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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie avsåg att analysera, belysa och jämföra hur språkliga kon-

struktioner används i hälsorelaterade tidskrifter vid förmedlandet av hälsobudskap och detta 

med hjälp av en kritisk diskursanalys som metodologisk utgångspunkt. Media utgör en kraft-

full samhällelig strategi för producerande och reproducerande av hälsoideal och därmed har 

populära tidskrifter som kvällstidningen Aftonbladet, hälsotidningen Topphälsa samt den mer 

riktade hälsotidningen Body använts som material för studiens analys. Dessa tidskrifter säger 

sig måna om och främja människors hälsa genom tillhandahållande av information och rådg-

ivning kring hälsa. Studiens resultat visade att tre distinkta diskurser som är involverade i tid-

skrifternas representationer av hälsa är individualism, healthism och positivitet. Dessa formar 

representationer av en individ som är helt fri att kunna omskapa sig själv och frambringa sin 

egen lycka, moralisk skyldig till att vara hälsosam och framställer positiv som sådan individen 

alltid bör vara. Samtidigt visade resultatet även att det sker ett särskiljande mellan könen samt 

hälsosamma och ohälsosamma individer på olika sätt i de utvalda tidskrifterna. 

 

 Nyckelord: media, hälsa, kritisk diskursanalys, biopolitik, individualism, reflexivitet 
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1. Inledning 
När jag i vintras sökte jobb och skrev på mitt personliga brev så nämnde jag att jag spendera-

de mycket tid åt träning på min fritid och att löpning hade kommit att blivit en stor favorit. 

Detta samtidigt som jag tyckte att det var väldigt viktigt att formulera det på ett ödmjukt sätt, 

vilket satte igång funderingar kring varför det kändes så självklart och viktigt att berätta om 

just träningen för en potentiell framtida arbetsgivare. Den delen av mig som person, min iden-

titet, kändes som någonting jag kunde vara stolt över inför andra och med största sannolikhet 

ge pluspoäng i arbetsgivares ögon. Men varför denna fokus på just den delen av mitt liv? Min 

identitet består ju även av många andra sidor som gör mig till just den jag är. Någonting måste 

ha fått mig att vilja framhäva just denna sida hos mig själv och den tanken fick mig att ref-

lektera kring hur de samhälleliga strukturerna påverkar mitt eget och även andras sätt att tänka 

kring detta. 

Ett par veckor efter att jag deltagit i ”Premiärmilen” i mars detta år (en löpartävling på en mil) 

fick jag hem en inbjudan till Stockholm Halvmarathon (en klassisk löpartävling på cirka två 

mil) där man under rubriken ”Medalj” informerade följande:  

”Nytt för i år är att du som deltagare även får en digital medalj att 

använda med din Facebookprofil. Vill du få extra push i förberedels-

erna inför loppet kan du efter anmälan hämta hem en – jag tränar 

inför DN Stockholm Halvmarathon-badge -, och visa dina Facebook-

vänner att du är en del av DN Stockholm Halv-marathon.” 

Detta är bara något i raden av det som fått mig att fundera kring hälsa och träningens betydel-

se i samhället. Ämnet är större än någonsin idag och hälsoråden förföljer människor överallt, 

inte minst i media. Bland annat så går det genom olika tv-program att följa ”hälsoexperter” 

som coachar både kändisar och ”vanliga” människor mot en mer hälsosam och duglig livsstil, 

i syfte att återfå sitt välbefinnande. ”Gör om mig!” är ett inte allt för ovanligt uttryck i dessa 

sammanhang. Hälsa som debatt- och reportageämne har även fått en enorm utbredning i olika 

typer av tidskrifter, däribland mer lättillgänglig nyhetsmedia så som tidskrifterna Aftonbladet 

och Dagens nyheter, vilka förmedlar nya hälsorön och hälsotips dagligen. På marknaden finns 

också mer allmänna hälsotidskrifter så som Topphälsa och Må bra, med syfte att inspirera och 

motivera läsare till en hälsosammare livsstil, och även mer riktade träningstidskrifter som 

Body och Runners World, vilka peppar till träning och vägleder läsare till en starkare och mer 

vältränad kropp. De teman som berörs när man talar om hälsa är väldigt varierande då hälsa är 

ett så brett ämnesområde, men några exempel som går att finna i media kan vara: motion, 

vetenskap, mat och näring, skönhet, stress, psykologi, sjukdomar eller livsstil. Samtidigt pågår 

det också en ständig debatt kring vilka tillvägagångssätt som är de bästa och rätta när det 

handlar om en hälsosam livsstil. Men enligt dietisterna Berg och Magnusson är den bild som 

media konstruerar av hur exempelvis människors kost bör se ut oftast inte vetenskapligt för-

ankrad. Trots att media målar upp en bild om att man inom forskning är oense om vad som är 

rätt och fel så har kostrekommendationerna ändrats förhållandevis lite genom åren menar de. 

Denna felaktiga bild misstänker man delvis ha ekonomiska orsaker och att aktuell forskning 

som nyhet säljer mindre än sensationella uppgifter och inkonsekventa åsikter som skapar deb-

att kring hälsa (Göteborgsposten 2009-11-12). 

