] ett flytande puderunderlag säkert mot aktuella 

”puderporer” […]
54 

 

bli vackrare... intressantare. MILK FILM det fulländade puderunderlaget, […]
55 

 

lockande läppar... […] Shantung läppstift ger Era läppar just den mjuka, lockande sammetslyster som får 

Honom att smälta... försök får Ni se!
56 

 

Ögon han inte glömmer
57

 (reklam för mascara) 

 

han hyllar SKÖNHETEN
58

 (reklam för puder) 

 

 

                                                 
52

 Veckorevyn, nr.43, 24-30 okt. 1958  (s.70) 
53

 Veckorevyn nr.23, 12-18 juni, 1955 (s.3) 
54

 Veckorevyn, nr.43, 24-30 okt. 1958 (s.49) 
55

 Veckojournalen, nr.8, 21-28 feb. 1958 (s.73) 
56

 Veckojournalen, nr.8, 21-28 feb. 1958 (s.77) 
57

 Veckorevyn, nr.25, 19-27 juni, 1958 (s.10) 
58

 Veckorevyn, nr.6, 7-14 feb. 1958 (s.41) 
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Mycket reklam använder männen som en anledning till att köpa deras produkter. Kvinnan skall 

använda läppstift, mascara och puder för att vara attraktiv inför männen. Reklam för mascara säljs 

med rubriken ”ögon han inte glömmer” samt reklam för ett ansiktspuder har den stora rubriken ”han 

hyllar SKÖNHETEN”. 

 

Detta kvinnoideal förmedlas av samtliga undersökta tidningar från denna period, både via 

tidningarnas framsida, artiklar, noveller och reklam. I Hemmets veckotidning kan läsaren till 

exempel läsa en novell med namnet ”Hur gammal är jag i hans ögon?”, vilken handlar om en 

ensamstående 37-årig mamma, hennes 17-åriga dotter samt dotterns friare. Novellen belyser 

kvinnans ålder och hur viktigt det är att se ung och vacker ut, speciellt för männens skull. Kvinnan 

skall vara sminkad och ha välborstat hår, så att hon ser ung ut och kan få en man.
59

 Det kvinnliga 

kroppsidealet som syns i tidningarna kan inte ses som ett sportigt ideal, trots att kvinnorna skall 

vara nätta och slanka, utan kroppsidealet representerar snarare en mager kvinnokropp som skall ta 

till alla metoder för att se ung ut, och med former endast på de rätta ställena – bysten.   

 

7.1.2  Period 2: 1965-1975 

 

Det kvinnliga kroppsidealet från den senare perioden kan sägas ha blivit mer kurvigt, men långt 

ifrån mulligt. Kvinnan kännetecknas av en sundare kroppsform, där mindre fokus ligger på det 

tidigare kroppsidealet med markerad midja och slank kropp. Kvinnan upplevs friare och mer 

naturlig. Under 50-talet modellerades kvinnan med hjälp av korsetter, gördlar och strutformade 

behåar, detta tycks ha försvunnit under det sena 60-talet och tidiga 70-talet då kvinnorna har gjort 

sig av med dessa underkläder. Ett tydligt exempel på detta är först och främst avsaknaden av 

mängden tidigare reklam för de figurfixande underkläderna vilket stärker detta nya friare 

kvinnoideal. Det går också att utläsa av kvinnorna, och deras klädsel, på bilderna i tidningarna. I 

reklam för ett hårschampo syns en kvinna tvätta sitt hår i en balja, kvinnan är klädd i shorts och ett 

linne och bär ingen behå under linnet – utan låter bysten vara fri.
60

 Modet ser allmänt annorlunda ut 

för kvinnorna, kläderna är av en mer lössittande modell. Ett exempel är klänningarna vilka ofta är 

A-formade – där mindre fokus läggs på de kvinnliga formerna. Varken byst, midja eller höfter är 

markerat.
61

 

                                                 
59

 Hemmets veckotidning, nr.35, 28 augusti, 1953 (s.6-7) 
60

 Veckorevyn, nr.46, 10 nov. 1971 (s.69) 
61

 Hemmets veckotidning, nr.2, 6-12 jan. 1969 (s.71) 
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Det nya kvinnoidealet syns också genom en friare (ofriserad) frisyr som inte måste vara välkammad 

och strukturerad samt mer naturligt och lättare sminkade kvinnor. Kvinnorna på bilderna är mindre 

sminkade och ser nästan osminkade ut vid vissa tillfällen. De reklamannonser vilka gör reklam för 

smink har nu rubriker som till exempel: 

 

Three Flowers fluid make-up naturligare kan det inte bli
62 

 

Fokuset i reklam för hårschampo har också bytt riktning från skönhet till mer vårdande: 

 

Äntligen ett schampo som hjälper mot kluvna hårtoppar. […] Protein 21 schampo är rikt på hårnära 

proteiner som reparerar och bygger upp skadat hår.
63 

 

