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Det har länge varit känt att de kropps- och skönhetsideal som råder i samhället långt ifrån 

inkluderar alla typer av kroppar. Modebranschen har framförallt utmärkt sig på den här 

punkten, och det är väl känt att det allt som oftast är smala modeller som representeras i 

branschen. Vår valda problemformulering grundar sig i att normbrytande kroppar är 

underrepresenterande i samhället och i modebranschen. 

Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur Veckorevyn förhåller sig till sitt 

manifest de kallar Size Hero. Det här manifestet grundar sig i en protest mot de rådande 

kropps- och skönhetsideal som råder i samhället. I samband med detta ska vi även analysera 

hur många normativa kontra normbrytande kroppar som totalt finns representerande i 

tidningen, och hur de framställs. Vi ämnar även att problematisera begreppet ”plus size”, dess 

användning och betydelse. Den valda metoden för vår analys grundar sig i 

flermetodsforskning, och valet av den här metoden gjordes då vi ville ha svar på hur 

underrepresenterade de är men även hur de framställs när dem väl gör det. 

Vårt material består av alla Veckorevyns utgivna tidningar under ett år. Vi har analyserat 

dessa med hjälp av en semiotisk bildanalys och genom en kvantitativ metod. Tillsammans 

med den semiotiska bildanalysen så har vi använt oss av Hansen och Machins bärare av 

denotationer och konnotationer använts för att analysera bilderna.  

Vårt resultat visade att Veckorevyn uppfyller sitt manifest men i det stora hela är de modeller 

med normbrytande kroppar fortfarande väldigt underrepresenterade.
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ABSTRACT 

Author(s): Olivia Ivarson & Isabelle Palmberg  

Title and subtitle (English): Size Zero or Size Hero? A mixed method of how Veckorevyn 

relates to their manifest Size Hero 

Language: Swedish 

Pages: 51 

 

It has been known for a long period of time that the body and beauty ideals in society do not 

include all types of bodies. The fashion industry is known to be exceptional good at excluding 

bigger bodytypes, and it is well known that it is slim models that is representing majority of it. 

Our chosen problem for this essay is based on the fact that norm-breaking bodies are 

underrepresented in society and in the fashion industry. 

Our purpose with this essay was to investigate how the fashion magazine Veckorevyn relates 

to their manifest, called Size Hero. This manifest is based on a protest against the prevailing 

body and beauty ideals that exists in society. We will also analyse how many normative vs. 

norm-breaking bodies there are as a total representation in the magazine, and how they are 

presented. We also intend to problematize the concept of the word "plus size", its use and 

meaning. The chosen method for our analysis is based on a multimethod research and the 

choice of this method was made because we wanted to have an answer to how 

underrepresented the norm-breaking bodies are and how they are being portrayed when so. 

Our material consists of all of  Veckorevyn's published magazines for one year. We have 

analyzed them with the help of a semiotic image analysis and through a quantitative method. 

Together with the semiotic image analysis, we have used Hansen and Machin's bearers of 

denotations and connotations in order to analyze the images. 

Our result showed that Veckorevyn is fulfilling their manifest but on the whole the norm-

breaking bodies were still very underrepresented.  

Keywords: plus size, body ideal, beauty ideal, norm-breaking, multimethod research 
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1. Inledning 

Det har länge varit känt att modebranschen förespråkat en viss kroppsform hos kvinnor. 

Kroppsformen i fråga har ofta bestått av en väldigt smal och slank kroppsform, med diverse 

kännetecken som ett synligt mellanrum mellan låren, ofta kallat ”thigh-gap”, och tydlig 

markerad midja. Ideal sägs förändras över tiden, vilket Björk (2012), menar inte stämmer. 

Han skriver att dagens ideal där en smal kroppsform är i fokus inte är nytt alls, utan kan 

spåras tillbaka långt i tiden.  

Problematiken i att det har ansetts vara önskvärt att efterlikna de kropps- och skönhetsideal 

som modebranschen och samhället förespråkar har bland annat resulterat i kroppsaktivism. 

Kroppsaktivismen har expanderat mycket under senare år, och kan benämnas som en 

motreaktion till de ideal som råder i samhället. Ett begrepp som etablerat sig är ”plus size”. 

Begreppet har fått motta  kritik, mycket på grund av att det anses vara diffust vad begreppet 

innebär. Storlekarna på kläder i befintliga- och onlinebutiker med plus size avdelningar kan 

variera beroende på vilken butik man besöker, och medan vissa butiker klassar kvinnor med 

storlek 44 och uppåt som plus size (Hennes och Mauritz, u.å.) så klassar andra butiker kvinnor 

med storlek 42 och uppåt som plus size (The model convention, u.å.). Skillnaden blir 

framförallt stor om man jämför vilka storlekar klädföretag respektive modellargenturer 

definierar som plus size. Modellargenturen Hughes Models, som nu tillhör IMM Models, har 

modeller vars storlekar börjar redan på 38 under kategorin ”plus size”. 

Vårt empiriska material är baserat på Veckorevyn i pappersformat. År 2009 släppte 

Veckorevyn ett manifest kallat ”Size Hero” som en protest mot de rådande kropps- och 

skönhetsidealen i modebranschen och i samhället. De skrev bland annat att de ville stå upp 

mot ”de sjuka ideal” som sprids i samhället och drabbar människors syn på sina kroppar 

negativt.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest kallat 

Size Hero i sitt publicerade material i pappersform. Vi ska undersöka i vilken omfattning plus 

size modeller används och hur de framställs, och i samband med det här även definiera och 

problematisera begreppet plus size. I studien har följande frågeställningar tagits fram: (1) Hur 

ofta förekommer det bilder på modeller vars kroppar avviker från idealet vs. modeller vars 

kroppar passar in i idealet, (2) Hur, och i vilka kontexter framställs och porträtteras de 

modeller vars kroppar avviker från idealet, i både bild och text och (3) Hur, och i vilka 
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kontexter framställs och porträtteras de modeller vars kroppar passar in i idealet, i både bild 

och text. 

Vårt teoretiska ramverk är främst baserat på Hansen och Machin och deras tolkning av bärare 

av semiotikens denotation och konnotation. Vi har valt att inkludera ett antal av dessa i vår 

analys, vilka vi anser vara relevanta för vår studie.  

Modebranschen har länge ansetts vara en av de stora syndabockarna för dagens kropps- och 

skönhetsideal. Genom att tydligt förespråka en smal kroppsform genom att till exempel ge 

markant mer plats åt modeller som uppnår dessa ideal i bland annat modetidningar, bidrar 

modebranschen aktivt till att bibehålla de rådande idealen i samhället menar kritiker. Även 

medierna anses vara en stor bidragande faktor till bevarandet av kropps- och skönhetsideal, 

och sociala medier anses vara en av vår tids största anledningar till psykiskt ohälsa hos unga 

människor, och då främst unga kvinnor.  

Vad som anses vara ideal beror mycket på var och vilken kultur man kommer ifrån. I 

västvärlden är det uteslutande det ideal som tidigare nämnts som förespråkas. Däremot i vissa 

länder och kulturer så förespråkas istället en något fylligare kroppsform, då det visar på att 

personen i fråga är välbärgad (Cortese, 2004:30).   

Den valda metoden för att uppnå vår syfte grundar sig i flermetodsforskning. Valet av den här 

typen av metod gjordes då vi både ville lyfta den kvalitativa samt den kvantitativa delen av 

analysen. Vi kommer låta den kvalitativa delen av analysen vara överordnad den kvantitativa 

delen, och den kvantitativa delen fungerar då som ett komplement till kvalitativa och hjälper 

till att stärka vårt resultat.  
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2. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet så presenteras uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar.  

2.1. Problemformulering 

På senare år har begreppet ”plus size” vuxit och etablerat sig i klädbutiker, både i faktiska 

sådana och även på internet samt i modebranschen. Begreppet plus size har fått motta kritik, 

mycket för att det har ansetts vara diffust vad begreppet egentligen innebär och även för att 

långt ifrån alla butiker och modellagenturer har samma syn på vad plus size innebär 

storleksmässigt när det gäller kroppsformer och klädstorlekar. Förutom att vi ser ett problem 

med begreppets definition så ser vi även ett problem i att använda sig av begreppet för att 

förklara en kroppstyp. Många befintliga- och onlinebutiker använder sig av begreppet ”petite” 

för att förklara att bland annat innersömmarna på klädesplaggen är anpassade för personer 

som är korta. Motsvarigheten till ”petite” är ”tall” och innebär att klädernas innersömmar är 

anpassade till dem som är längre. Storlekarna räknas däremot på samma sätt – det finns kläder 

på petiteavdelningar i samma storlekar som det finns på tallavdelningar då det är längden som 

avgör, inte kroppens omkrets. Trots detta så finns det ingen motsvarighet till ”plus size” vilket 

innebär att man ofrivilligt delas in i en kategori där man antingen har en ”normal” storlek på 

sin kropp och kan handla kläder i princip var som helst, eller en ”plus size”- storlek där 

kläderna säljs på speciella avdelningar.  

Diskussionen om hur främst modebranschen förespråkar kropps- samt skönhetsideal som 

representeras av en smal och slank kropp har pågått i flera år. Modebranschens bild av en 

idealkropp har under en längre tid delvis accepterats av samhället, och det har varit önskvärt 

att efterlikna personer som på olika sätt representerat modebranschen. Det här har blivit 

problematiskt då en av modebranschens större målgrupper, och också den mest lättpåverkade 

sådan, består av unga människor och då främst unga kvinnor, vilka både har förutom att vilja 

efterlikna idealet även i vissa fall drabbats av psykisk ohälsa när de upplevt att de inte kan 

passa in i det ideal som förespråkas.  

Som en motreaktion på modebranschens framställning av den kroppsform de anser vara 

idealet så har kroppsaktivismen vuxit som rörelse. Människor har blivit mer medvetna om att 

allas kroppar ser olika ut och att det borde vara självklart att alla, oavsett kroppsform och 

storlek, ska få synas och representeras i samma utsträckning, även av modebranschen.  
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Veckorevyn, som i den här uppsatsen fungerar som vårt empiriska material, benämner sig 

själva som en av Sveriges största modetidningar för unga människor och då främst kvinnor, 

och har aktivt tagit avstånd från begreppet plus size och även modebranschens kropps- samt 

skönhetsideal. Denna målgrupp benämns ofta som en lättpåverkad sådan när det gäller just 

kropps- och skönhetsideal vilket gjorde Veckorevyn till ett bra studieobjekt för vår uppsats. 

Genom att göra den här studien så vill vi belysa problematiken i att normbrytande 

kroppsformer är underrepresenterande och detta ofta i olika medier. Det är sällan både 

traditonella och nya medier porträtterar den normbyrtande kroppsformen i en likvärdig eller i 

en större utsträckning än den kroppsform som anses vara normativ, vilket bland annat har lett 

till att den kroppsform som medierna gett större plats även har accepterats som den normativa 

kroppsformen i samhället. Den här kroppsformen tenderar att vara smal, slank och välformad. 

Det är främst kvinnor som drabbas av samhällets osunda och ofta ouppnåeliga kroppsideal 

vilket kan ge örödande konsekvenser för det egna välmåendet. Vi vill genom denna studie 

uppmärksamma de problem som finns och växer fram genom att medier enbart representerar 

en smal kroppstyp. Vår förhoppning är att fler medier och företag ska ge större plats för 

modeller och kvinnor med kroppstyper som normalt sätt inte faller inom normen för hur en 

kropp ”ska” se ut och att detta i sin tur kan bidra till att bland annat kroppsångest hos kvinnor 

minskar. 