Det är tydligt att en hälsotrend ökar och växer sig allt starkare i dagens samhälle och det finns 

flera indikationer på detta. Bland annat så är hälsotrenden mycket påtaglig hos arbetsgivare v-

ars intresse för friskvård tilltar allt mer. Detta visar nya undersökningar gjorda av PwC (Price-

waterhousecoopers) i ”Hälsobarometern”. Nästan samtliga chefer som deltagit i undersöknin-

gen har uppgett att hälsa är viktigt och att de är mycket engagerade i motions- och hälsofrågo-

r. De anser även att hälsosamma medarbetare stärker varumärket, därför yrkar också var tredje 
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chef god hälsa för anställning (PwC 2012-09-08). Hälsotrenden visar sig även på det sättet att 

fler människor väljer att träna hårt och äta sunt samtidigt som de gärna delar med sig av detta 

i form av bilder och texter genom olika sociala nätverkstjänster som Facebook, Instagram ell-

er Twitter. Men hur långt har det gått egentligen? Åsikterna går isär vad gäller den frågan och 

hälsotrenden, vilket har skapat en mycket aktuell och intressant debatt. De positiva anhäng-

arna till hälsotrenden har en stark åsikt om att hälsa är glädje och att spridningen av individers 

dagliga hälsoaktiviteter är något bra som individen gör för sin egen skull, samtidigt som det 

också uppmuntrar och motiverar andra till att leva mer hälsosamt. De som ställer sig mot detta 

ställningstagande kring hälsotrenden, däribland debattören och skribenten Rebecca Weidmo, 

menar att trenden har gått över till en ohälsosam ”hälsohets” med allvarliga konsekvenser. 

Weidmo skriver att de som av olika anledningar inte följer hälsotrenden mår dåligt av hetsen 

kring detta, bedöms vara mindre värda, lata, oansvariga och exkluderas på olika sätt i samhäl-

let, som exempelvis på arbetsplatser. Weidmo menar även att individers träning och kosthåll-

ning har kommit att handla mer om en statusmarkör då allt fler väljer att kommunicera ut sin 

hälsosamma livsstil, än något som individen gör för sin egen privata hälsas skull (Aftonbladet 

2013-01-21). Läkaren Rolf Glant menar att tidningar är fyllda med hälsorelaterade artiklar 

och att en hälsosam livsstil enligt dessa artiklar verkar handla om att människor ska banta, äta 

nyttigt och träna hårt. Glant menar vidare att det hälsosamma dock kan förvandlas till ett 

tvång och något sjukligt som kallas för ortorexi (Medivia Ab). Ortorexi och dess konsekvens-

er beskrivs på ett bra och sammanfattande sätt av skribenten Frida Oskarsson, som menar att 

ortorexi är en tvångsmässig fixering vid träning och nyttig kost för kontroll av ångest, där 

också vissa näringsämnen som fett ses som förbjudna. Hon menar att fixeringen är väldigt 

svår att upptäcka, främst på grund av att vi lever i ett hälso- och kroppsfixerat samhälle, och 

därför ses ofta ortorektikern som en förebild snarare än en människa som är sjuk (Dagens ny-

heter 2012-10-15) 

Detta var vad som väckte ett intresse hos mig från första början och som fick mig att fundera 

kring hur man kan förstå hälsans betydelse och den rådande påtryckningen av träning och 

hälsa i det senmoderna samhället. Är det en hets? Att vi lever i ett hälso- och kroppsfixerat sa-

mhälle är något som jag (i enlighet med Glant) anser visar sig väldigt tydligt i media, som bå-

de producerar och reproducerar innebörder av hälsa och en god livsstil, och därmed blir det 

också viktigt att studera hur detta sker menar jag. Ambitionen med denna studie är att ge ett 

bidrag till kunskap om hur hälsobudskap förmedlas i media och närmare bestämt i olika typer 

av tidsskrifter som uttalar sig om hälsa. Detta eftersom tidskrifter är lättillgängliga (både i pa-

ppersform och på nätet) och når ut med sina hälsobudskap till i princip hela samhällets befol-

kning på ett eller annat sätt, samtidigt som människor har en benägenhet att bli påverkade och 

bildar sina uppfattningar och övertygelser om hälsa och sin egen identitet från de diskurser 

och konstruktioner som är tillgängliga för dem (Lyons, 2000:349). Hur ser innehållet i tidskr-

ifter ut som förmedlar hälsobudskap? Hur ser språket ut, vilka formuleringar används, och 

finns det någon skillnad mellan olika tidsskrifter? Vilken bild förmedlas om den ideala livssti-

len och kroppen, och vad försöker den säga oss? Dessa frågor var vad som till slut mynnade 

ut i studiens specifika syfte och frågeställningar som inom kort kommer att redovisas.  

1.1 Presentation av studiens mediala källor 
De tidskrifter som studien baserats på är Aftonbladet, Topphälsa och Body. Här följer en 

kortare presentation av dessa, för en bild av vilka olika slags tidningar som involverats i studi-

en. 

Aftonbladet: är en svensk socialdemokratisk kvällstidning som förmedlar nyheter och grunda-

des av Lars Johan Hierta år 1830. Idag finns Aftonbladet att läsa både i pappersform, som ny-

hetssajt samt mobilsajt med sammanlagt över 2,8 miljoner läsare varje dag. De utnämner sig 
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själva som: ”Sveriges överlägset största tidning” (Aftonbladet, siffror). Nät- och mobilsajten 

erbjuder även en ”plus-prenumeration” för en viss summa där man som ”plus-kund” får ta del 

av alla Aftonbladets artiklar, erbjudanden och förmåner (Aftonbladet, faq)  

Topphälsa: grundades år 2004 och är en svensk allmän hälsotidning som ger ut ett nytt num-

mer varje månad i pappersform, vilka även går att prenumerera på. Det är en relativt ny tidni-

ng som är en av de hälsotidningar vars försäljningssiffror ökar mest. Tidningen är till för den 

som vill må bra, hålla vikten samt ”få ut det bästa av sig själv” (Tidningskungen, Topphälsa). 