På bilden för schampot syns en kvinna vars hår är utsläppt och flyger med vinden – en fri och 

lössläppt frisyr. Kvinnan är också naturligt sminkad med mascara och en lyster i ansiktet. Det finns 

dock ett undantag från denna period, vilken inte förmedlar samma kvinnliga kroppsideal tidigare 

nämnt. Hemmets Veckotidning, från januari 1969, har en framsidan vilken pryds av en smal, blek, 

blond kvinna i bikini, med ett måttband över midjan. Det enda som står på framsidan av tidningen 

är ”Banta med HV!” och ”Vårens underkur!”, texten följs av två ritade bilder i svartvitt med en 

kraftigt överviktig kvinna och en kraftigt överviktig man sittande till bords med fullt av mat och 

fikabröd.
64

 

 

Det nya idealet är också den rökande kvinnan, och den rökande kvinnan tycks ha mer status och är 

mer intressant jämfört med de kvinnor som inte röker – ”Det är något speciellt med Glenn [märket 

på cigaretterna]”, på bilden står två kvinnor och röker samtidigt som de pratar med en man. 

 
  

                                                 
62

 Veckorevyn, nr 40, 1 okt. 1969 (s.72) 
63

 Veckorevyn, nr.46, 10 nov. 1971 (s.61) 
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 Hemmets Veckotidning, nr 4, 20-26 jan. 1969 
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7.2 Tillvägagångssätten – hur skall läsaren nå dessa ideal? 

 

7.2.1  Period 1: 1950-talet 

 

För att nå det kvinnliga kroppsidealet, den slanka unga vackra kvinnan, förmedlar tidningarna en 

rad olika metoder. Alla metoder faller inom kategori skönhet där det handlar om att försköna sitt 

yttre med hjälp av olika hjälpmedel. Det mesta är olika reklamer för allt från luktfri hårborttagning 

– eftersom kvinnan skall vara hår- och luktfri – samt reklam för olika krämer mot rynkor, till olika 

figurfixande gördlar och strumpbyxor - ”strumpan för unga slanka ben”.
65

 För att få den ideala 

kroppen återfinns mycket reklam om figurfixande underkläder. Reklamen pryds av unga kvinnor 

med underkläder för att få den väl markerade midjan och den strutformade bysten: 

 

En Spirella för varje figur... […] motverkar tendens till ”kalas-kula”. […] tar bort ev. ”bilringar” i midjan.
66

 

(reklam för korsett och gördlar) 

 

little X corselet. […] Kontrollerar bestämt och bekvämt mage, höfter och midja.
67

 (reklam för korsetter) 

 

Nya vackra bystformande Graciform Toppy gör underverk […] Hör ni till de många kvinnor som har liten 

byst? Eller kanske outvecklad och slapp byst? […] prova Graciform Toppy – en ny bysthållare som formar 

och bygger upp bysten […] - Ni blir gladare och mera säker på Er själv!
68

 (reklam för BH:ar) 

 

Reklamen talar om för kvinnorna hur det skall få bort eventuella bilringar på magen eller förstora 

den egna lilla bysten så att de får den ideala kvinnokroppen tidningarna förmedlar. Passar alltså inte 

den egna kroppen in i detta kroppsideal finns med andra ord hjälp att få. Tidningarna är fyllda med 

reklam om metoder som skall göra kvinnan vackrare och yngre. Utöver dessa metoder tipsar 

tidningarna också om olika dieter för att bli smalare och för att gå ner i vikt: 

 

Om Ni skall gå ner i vikt”.  ”[...] [Mjölken] hjälper Er att magra utan ansträngande gymnastik eller 
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komplicerad kalorimatsedel.
69

 

 

Nätt? Ja!, Mätt? Ja! [...] Kaloribekymer? Börja med Semper Sol-Fras. […] innehåller ju inte mera kalorier 

än ett äpple. Fint för figuren – gott också!.
70 

 

Extra näring utan extra hull. Mjölkbröd – den slanka linjens bröd.
71 

 

 Även Er spegel kommer snart att återspegla Era slankare linjer och en hy som alltid är lika fräsch och 

vacker – om Ni envist håller Er till PLJ-rutinen – skönhetsvårdens nya giv.
72

 (reklam för dryck för 

viktminskning) 

 

Gå ner i vikt skall man enligt tidningarna och dess reklam göra för att få en slankare och vackrare 

figur. Detta skall också göras på enklast möjliga vis, genom ”att magra utan ansträngande 

gymnastik” och strikt följa dessa dietmetoder. 