Begreppet ”plus size” benämns vidare i uppsatsen som ”en normbrytande kropp/kroppsform” 

då vi inte vill bidra till användandet av ordet eftersom vi problematiserar begreppet och hur 

det används. Vi kommer även att benämna en ”smal” kroppsform som en ”normativ” sådan då 

den stämmer överens med de rådande normer och ideal som finns i samhället idag. 

2.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest kallat 

Size Hero i sitt publicerade material i pappersform. I sitt manifest så har de bland annat listat 

ett antal ställningstaganden, som de enligt egen utsago förhåller sig till i allt som de 

publicerar. Vi vill undersöka om Veckorevyn faktiskt gör det, och hur modeller med 

normbrytande kroppar framställs i både text och bild i förhållande till deras manifest.  

I samband med att analysera hur Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest när det gäller 

representationen av modeller med normbrytande kroppar definierar och problematiserar vi 

även begreppet ”plus size”.  
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2.3. Frågeställningar 

Våra frågeställningar är följande: 

1.     Hur ofta förekommer det bilder på modeller vars kroppar avviker från idealet vs. 

modeller vars kroppar passar in i idealet? 

2.     Hur, och i vilka kontexter framställs och porträtteras de modeller vars kroppar avviker 

från idealet, i både bild och text? 

3.     Hur, och i vilka kontexter framställs och porträtteras de modeller vars kroppar passar in i 

idealet, i både bild och text? 
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3. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras relevant bakgrundsinformation om plus size, kroppsaktivism, 

hashtagen #Droptheplus, Veckorevyn som är vårt val av material samt Veckorevyns manifest 

Size Hero. 

3.1. ”Plus size” 

Plus size är ett begrepp som har  etablerat sig på marknaden under de senaste åren. Begreppet 

syftar till modeller som avviker från den kroppsformen som har ansetts som normen i 

modebranschen under många år (Lindhe, 2017). Men vad räknas egentligen som plus size? 

Beroende på vem man frågar eller vart man letar så är svaren olika. Den kända svenska 

modekedjan Hennes & Mauritz (H&M) har en plus size-avdelning där storlekarna på 

damkläderna börjar på 44 och går upp till 56 (Hennes och Mauritz, u.å.). Enligt The model 

convention använder de flesta plus size-modeller 42 och uppåt  (The model convention, u.å.). 

Otieno, Harrow och Lea-Greenwood (2005) styrker H&Ms definition då de skriver att plus 

size omfattar kvinnor med en klädstorlek större än storlek 16 i Storbritannien vilket motsvarar 

storlek 44 och större i Sverige. Modellagenturen Curve, som är en agentur för “större” och 

“kurvigare” kvinnor, har modeller vars storlekar går från storlek 38 upp till storleken 52 

(Curve Models, u.å.). Hughes Models, som också är en agentur för “kurviga” kvinnor, har 

modeller vars storlekar går från 40 och uppåt (IMM Models, u.å.). Begreppet blir därmed 

svårdefinierat. Det som går att konstatera är att kända klädföretags plus size storlekar verkar 

innebära större storlekar än vad modellagenturer anser vara plus size. 

Begreppet plus size har fått motta väldigt mycket kritik i takt med att användningen av det har 

ökat, och vad definitionen av begreppet egentligen innebär då plus size storlekarna sakta blivit 

mindre med åren (Beck, 2014). Den kroppsform som lyfts fram som normen i modebranschen 

men också i det övriga samhället har allt som oftast förknippats med att vara väldigt smal och 

slank och med ett synligt mellanrum mellan låren. Många gånger så är de kroppsformer som 

syns inom modebranschen till gränsen på undernärda, vilken är en kroppsform och en 

verklighet som många modeller får kämpa med att åstadkomma för att kunna tillhöra eliten 

inom modebranschen (Hedström, 2017).  

3.2. Veckorevyn 

Veckorevyn skapades år 1935 av Albert Bonnier Jr då han tyckte att det saknades en 

veckotidning för en yngre målgrupp (Bonnier Magazines & Brands, u.å). VR marknadsför sig 
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som “den trendmedvetna unga kvinnans självklara val i tidningshyllan” (Bonnier Magazines 

& Brands, u.å.). Tidningen är en del av Bonnier Magazine & brands och utkommer varannan 

månad (sex exemplar per år) där det mesta och det bästa av mode, skönhet, horoskop, 

krönikor och annat finns med (Veckorevyn, 2015).  

I samband med att Veckorevyn skapade kampanjen Size Hero publicerades ett manifest på 

deras hemsida där de bland annat motiverar varför kampanjen startades enligt följande: 

Skönhet finns i alla former! Vi på VeckoRevyn är inte emot skönhetsideal – men vi är 

emot de sjuka och osunda ideal som vi idag ser i modebranschen. Det är därför vi 

startat Size Hero! 

 Veckorevyns manifest ”Size Hero” 

Sedan 2009 har Veckorevyn bedrivit kampanjen Size Hero, en kampanj i protest mot sjuka 

skönhetsideal (Veckorevyn, 2012). Veckorevyn skriver att de inte är emot skönhetsideal i sig, 

men att de är emot de sjuka och osunda ideal som vi idag ser i modebranschen vilket är 

anledningen till att kampanjen skapades. Size Hero innebär att Veckorevyn: 

x Använder sig av modeller i varierande storlekar 

x Genom reportage uppmärksammar temat skönhetsideal 

x Tackar, till skillnad från deras konkurrenter, nej till alla annonser gällande 

exempelvis bantningspreparat, bröstförstoringar osv. 

x Inte manipulerar någons kropp. 

Veckorevyn lägger sedan till att de gör ett undantag på den sista punkten när det kommer till 

deras publicering av catwalkbilder om misstanke om ätstörning finns - då skriver dem att 

kroppen retuscheras tjockare. Om bilden retuscherats märks den ut med en Size Hero-

retuschsymbol. Veckorevyn väljer att göra detta med målsättningen att sätta press på 

modeskaparna med önskan att de kommer ta ett större ansvar för modellernas hälsa, och 

samtidigt skapa ett bredare och sundare ideal – där alla kroppstyper finns representerade 

(Veckorevyn, 2013).  

3.3. Kroppsaktivism 

Kroppsaktivister vill synliggöra fler kroppstyper än “den smala” som i dagens samhälle är ett 

skönhetsideal och norm. Detta vill de göra i syfte att skapa en acceptans alla kroppar, oavsett 

kroppstyp (Språk och folkminnen, 2016). Institutet för språk och folkminnen (2016) skriver 
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även att kroppsaktivismen arbetar som en motreaktion mot kroppsångest. Kroppsaktivister 

sprider ofta bilder och videos på sociala medier på kroppar som inte passar in i 

smalhetsnormen i syfte att visa att alla duger som de är och för att synliggöra de kroppar som 

inte får synas i samma utsträckning som de smala kropparna. 

3.4. #Droptheplus 

Elle Magazine skrev år 2015 en artikel om modeller som ville slopa uttrycket ”plus size”. Vi 

har tidigare nämnt att definitionen av vad plus size faktiskt är och innebär är svårt att svara på 

då det kan skilja sig beroende på var man läser om det. Enligt Elle’s artikel innebär det att 

som modell betraktas som plus size om man har klädstorlek 10 eller 12, motsvarande 40-42 i 

Sverige, trots att den genomsnittliga klädstorleken hos kvinnor då var storlek 14, eller 44 i 

Sverige. Modellen Robyn Lawley, vars klädstorlek motsvarar storlek 42 i Sverige, var den 

första ”plus size” modellen som publicerades i tidningen Sports Illustrated, men ville inte 

associeras med den stämpeln (Elle, 2015).  I en intervju med Time (2015) sa Lawley: 

”Jag vet inte om jag anser mig själv vara en plus size modell eller inte. Jag bara ser 

mig själv som en modell, som försöker hjälpa kvinnor i allmänhet att acceptera sina 

kroppar.” 

Genom att dela in vissa kvinnor i ett ”plus size”-fack gör vi skillnad på ”vi” och ”dem”, 

istället för att se kvinnor för vad de faktiskt är, oavsett storlek, nämligen just kvinnor. 

Modellen Stefania Ferrario är även hon en modell som ifrågasatt modeindustrins användning 

av begreppet plus size. När hon blir förklarad som en plus size modell, trots att hon är smalare 

än den genomsnittliga kvinnan, använde hon bland annat sin plattform på Instagram genom 

att ifrågasätta användandet av begreppet under hashtagen #Droptheplus. Resultatet av att fler 

modeller och kvinnor började ifrågasätta begreppet och använda sig av #Droptheplus i sina 

inlägg på sina sociala medier slutade i att en viral kampanj skapades. Kampanjen 

#Droptheplus uppmuntrade människor att se modeller som modeller, och kvinnor som 

kvinnor (Elle, 2015). 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer relevant tidigare forskning som rör hur plus size modeller tidigare 

blivit representerade att redovisas. Avsnittet behandlar även tidigare forskning som rör hur 

unga kvinnor påverkas av ideal och normer. 

4.1. Representation av normbrytande kroppar 

G.M Eller genomförde år 2014 en kvalitativ studie baserat på samtida filosofiska forskares 

studier där hon ämnade att lyfta frågan om det är moraliskt rätt att människor som frångår 

idealet genom att vara överviktiga förtrycks av samhället. Eller anser att det är problematiskt 

hur samhället idag förtrycker överviktiga människor, och menar att det är en efterföljd av 

dagens skönhets- och kroppsideal och den numera utbredda besattheten av träning, dieter och 

en hälsosam livsstil (Eller, 2014). Hon håller därmed med i sin studie om det som Cortese 

skriver, då hon i sin artikel On Fat Oppression skriver att den kvinnliga normativa ideal-

kroppen i de flesta fall är ouppnåelig. Eller fortsätter med att berätta hur en smal kvinnokropp 

anses vara en frisk och vacker kropp, medan den tjocka kvinnokroppen antyder på motsatsen. 

Vidare förklarar hon att vi genom att exponera kroppstyper som i samhället är förtryckta (till 

exempel en tjock kropp eller en handikappad kropp) kan se hur vi människor internaliserar 

smalhetsnormen, och på så sätt långsamt kan bryta ner den (Eller, 2014).  

Under 2017 genomförde Cadeira och de Ridder en kritisk innehållsanalys av Instagramkontot 

@effyourbeautystandars som är avsett för att visa upp både kvinnor och män som inte tillhör 

de rådande kropps- och skönhetsidealen. Instagramkontot visar upp normbrytande kroppar där 

personerna på bilderna gärna intar positioner som istället för att dölja sin kropp maximerar  

exponeringen av den, och där personerna många gånger utstrålar en självsäker och närmast 

kaxig attityd. På Instagramkontot delas även poster om kroppsaktivism, och de typer av 

normbrytande kroppar som förekommer mest är kroppar som enligt samhället lider av fetma 

eller övervikt. Cadeira och de Ridder (2017) menar att både de traditionella och sociala 

medier i större utsträckning visar upp kropps- och skönhetsideal som anses vara feminint och 

som faller inom de rådande normerna. Cadeira och de Ridder (2017) anger att syftet med 

studien var att fastställa hur uppvisandet av kvinnokroppar med egenskaper som normativt 

anses vara mindre attraktiva och socialt avvikande i rådande ideal (exempelvis fett, celluliter 

och kroppshår) kan bidra till att normalisera mångfalden och omforma de nuvarande 

diskurserna kring femininet och hur en kvinnokropp bör se ut.    
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Aagerup och Schart (2018) genomförde en kvantitativ studie där 1225 studenter vid 

universitet i Sverige och Brasilien, var med och deltog för att få fram ett resultat om huruvida 

ett varumärke påverkas genom att använda en smal respektive överviktig modell. Deltagarna i 

studien blev presenterade bilder från ett klädmärke där ett antal bilder föreställde en smal 

modell och ett antal bilder föreställde en överviktig modell. Studien Obese models’ effect on 

fashion brand attractiveness av Aagerup och Schart (2018) syftade till att undersöka hur 

kroppstyperna av “normalvikt” och överviktiga modeller (plus size) påverkar konsumenternas 

uppfattning gällande varumärkes attraktivitet. Resultaten skiljde sig inte beroende på vart man 

kom ifrån, men skiljde sig däremot beroende på vilket kön man hade. Manliga konsumenter 

reagerade mer negativt mot varumärken som representerades av plus size modeller medan 

motsatsen visade sig vara sant för de kvinnliga konsumenterna. Kvinnorna betygsatte 

modevarumärkerna som var representerade av plus size modellerna betydligt mer attraktivare 

än de gjorde med modemärken som bars av modeller med “normalvikt”. Resultatet innebar att 

användningen av plus size modeller i modebranschen som riktar in sig till kvinnor inte 

kommer att påverka varumärkets attraktivitet negativt (Aagerup & Schart, 2018). 