Topphälsas syfte är att inspirera och motivera människor till en hälsosammare livsstil med 

bland annat träningstips, kosttips och skönhetstips. Huvudmålgruppen är främst kvinnor mell-

an 25 och 50 år (Sveriges tidskrifter, Topphälsa). 

Body: är en svensk träningstidning som ger ut ett nytt nummer månadsvis, även här i pappers-

form. Tidningen går att prenumerera på och den vänder sig främst till män (Tidningskungen, 

Body Magazine). Body startades år 1981 och har som ändamål att inspirera till hård träning 

och sund kosthållning. Tidningen riktar sig till de som har ett mer utvecklat träningsintresse, 

vill träna lite hårdare, bättre och mer seriöst, samt till den individ som betraktar sin träning 

som en prioriterad livsstil. ”Vi lär dig hur du formar om dig till ditt bättre du!” (Body Maga-

zine, information) 

1.2 Bakgrund 
Avsnittet syftar till att bidra med en djupare förståelse för det aktuella forskningsområdet, och 

det med hjälp av en diskussion kring väl använda definitioner av hälsa samt en historisk expo-

sé för vad som varit centralt kring hälsa.  

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som kan studeras ur en mängd olika perspektiv. Hälsa har 

också definierats på en rad olika sätt. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa på 

följande sätt: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity.” (Världshälsoorganisationen, 2012-12-30). Hälsa 

beskrivs alltså som någonting mycket bredare än att bara vara fri från sjukdomar. Man menar 

att det också handlar om att individen ska känna fulltständigt välbefinnande på både det 

fysiska, mentala och sociala planet. Världshälsoorganisationens definition av hälsa är i allmä-

nhet den mest använda idag. UMO (Din ungdomsmottagning på nätet) menar vidare att hälsa 

inte behöver betyda precis samma sak för alla individer. Beroende på vem individen är, var 

denne bor, har sitt ursprung samt under vilken tidsperiod denne lever i, kan synen på friskt, 

sjukt och vad en hälsosam livsstil innebär variera. Utifrån detta menar UMO att det är upp till 

individen själv att uppfatta och avgöra hur denne fysiskt och psykiskt mår (UMO). Men är hä-

lsa verkligen individuellt? Är vi fria individer som kan bestämma vad vi tycker om saker? 

Den här bilden är givetvis välvillig, men är den verklighetsförankrad? Människor är sociala 

varelser som är beroende av hur andra ser på dem, vilket går emot att hälsa skulle vara något 

som definieras av individen själv. Det skulle snarare vara något som människor får från sam-

hällets kroppsliga ideal. Det är alltså en ganska ideologisk formulering av hur man ska se på 

hälsa och hur människan är, att individen själv skulle vara den som bestämmer över huruvida 

dennes kropp är eller ser okej ut. Men människor (särskilt unga) är extremt känsliga för vad 

andra tycker om deras kroppar. Detta skulle tyda på att människors uppfattning om hälsa, 

istället för att vara helt individuellt, snarare är något som är socialt konstruerat och också 

historiskt och kulturellt variabelt.  

I förmoderna samhällen var det familjen som främst hade ansvaret över smärta och sjukdom 

(Giddens, 2007:232). De behandlingsformer som förmedlades mellan generationer var de som 

människor i de traditionella samhällena förlitade sig på. Sjukdom uppfattades som någonting 

”yttre” och ingenting som individen själv bar ansvaret för, det var snarare ödet. Men efter ind-
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ustrialiseringens början blev det ändring på den situationen, och befolkningen inom ett visst 

bostadsområde ”tillhörde” nu centralmakten, samtidigt som de kom att betraktas som tillgång-

ar och resurser för statens maktkontroll och ekonomiska tillväxt. Statens intresse för befolkni-

ngens hälsa blev allt mer omfattande och särskilt för de individer som ansågs kunna bidra sa-

mhället med välstånd och tillväxt (2007:238). Den moderna medicinens uppkomst och tanke-

sättet kring allmänhälsa gestaltades i form av eliminering av det patologiska hos befolkningen 

i samhället. Staten började engagera sig i hälsorisker, förebyggande vård och förbättring av 

människors levnadsvillkor som kunde orsaka sjukdom och ohälsa. Olika institutioner så som 

fängelser, sjukhus och skolor utvecklades snabbt som en del av idén om förbättring och kont-

roll över populationen (2007:232). Även studier och statistik infördes för att kunna övervaka 

förändringar och styra befolkningen, som exempelvis antalet födda, dödlighet, kosthållning o-

ch arbetslöshet (2007:238). Den biomedicinska modellen utvecklades för cirka tvåhundra år 

sedan med bakgrund i de västerländska idéerna om medicin och denna syn kan även ses som 

en huvudegenskap i det moderna samhällets tillväxt. Användandet av medicinsk vetenskap 

var det som främst kom att prägla den moderna hälsovårdens utveckling, och behandling av 

fysiska och psykiska sjukdomar var något som skulle utövas av utbildade specialister inom 

vårdprofessionen (2007:232). 