 

7.2.2  Period 2: 1965-1975 

 

För att nå det kvinnliga kroppsidealet som tidningarna under period 2 – 1965-1975 förmedlar, ges 

inte uttryck för i tidningarna. Dock går det att utläsa i två av Hemmets Veckotidningar från januari 

1969 om olika bantningstips. I Hemmets Veckotidning nr.2 finns en liten reklamannons om 

”kalorifria mättnadsmedel”. Annonsen heter ”Banta med Minniver” och skall hjälpa magen att bli 

mätt av mindre mat. Preparatet sägs vara rekommenderat av läkare om målet är att gå ner i vikt.
73

 I 

Hemmets Veckotidning nr.4 läggs ännu större fokus på bantning, då framsidan av tidningen består 

av en lättklädd kvinna, ett måttband och rubrikerna ”Banta med HV!” och ”Vårens underkur!”. I 

tidningen finns en tvåsidig artikel om de bästa bantningskurerna, som lovar läsaren att tappa 2-3 

kilo över helgen. Riktar sig tydligt mer till kvinnor då ordval som ”kära läsarinna” används, samt 

användandet av två stora bilder och en liten bild på kvinnor och endast två små bilder på en man.
74
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Dock är det endast dessa två reklamannonser som kan återfinnas i tidningarna från denna period 

vilka kan sägas handla om viktnedgång, vilket är en stor skillnad från tidigare period. Avsaknaden 

av reklam för figurfixande underkläder så som korsetter, gördlar och strutformade behåar styrker 

också att kvinnan kan sägas ha blivit mer naturlig och duger som hon är. En stor minskning har 

också skett gällande reklam för smink och hårprodukter för kvinnan. Kvinnorna bär som nämnt 

tidigare också mer lössittande och friare kläder, där den väl markerade midjan försvunnit samt fokus 

på byst och höfter försvunnit. 

 

 

7.3 Den sexualiserade kroppen 

 

7.3.1  Period 1: 1950-talet 

 

Övervägande del kvinnor som syns i tidningarna är unga kvinnor eller kvinnor som ser ungdomlig 

ut. Det som syns på bilderna i tidningarna och de som kan ses som de centrala i bilderna är 

varierande beroende på vart bilden hör hemma i tidningen. Något som dock är återkommande är 

fokus på de kvinnliga formerna och nakenhet. Kvinnan på bilden poserar oftast snett framför 

kameran för att på så sätt framhäva de kvinnliga formerna bröst, midja och rumpa. Kvinnorna på 

bilderna visar ofta endera sin nakna barm (oftast om det är halvkropps-bilder), sina nakna ben eller 

poserar i underkläder eller bikini. Då mycket reklam är för smink samt hud- och hårvård avsett för 

kvinnor är det oftast bara ett kvinnligt ansikte på reklambilderna. Det kvinnliga ansiktet är väl 

sminkat och kvinnan på bilden har oftast en väldigt förförisk blick. I många fall vid större 

reklambilder är kvinnan inte ensam utan hon är iakttagen av en eller flera män. I en reklamannons 

för Palmolive´s milda tvål ser man en kvinnas ansikte och axlar och barm centralt på bilden. 

Kvinnan är smyckad och sminkad och har välfriserat hår. I bakgrunden syns två män i kostym som 

med längtan i blicken och ett leende på läpparna tittar mot kvinnan. Reklamannonsens stora rubrik 

lyder: ”Ni är vackrare än Ni tror!”, och längre ner står det: ”Bevara skolflickshyn med Palmolive 

[…]”.
75

 Ytterligare reklam för en tvål från ”Lux” försöker sälja sin produkt genom att ha en känd 

skådespelare som största bild, samt en mindre bild med en man och en kvinna tätt ihop, med texten 
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”Filmen är slut. Nu finns bara Ni – för honom!”
76

 En annan reklam med liknande reklambild är för 

en hempermanent för håret. På bilden syns centralt ett kvinnligt ansikte och hennes nakna axlar, 

kvinnan pryds med diamanthalsband samt diamantörhängen, kvinnan på bilden är även sminkad 

och har en kort lockig frisyr. Hon tittar neråt med ett leende på läpparna och bakom henne står en 

man, vars halva ansikte endast är med på bilden men med en tydlig längtande blick på henne. 

Rubriken för bilden lyder: ”Ni lockar till beundran....”.
77

 

 

Kvinnorna skall med andra ord vara förföriska och skall behaga mannen och appellera till honom 

som sexuellt objekt. Detta syns genom både diverse reklamannonser samt kvinnornas utseende i 

reportage och noveller. I en reklamannons för antiperspirant syns sju stycken likadana bilder på en 

kvinna från huvud till midja bärande en lätt transparent axelbandslös tröja, där det går att skymta en 

del av hennes ena bröstvårta. Kvinnan håller ena armen på huvudet och den andra armen i motsatt 

armhåla med antiperspiranten i handen. Fokuset och det centrala i reklamen är kvinnan då hon tar 

mest plats och syns upprepade gånger. Sedan ser man antiperspiranten.
78

 Även reklam för produkter 

som inte har att göra med kroppen säljs med hjälp av lättklädda sexualiserade kvinnor. Som till 

exempel ”Ekströms kakpulver, mjuk pepparkaka”. Förutom bilden på den mjuka pepparkakan samt 

förpackningen på produkten, består en tredjedel av annonsen av en slank brunbränd ung kvinna i 

bikini, solandes i en trädgård, med rubriken – ”Ekströms vispar kakan, medan jag gräddar – hyn!”.
79

    

 

7.3.2  Period 2: 1965-1975 

 

Under denna period är den kvinnliga kroppen mindre sexualiserad och kvinnorna i tidningarna kan 

istället ses mer som yrkeskvinnor och av en mer varierande ålder – det är inte bara unga kvinnor. 