År 2004 genomförde Sypeck, Grey och Ahrens en studie mellan åren 1980 och 1999 där 

resultaten visade att den generella kroppsstorleken hos omslagsmodeller på modetidningarna 

Glamour, Mademoiselle och Vogue hade minskat och blivit smalare samt slankare. Studien 

visade även att antalet tidningsomslag som porträtterade helkroppsbilder på kvinnor hade 

ökat. Resultaten togs fram genom att bland annat undersöka hur de ideal som handlar om 

kvinnokroppen hade förändrats under de senaste 40 åren, genom att undersöka hur kvinnor 

porträtterats på omslagen till de modetidningar som ingick i studien, och genom att analysera 

bilderna enligt en skala i form av figurer föreställande kvinnokroppar kallad Contour Drawing 

Rating Scale framtagen av Thompson och Gray år 1995. Valet av den här skalan över andra 

erkända metoder som använts i liknande studier, som Body mass index (BMI), gjordes då det 

ansågs enklare och mer trovärdigt att använda Thompsons och Grays skala där man kunde 

jämföra bilden på omslaget direkt med figurerna i skalan. I studien så uteslöts omslag där man 

inte kunde bestämma den porträtterandes kroppsform. Sypeck, Grey och Ahrens menar att 

exponeringen av allt smalare modeller i modetidningar men även på andra ställen i samhället, 

till exempel i ett reklamsyfte, kan påverka kvinnor som inte passar in i det ideal som 

modebranschen förespråkar och visar upp. Det är tydligt, menar författarna, att ett smalt ideal 

förespråkas, och att det när studien genomfördes ansågs vara normen. De kopplar även 

psykisk ohälsa som ätstörningar med den ständiga exponeringen av smala modeller. Studien 
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var begränsad till USA, och resultaten riktade sig främst till den egna befolkningen, även fast 

resultaten av studien är jämförbara med liknande effekter av exponeringen av smala modeller 

utomlands. 

4.2. Påverkan och psykisk ohälsa 

Forskning om hur exponering av traditionellt smala modeller påverkar kvinnors syn på sina 

egna kroppar samt deras psykiska mående har bedrivits i flera år. Det är numera vida känt att 

modebranschen har en stor inverkan på framför allt unga kvinnors syn på sin kroppsform, och 

att det många gånger resulterar i att unga kvinnor väljer att delta i extrema vikt- samt 

dietprogram för att passa in i de normer som modebranschen många gånger förmedlar (Beale, 

Malson, & Tischer, 2016). Medier i sin tur påverkas bland annat av sociala och/eller kulturella 

värderingar och genom att ta del av mediers spegling av verkligheten får mottagaren en 

objektiv bild av verkligheten (Strömbäck, 2014). Medierna har därmed en väsentlig roll av 

vad vi mottagare uppfattar som kvinnligt, ideal och norm. 

Ideal-kvinnan ska vara ung, ha ett fint utseende, vara rynkfri, förförisk och ha en fin hy utan 

porer, finnar och ärr. Hon ska även vara smal, lång och ha långa slanka ben. Att växa upp i en 

kultur som objektifierar och sexualiserar den kvinnliga kroppen leder till självobjektifiering. 

Självobjektifiering kännetecknas av att en kvinna ständigt övervakar sin kropp, påverkas av 

kulturella kropps-standarder och övertygas om att det är så man ska se ut och därför gör allt 

för att åstadkomma det. Dessa kulturella standarder för kvinnlig skönhet leder till ökad skam 

och ångest över sin kropp och sitt utseende på grund av att den samhälleliga och ideala bilden 

av skönhet i princip är ouppnåelig. Denna kropps-skam är preliminärt relaterat till 

självkänslan, och till följd av en dålig självkänsla kan en ökad risk för psykiska problem 

uppstå, inklusive bland annat ätstörningar, depression, sexuell dysfunktion och självacceptans 

(Cortese, 2004:53-55). 

Den idag överdrivna presentationen av extrem smalhet som skönhetsideal är sannolikt att 

främja patologiskt kroppsbildsrelaterade problem och ätstörningar hos kvinnor (Bessenoff, 

2016; Corning et al. 2006). Want (2009) rapporterade i sin tur hur medieexponering av smala 

modeller ökade missnöjet med självbilden, särskilt bland tonåringar av det kvinnliga könet.  

I en kvantitativ studie gjord av Moreno-Domíngues, Servián-Franco, Reyes del Paso och 

Cepeda-Benito (2018) deltog 145 spanska kvinnor i åldrarna 18-41 där syftet var att 

undersökta hur, och om, deras kroppsbild, missnöje med sin kropp och ångest över sin kropp 

ökade när de blev tillsagda att under en kortare tidsperiod koncentrera sig på en viss del av sin 
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kropp medan de exponerades för bilder på smala modeller. Studiens resultat visade att 

exponeringen av smala modeller försämrade deltagarnas kroppsbild samtidigt som deras 

kroppsmissnöje och ångest ökade. Resultatet visade även att exponering av tjocka modeller 

förbättrade kroppsbilden hos deltagarna och minskade deras kroppsmissnöje, men påverkade 

inte deras kroppsångest. Moreno-Domíngues, Servián-Franco, Reyes del Paso och Cepeda-

Benito (2018) föreslog därefter att en ökad representation av normal- och överviktiga kvinnor 

i media kan bidra till att neutralisera, eller åtminstone minska de negativa effekterna, av 

medias representation och idealisering av smala kvinnor som symboler för kvinnlig skönhet. 

En norm är det socialt godtagbara i ett samhälle - ibland förklaras det som en oskriven lag. 

Det kan innefatta allt från utseende och kläder till handlingar. Normer skapar en 

diskriminerande struktur och kan finnas på många olika plan i samhället, bland annat 

diskuteras smalhetsnormen (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Den 

västerländska kulturen associerar den smala kroppen med bland annat kontroll och moral, 

medan den tjocka kroppen generellt förknippas med bland annat brist på kontroll och lathet 

(Garcia-Arnaiz, 2010). De normer som styr den idealiserade mänskliga kroppen beskriver 

Anja Hirdman (2015) att det vi människor känner avsmak för bygger på kulturella ideal och 

föreställningar. Vi blir inlärda att tycka att en normbrytande kropp är motbjudande. 

Unga kvinnor lär sig även hur de “bör” se ut genom media. Genom att se bilder på andra 

kvinnor får de därigenom ett budskap om utseende och lär sig på så sätt att kritiskt granska sig 

själv och sin egen kropp (Josefson, 2005:20).  

Genom att göra en kvantitativ analys och analysera alla Veckorevyns publicerade bilder så har 

vi fått en bredare bild av hur ofta de framställer och porträtterar normbrytande kroppar i sina 

tidningar. Vi valde att även analysera dessa bilder kvalitativt för att kunna se hur de 

normbrytande kroppsformerna porträtterades i jämförese med de normativa kroppsformerna. 

Vårt bidrag till forskningen blir därför en tydlig och bred analys över hur normbrytande 

kroppsformer framställs och porträtteras i en tidning som har unga kvinnor som målgrupp. Vi 

upplevde att tidigare forskning gällande den kvalitativa delen inte gick att finna i så stor 

utsträckning vilket var en av anledningarna till att vi valde att även inkludera denna metod i 

vår analys och därmed göra en flermetodsforskning. 
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5. Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt redogör för studiens teoretiska referensram inom vilka respektive nyckelbegrepp 

diskuteras med syfte att tydliggöra dessa påverkansfaktorer. Begrepp som tas upp är begrepp 

inom semiotiken: denotation, konnotation samt denomination. Vidare klargörs de 

skönhetsideal och normer som idag finns i samhället, och de retoriska element som kommer 

att användas i studien.  

5.1. Semiotik 

Semiotiken bygger främst på två personers arbete, filosofen Charles S. Peirces och 

språkvetaren Ferdinand de Saussures. Deras teorier har mycket gemensamt, men även en del 

skillnader. Båda har till exempel baserat sina teorier på ordet semeion, som är grekiska för 

ordet tecken. Semiotik är i korta ordalag en teckenlära som handlar om hur vi kommunicerar 

med och tolkar tecken beroende på faktorer som kunskap och vår personliga bakgrund 

(Gripsrud, 2011:146).  

I semiotiken ingår bland annat denotation och konnotation, som är betydelsens två steg. 

Denotationen benämns ofta som den ”direkta betydelsen” och är den första betydelsen vi 

kopplar samman med ett tecken. Konnotation benämns istället som den andra och indirekta 

betydelsen, och anses vara en “medbetydelse” till denotation och kan förklaras vara bildens 

underliggande betydelser, även fast de till stor del baseras på personliga associationer och 

bakgrund. Denotation och konnotation kompletterar med andra ord varandra (Gripsrud, 

2011:148). 

 Denotation 

Denotation benämns ofta som den ”direkta betydelsen”. Barnard (2001:149) skriver att 

denotationen först kan förstås när den som betraktar tecknet vet hur och på vilket sätt det 

representerar något. Till exempel kan inte denotationen hos en person som aldrig sett en katt, 

varken på riktigt eller på bild, vara en ”katt”, till skillnad hos en person som har sett djuret 

tidigare. Kjørup (2004:21) beskriver denotation som uttryckssidan av ett tecken, och menar på 

att denotation syftar på förhållandet mellan uttrycket och innehållet i ett tecken. Han förklarar 

att i de semiologiska vokabulären så är ett denoterande tecken ett tecken som inte har en 

ytterligare betydelse vare sig i uttryck eller innehåll.  
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 Konnotation 

Konnotation benämns ofta som den andra och ”indirekta betydelsen”. Konnotation förklaras 

ofta som de känslor, tankar och associationer man som betraktare får när man ser ett tecken. 

Ett teckens konnotation är baserat på betraktarens egna tankar, känslor och även kulturella 

begrepp. Associationer med tecken även grundar sig även i kulturell bakgrund, och inte bara 

en personlig sådan (Barnard, 2001:148-149). Kjørup (2004:21) menar att till skillnad från ett 

denoterande tecken så har ett konnoterade tecken en ytterligare betydelse eller ett annat tecken 

som sin uttryckssida. Konnotation menar han, syftar då på förhållandet mellan det 

underliggande tecknet och det överordnade, och att det underliggande tecknet då konnoterar 

innehållet i det överordnade.  

 Denomination 

Det är sällan eller aldrig som en läsare ser ett fotografi i en tidning utan att få någon form av 

verbal förklaring. Därför inkluderas begreppet denomination när semiotiken ska förklaras. 

Enligt Fiske (1990:149) så syftade Barthes på den förankring som sker mellan ord som 

fungerar som en förklarande text till en bild eller liknande när han skrev om denomination. 