Även om den moderna medicinens effekter har utrotat många sjukdomar och förbättrat allmä-

nhetens hälsotillstånd så menar Giddens att den moderna medicinen kritiserats av många soc-

iologer, som handlar om en allt för objektiv orsaksförklaring till kroppsliga åkommor och att 

patienter inte fått komma till tals när det handlar om upplevelser och erfarenheter kring den 

egna hälsan (Giddens, 2007:234). Kritiker har även menat att man negligerar och inte tar hän-

syn till samhällets sociala och miljömässiga omständigheter. Människors hälsa har förbättras 

under det senaste århundradet men fördelningen av hälsa är väldigt ojämn. De människor som 

har sämre socioekonomiska förutsättningar är de som främst drabbas av ohälsa. De flesta for-

skare är medvetna om sambandet mellan hälsa och sociala orättvisor, men många är dock inte 

överrens om sambandets art eller hanteringen av orättvisorna. Det som exempelvis varit aktu-

ellt i debatten kring detta är sambandet mellan en individs livsstil, beteende, kostvanor etc., 

och faktorer av miljö och struktur i samhället (2007:243).  

Att människor själva kan förstå och forma sin kropp och hälsa genom valet av livsstil, kons-

umtion, träning och kost är något som kommit att bli ett allt större krav på individen i det sen-

moderna samhället. Trots att hälsa är en social mekanism så har det alltså kommit att få allt 

större betydelse för den egna individen genom en individualisering av hälsan. De medicinska 

experterna är alltså inte de enda som besitter kunskap om individers hälsa och den nya synen 

på hälsa har kommit att förändra hälsovården på ett grundläggande sätt i de moderna samhäll-

ena (2007:236). Den senaste tiden har alternativa behandlingsformer (som lämnar ett mer 

aktivt deltagande för individen) kommit att ta allt större plats, vilket speglar rådande moderna 

samhällsförändringar som bland annat explosionen av informationstillgängligheten. Människ-

or erbjuds att ta sina vardagliga hälsobeslut från alla möjliga olika källor, vilket resulterat i att 

individen i allt större utsträckning blivit en ”hälsokonsument” som aktivt engagerar sig för sin 

hälsa och sitt välmående. Men att vi idag har större makt över våra egna kroppar har dock inte 

endast positiva effekter, utan bidrar även till ångest och nya problem för människor. Ett teck-

en på att synen på hälsan under senmoderniteten har förändrats är att allt fler människor söker 

alternativ behandling för åkommor som exempelvis ångest, stress eller depression, vilka alltid 

har funnits men på senare tid blivit en större svårighet för individers hälsa (2007:231). 

Ett tydligt tecken som visar på sociala faktorers och samhällets normer och värderingars inve-

rkan på människors hälsa menar Giddens är sjukdomen anorexias utbredning. En individ med 

anorexia (självsvält) är någon som frivilligt valt att inte äta på grund av dennes tvångsmässiga 
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besatthet av idén om en smal kropp, vilket är orsakat av samhällets kroppsideal. Anorexia har 

stora likheter med bantning, vilka båda kommer från det moderna samhällets idéer om attrakt-

ivitet. I tidigare samhällen var en rund kropp att eftersträva då det förknippades med rikedom, 

vilket har kommit att förändras med tiden och idag är den slanka kroppen det ideal som efter-

strävas. Anorexi har med andra ord sitt ursprung i en historisk förändrad bild av kroppsideal. 

Det kan vara lätt att få uppfattningen om att anorexia är ett personligt problem, fast det i själ-

va verket med en noggrannare undersökning är en sociologisk fråga, vilket visar sig i samhäl-

lets fokusering på kropp och utseende. Detta är något som främst sociologier har kommit att 

intressera sig väldigt mycket för på senare tid, det vill säga det samband som finns mellan 

kropp och samhälle. Kroppen har tidigare setts som ett fysiskt objekt, snarare än något som 

påverkas av sociala erfarenheter, normer och värderingar. Foucault hävdar även att kroppen 

allt mer ha kommit att bli något som individen ”skapar” och inte endast någonting som indiv-

iden ”har”. Åtgärder tas till i syfte att förändra kroppen på olika sätt och för anorexin blir 

bantning en central åtgärd (Giddens, 2007:227ff). 

Giddens menar vidare att anorexia och många andra ätstörningar reflekterar och sammanfaller 

med generella aspekter och effekter av samhällsförändringar, däribland globaliseringen. Det 

överflöd av mat som finns i de industrialiserade länderna har gjort att människor ständigt mås-

te bestämma sig för vad de ska äta. Vi bombarderas och positionerar oss gentemot den hälso-

informationen som vetenskapen lämnar oss, samtidigt som det enorma matutbudet för första 

gången har gett människor möjligheten att utifrån livsstil och kostvanor själva kunna forma 

sina kroppar. Men dessa möjligheter är inte bara för det goda, då situationen även skapar kraf-

tiga spänningar, vilket är orsaken till många åkommor som exempelvis ätstörningar. Brum-

berg har i sin forskning av tonårsflickors dagböcker kommit fram till att kroppen allt mer bliv-

it så central i flickors identitetsskapande och självbild att den blivit deras absolut viktigaste 

”livsprojekt". Vidare menar Brumberg att flickors kroppsliga farhågor är något som utnyttjas i 

stor utsträckning av kommersiella intressen (Giddens, 2007:229).  