Detta syns genom att kvinnorna på bilderna bär striktare klädsel där mindre fokus ligger på 

formerna byst, midja och rumpa. En skillnad återfinns också i det manliga fokuset och det manliga 

ögat på reklamen från tidigare period. Reklam för tonings-schampo har rubriken ”sånt gör en 

kvinna glad”,
80

 vilket gör att reklamens syfte är att kvinnorna skall använda produkten för sin egen 

skull, och inte för att appellera männen. 
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Något som också blivit väldigt tydligt i denna senare period är att fokuset i reklamen förflyttat sig 

från att centrera kvinnan på bilden till att ha produkten i fråga i fokus. Istället för att sälja in den 

vackra och sexuella kvinnan på bilden försöker man nu sälja produkten i första hand, där läsarens 

blick först ser produkten i reklamen, sedan kvinnan. Detta syns främst via reklam för hårprodukter 

och antiperspirant-reklam. Exempel på detta går att se i reklam för Family fresh – antiperspirant, 

där bilden på antiperspiranten är större än bilden på kvinnan i reklamen. Även då det är en kvinna 

med i reklamen är hon inte sexualiserad i bilden utan kvinnan är påklädd, visar inte mycket hud, 

bilden är också beskuren så att hon varken visar ögon eller byst och midja.
81

 Reklam för 

hårprodukter har också förändrats, från tidigare reklam där män ofta fanns med i bilden tittandes på 

kvinnan i reklamen, står produkten nu i fokus med kvinnan i bakgrunden – utan en man bredvid 

sig.
82

 

 

 

7.4 Hälsa eller skönhet? 

 

7.4.1  Period 1: 1950-talet 

 

Hälsa är inte ett vanligt förekommande ämne i veckotidningarna som undersökts, men finns med i 

innehållet vid några få tillfällen och tar sig uttryck i olika former. Två artiklar vilka berör begreppet 

hälsa återfanns. En artikel om alkoholproblem diskuterar hur läkare ser på alkoholkonsumtionen 

och dess problem,
83

 samt vid ett annat tillfälle återfanns en artikel om rökning med namnet 

”RÖKNING GER CANCER”. Även då artikeln kan ses ur ett hälsoperspektiv sänder tidningen i 

fråga ut dubbla budskap angående rökning då de senare gör reklam för cigaretter med motiveringen 

– Tänd en Bellman – koppla av.  ”[...] man slappnar av efter jäktiga timmar och känner sig behagligt 

rofylld i sällskap med en Bellman”.
84 

Det närmsta hälsa att komma är en artikel om kost namngiven 

”Hälsoprofeten Waerland contra läkarna”. Artikeln handlar om vad läsarna bör äta respektive inte 

äta – vilka födoämnen som anses bra samt mindre bra för hälsan. Artikeln är dock riktad mer åt 

ohälsa än hälsa då ordval och meningar som ”förebygga ohälsa” och ”förebygga alla sjukdomar” 

används.
85

 Utöver dessa artiklar återfanns endast en reklamannons inom hälsobegreppet vilket 
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gjorde reklam för en ny bok kallad ”Vår hälsa”, boken sägs lära läsaren hur man bäst undviker 

sjukdomar.
86

 Samt en liten spalt där redaktionen rekommenderar läsaren att ta vara på grönsakerna i 

augustimånad för att göra saft eller gelé av dessa. Står dock inte vilka hälsoeffekter det skall ge, 

utan bara om man är blodfattig och allmäntrött kan man göra spenatsaft.
87

 Skönhet i jämförelse med 

hälsa är betydligt mer förekommande i tidningarna. Övervägande del reklam handlar om 

skönhetsvård – att få ett vackrare ungdomligare yttre. Fokus tycks ligga på att kvinnan skall göra 

sig vacker och se ungdomlig ut, speciellt för mannen. Ett reportage kallad ”Fåfängans marknad” har 

det inledande stycket: 

 

Kvinnans största glädje är att behaga – i synnerhet mannen. För honom smyckar hon sig i pärlor och ädla 

adelstenar, för honom höljer hon sig i frasande siden, för honom parfymerar och målar hon sig.
88 

 

I reklam för en mascara används slogans som ”ögon han inte glömmer”,
89

 detta för att locka till sig 

kvinnliga köpare, och i en reklam för hudlotion används slogan ”Se er själv med hans ögon”.
90

 

Under en tidnings annonssida för ”Hälsa/skönhet” finns endast reklam under skönhetskategorin, där 

metoder för att få bort rynkor och dubbelhaka, metoder för att få felfria tänder samt bli fri från 

fräknar görs reklam för.
91

 Utöver detta finns otaligt med reklam i tidningarna för gördlar, korsetter 

och dylikt som lovar lösa alla figurproblem en kvinna kan tänkas ha. 