Fiske skriver att Barthes menar att texter kan tala om något på en denotativ nivå men att 

texten också kan avse att konnotera bilden och hjälpa till med betydelser från andra graden. 

Texten bidrar alltså till förankring då den kan blockera vissa betydelser av en bild. 

 Hansen och Machin 

Hansen och Machin (2013) bryter ner denotation och konnotation ytterligare och därefter 

beskriver flera mer djupgående sätt att analysera framför allt bilder enligt semiotiken. De 

lyfter bland annat fram hur Barthes har sett närmare på hur personliga associationer påverkar 

bildens konnotation, och hur dessa associationer även kan vara kulturella och gälla större 

grupper. Vi har valt att se närmare på ett antal av dessa, vilka vi anser ger oss möjligheter att 

analysera bilderna på ett mer detaljerat plan. De faktorer vi har valt att inkludera är främst 

sådana som gäller personen som porträtteras, vad som inkluderas i bilden och vilka vinklar 

som fotografen har valt att använda sig av.  

Hansen och Machin (2013) diskuterar bland annat fyra olika faktorer, som Barthes benämner 

som bärare av konnotationer, när de beskriver denotation och konnotation. Dessa är poses, 

gaze, objects och settings. Enligt Hansen och Machin så betyder dessa fyra faktorer mycket 
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för hur betraktaren faktiskt ser och tar emot bilden, och de grundar sig ofta i personliga 

associationer som betraktaren bär på.  

Poses Poses syftar på vilken position personen på bilden har. Inger positionen en 

känsla av disciplin och respekt? Frihet och glädje? Även små associationer, 

som när en person vinkar eller gör någon typ av rörelse, spelar roll här. Här har 

Hansen och Machin lyft fram Arnheims (1969) forskning som visar på att 

metaforiska associationer är kärnan i en stor del av den visuella 

kommunikationen. Metaforiska associationer syftar både på människors poser 

på bild, men jämförelsen mellan två olika typer av typsnitt som används i 

reklam diskuteras även här. Exemplet som tas upp är hur ett kursivt och elegant 

typsnitt ofta används när man ska rikta reklam mot kvinnor, medan ett mer 

robust och traditionellt typsnitt används när den ska riktas mot män. Ytterligare 

ett exempel som diskuterar hur en bild på en kvinna som springer på en äng 

med utsträckta armar kan associera frihet lyfts fram (Hansen & Machin, 

2013:181). 

Gaze Gaze syftar på vilken blick som personen på bilden förmedlar till betraktaren. 

Här blir det åter igen viktigt med personliga associationer, och även 

metaforiska sådana (Hansen & Machin, 2013:181). Hur den porträtterades blick 

är riktad och fokuserad blir viktig för hur mottagaren interagerar med personen 

på bilden. Antingen kan personens blick på bilden inbjuda till interaktion, eller 

avböja den. Här kan även faktorer som hur blicken uppfattas av mottagaren 

spela in. Den kan till exempel uttrycka mjukhet eller ilska hos personen på 

bilden (Hansen & Machin, 2013:182). 

Objects Objects syftar till vilka objekt som inkluderas i bilden. Precis som när det gäller 

personens posering så kan objekt i bilder förmedla personliga associationer hos 

betraktaren. Här lyfter Hansen & Machin (2013) fram exemplet med en typisk 

kontorsmiljö, där många av de föremålen som syns på bilden i fråga anses vara 

typiska för en traditionell kontorsmiljö.  

Settings Settings syftar på de omgivningar som syns i bilden. Hansen och Machin 

(2013) lyfter här fram ett exempel där en kvinna syns springa på en äng. 

Kvinnans pose i sig förmedlar en känsla av frihet, men omgivningen förstärker 
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den. Omgivningen i en bild kan därmed betyda mycket för hur känslan i en 

bild, och Hansen och Machin diskuterar även i samband med det här exemplet 

skulle förmedla samma känsla om omgivningen såg annorlunda ut. Placering av 

personer i bilden har också betydelse för omgivningen. Till exempel så kan två 

män anses tillhöra omgivningen om de är placerade bakom en kvinna, om de 

befinner sig så pass långt ifrån henne att de inte längre tillhör bildens 

huvudsakliga fokus (Hansen & machin, 2013:187). 

Hansen och Machin (2013:190-191) har även sett närmare på hur kameravinklar kan påverka 

interaktionen och relationen mellan personen som porträtterats och betraktaren av bilden. De 

har listat fyra typiska kameravinklar som påvkerar hur vi betraktar en bild och uppfattar den. 

De har sett närmare på tre av dessa typiska kameravinklar, vilka de beskriver mer ingående, 

och dessa är följande: 

Vertical angles Vertical angles syftar på den kameravinkel som är vinklad för att se 

upp mot objektet som ska fotograferas. En svensk benämning på 

detta brukar vara ”grodperspektiv” och används ofta för att inge 

känslor som makt och att objektet som porträtterats är större än det 

egentligen är. Det här valet av kameravinkel kan förstärka 

maktpositionerna mellan den porträtterade och betraktaren av 

bilden.  

Horizontal angles Horizontal angles är då istället en mer vardaglig kameravinkel. 

Traditionellt så avbildas den personen på bilden från ett horisontellt 

läge, där bilden har fotograferats i en jämn linje med personerna 

som har porträtterats. Den här kameravinkeln kan förstärka känslan 

av att känna sig involverad i en bild men även avsild från den. 

Hansen och Machin (2013) förklarar att detta kan bero på om man 

betraktar personerna på bilden rakt framifrån eller från sidan. De 

skriver även att de objekt och de omgivningar som syns i bilden kan 

spela roll.   

Oblique angles Oblique angles syftar på de kameravinklar där bilden lutar och 

varken är vertikal eller horisontell. De här kameravinklarna används 
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ofta när man bland annat vill förmedla oro och ovisshet till 

betraktaren av bilden.  
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6. Metod 

Detta avsnitt behandlas studiens metodval, analysverktyg och det empiriska material som 

kommer ligga till grund för uppsatsens studie. Studiens urval och avgränsningar tas upp och 

motiveras. Sist tas även metodkritik och studiens validitet/reliabilitet upp. 

6.1. Metodval 

Vårt val av metod grundar sig i flermetodsforskning. Valet av den här metoden gjordes då vi 

både ville lyfta fram den kvalitativa samt den kvantitativa delen i vår analys. Den här typen av 

metod har länge ansetts omöjlig att genomföra då de kvalitativa och kvantitativa analyserna 

ansetts tillhöra olika paradigm, och därför varit oförenliga med varandra (Bryman, 2016:270 

). Enligt Bryman (2016:271) så är det inte alls fallet utan man kan arbeta med dessa två 

parallellt med varandra, eller låta en av dem vara överordnad den andra. Då vi ämnar att låta 

den kvalitativa analysen vara överordnad den kvantitativa, så kommer den kvantitativa 

analysen att fungera som komplement till den kvalitativa och på så sätt stärka vårt resultat. 

 Flermetodsforskning 

Bryman förklarar att i takt med att intresset för flermetodsforskning har ökat så har det även 

uppstått flera olika sätt att klassificera sådan forskning. Han skriver att flermetodsforskning i 

första hand oftast klassificeras utifrån två olika kriterier, prioriteringsbeslut och 

sekvensbeslut. Bryman (2016:761) förklarar de båda så här: 

x Prioriteringsbeslut. I vilken utsträckning är en kvalitativ eller en kvantitativ metod 

det huvudsakliga redskapet för insamling av data, eller har de samma vikt? 

x Sekvensbeslut. Vilken metod är den som kommer först och vilken kommer sedan? 

Har med andra ord den kvalitativa metoden företräde framför den kvantitativa 

(eller tvärtom) eller är insamlingen av data jämsides löpande med varandra? 

Efter att man tagit beslut i dessa två kriterier så tillkommer enligt Bryman (2016:762) 

ytterligare nio möjliga typer eller kategorier vilka senare spelar roll när man ska börja att 

analysera sitt material på djupet. Det här steget i analysen kan förklaras som ett andra steg 

från valet av de två första kriterierna där det bland annat, återigen, ska bestämmas om den 

kvalitativa eller den kvantitativa delen ska vara överordnad eller underordnad, eller om de ska 

behandlas parallellt.  
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Bryman (2016:762) förklarar att svårigheten med att analysera sitt material med en kvalitativ 

samt en kvantitativ metod parallellt med varandra är att det brukar vara svårt att fastställa 

prioritet i en undersökning, samt att prioritera båda delarna lika under arbetets gång.  

Vi har valt att prioritera den kvantitativa analysen framför den kvalitativa och kommer låta 

den kvalitativa analysen fungera som en bidragande faktor till den mer omfattande 

kvantitativa analysen av vårt arbete.  

 Kvantitativ metod 

I den kvantitativa delen av vår uppsats så kommer vi se närmare på hur ofta modeller med 

normbrytande kroppar framställs i Veckorevyn. För att genomföra den här analysen så 

kommer vi helt enkelt att räkna hur många gånger som modeller med normbrytande kroppar 

syns i tidningen.  

Bryman (2016:198) beskriver den kvantitativa metoden som en metod med ”… en deduktiv 

syn på relationen mellan teori och forskning och objektivistisk syn på den sociala 

verkligheten.”. Kvantitativa forskare har även fått motta kritik, främst från kvalitativa 

forskare, om att de inte ser närmare på den samhällsvetenskapliga delen av forskningen utan 

endast den naturvetenskapliga delen av den. De kvalitativa forskarna menar att detta ger en 

ensidig version av verkligheten, och ofta även endast en liten del av den (Bryman, 2016:219).  

Vi valde att prioritera den kvantitativa analysen framför den kvalitativa då vi först och främst 

ville se hur ofta som de normbrytande kropparna syntes i Veckorevyn i jämförelse med de 

normativa kropparna. Genom att därefter genomföra en kvaliativ analys av ett antal bilder 

som vi ansåg uppmätte den teoretiska mättnaden så kunde vi se närmare på hur de 

normbrytande kropparna istället porträtterades i jämförelse med de normativa kropparna, och 

därigenom stärka vårt resultat.  

 Kvalitativ innehållsanalys  

För att besvara den kvalitativa delen av analysen så kommer en kvalitativ innehållsanalys att 

användas. Genom att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys så kommer vi på att ett mer 

ingående sätt kunna analysera vårt material, och då i vårt fall hur Veckorevyn representerar 

modeller med normbrytande kroppar i förhållande till sitt manifest Size Hero.  

För att få en djupare förståelse för hur de normrbytande kropparna porträtterades i 

Veckorevyn i jämförelse med de normativa kropparna så valde vi att utöver vår kvantitativa 

analys även utföra en kvalitativ analys. Resultatet blev en flermetodsforkning där den 
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kvantitativa delen är överordnad den kvalitativa analysen, som istället bidrar till en djupare 

förståelse av hur de normbrytande kropparna porträtteras i Veckorevyn (Bryman, 2016:451). 

 Semiotisk bildanalys  

Med hjälp av en semiotiskt analysmetod så är det möjligt att analysera den djupare liggande 

meningen med en text eller bild (Bryman, 2016:359). Genom att se närmare på denotation och 

konnotation så kommer vi kunna lyfta fram den direkta meningen samt den mening som 

förknippas med en viss social kontext i vårt material. Denotation och konnotation 

kompletterar varandra (Bryman, 2016:681). Vi kommer även använda oss av denomination, 

som är ett uttryck myntat av Barthes och som syftar på förankringen mellan bild och text. 

Med hjälp av denomination kan man analysera en bild i samband med en text, och tvärtom 

(Fiske, 1990:149).  