Idag är kontrollen, uppföljningen och utvärderingen av folkhälsopolitiken mycket noggrann 

och omfattande. Metoder och strategier utvecklas ständigt för att förbättra befolkningens hälsa 

och särskilt fokus riktas mot hälsans fördelning vad gäller faktorer som etnicitet, utbildning, 

ålder, kön samt socioekonomiskt tillstånd. Enligt Statens folkhälsoinstitut är det övergripande 

målet för folkhälsa att: ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen”. Och detta genom att uppfölja och utvärdera olika hälsorelaterade förhåll-

anden i exempelvis samhället, på arbetsplatsen, människors uppväxtmiljö och mat- och moti-

onsvanor samt användandet av tobak och alkohol etc. (Folkhälsoinstitutet, Statistik och uppfö-

ljning 2010-11-02). Hälsa har alltså gått från att tidigare ansetts varit avsaknad av sjukdom, 

till att innefatta kontroll av i princip alla aspekter av en individs liv och dennes fysiska, 

psykiska och mentala välbefinnande. En annan forskare, Jönsson, menar dock att folkhälsod-

iskursen idag inte endast granskas och styrs av staten, utan att den allt mer påverkas och for-

mas av kommersiella intressen på marknaden. Detta är något som fitnessföretagens framväxt 

förmodligen utgör det tydligaste exemplet på, vilka ger löften om ett bättre, hälsosammare 

och skötsammare liv samtidigt som prioriteten dock är att tjäna pengar på människor genom 

försäljning av dieter, produkter och så vidare. Men kommersialiseringen är även mer komplex 

och mångbottnad än så. Det finns flera intressenter på marknaden som är intresserade av att 

tjäna pengar på folks intresse av hälsotrenden, bland annat dietister, företag som producerar 

kost och olika tidskrifter som säljer en massa lösnummer om hälsa. Jönsson menar vidare att 

genom den starkt kommersiella fitnesskulturen har idealen om en fysisk och moralisk styrka 

förstärkts, vilket väckt förakt mot ”svaga” människor som mer ses som en belastning för sam-

hället. Samtidigt menar han att kommersialiseringen av hälsoideologin bidragit till att fitness i 
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sig blivit viktigare än hälsa, vilket vidare lett till att hälsa blivit mer och mer förknippat med 

identitet än att bara vara just hälsosam.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en kritisk och detaljerad textanalys undersöka, beskriva 

och problematisera hur hälsa porträtteras i media genom bilder och språkets användning. För 

detta syfte blir tidskrifter som uttalar sig om hälsa därmed ett adekvat val. Avsikten med detta 

är vidare att studera diskursiva uttryck och möjliga sanningsanspråk vid förmedling av hälso-

budskap samt jämföra olika tidskrifter och belysa eventuella likheter respektive olikheter. För 

att kunna uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar utarbetats: 

• Vilka dominerande föreställningar kring hälsa uttrycks och förmedlas? 

• På vilket sätt presenteras en hälsosam livsstil och den ideala kroppstypen? 

2. Disposition 
Efter studiens inledning följer här en redogörelse för uppsatsens upplägg som består av en rad 

olika avsnitt. Först presenteras den tidigare forskning som jag i ett inledande skede tagit del 

av på studiens forskningsområde, detta i form av olika centrala och signifikanta teman. Avsik-

ten med avsnittet är att ge en överblick av forskningsfältet. Sedan följer ett avsnitt där studie-

ns teoretiska ramverk redogörs för, som består av teorier om biopolitik och det reflexiva och 

risktagande projektet. Därefter presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, som börj-

ar med en beskrivning av kritisk diskursanalys och diskurs som begrepp, samt Faircloughs 

analysmodell som använts för studiens analysprocess. Efter detta redogörs diskursanalysens 

ställningstagande kring resultatets kvalitet och reflexivitet samt hur jag som forskare förhållit 

mig till detta under studiens gång. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av studiens 

praktiska tillvägagångssätt kring urval, datainsamling, analys och även de överväganden som 

gjorts angående etik. Nästa avsnitt utgörs av studiens resultat, följt av en diskussion av resul-

tatet i förhållande till syfte och frågeställningar, tidigare forskning samt studiens sociala prob-

lem kopplat till teori. Avslutningsvis redovisas de slutsatser som gjorts utifrån resultatet, en 

självkritisk reflektion samt förslag till fortsatta studier inom forskningsområdet.  

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att redogöras som rör studiens forskningsområde hä-

lsa. Vid studiens startskede tog jag del av sju vetenskapliga forskningsartiklar som i enlighet 

med studiens syfte handlar om hälsa och media. De sökord som användes för att finna 

relevant forskning var främst: health and media, health and discourse healthy lifestyle and 

media health and magazines, health and newspaper, health journal, healthism, media repres-

entation. Genom att undersöka tidigare forskning fick jag en större inblick i vad som redan 

fanns på forskningsområdet och eventuella kunskapslyckor som min studie kan bidra med. 

Den tidigare forskningen kommer först att presenteras kortfattat och sedan beskrivas mer 

ingående i form av teman som framkom under läsningen. De teman som upptäcktes var ansv-

ar och moral, hälsan och ohälsans differentiering, kunskapsanspråk och narrativ, hälsorelat-

terade klass- och könsskillnader samt hälsa som offentligt intresse. Temana har genomgående 

varit svåra att helt distansera från varandra och därmed kommer de stundtals att överlappas. 