 

 Som ni vet betyder ett välskött yttre mycket för framgången i yrket och lyckan i livet.
92 

 

Inför sommaren bjöd Veckorevyn läsarna på ”Sommarens skönhetslexikon” - ägna lite mer tid åt 

den dagliga skönhetsvården. Exempel på tips som ges: ”Gå ner i vikt, ät mindre mat”, ”Gå upp i 

vikt, vila och ät mer fet mat.” Kategorier i lexikonet följer alfabetetsordning och består av till 

exempel Dubbelhaka, Vikt, Yttre skönhet – och inre (glad och inte sur).
93

 Skönhet förespråkas även 

i frågespalter om hem, kläder, skönhet, yrke och etikett, där en flicka på 16 år skickat in en fråga där 

hon undrar om hon är för tjock (164 cm, 60kg) och får svaret ”Normalt borde ni nog inte väga mer 

än 55-56 kg, så se upp med dieten”.
94
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Första och enda innehållet förknippad med någon slags fysisk aktvitet är en reklamannons för ett 

träningsredskap kallat ”Adams-trainer” – den idealiska apparaten för riktig motion. Denna säljs 

dock inte med ett hälsobudskap utan med ett budskap om att försköna det yttre – ”Se kritiskt på din 

spegelbild. Är Ni nöjd?” Den tillhörande reklambilden riktad till kvinnor har bland annat följande 

text: vårens modeskapelser, visa mer ben- trimma dem till vackrare form. Medan reklambilden 

riktad till män har fokus på mer än bara att se bra ut och säljer här inom hälsobegreppet: 

”arbetstakten ökar, kommer er kropp orka tempot”, ”Motion och avslappning är vad ni behöver.”
95

 

 

7.4.2  Period 2: 1965-1975 

 

Under den här perioden lyser tidningarna med sin frånvaro av allt som har med hälsa att göra. Även 

då det kvinnliga kroppsidealet upplevs sundare finns det inget i tidningarna som förespråkar något 

inom hälsobegreppet. Under den här perioden slår kroppens medikalisering igenom där 

hälsoeffekter diskuteras utifrån ett medicinskt perspektiv. Tidningarna intar med andra ord snarare 

ett sjukdomsperspektiv än ett hälsoperspektiv, som främst består av frågespalter där läsaren kan 

skicka in frågor till husdoktorn eller kvinnodoktorn som sedan besvarar dessa frågor samt ger råd.
96

 

 

Artikeln om bantning, som nämnts tidigare ovan, sänder dubbla budskap till läsaren. Även då den 

tar upp bieffekter av fetma så som hjärt- och cirkulationssjukodomar, sockersjuka, och menar på att 

”om du är tjock dör du tidigare”, så säger texten lika mycket att det är modernt med midja igen – 

där av bör man banta. ”Vårt bantningsprogram är avsett för fullständigt friska människor” – ett 

program som gör er slankare, vackrare och yngre. ”Med motion enbart kan man alltså inte ta kål på 

de överflödiga fettet”. Till artikeln hör också ett diagram med mått på hur mycket man FÅR väga 

med ens längd räknat.
97

 Den upplevda känslan efter att ha läst artikeln är att banta bör man göra för 

att bli vacker, inte för att det är ohälsosamt att vara överviktig. Reklam om alkohol och cigaretter är 

vanligt förekommande i tidningarna, med cigarett slogans som till exempel ”Man har ju sina geniala 

drag, – Golden Dollar, Sveriges enda 25-pack”.
98

 Även tandkrämsreklamen syftar till skönheten 

snarare än hälsan, då fokus ligger på den dåliga andedräkten istället för renheten i munnen.
99
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8 Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med föreliggande studie var att se hur föreställningar om hälsa produceras och uttrycks i text 

och bild i tidningarna Veckorevyn, Veckojournalen och Hemmets veckotidning, vid två skilda 

tidsperioder – 1950-talet samt 1965-1975. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat visade att föreställningar om hälsa inte är något vanligt förekommande ämne i 

tidningarna under någon av perioderna. Det kvinnliga kroppsidealet, tidningarna från den första 

perioden – 1950-talet – speglar, kan ses som den unga vackra kvinnan. Den unga vackra kvinnan är 

en modellerad kvinna, som bär strut behå, korsetter och gördlar – underkläder som är figurfixande 

för att kvinnorna skall kunna uppfylla den ideala kvinnokroppen. Den unga vackra kvinnan är också 