6.2. Material  

Det material som ska analyseras och ligger till grund för uppsatsen innefattar Veckorevyns 

tidskrifter under det senaste året. Det är totalt sex stycken nummer av modetidningen som ska 

analyseras, där första numret utgavs 12/12-2017 och det sista numret utgavs 12/12-2018. 

Fokus kommer som tidigare nämnt att ligga på både text och bild.  

6.3. Analysens tillvägagångssätt 

För att kunna besvara analysens syfte och frågeställningar togs ett kvalitativt och ett 

kvantitativt frågedokument fram med totalt 23 frågor att ställa till studiens material. Till 

studiens första frågeställning, som är en kvantitativ sådan, ställdes det totalt 16 stycken frågor. 

De 16 frågor som utformades för att kunna besvara studiens kvantitativa frågeställning har 

inte alla en direktkoppling till frågeställningen utan konstruerades i syfte att skapa en djupare 

förståelse och sätta analysens resultat i kontext. Till studiens andra och tredje frågeställning, 

som är kvalitativa sådana, ställdes det totalt sju stycken frågor till varje bild som porträtterade 

en normbrytande respektive en normativ kvinnokropp. De sju frågor som utformades för att 

kunna besvara studiens kvalitativa frågeställningar formulerades utifrån semiotiken och 

Hansen & Machins (2013) bärare av denotationer och konnotationer. Frågedokumenten till 

respektive analysmaterial/tidning finns bifogat som bilaga. 

De sex tidningar som Veckorevyn utgivit under det senaste året delades upp mellan oss för 

kodning. Innan kodningen inleddes gjordes en provkodning på en av tidningarna för att 

försäkra oss att materialet kodades på samma sätt. Därefter utformades ett analysverktyg som 
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användes i de fall där kropparna på bilderna var svårdefinierade. I de fall som osäkerhet om 

någon bild uppstått, har denna bild diskuterats och kodats av båda för att sedan jämföra 

kodningen. De bilder som var så pass små att en kropp blev för svårdefinierad valdes inte med 

i analysmaterialet. I de fall där samma modell porträtterats på flera bilder i tidningen valdes 

den bästa bilden ut för att avgöra hur modellens kropp därefter skulle definieras. Efter att 

varje tidning kodats sammanställdes en sammanfattning för att på ett enklare och mer 

systematiskt sätt kunna jämföra fråga för fråga tidningarna emellan. Avslutningsvis gjordes en 

sammanställning av hur det såg ut i alla sex tidningar. Detta förankrades sedan med teorin och 

den tidigare forskningen. Sammanställningen är även den bifogad som bilaga. 

 Analysverktyg 

För att kunna genomföra vår analys och analysera alla bilder på ett likadant sätt var det 

nödvändigt av oss att fastställa vad som kännetecknar en normativ respektive en  

normbrytande kropp. I de fall där Veckorevyn publicerat bilder på välkända modeller eller 

modeller där namn framgår har vi kunnat söka upp dessa kvinnor på deras agentur för att även 

få reda på deras klädstorlek – men detta har bara varit en bidragande komponent i vår analys 

för att ta reda på huruvida deras kroppar klassas som normativa eller normbrytande. Då 

Veckorevyn även publicerar bilder på modeller och kvinnor där den information inte går att 

finna har vi skapat ett analysverktyg där personerna på bilderna kategoriseras som antingen 

normativ eller normbrytande utefter antalet punkter de kännetecknas av.  

För att kunna definiera vad en normativ kroppsform innebär har vi sett närmare på de rådande 

samhällsnormer som finns, och även på bilder av modeller från diverse olika agenturer. För 

att kunna definiera hur en kroppsform ser ut på någon som har en normbrytande kropp har vi 

sett till motsatsen av det vi kommit fram till definierar en normativ kropp. Vi har utöver det 

även sett närmare på de plus size-agenturer som finns, samt undersökt de kroppar som 

porträtterats på H&M och andra klädföretag och återförsäljare med plus size-avdelningar. 

Normativ kropp                                     Normbrytande kropp 

Platt mage Mage med veck och valkar 

Synliga revben Inte synliga revben 

Definierade käk- och kindben Dubbelhaka och/eller veck på hals 

Definierad midja Odefinierad midja 
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”Thigh gap” (mellanrum) mellan låren Låren möts 

Tunna armar Stora armar 

Små bröst, ofta utan ”cleavage”/klyfta Stora bröst, ofta med ”cleavage”/klyfta 

Lite och ofta platt rumpa Stor och ofta bred rumpa 

Synliga nyckelben Inte synliga nyckelben 

 

6.4. Avgränsningar och urval 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att enbart undersöka Veckorevyn som modemagasin 

och lägga fokus på deras utgivna tidningar från ett år tillbaka, närmare bestämt sex stycken 

exemplar. Valet av att analysera just Veckorevyn och inte någon annan modetidning låg 

främst i att vi ville se hur en svensk modetidning förhåller sig till det faktum att Sverige sägs 

ligga i framkant när det gäller jämställdhet, men även på grund av det faktum att Veckorevyns 

målgrupp är en ung kvinnlig publik där tidigare forskning visat att det är den målgrupp som 

påverkas mest av kropps- och skönhetsideal. 

Fokus kommer inte enbart att ligga på tidningens omslag utan även i det övriga innehållet för 

att få en överskådlig bild över hur Veckorevyn numera förhåller sig till sitt manifest Size hero 

i hela tidningen. Veckorevyns manifest innebär som tidigare nämnt att (1) använda sig av 

modeller i varierande storlekar, (2) genom reportage uppmärksamma temat skönhetsideal, (3) 

tacka nej till annonser gällande exempelvis bantningspreparat och bröstförstoringar, samt att 

(4) inte manipulera någons kropp – så länge de inte publicerar catwalkbilder där misstankar 

om en ätstörning finns. På grund av att Veckorevyn skapat ett manifest som berör vårt ämne 

och problem så föll valet även här på att använda Veckorevyn som tidning. 

 Val av studieobjekt och medium 

Valet av Veckorevyn som studieobjekt gjordes främst då de marknadsför sig som en av 

Sveriges största modetidningar för unga människor, och då uteslutande för kvinnor. Då den 

här målgruppen är väldigt lättpåverkad när det handlar om kropps- och skönhetsideal och 

medier överlag, samt då Veckorevyn manifesterat emot de rådande idealen i modebranschen 

och samhället och även begreppet ”plus size” så anser vi det intressant att undersöka hur 
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tidningen idag förhåller sig till sitt manifest och hur de idag framställer modeller i sitt 

material.  

Valet att analysera Veckorevyn i pappersformat och inte deras digitala version av tidningen 

och dess material på tidningens hemsida grundar sig främst i att möjligheten till redigering av 

text och bild är omöjlig efter det att tidningen är utgiven. Det blir inte möjligt att redigera 

materialet på samma sätt, och vi ville undvika att det material vi ämnar att analysera skulle 

kunna ändras då arbetet med analysen fortfarande pågick. 

 Val av tidsperiod 

De exemplar av Veckorevyn vi analyserar består av alla deras utgivna exemplar under ett år, 

vilket totalt är sex stycken. Varför vi valde att analysera Veckorevyns material från ett år 

tillbaka var av den anledningen att feminismen och kroppsaktivismen växt sig väldigt stort i 

Sverige under de senaste åren, och då Veckorevyns manifest är från år 2009 ville vi se om, 

och i så fall hur, Veckorevyn fortfarande förhåller sig till det idag. 

6.5. Metodkritik 

Det har länge ansetts omöjligt att bedriva flermetodsforskning. Anledningen till detta enligt 

Bryman (2016) beror främst på två argument, att de olika forskningsmetoderna bygger på 

kunskapsteoretiska teser som skiljer sig åt samt att det har varit uppfattningen att de båda 

analysmetoderna står för olika paradigm och därför varit oförenliga med varandra. Bryman 

(2016) menar dock att flermetodsforskning på senare år blivit alltmer accepterat när det gäller 

samhällsvetenskapliga metoder, och även ses som ett sätt att ytterligare stärka sin analys och 

resultat. 

Eftersom vi vill ta reda på hur Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest ansåg vi att det var av 

lika stor vikt att kolla på hur ofta Veckorevyn faktiskt använder sig av modeller med 

normbrytande kroppar men även hur de modeller med normbrytande kroppar väl framställs 

och porträtteras. Studiens kvantitativa del undersöker därför hur ofta det förekommer bilder 

på modeller med normbrytande kroppar vs. modellers med normativa kroppar. Studiens 

kvantitativa del undersöker hur, och i vika kontexter, som de modeller med normbrytande 

kroppar vs. normativa kroppar framställs och porträtteras i. 
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6.6. Validitet och reliabilitet 

För att uppnå en hög tillförlitlighet så är det av stor vikt att undersökningen och analysen 

genomförs på samma sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014:62). Då vi i denna uppsats 

analyserat ett stort antal bilder var det därför viktigt att i bästa möjliga mån bestämma vilken 

typ av kropp som skulle kategoriseras under vilken kategori (normativ kropp vs. 

normbrytande kropp). Genom vår personliga kultur och erfarenhet av samhällets normer 

beträffande hur en kropp på en kvinna ”ska” se ut utformade vi ett analysverktyg som hjälp i 

de fallen där kroppstypen inte var självklar och svårtolkad. Genom att använda oss av vårt 

analysverktyg kunde vi analysera materialet och bilderna på ett likadant 

sätt. En provkodning av en tidning genomfördes därefter för att stämma av att kodningen 

utförts på samma sätt.   

Vi menar att det är möjligt att genomföra denna analys igen och komma fram till samma 

resultat, men vi är samtidigt medvetna om att analysen påverkas av den som tolkar och 

analyserar. Kultur, bakgrund och erfarenhet påverkar hur den som analyserar ser på texterna 

och bilderna. Vår personliga kultur, bakgrund och erfarenhet har därmed bidragit till 

komplexitet vad gäller att vara objektiv inför analysmaterialet.  Samtidigt är dessa en 

förutsättning för att kunna relatera, förstå och tolka de olika elementen (Holme & Solvang, 

1997:95). Detta bidrar till att det inte går att säga att uppsatsens analys är 100 % objektiv, men 

med hjälp av tydliga riktlinjer, analysverktyg och provkodning har vi strävat efter att vara 

objektiva i den mån det går och menar av den anledningen att studien har hög trovärdighet 

och tillförlitlighet. 
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7. Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas hur analysen genomfördes och vad studiens resultat av analysen blev.   

Hur ofta förekommer det bilder på modeller vars kroppar avviker från idealet vs. 

modeller vars kroppar passar in i idealet? 

I vår analys av Veckorevyn har totalt sex tidningar som har getts ut under totalt ett år 

analyserats. Den första tidningen gavs ut den 12 december 2017, och den sista tidningen gavs 

ut den 23 oktober 2018. Varje exemplar av tidningarna har runt 100 sidor. Det totala antal 

bilder som analyserades i tidningarna var 577 stycken, där totalt 95 bilder på något sätt 

representerade en normbrytande kropp. Det var totalt 47 olika normbrytande modeller som 

porträtterades på de 95 bilderna.  

 
Figur 1. N=577. Diagram över totalt antal analyserade bilder i form av procent. 

I bilder i samband med reklam var de normbrytande kropparna klart underrepresenterande. 

Endast 95 bilder på normbrytande kroppar återfanns, medan de normativa kropparna syntes på 

hela 482 bilder. De normbrytande kropparna var även klart underrepresenterade i artiklar som 

handlade om träning och de normativa kropparna var istället även där en klar majoritet. När 

det handlade om reportage eller liknande om till exempel kroppspositivism, kroppsaktivism 

och skönhetsideal, så återfinns det text om detta på totalt 18 sidor. Antal normativa och 

normbrytande kroppar som representerades i samband med artiklar om detta var väldigt 

jämnt. Totalt elva bilder på modeller med en normbrytande kropp kontra tolv bilder på 

modeller med en normativ kropp representerades i samband med artiklar som dessa. 