I en artikel vid namn ”’Taking charge of your health’: discourses of responsibility in English-

Canadian women’s magazines”, som utgetts för tidskriften Sociology of Health and Illness, 

har den sociologiska forskaren Stephannie C. Roy (2008) gjort en kvalitativ och diskursanal-

ytisk undersökning av hur ansvaret för hälsa är konstruerad i engelsk-kanadensiska damtid-
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ningar. Roy fann flera olika tekniker som användes för att stärka kvinnors känsla av individ-

uellt ansvar för att sin egen och sin familjs goda hälsa. I en annan artikel vid namn “Try to be 

healthy, but don´t forgo your masculinity: Deconstructing men’s health discourse in media”, 

som utgetts för tidskriften Social Science & Medicine har Brendan Gough (2006), som är 

verksam vid det psykologiska forskningsinstitutet i Storbritannien och Leeds universitet, gjort 

en intensiv granskning av den brittiska nationella tidningen The Observer med hjälp av disk-

ursanalys. Hon undersökte och identifierade diskursiva mönster som representerades i tidnin-

gen avseende maskulinitet och mäns hälsa, och fann även tydliga skillnader mellan män och 

kvinnor. En tredje artikel som använts till denna studie har benämningen ”’It’s disgusting 

how much salt you eat!’: Television discourses of obesity, health and morality” och är public-

erad i tidskriften International Journal of Cultural Studies. Det är forskarna Sanna Inthorn 

och Tammy Boyce (2010), verksamma vid olika universitet i England, som med en diskurs-

analytisk utgångspunkt granskat diskursen kring folkhälsa och fetma i ett antal primetime-

program om fetma i olika brittiska tv-kanaler samt den brittiska regeringens pressmeddeland-

en under samma period. Studien visade hur individen betraktas som helt ansvarig för sin hälsa 

och hur människor uppmuntras till att bli mer kunniga om sin hälsa samtidigt som skam, sna-

rare än kunskap, används för att få människor att ta itu med sig själva. 

I tidskriften Journal of Health Psychology har Helen Madden och Kerry Chamberlain (2004), 

båda forskare i hälsopsykologi vid Massey universitet i Albany, publicerat en artikel vid namn 

”Nutritional Health Messages in Women’s Magazines: A Conflicted Space for Women Read-

ers”. Studien har undersökt diskursiva konstruktioner av sunda matvanor i populära tidningar 

för kvinnor och de positioner samt subjektiviteter som kvinnor erbjuds. Resultatet visade att 

texter om hälsa och matvanor konstruerats på ett komplext sätt med grund i vetenskap och bi-

omedicin sammanvävda med diskurser om moral, skönhet och moderskap. Kutte Jönsson (20-

09) filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor i idrottsvetenskap på Malmö högskola, har i 

sin artikel ”Fysisk fostran och föraktet för svaghet: En kritisk analys av hälsodiskursens mor-

aliska imperativ” studerat de värderingar som finns inbyggda i de resonemang som förs fram 

av Svenskt Sportforum. Detta då Jönsson menar att deras resonemang kan anses vara repres-

entativa för den rådande hälsoideologin, som han i sin artikel problematiserar och argumente-

rar för att hälsoideologin snarare riktar in sig mot normalisering än hälsa i sig. I artikeln ”Pro-

ductive readings: The Portrayal of Health ”Experts” in Women’s Magazines” som utgetts av 

tidskriften Qualitative Health Research har forskaren Allison Kirkman (2001), verksam inom 

sociala och kulturella studier vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland, studerat 

hur hälso- och sjukvård skildras i damtidningar i Nya Zeeland. Detta då Kirkman menar att 

damtidningar ger viktig information om hälsa som påverkar människors kunskaper samtidigt 

som representationen i media har konsekvenser för hur expertis inom hälsofrågor uppfattas 

och används. I en sista artikel vid namn ”The Government of the Body: Medical Regimens 

and the Rationalization of Diet”, som publicerats i tidskriften The British Journal of Sociolo-

gy, har den brittiska professorn i sociologi Bryan S. Turner (1982) analyserat utvecklingen av 

kostvetenskapen och upprätthållningen av en hälsosam population av arbetare och soldater.   

2.1 Ansvar och moral 
Det första temat som framkom väldigt tydligt i den tidigare forskningen som togs del av hand-

lar om individens ansvar och moral i relation till den egna hälsan. I medias framställning av 

hälsa är det ständig fokus på individens eget ansvar att genom självkontroll förbättra och upp-

rätthålla en god hälsa, och samtidigt hålla sig väl uppdaterad kring aktuell kunskap om vad s-

om är hälsosamt för att kunna göra de ”rätta” hälsovalen. Detta följs även ofta av en beskriv-

ning av de negativa konsekvenserna som kan uppkomma om inte individen tar sitt ansvar att 

följa de råd som ges (Roy, 2008; Gough, 2006; Inthorn & Boyce, 2010) Det individuella ans-

varet som beskrivs i exempelvis damtidningar har dock inte endast fokus på individens ansvar 
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för sin egen hälsa, utan också för sin familjs hälsa, vilket de kan upprätthålla genom att följa 

riktlinjerna för en sund livsstil tillhandahållen av tidningarna. I media råder även en ”discour-

se of healthism”, ett trossystem i det västerländska samhället som definierar hälsofrämjande 

aktiviteter som en moralisk förpliktelse och bidrar till att (i jämförelse med tvång) få människ-

or att själva vilja utvärdera och förbättra sina livsstilar för den goda hälsans skull. Man pratar 

om att vara ett ”entreprenöriellt själv” och tanken bakom healthism är att individens identitet 

är ett personligt projekt som kräver självdisciplin och självövervakning. Healthism som en di-

skursiv mekanism används i media för att förstärka uppmanandet till individen att ta ansvar 

för sin egen hälsa och visa sin moraliska värdighet som medborgare (Roy, 2008).  