sminkad och har en välfriserad frisyr, så att hon ständigt ser vacker ut inför männen. För att nå detta 

kroppsideal gör tidningarna reklam för diverse dieter för att tappa vikt och få en slankare 

kroppsform, ingen träning av något slag nämns. Kvinnan kan med andra ord inte ses som sportig 

eller atletisk, hon behöver heller inte utföra någon slags motion eller träning för att ta hand om sin 

kropp – endast banta så hon blir slank och vacker. Det kvinnliga kroppsidealet från den senare 

perioden – 1965-1975 – kan istället ses som den naturliga fria kvinnan. Den naturliga fria kvinnan 

speglas av en friare frisyr, är naturligt sminkad eller till och med osminkad, samt erhåller en sundare 

kroppsform som inte behöver justeras eller modelleras med hjälp av behåar, korsetter och gördlar. 

Under denna period uttrycker tidningarna inga tillvägagångssätt för att nå det kroppsideal som 

förmedlas. Vad detta kan bero på går endast att spekulera i men då idealet, enligt min tolkning, är 

”den naturliga fria kvinnan” behövs inga metoder för att uppfylla idealet – kvinnorna dög som de 

såg ut. Intressant är att detta resultat skiljer sig gentemot vad Hirdman kommit fram till i sin studie, 

där hon studerat bland annat Veckorevyn under valda nedslags år 1965-1995. Hirdman kommer 

fram till och menar att Veckorevyn ger läsaren verktyg för hur kvinnorna skall appellera till och bli 

tillgängliga för männen, vilket stämmer överens med föreliggande studies resultat under den första 

perioden 1950-talet, men dock inte under den andra perioden 1965-1975, en period Hirdman också 

studerat. Hirdman hävdar att läsarens kropp hamnar i centrum för tidningens innehåll, då den tydligt 
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uppmanar till att kvinnan ständigt bör jobba med sin kropp för att bli vacker.
100

 En möjlig förklaring 

till varför resultaten skiljer sig skulle kunna vara att Hirdman studerat en längre och senare period i 

jämförelse med föreliggande studie, samt tillgått ett större urval av material, vilket resulterat i olika 

resultat. 

 

En förändring i sexualiseringen av den kvinnliga kroppen gick också att utläsa mellan perioderna.  

Under den första perioden, 1950-talet, är det en tydlig sexualisering av den kvinnliga kroppen. Det 

är en manlig blick över bilderna, kvinnorna presenteras i tidningarna och förväntas vara den 

sexuella kvinnan som skall förföra och behaga mannen. Detta resultat ligger i linje med Hirdmans 

resultat om kvinnans sexualisering och objektifiering i Veckorevyn mellan åren 1965-1995.
101

 Detta 

till skillnad mot den senare perioden, 1965-1975, då jag anser kvinnorna som framställs i 

tidningarna blivit mindre sexualiserad än den tidigare perioden, och kan istället ses mer som den 

offentliga kvinnan då hon är mer propert klädd och den manliga blicken från bilderna avtagit. Synen 

på kvinnan har förändrats genom åren och kan sägas ha skapat en annan genusordning än tidigare 

där, kvinnan inte enbart skall behaga mannen som ett sexuellt objekt och göra honom till lags, utan 

kan under den senare perioden uppfattas som mer självständiga och klivit ett steg ur den manligt 

dominerande maktordningen. 

 

I fråga om tidningarna förespråkar hälsa eller skönhet till läsarna går det enkelt att svara – skönhet. 

Detta gäller under de båda studerade perioderna. Att skönhet förespråkas mer än hälsa i tidningar 

uppfattar Sandberg även i sin studie, där Aftonbladets texter om övervikt snarare såg som ett 

skönhetsproblem än ett hälsoproblem. Även där menar Sandberg att fokus tycks ligga på att 

viktnedgång är positivt för den yttre skönheten och lyckan, och att hälsa istället kommer i andra 

hand.
102 

Den form av hälsa som faktiskt berörs i föreliggande studies tidningar kan snarare ses som 

ohälsa eller ur ett så kallat sjukdomsperspektiv där fokuset ligger mer på sjukdom och hur man 

undviker detta mer än på hälsa och hur man skall leva hälsosamt. Ett tydligt exempel på detta, från 

den tidigare perioden, är artikeln om kost med namnet Hälsoprofeten Waerland contra läkarna, där 

citat som ”förebygga ohälsa” och ”förebygga alla sjukdomar” användes i artikeln.
103