84%

16%

Totalt antal analyserade bilder: 577 

Antal normativa bilder: 482 Antal normbrytande bilder: 95
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Figur 2. N=23. Diagram över totalt antal modeller som representeras i artiklar om 

kroppsideal, kroppspositivism, kroppsmissnöje eller skönhetsideal. 

Enligt ett av sina ställningstaganden som återfinns i manifestet som Veckorevyn publicerat så 

ska de använda sig av modeller i varierande storlekar. I vår analys så har vi kommit fram till 

att Veckorevyn använder sig av modeller i varierande storlekar, men att de modeller vars 

kroppar vi har analyserat som normbrytande är markant underrepresenterande. Veckorevyn 

nämner även i sitt manifest att de ska uppmärksamma temat skönhetsideal vilket de gjorde i 

totalt 18 artiklar. Intressant att nämna är dock att två av tidningarna som analyserades 

(nummer 1 och nummer 3) inte innehåller några artiklar om detta.  

Under analysens gång har vi inte sett en enda bild som visar reklam för bantningspreparat, 

bröstförstoringar eller liknande. Det vi i analysen däremot kunde se var att modeller med en 

normbrytande kropp var underrepresenterade även i reklaminslagen. 68 bilder på normativa 

kroppar återfanns i samband med reklam medan det enbart var 12 bilder på normbrytande 

kroppar i samband med reklam. 

Hur, och i vilka kontexter framställs och porträtteras de modeller vars kroppar avviker 

från idealet, i bild? 

Det fanns som tidigare nämnt i den första frågeställningen totalt 95 bilder på normbrytande 

kroppar. Av dessa 95 bilder porträtterades totalt 47 olika modeller. På 48 bilder av de totalt 95 

bilder i tidningen porträtteras därför en modell fler än en gång. 

Det 6:e utgåvan av Veckorevyn var klart överrepresenterande när det gällde antal 

normbrytande modeller på bilder. I representerades totalt 32 bilder på modeller med en 

normbrytande kropp. Den utgåva av Veckorevyn som representerade minst bilder på modeller 

52%
48%

Totalt antal bilder som representeras i artiklar 
om kroppsideal, kroppspositivism, 

kroppsmissnöje eller skönhetsideal: 23

Antal normativa bilder: 12 Antal normbrytande bilder: 11
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med normbrytande kroppar var utgåva 1 och 3. I vardera av dessa tidningar fanns det totalt sju 

bilder på normbrytande kroppar. I den näst sista utgåvan för året, 6:e tidningen, så 

porträtterades även en bild på den enda normbrytande modellen som syntes gåendes på en 

catwalk. 

Majoriteten av bilderna, 58 stycken, porträtterar en modell som står upp. Antal bilder där en 

normativ modell syns sitta ner uppgår nästan till ungefär hälften av det antalet där modellen 

istället står upp, nämligen 25 stycken. Ett antal bilder visar även en modell med en 

normbrytande kropp utför någon typ av aktivitet, som träning eller liknande. Antal bilder på 

modeller med normbrytande kroppar som representerades i samband med träningsartiklar var 

enbart elva stycken. Enligt Hansen och Machin (2013) så betyder kroppens hållning mycket 

för hur betraktaren av en bild tolkar den och en person som står upp kan inge ett mer aktivt 

intryck än en person som istället sitter ner, som då istället kan inge ett mer passivt sådant. En 

person som istället utför någon typ på av aktivitet på en bild kan även bära med sig personliga 

associationer för betraktaren av bilden, och även ge ett högst aktiv intryck hos denne.  

Vi har även sett närmare på hur de modeller vi har analyserat har placerat sina armar och 

händer på bilderna. Här är antal modeller med normbrytande kroppar som har sina armar och 

händer längsmed kroppen i majoritet, och följs strax därefter av modeller som håller sina 

armar och händer längsmed kroppen. Bara ett fåtal modeller håller sina armar och händer 

bakom kroppen. Enligt Hansen och Machin (2013) så kan placeringen av armar betyda 

mycket för hur betraktaren väljer att se bilden, där till exempel utsträckta armar kan inge en 

känsla av frihet och korslagda armar en känsla av styrka. När det gäller helkroppsbilder så 

spelar även placeringen av bland annat fötterna in här, då en bild föreställande en kvinna som 

står bredbent med korslagda armar många gånger förmedlar styrka, medan en kvinna som står 

med fötterna tätt jämte varandra och har sina armar korslagda lätt kan förmedla motsatsen, 

sårbarhet och blyghet.  

Majoriteten av modellerna med normbrytande kroppar ler inte på bilderna samtidigt som det 

är en majoritet av modellerna har blicken riktad mot kameran. Hansen och Machin (2013) 

skriver att på ett liknande sätt som kroppen posering och placeringen av armar och händer kan 

förmedla till exempel styrka och passivitet så kan blickens riktning göra det. Här kan en blick 

som är riktad mot kameran tyda på rättframhet medan en aktivt avvikande blick tyder på 

motsatsen. Även här handlar det om kroppen övriga posering. 
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En klar majoritet av bilderna är även fotograferad i en fotostudio eller liknande. På ungefär 

hälften av bilderna så syns ett objekt, och på den resterande hälften av dem så syns inga 

övriga objekt med i bilden. Objekt och omgivningen i en bild förmedlar högst personliga 

associationer för betraktaren av bilden enligt Hansen och Machin. Som ett exempel så lyfter 

de en bild där en kvinna springer på en äng med utsträckta händer. Kvinnans posering 

förmedlar frihet, men ängen förstärker detta (Hansen & Machin, 2013). 

Den mest använda kameravinkeln till bilder som porträtterar modeller med normbrytande 

kroppar är den kameravinkeln som är i höjd med modellen och porträtterar modellen rakt 

framifrån. Hansen och Machin (2013) förklarar att en så kallad horisontell vinkel kan 

förstärka känslan hos betraktaren av att inkluderas i eller exkluderas ur bilden, beroende på 

den porträtterades övriga posering. Även bilder där modellens hela kropp syns är 

överrepresenterande. Totalt 39 bilder var beskärda antingen vid låren, midjan, knäna eller 

bröstet. I samband med alla bilder som föreställde en normbrytande kropp så hade en 

förklarande text till bilden inkluderats. Med hjälp av förankringen i texten så kunde bilderna 

förstås ytterligare. 

De 95 bilder som totalt analyserats där en modell med en normbrytande kropp representeras 

visas 47 olika modeller upp i olika sammanhang. Våra tre kategorier som vi utgick från var 1) 

Antal normbrytande kroppar som syns i samband med reklam 2) Antal normbrytande kroppar 

som syns i samband med träningsartiklar och 3) Antal normbrytande kroppar som syns i 

samband med artiklar om kroppsideal, kroppspositivism, kroppsmissnöje, skönhetsideal eller 

dylikt. Genom att jämföra dessa siffror med siffrorna vi i analysen sedan fick fram beträffande 

normativa kroppar ser vi en underrepresentation av normbrytande kroppar i alla tre kategorier 

men i den tredje kategorin skiljer det sig endast med en bild. 
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Figur 3. N=34. Diagram över tre olika sammanhang där en normbrytande kropp 

porträtterats i tidningarna. 

 

Vi har valt ut fem bilder på modeller med normbrytande kroppar att analysera mer 

djupgående. Dessa fem bilder ansåg vi vara en god representation av hur de normbrytande 

kropparna representerades i Veckorevyns alla sex tidningar. 
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32%

Sammanhang där normbrytande kroppar representeras

Antal normbrytande kroppar som syns i samband med reklam: 12

Antal normbrytande kroppar som syns i samband med träningsartiklar: 11

Antal normbrytande kroppar som syns i samband med artiklar om kroppsideal,
kroppspositivism, kroppsmissnöje, skönhetsideal och dylikt: 11



32 
 

Bild 1 

 

Denotation 

Bilden föreställer en kvinna i en röd klänning med lång arm. Hon bär även röda skor. Kvinnan 

är porträtterad rakt framifrån medan hon går mot kameran. Kvinnan har ett stramt 

ansiktsuttryck och hennes hår är uppsatt. Hon har breda höfter och kraftiga axlar. Bakgrunden 

är vit, och på sidan av kvinnan i utkanten av bilden syns kvinnor som bär kläder i liknande 

färgskala som den kvinna som är i fokus i bilden.  

Konnotation 

Bilden ger intrycket av att kvinnan på bilden är någon typ av modell som visar upp de kläder 

hon är klädd i. Då bilden är fotograferad rakt framifrån och på grund av bland annat 

modellens hållning och blick, så är det möjligt att bilden har blivit fotograferad på en catwalk 

i samband med en modevisning. Kvinnan har ett stramt ansiktsuttryck och har armarna längs 

med kroppen, vilket enligt Hansen och Machin (2013) kan anses vara ett tecken på styrka och 

öppenhet, då man inte försöker dölja kroppen genom att ha armarna framför den vilket kan ge 

ett intryck av att man vill gömma sig bakom sin kropp.  

Denomination 

Ovanför bilden så syns modedesignern Prabal Gurungs namn utskrivet. Det här berättar att 

kvinnan troligtvis i det ögonblick som bilden är fotograferad visar upp hans kläder på en 

modevisning eller liknande. 



33 
 

Bild 2 

 

Denotation 

Bilden föreställer en kvinna som poserar med kroppen i svag profil. Kvinnan har breda lår och 

höfter, och en generellt stor kroppsform. Hon befinner sig i ett rum och i bakgrunden så 

skymtar delar av rummets inredning. Kvinnan ser rakt in i kameran med lätt öppen mun, och 

med den ena handen vid ansiktet. Hon är klädd i en vit baddräkt.  

Konnotation 

Kvinnan på bilden poserar på ett självsäkert sätt iklädd en vit baddräkt där bland annat 

armarnas och händernas placering tydligt framhäver hennes kropp. Likt föregående bild så 

visar kvinnans pose enligt Hansen och Machin (2013) att hon inte är rädd att dölja sin kropp. 

Kvinnan utstrålar självsäkerhet, och både hennes pose där hon framhäver sin kropp och 

hennes skarpa blick tyder på det. 

Denomination  

Bilden presenteras i samband med en kortare text där rubriken lyder ”befriande 

baddräktskampanj” där modeller med normbrytande kroppar deltagit i en kampanj för 

modemärket Weekday, där de har modellerat i badkläder och delat med sig av bilderna på 

sociala medier. Artikeln berättar att modellen som porträtterats på den bild vi har analyserat 

heter Cassandra Klatzkow och är en känd Instagramprofil och kroppsaktivist.  
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Bild 3 

 

Denotation 

Bilden föreställer en poserande kvinna iklädd en röd tröja med ett tryck på och med en 

pälsliknande scarf runt axlarna. Hon poserar med händerna låsta vid midjan och ståendes. 

Kvinnan har inte blicken riktad mot kameran, utan hade blicken istället riktad lätt åt vänster 

då bilden fotograferades. Kvinnan har sin mun lätt öppen. Bilden är fotograferad mot en vit 

bakgrund.  

Konnotation 

Bilden ger intrycket att kvinnan har fotograferats i syfte att visa upp de kläderna hon bär. 

Trycket på tröjan föreställer en välkänd seriefigur och kläderna har samma färgskala. Kvinnan 

är fotograferad rakt framifrån, och även i den här bilden så ger modellens pose ett självsäkert 

och starkt intryck. Hennes blick ger intrycket av att hon inte är närvarande i bilden, vilket 

enligt Hansen och Machin (2013) kan bidra till att betraktaren av bilden får känslan av att stå 

utanför bilden och inte bjuds in att interagera med kvinnan på bilden på samma sätt som om 

hon istället hade mött betraktarens blick.  