Det finns alltså som tidigare har antytts en moralisk diskurs i media, vilken erbjuder individen 

att vara moralisk genom att ha självkontroll och göra ”rätt” val vad gäller hälsa (Madden & 

Chamberlain, 2004; Jönsson, 2007). Den moraliska individen främjar hälsa och ser det som 

viktigt att skydda sin kropp. Den omoraliska individen kontrollerar inte sina matvanor och pl-

acerar sina matvanor och därmed sin kropp i riskzonen, vilket anses både omoraliskt och oan-

svarigt. Att inte ha självkontroll framställs alltså som ett moraliskt misslyckande (Madden & 

Chamberlain, 2004). Ansvar kan också uttryckas genom moraliska termer i media, det vill sä-

ga vad individen borde göra (Roy, 2008). Baserat på en jämförande analys mellan statliga 

pressmeddelanden och tv-program i Storbritannien fann man att diskurserna om fetma och 

folkhälsa förstärkte varandra genom betoning av den nyliberala inställningen till hälsa, det vill 

säga individen som aktiv och ansvarig för sin egen hälsa. En förändring och modernisering 

har skett i Storbritanniens hälsopolitik från att individer varit passiva mottagare av sjukvård 

till att ses som ”reflexiva konsumenter” som genom ett ständigt kunskapsutvecklande är i stå-

nd att kontrollera, hantera och ansvara för sina egna liv och hälsotillstånd. Regeringen menar 

att det inte är deras ansvar att styra människors liv, utan att istället se till att individer får 

information och möjligheter att göra hälsosamma val och kunna kontrollera sina liv. Därmed 

blir individer lämnade åt sig själva att bli hälsoexperter, skyldiga att ta ett aktivt ansvar för 

deras hälsa och betrakta det som en privatsak, snarare än något som tyder på behov av social 

förändring. I media är det väl utspritt att det är individen som måste agera och ta kontroll över 

sin egen kropp, statens roll och ansvar nämns väldigt sällan, och därmed upprätthålls också 

regeringens hälsopolitik genom media (Inthorn & Boyce, 2010). 

3.2 Hälsans och ohälsans differentiering 
Ett annat tema som upptäcktes var hur specifika egenskaper kopplades till hälsosamma och 

ohälsosamma individer. I media och det västerländska och individualistiska samhället stigma-

tiseras ohälsosamma personer som lata, odisciplinerade och med brist på självkontroll. Detta 

samtidigt som de som anses vara hälsosamma individer betraktas som attraktiva, smala (enligt 

samhällsidealet), ”normala” och symboliserar självkontroll. De hälsosamma individerna bedö-

ms vara mer värdiga medborgare med ”rätt” egenskaper och med en inneboende moral. Som 

tidigare nämnt har den moraliska diskursen i media sin funktion att konstruera exempelvis hä-

lsosam kost som ett moraliskt val och ger därmed individen möjlighet att identifiera sig som 

en moralisk person, förutsatt att individen väljer en hälsosam kost och livsstil (Madden & Ch-

amberlain, 2004). Skönhet är också ett mycket påtagligt ämne kring hälsa i media. Sunda mat-

vanor och god hälsa ger enligt media kvinnan möjlighet att uppnå den ideala kvinnliga skön-

heten som åtråvärd och sexig. Skönhet som ett påstått resultat av exempelvis en hälsosam kost 

blir mer legitimerande än exempelvis hälsofördelar i kvinnomagasin. Denna erbjudna subjekt-

position i media framkallar sårbarhet och ångest för kvinnor, som placeras under ett konstant 

tryck av att följa tidningarnas hälsosamma riktlinjer för att uppnå de ouppnåeliga utseendeid-

ealen (Madden & Chamberlain, 2004). Konsekvenserna av medias påtryck av ständig självfö-

rbättring kan alltså bli allvarliga och vid internalisering av dessa diskurser kan känslor av av-

vikande och skam framkallas hos individen (Inthorn & Boyce, 2010).   
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Känslan av kroppslig otillräcklighet har även kommit att bli allt vanligare bland unga män och 

det har visat sig finnas ett starkt samband mellan mäns exponering av mediabilder och den 

egna kroppsuppfattningen. Media presenterar även en bild av att om individen agerar hälso-

samt och formar sin kropp på ett specifikt sätt så blir också skapandet av en självidentitet möj-

lig (Inthorn & Boyce, 2010). Kroppen har blivit en symbol för en god och hälsosam livsstil 

och konstituerandet av jaget och media medverkar till presentationen av vilka kroppar som 

föredras och vilka val som är giltiga eller inte enligt samhällets normer. Exempelvis så anses 

den feta kroppen vara en ovårdad kropp och identifieras som ociviliserad, och därmed blir det 

inte bara en fråga om biologiskt välbefinnande, den hälsosamma kroppen blir ett livsstilsval 

som individens självidentitet uttrycks genom (Inthorn & Boyce, 2010; Jönsson, 2007). I 

enlighet med detta menar också Jönsson att samhällets kommersialisering har gjort att hälso-

diskursen riktats mot en kroppsfixering, där formandet av individens egen kropp blivit allt 

viktigare då kroppen anses vara en representation för en hälsosam livsstil (Jönsson, 2007).  