 Här syns det 

tydligt att fokus ligger på sjukdom/ohälsa mer än hälsa. Under den andra perioden slår kroppens 

medikalisering igenom ännu mer då det blir vanligt med frågespalter. Bristen på hälsoeffekter 
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kvarstår dock. Sundin m.fl.
104

 fokuserade också framförallt på sjukdom i beskrivande av 

svenskarnas folkhälsa under 1900-talet. Hur människorna såg på hälsa och hur hälsa tog sin form 

framkom tyvärr heller inte där. Kan det vara så att hälsa inte var ett aktuellt ämne under dessa 

perioder? Utan skönhet och se vacker ut var det som var viktigt? Utformning av kroppen och 

kroppen som projekt anser Kirkman
105

 vara särskilt tydlig i modetidningarna och inte lika tydlig i 

de mer hushållsinriktade tidningarna i sin studie. Till skillnad mot föreliggande studie hävdar 

Kirkman att dessa tidningar har ett överflöd av information om hälsa och att läsaren istället bör vara 

försiktig i utövandet av detta då viss information kan vara motsägelsefull. Kirkman har dock 

studerat en betydligt senare period (år 1997-1999) vilket med säkerhet kan förklara skillnaderna 

mellan studierna i fråga om andel information om hälsa. Intressant var dock resultatet om de 

hushållsinriktade tidningarna, vilka skulle kunna ligga inom samma genre av tidning som 

föreliggande studies material, att dessa inte innehåll särskilt mycket information om kroppens 

utformning.  

 

Ser man till Giddens teori om kropp och samhälle, där han anser kroppen vara något som skall visas 

upp i samhället kan man förstå hur kroppsidealen och synen på hälsa förändrats mellan perioderna. 

Giddens ser kroppen som ett projekt och han menar att medierna avspeglar, formar och omformar 

det vi gör där ”självet” och ”samhället” är ömsesidigt förbundna. Som jag förstår det menar 

Giddens att vi i det senmoderna samhället blivit mer medvetna om att det finns flera olika 

identiteter att välja mellan och att vi ständigt måste ta ställning till dessa. Detta måste vi göra för att 

skapa en helhetsbild av oss själva som är trovärdig. Vi är tvingade att välja och följa en livsstil, och 

detta skiljer sig från individ till individ. Eftersom han ser ”självet” eller en individs livsstil 

sammankopplat med samhället förändras dessa i takt med varandra. När samhället förändras, 

förändras även individernas val livsstilar. Detta kan förklara hur kroppsidealen kommit att skifta 

från 1950-talets ”unga vackra modellerade kvinna” till 1965-1975 års ”naturliga fria kvinna”.  Då 

en förändring även återfanns i hur den kvinnliga kroppen sexualiserats, stödjer också Giddens teori 

om självet och samhället, då kvinnornas situation med rättigheter och likavärde under senare delen 

av 1900-talet utvecklats och förbättrats. Vilket speglar det nya kvinnoidealet som kom att visas 

under den senare perioden samt mindre sexualisering av den kvinnliga kroppen. 
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8.2 Metoddiskussion 

 

En svaghet som bör poängteras i studien är att materialet från period 2, år 1965-1975, kan ses som 

tunt. Önskvärt hade varit att materialet bestod av fler tidningar under denna period, för att väga upp 

materialet till period 1, 1950-talet, som bestod av desto fler tidningar. Att materialet endast bestod 

av fem tidningar i den andra perioden kan ha påverkat resultatet negativt, alltså gett en felaktig bild 

av hur tidningarnas syn på hälsa under sena 60-talet och tidiga 70-talet såg ut då dessa tidningar 

eventuellt var de tidningar som inte behandlade just det ämnet. Dock går det att få en bild av just 

dessa tidningars syn på hälsa som ändå studerats. Jag säger inte att resultatet med säkerhet visat en 

felaktig bild – att andra tidningar under denna period behandlat ämnet hälsa – utan jag påpekar bara 

att detta bör tas i hänsyn till när man läser resultatet. En annan svaghet i studien som bör nämnas är, 

också gällande materialet i period 2, fördelningen av tidningar från olika årstider. Av materialet från 

1965-1975 är fyra av fem tidningar från vinterkvartalet (oktober-januari) och endast en från 

sommaren (juni). Detta skulle också kunna ha en avgörande roll i vad tidningarna väljer för 

innehåll. Kanske ligger mindre fokus på hälsa och kropp under vintertiden i jämförelse med 

sommartiden? Dock skilde sig inte juni-tidningens innehåll från tidningarnas innehåll från oktober 

till januari. Något årstids-relaterat innehåll går dock inte att säkerställa då materialet är för tunt. 

 

En styrka i studien är att tre olika sorters veckotidningar har studerats, två av tidningarna var 

avsedda som familjetidning och en hamnade i övrigt-kategorin, vilket skulle kunna jämföras med 

familjetidning då den inte riktade sig till någon speciell part. I bakgrunden till studien går det även 

att utläsa att veckotidningarnas procentuella fördelning av kön på läsarna ser snarlika ut. Materialet 

är lika i sin uppbyggnad och behandlar samma fack-material. Detta gör att tidningarna går att 

studera som ett sammanhållet objekt istället för var för sig. I och med detta kan en bredare bild 

utläsas om vilken syn veckotidningarna generellt sände ut till läsarna om hälsa under dessa perioder. 