Denomination 

Den tillhörande texten till bilden går under rubriken ”månadens modesnackis” och handlar om 

ett samarbete mellan H&M och Moschino. I texten så konstateras det att man i den här 

kampanjen även valt att lyfta fram olika kroppsformer, och då bland annat använt ”plus size” 

modeller. 
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Bild 4 

 

Denotation 

Bilden föreställer en kvinna som poserar klädd i en röd tröja och en röd kappa. Hon bär även 

solglasögon. Kvinnan poserar mot en vit bakgrund som pryds av svarta tecken. Då kvinnan 

bär solglasögon så går det inte att avgöra om hon ser in i kameran eller inte. Kvinnans lätt för 

stora kläder döljer hennes kroppsform, men hon tycks ha breda axlar och höfter.  

Konnotation  

Kvinnan tycks posera på en catwalk eller liknande. Kvinnan poserar ståendes med händerna 

framför kroppen och håller samtidigt den röda kappa hon har på sig runtom sig, samtidigt som 

den hänger ner för ena axeln. Att kvinnan håller sina armar framför kroppen kan tyda på att 

hon vill dölja sin kropp eller vill förhindra öppenheten gentemot publiken och betraktaren av 

bilden (Hansen och Machin, 2013). Även fast kvinnan bär solglasögon som döljer hennes 

blick så ger bilden och kvinnan ett självsäkert intryck.  

Denomination  

Den tillhörande texten till bilden berättar att kvinnan har fotograferats i samband med en 

modevisning i syfte att visa upp de kläder hon bär. Texten berättar om de trender som rådde 

när bilden fotograferades. Det här kan ge en större förståelse till varför hon väljer att täcka sin 

kropp med sina händer och kappan, då de kläder hon bär är fokuset under den period hon 

fotograferades.  
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Bild 5 

 

Denotation 

Bilden föreställer en leende kvinna med långt blont hår som poserar med utsträckta armar. 

Hon poserar ståendes och ser in i kameran. Kvinnan är klädd i en svart tröja med tryck och 

svarta byxor med vita fält på knäna. Hon bär även ett stort, mönstrat, tygstycke som hänger 

över hennes axlar och armar. Kvinnan har breda höfter och lår.  

Konnotation 

Bilden är fotograferad mot en blå bakgrund. Kvinnan på bilden utstrålar lycka, och förstärker 

detta genom att sträcka ut sina armar i luften. Hon lämnar därmed sin kropp helt synlig för 

betraktaren av bilden, vilket tyder på att de porträtterade personen inte vill eller känner 

behovet av att dölja sin kropp (Hansen och Machin, 2013). Kvinnan har huvudet på sniskan 

och har blicken riktad mot kameran. Hon är klädd i svarta kläder varav hennes tröja har ett 

tryck bestående av bokstäver och hon bär även en cardigan eller liknande runt axlarna.  

Denomination 

Bilden återfinns i samband med ett reportage om kroppsaktivism och kroppspositivism. 

Texten handlar om kvinnan på bilden, som heter Sara Dahlström, där hon berättar om sina 

erfarenheter av det berörda ämnet och hennes bild av det. Texten ger en större förståelse till 

varför hon har porträtterats på ett sätt där kroppen inte döljs på något sätt då den berör ämnen 

som syftar till att acceptera och tycka om alla olika kroppsformer. 

 



37 
 

Hur, och i vilka kontexter framställs och porträtteras de modeller vars kroppar passar 
in i idealet, i bild? 

I de exemplar av Veckorevyn som vi har analyserat så återfinns totalt 482 bilder som 

föreställer en normativ kropp och totalt 337 modeller som porträtterar en normativ kropp. På 

105 bilder av de totalt 482 bilder i tidningen porträtteras därför en modell fler än en gång. 

På en klar majoritet av bilderna så porträtterar modellen ståendes, och på ungefär lika många 

bilder var så har modellen porträtterats sittandes eller när hon utför en annan aktivitet, som till 

exempel träning. Som tidigare nämnt så beskriver Hansen och Machin (2013) hur en kropps 

posering kan påverka betraktarens intryck av bilden. En stående bild beroende på övrig 

posering kan ge intrycket av makt, medan en sittande bild kan ge intrycket av till exempel 

passivitet. Precis som med de modeller som har en normbrytande kropp så har vi även sett 

närmare på hur modellen poserar med sina armar och händer. En majoritet av de normativa 

modellerna har sina armar och händer längsmed kroppen, och resterande har sina armar och 

händer framför kroppen. Ett litet antal av modellerna har sina armar och händer placerade 

bakom kroppen. Hansen och Machin (2013) beskriver även vad placeringen av armar och 

händer kan betyda för betraktarens tolkning av bilden. Placeringen av armar och händer kan 

även kopplas ihop med placeringen av benen och fötterna, och då antingen inge en känsla av 

makt eller istället sårbarhet.  

På totalt 264 av bilderna så ser modellen in i kameran, och på 182 bilder så är modellens blick 

inte riktad mot kameran. Hansen och Machin (2013) förklarar hur en persons blick på en bild 

kan väcka flera olika personliga associationer hos betraktaren. En blick som är riktad rakt 

fram kan förmedla styrka och rättframhet medan en blick som aktivt ser bort från kameran 

kan förmedla blyghet och svaghet. Det här beror även på kroppens övriga posering.  

Majoriteten av de modeller som har en normativ kropp ler inte på bilden. Antal bilder där 

modellen istället ler uppgår till ungefär hälften av det antal bilder där modellen inte gör det. 

Det gick inte att tyda om modellen log eller skrattade på totalt 54 bilder. En leende modell 

kan förmedla glädje och värme, medan en modell som inte ler kan uppfattas som motsatsen. 

(Hansen & Machin, 2013). 

Den mest använda kameravinkeln till bilder som representerar modeller med normativa 

kroppar är den kameravinkeln som är i samma höjd som modellen, och även porträtterar 

modellen rakt framifrån. Enligt Hansen och Machin (2013) kan en kameravinkel som är rakt 

framifrån och i höjd med modellen kan både bjuda in betraktaren och utesluta denne, 
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beroende på modellens övriga posering. Även bilder där modellens hela kropp syns är 

överrepresenterande. 

Majoriteten av bilderna är fotograferade i en fotostudio eller liknande. Totalt 291 av bilderna 

var helkroppsbilder, och 191 bilder var beskärda. De bilder som har beskärt är beskärda från 

låren, midjan, knäna och bröstet. På totalt 221 bilder så syntes något typ av objekt med i 

bilden, medan det i totalt 261 bilder inte gjorde det. Både omgivningen och de objekt som 

syns i bilden kan framkalla personliga associationer hos betraktaren av den (Hansen & 

Machin, 2013). I samband med analysen av de normativa modellerna så har inte 

denomination, förankringen i text och bild, inkluderats då de inte analyseras på djupet likt de 

bilder som föreställde normbrytande kroppar.  

De 482 bilder som totalt analyserats där en modell med en normativ kropp representerats 

visas 337 olika modeller upp i olika sammanhang. Våra tre kategorier som vi utgick från var 

1) Antal normativa kroppar som syns i samband med reklam 2) Antal normativa kroppar som 

syns i samband med träningsartiklar och 3) Antal normativa kroppar som syns i samband med 

artiklar om kroppsideal, kroppspositivism, kroppsmissnöje, skönhetsideal eller dylikt.  

 

 
Figur 4. N=138. Diagram över tre olika sammanhang där en normativ kropp porträtterats i 

tidningarna. 

 

 

49%

42%

9%

Sammanhang där normativa kroppar representeras

Antal normativa kroppar som syns i samband med reklam: 68

Antal normativa kroppar som syns i samband med träningsartiklar: 58

Antal normativa kroppar som syns i samband med artiklar om kroppsideal,
kroppspositivism, kroppsmissnöje, skönhetsideal och dylikt: 12
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8. Slutdiskussion 

För att på ett förenklat sätt diskutera vår studies analys och resultat i ett större kontext delades 

slutdiskussionen in i uppsatsens kvantitativa del respektive kvalitativa del. 

8.1. Den kvantitativa analysen och resultatet 

Vår första frågeställning var ”hur ofta förekommer det bilder på modeller vars kroppar 

avviker från idealet vs. modeller vars kroppar passar in i idealet?” och var en kvantitativ 

frågeställning. Resultatet av den här frågeställningen visade att de normativa kropparna var 

markant överrepresenterande de kroppar som anses vara normbrytande sådana. Av de totalt 

577 bilderna som totalt har analyserats porträtterade 84% av bilderna en modell med en 

normativ kropp och 16% en modell med en normbrytande kropp. I ett av sina 

ställningstaganden som Veckorevyn tagit i samband med sitt manifest Size Hero så skriver de 

att de ska använda sig av modeller i varierande storlekar genom hela tidningen. Det här 

ställningstagandet uppfyller Veckorevyn. Det är däremot diskutabelt om Veckorevyn 

särskiljer sig från andra modetidningar eftersom de normbrytande kropparna fortfarande är så 

pass underrepresenterande.  

När vi analyserade Veckorevyn reklaminslag kom vi fram till att 85% av bilderna 

representerades av normativa kroppar medan endast 15% av reklaminslagen representerandes 

av normbrytande kroppar. Veckorevyn väljer ut vilka reklaminslag som de vill ska inkluderas 

i deras tidningar. Trots att Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest genom att inte ta med 

reklam om bantningspreparat, bröstförstoringar eller dylikt så gör dem ändå ett aktivt val att 

inte inkludera fler reklaminslag med normbrytande kroppar. När Veckorevyn ska förklara vad 

deras manifest ”Size Hero” innebär skriver de bland annat att det innebär att de ska använda 

sig av modeller i varierande storlekar. I reklamsammanhangen blir det däremot extra tydligt 

att de inte haft detta i åtanke när siffrorna skiljer sig så markant. Veckorevyn säger även att  

deras manifest innebär att tacka nej, till skillnad från deras konkurrenter, till annonser 

gällande exempelvis bantningspreparat och bröstförstoringar vilket Veckorevyn uppfyller. 

Man kan dock diskutera huruvida dessa reklaminslag ändå kommer att påverka deras unga 

publik och läsare eftersom omfattningen av normativa kroppar i reklaminslagen är avsevärt 

mycket större än representationen av normbrytande kroppar. 

Även på bilder som syns i samband med träningsartiklar så är de normbrytande kropparna 

underrepresenterande och syns på totalt 16% av bilderna. De normativa kropparna syns på de 
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resterande 84% av bilderna. Enligt tidigare forskning så förknippas en normativ kropp med 

kontroll och moral, medan en normbrytande kropp ofta förknippas med brist på kontroll och 

lathet. Förutom att vårt resultat av Veckorevyns representation av normbrytande kroppar i 

samband med träning och aktiviteter stärker tidigare forskning så bidrar Veckorevyn även till 

att upprätthålla normen om att personer med normbrytande kroppar är ohälsosamma och lata. 