 

 

8.3 Slutsats 

 

Slutsatserna som kan dras från föreliggande studie är att hälsa inte var ett aktuellt ämne under någon 

av de studerade perioderna. Skönhet anses viktigare än hälsa. De få gånger hälsa nämns förespråkas 

det inte som något positivt för livsstilen utan ses snarare ur ett sjukdomsperspektiv i hur läsarna 

undviker sjukdomar och ohälsa. Då det skett en tydlig förändring i innehållet i tidningarna mellan 
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period 1 – 1950-talet- och period 2 – 1965-1975 – där mindre utrymme getts till skönhetsrelaterad 

reklam, som bland annat smink, kroppsfixerande underkläder samt olika bantningskurer, kan dock 

inte konstateras att tidningarna förespråkar hälsa mer i den senare perioden jämfört med den tidiga. 

Dock går det ändå att utläsa, av vad som faktiskt inte finns med i tidningarna från den senare 

perioden, att de gått i en hälsosammare riktning då de INTE förmedlar dessa modellerade 

skönhetsideal. Även synen på kvinnan och den kvinnliga kroppen kan sägas förbättrats. 

 

Jämförs detta resultat med dagens tidningar har det skett en enorm förändring i synen på kroppen 

och information om hälsa. Hälsa är ett ämne väldigt aktuellt i dagens samhälle och har blivit ett sälj 

koncept vilket förespråkas på många olika sätt. Media, med bland annat veckotidningar, har en stark 

påverkans faktor på människor. De kroppsideal och den syn de förmedlar om hälsa och livsstil 

anses ofta vara de som skall efterliknas och uppnås. Uppfyller man inte dessa ideal kan detta bidra 

till dålig självkänsla och en negativ kroppsuppfattning. Där av är det viktigt att vara kritisk i synen 

på de kroppsideal och livsstilar media förmedlar, idag kanske mer än någonsin förr. 
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9 Sammanfattning 

 

Vi lever i en samtidskultur där vi ständigt möts av mediernas definition av världen och hur de anser 

vi bör leva våra liv. Att må bra och besitta en ”god hälsa” är något som är väldigt aktuellt i dagens 

samhälle. Vart vi än befinner oss visar tidningar, TV och reklam hur vi bör se ut och berättar om 

tillvägagångssätten som skall ta oss dit. Vi utsätts ständigt för medias kroppsideal och intrycket av 

att framgång hänger samman med en vacker kropp, media ger dessutom intrycket av att en smal 

kropp gör att vi både ser bra ut och är mera hälsosamma. Medieforskaren Allison Kirkman menar 

att tidningar, tillsammans med andra former av media, influerar vår syn på hälsa och hur vi uppnår 

hälsa, och att dessa är viktiga medel till att forma människors handlingar och kunskaper om hälsa. 

Syftet med denna studie är att se hur föreställningar om hälsa produceras och uttrycks i text och bild 

i tidningarna Veckorevyn, Veckojournalen och Hemmets veckotidning, vid två skilda tidpunkter – 

1950-talet samt 1965-1975. Resultat visar att två olika kroppsideal, under period 1 var det den 

”unga vackra kvinnan” som förespråkades. Kvinnan skulle ständigt vara slank, vacker och appellera 

männen. För att nå detta ideal skulle hon banta, använda figurfixande underkläder samt vara 

välsminkad och ha en välfriserad frisyr. Kroppsidealet från period 2 var den ”naturliga fria 

kvinnan”. Kvinnan upplevs duga mer som hon är – naturligt, och behöver inte sminka sig eller fixa 

håret i samma utsträckning som tidigare. Kvinnan har även blivit mindre sexualiserad och mer 

påklädd i den senare perioden. I fråga om hälsa eller skönhet förespråkas av tidningarna, 

förespråkas skönhet i större omfång är hälsa under båda perioderna. Slutsatserna som kan dras från 

föreliggande studie är att hälsa inte var ett aktuellt ämne under någon av de studerade perioderna. 

Skönhet anses viktigare än hälsa. De få gånger hälsa nämns förespråkas det inte som något positivt 

för livsstilen utan ses snarare ur ett sjukdomsperspektiv i hur läsarna undviker sjukdomar och 

ohälsa. Dock har det skett en tydlig förändring i innehållet i tidningarna mellan period 1 – 1950-

talet- och period 2 – 1965-1975 – där mindre utrymme getts till skönhetsrelaterad reklam, som 

bland annat smink, kroppsfixerande underkläder samt olika bantningskurer, det går dock inte att 

konstateras att tidningarna förespråkar hälsa mer i den senare perioden jämfört med den tidiga. 

Dock går det ändå att utläsa, av vad som faktiskt inte finns med i tidningarna från den senare 

perioden, att de gått i en hälsosammare riktning. 
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