Antalet normbrytande kroppar som syns i någon typ av artikel om kroppsideal, skönhetsideal, 

kroppspositivism eller kroppsmissnöje var ungefär densamma som representationen av 

normativa kroppar i samband med dessa artiklar. Totalt 52% av bilderna visade en normativ 

kropp i samband med den här typen av artiklar, medan 48% visade normbrytande kroppar i 

samband med den här typen av artiklar. Veckorevyn uppfyller sitt manifest genom att 

uppmärksamma rådande kropps- och skönhetsideal även om de i totalt två av de sex 

analyserade tidningarna inte innehåller några som helst artiklar om detta. Det är även 

intressant att se att skillnaden av olika kroppsrepresentationer i samband med artiklar som 

dessa inte var så stor. Här får de normbrytande kropparna ungefär lika stor plats som de 

normativa kropparna. Som vi tidigare nämnt har kroppsaktivismen/kroppspositivismen vuxit 

som rörelse på senare år med bland annat ett syftet att visa upp kvinnokroppar med 

egenskaper som normativt anses vara mindre attraktiva och socialt avvikande i de rådande 

idealen (Cadeira och de Ridder, 2017). På grund av detta kan vi dra slutsatsen att eftersom de 

normbrytande kropparna inte tillhör samhällets ideal om hur en kropp ”ska” se ut så är det 

därför inte chockerande att antalet normbrytande kroppar som representerats i samband med 

artiklar om bland annat kroppspositivism och kroppsideal var så pass hög. 

Slutligen vill vi understryka och lyfta diskussionen om att Veckorevyn i sitt manifest nämner 

hur de inte manipulerar någons kropp vilket det i vår analys visade sig att de inte heller hade 

gjort. Veckorevyn nämner dock att det kan förekomma redigeringar av kroppar i deras 

tidningar men att de i så fall handlar om enstaka fall där de redigerat modellers kroppar större 

om misstanke om ätstörning finns. Vi tycker att det blir motsägelsefullt att säga att man inte 

kommer manipulera någons kropp men sedan gör det på grund av något som en misstanke. Vi 

tycker att det är betydligt bättre att representera alla kroppstyper istället – smal, tjock, lång, 

kort etc. och ta avstånd från manipulering helt och hållet eftersom vi har dom kropparna vi har 

och ska älska oss själva oavsett kroppstyp och kroppsform. Veckorevyn har möjligheten att 

välja att inte ta med en bild på en modell de anser vara för smal istället för att ta sig friheten 

att ändra på dennes kropp genom redigering. 
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8.2. Den kvalitativa analysen och resultatet 

Vid analysen av de två kvalitativa frågeställningarna ”hur, och i vilka kontexter framställs och 

porträtteras de modeller vars kroppar avviker från idealet, i bild?” och ”hur, och i vilka 

kontexter framställs och porträtteras de modeller vars kroppar passar in i idealet, i bild?”, så 

har Hansen och Machins bärare av denotationer och konnotationer använts för att analysera 

alla bilder. Då vi ämnade att göra en mer djupgående analys på de bilder där en normbrytande 

kropp syntes så analyserades dessa bild för bild, medan de analyser på de bilder som visade en 

normativ kropp lades in i en gemensam analys med varandra. Med hjälp av Hansen och 

Machins bärare av denotationer och konnotationer så har vi analyserat bilderna utifrån ett 

antal faktorer som bland annat berör modellernas pose, leende och blick. Vi har även 

analyserat bilderna i hänsyn till om det finns några objekt i bilderna, i vilken omgivning 

bilderna är fotograferade i, vilken kameravinkel som använts och om bilderna är, och i så fall 

på vilket sätt, bilderna är beskärda. Genom att se närmare på dessa faktorer så anser vi att vi 

har fått en tydlig och bred bild av hur Veckorevyn framställer normbrytande kroppar. Det har 

varit en tydlig skillnad på vilket sätt som de normbrytande kontra de normativa kropparna har 

framställts när det gäller de faktorer som ingått i Hansen och Machins bärare av 

konnotationer. Här har de normbrytande kropparna ofta framställts på ett sätt som förmedlar 

öppenhet och självsäkerhet, där de till exempel har poserat på ett sätt som framhäver kroppen. 

Ändå så märks en skillnad gentemot de normativa kropparna, som i större utsträckning syns i 

sammanhang där de poserar på ett mer tilltalande och attraktivt sätt.  Till exempel så syns de 

normbrytande kropparna som tidigare nämnt i artiklar och uppslag som berör ämnen som 

kroppsideal, kroppspositivism och kroppsmissnöje, medan de normativa kropparna är 

överrepresenterande i uppslag om mode och rådande trender.  

Vi har tidigare i vårt syfte och problemformulering förklarat vikten av att undersöka hur 

tidningar som riktar sig mot en yngre målgrupp framställer normativa och normbrytande 

kroppar. Den kvantitativa studien som Morena-Domíngues, Servián-Franco, Reyes del Paso 

och Cependa-Benito genomförde 2018 argumenterar i högsta grad om vikten av att även låta 

normbrytande kroppar exponeras och ta plats på olika medier. Deras resultat visade tydligt att 

exponeringen av smala modeller som normativa sådana ökade missnöjet med själv- och 

kroppsbilden hos främst unga kvinnor, och att exponeringen av normbrytande kroppar i sin 

tur ökade den. Även Eller (2014) genomförde en kvalitativ studie där hon kritiserar de 

rådande kropps- och skönhetsidealen där en smal kroppsform tydligt sätts i fokus. Likt vår 

studie så påvisade Ellers studie att den normativa kroppsformen var kraftigt 
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överrepresenterad. Vi drar därför, efter att ha genomfört vår analys där vi kommit fram till att 

modeller med normbrytande kroppar fortfarande är makabert underrepresenterade, slutsatsen 

att Veckorevyns unga målgrupp skulle både få ett bättre intryck av tidningen i sin helhet men 

även minska risken för psykisk ohälsa av en ännu större exponering av modeller med 

normbrytande kroppar.  

 

  



43 
 

9. Vidare forskning 

Den forskningslucka vi har upptäckt och ämnat att fylla handlar om representation och 

framställning av normbrytande modeller i tidskrifter. Syftet med den här uppsatsen var att se 

närmare på vilket sätt som normbrytande modeller framställdes av Veckorevyn, och i vilken 

omfattning. Vi upptäckte att framför allt framställning av normbrytande modeller i tidskrifter 

var ett relativt outforskat ämne, och man hade många gånger istället undersökt hur bilder på 

normativa modeller kontra bilder på normbrytande modeller mottogs av betraktaren av 

bilderna. I dessa undersökningar var det istället betraktaren av bilden som stod i fokus på det 

sätt att man undersökte om bilder på normbrytande modeller gav ett mer positivt intryck än de 

bilder föreställande en normativ modell. 

Vi använde oss av en flermetodsforskning för att analysera vårt material. På det här sättet så 

kunde vi först analysera omfattningen av normbrytande modeller kvantitativt, och sedan på ett 

mer detaljerande plan analysera på vilket sätt de har porträtterats kvalitativt. Det var under 

den kvalitativa delarna av analysen som vi såg närmare på hur de normbrytande modellerna 

porträtterades, här undersöktes bland annat i vilket sammanhang bilderna syntes och hur de 

framställdes enligt Hansen och Machins konnotationer.  

I vår problematisering så argumenterade vi för vikten att undersöka hur normbrytande 

modeller framställs i tidskrifter som riktar sig mot unga, då de är en lättpåverkad målgrupp.  

Under vårt arbete med denna studie har det uppkommit nya idéer om hur vidare forskning kan 

bedrivas. Efter att ha genomfört denna studie menar vi på att det hade varit intressant att 

forska vidare om hur ofta normbrytande kroppar eller så kallade ”plus size” modeller blir 

representerade i modemagasin – både på omslag men även i själva tidningen. Då vi hade svårt 

att hitta tidigare forskning gällande vår första frågeställning ”Hur ofta förekommer det bilder 

på modeller vars kroppar avviker från idealet vs. modeller vars kroppar passar in i idealet?” 

insåg vi att det finns en enorm forskningslucka gällande detta. 
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11. Bilagor  

Bilaga 1. 

Kvantitativt analysverktyg – SPSS kodschema 

Kodinstruktion:  

V1 Vad porträtteras på bilden: 

1. En kvinna med en normativ kropp 

2. En kvinna med en normbrytande kropp 

Kodinstruktion:  

V2 I vilket sammanhang porträtteras modellerna med normativa kroppar? 

1. I reklaminslag 

2. I träningsartiklar 

3. I artiklar som handlar om kroppsideal, kroppspositivism, kroppsmissnöje, 

skönhetsideal eller dylikt 

4. På en catwalk 

Kodinstruktion:  

V3 I vilket sammanhang porträtteras modellerna med normbrytande kroppar? 

1. I reklaminslag 

2. I träningsartiklar 

3. I artiklar som handlar om kroppsideal, kroppspositivism, kroppsmissnöje, 

skönhetsideal eller dylikt 

4. På en catwalk 

Kodinstruktion:  

V4 Har Veckorevyn manipulerat någon av modellernas kroppar? 

1. Ja 

2. Nej 
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Kodinstruktion:  

V5 Vilken pose har modellerna med normativa kroppar? 

1. Ståendes 

2. Sittandes 

3. Liggandes 

4. Annat 

Kodinstruktion:  

V6 Vilken pose har modellerna med normbrytande kroppar? 

1. Ståendes 

2. Sittandes 

3. Liggandes 

4. Annat 

Kodinstruktion:  

V7 Vilken blick/vart tittar modellerna med normativa kroppar? 

1. In i kameran 

2. Bort från kameran 

3. Neråt 

4. Uppåt 

Kodinstruktion:  

V8 Vilken blick/vart tittar modellerna med normbrytande kroppar? 

1. In i kameran 

2. Bort från kameran 

3. Neråt 

4. Uppåt 

5. Går inte att tyda 

Kodinstruktion:  
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V9 Har bilderna på modellerna med normativa kroppar några objekt med i bilden? 

1. Ja 

2. Nej 

Kodinstruktion:  

V10 Har bilderna på modellerna med normbrytande kroppar några objekt med i bilden? 

1. Ja 

2. Nej 

Kodinstruktion:  

V11 I vilka miljöer fotas modellerna med normativa kroppar i? 

1. Mot en vit/transparant bakgrund eller i en fotostudio 

2. I en naturmiljö 

3. I en stadsmiljö 

4. På en catwalk 

5. Annat 

Kodinstruktion:  

V12 I vilka miljöer fotas modellerna med normbrytande kroppar i? 

1. Mot en vit/transparant bakgrund eller i en fotostudio 

2. I en naturmiljö 

3. I en stadsmiljö 

4. På en catwalk 

5. Annat 

Kodinstruktion:  

V13 Hur är bilderna på modellerna med normativa kroppar beskärda? 

1. Inte alls/helkroppsbild 

2. Från knäna 
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3. Från låren 

4. Från midjan 

5. Från bröstet 

Kodinstruktion:  

V14 Hur är bilderna på modellerna med normbrytande kroppar beskärda? 

1. Inte alls/helkroppsbild 

2. Från knäna 

3. Från låren 

4. Från midjan 

5. Från bröstet 

Kodinstruktion:  

V15 I vilken kameravinkel är bilderna på modellerna med normativa kroppar fotade i? 

1. Rakt framifrån 

2. Underifrån 

3. Ovanifrån 

Kodinstruktion:  

V16 I vilken kameravinkel är bilderna på modellerna med normbrytande kroppar fotade i? 

1. Rakt framifrån 

2. Underifrån 

3. Ovanifrån 
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Bilaga 2. 

Kvalitativt analysverktyg – Hansen & Machin 

Bild #1 (s. ) 

 1. Vilken pose har personen på bilden? Vart befinner sig modellens armar och händer 

(framför, bakom eller längsmed kroppen)? 

2. Ler modellen? Med stängd eller öppen mun? 

 3. Vilken blick har personen på bilden? Vart tittar modellen? 

4. Vilka objekt syns i bilden?  

5. Vilken omgivning befinner sig personen på bilden i?  

6. Vilken kameravinkel är bilden fotad i? Rakt framifrån, ovanifrån eller underifrån?) 

 7. Hur är bilden beskärd? Inte alls? Från knäna, midjan, bröstet?  

Texten till bilden: 

 