3.3 Kunskapsanspråk & narrativ 
Media fungerar som en viktig och bred inofficiell källa till information om hälsa och profiler-

ing av risker för individer och är betydelsefull i sitt inflytande av människors bild av hälsa och 

handlingar mot en hälsosam livsstil (Kirkman, 2001). I media används experter, vetenskap, 

statistik och olika slags narrativ frekvent för att förmedla och legitimera utlåtanden som obje-

ktiv ”fakta” samt för att få författaren att uppfattas som väl insatt i området. Det är inte ovan-

ligt att dessa strategier även används gemensamt för att ytterligare styrka påståenden (Madden 

& Chamberlain, 2004; Jönsson, 2009; Kirkman, 2001; Roy, 2008, Gough, 2006; Inthorn & 

Boyce, 2019). Detta ämne var alltså något som visade sig i de allra flesta forskningsartiklar 

som genomlästes och därmed kändes i högsta grad angeläget att inkludera. ”Forskningsnyhet-

er" är numera väldigt populärt i tidningar men vad som är anmärkningsvärt är att de faktiska 

källorna eller forskningsstudierna i de allra flesta fallen saknas hänvisning till. Detta ersätts 

istället ofta av statistik och siffror för att skapa en illusion av vetenskaplig legitimitet och obj-

ektivitet (Gough, 2006; Roy, 2008).  

Ett annat fenomen som blir allt mer vanligt i alla medieformer är att använda sig av personliga 

eller ”varnande” berättelser kring hälsa från ”vanliga” människor (som inte är kända eller pro-

fessionella). Dessa har oftast ett ”seger över tragedi”-tema som profilerar en individs insjuk-

nande och kampen mot att på olika sätt övervinna sjukdomen eller ohälsan som syftar till att 

läsaren ska identifiera sig med åtminstone några aspekter av berättelsen, och inspireras till att 

dra nytta av den. Negativa konsekvenser är även här (likt första temat) något som starkt fram-

hävs i berättelserna om läsaren inte tar sitt ansvar och följer instruktionerna, vilket denne i så-

dana fall gör ”på egen risk” (Roy, 2008; Kirkman, 2001). Dessa berättelser framhäver också 

positivt tänkande som en viktig komponent för att övervinna ohälsa och konstruerar optimism 

som en särskild grundläggande moralisk skyldighet (Roy, 2008). En annan strategi som anvä-

nds, främst i olika hälsorelaterade tv-program, är experter som använder sig av skuld, förned-

ran och känslomässigt sårande för att få exempelvis deltagare i livsstilsprogram att börja kont-

rollera sina kroppar. Dessa ”experter” bryter till skillnad från exempelvis journalister koden 

att exemplifiera objektivitet och neutralitet i sina uttalanden, och öppet förlöjligar och tuktar 

den feta kroppen. De skamsätter individen in till att börja ta ansvar och kontroll över sin 

kropp (Inthorn & Boyce, 2010).  

3.4 Hälsorelaterade klass- och könsskillnader 
Diskurser inom media är viktiga att undersöka för att djupare förstå hur rapporter om hälsa 

konstrueras som en representation och en särskild bild av verkligheten (Roy, 2008; Gough, 

2006). Damtidningen blir viktig att studera då där finns att finna unika diskurser om hälsa och 

kvinnor, som både förstärker och reflekterar särskilda (och möjligtvis förtryckande) könsroll-
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er. Resultatet visar att det finns en ambivalens av den ideala kvinnliga bilden, där de å ena si-

dan ska vara husmödrar och sexobjekt å andra sidan. Mammorna som porträtteras ska vara 

perfekta sexobjekt utan tecken på moderskap samtidigt som de också målar upp kvinnan som 

står för naturlighetens domän att skapa den nya generationen (Kirkman, 2001; Roy, 2008).  

Gough (2006) skriver i sin artikel att i böcker och tidskrifter om mäns hälsa  så konstrueras 

alla män som ansvariga för att uppnå god hälsa, samtidigt som den använda retoriken underst-

ödjer medelklassmän och ignorerar påverkande sociala faktorer för hälsostatusen, såsom 

klass, etnicitet, social identitet och livsstil. Ambivalensen blir även tydlig i den ideala bilden 

av mannen. Män påstås befinna sig i en ”hälsokris” i vilken alla är inblandade. Detta på grund 

av att maskuliniteten beskrivs ha en negativ inverkan på mäns hälsa. Som en del av maskulin-

iteten ska mannen inte bry sig om sin kropp, den vältränade kroppen ska i princip komma 

automatiskt. Detta samtidigt som den extrema kontrollen över kroppen framställs som viktig 

för mannen. Mannen ska ha kontroll helst utan träning, men kontrollen över kroppen och 

bilden kräver samtidigt att mannen tränar. Män ska träna i det fördolda och kvinnorna ska va-

ra de som går på gym och tänker på sitt utseende. Manligheten får man i kroppen ändå, i 

samma ögonblick som mannen framställs som kultiverad. Vidare presenteras maskuliniteten 

som inte bara ohälsosam utan även bestående, vilket lämnar männen utan hopp om förändr-

ing. Män framställs som omedgörliga, svårövertygade och ointresserade av kroppens hälsa. 

Även om kvinnor och mäns konstruerande genom media är komplex så existerar de ändå en 

dominerande diskurs i texterna som vidmakthåller konventionella genusrelationer där kvinnor 

positioneras som vårdare och män som naiva småbarn. Kvinnor presenteras som hälsomed-

vetna och friska medan män uppmanas till att följa kvinnans exempel. 

Inthorn och Boyce menar i deras studie att den feta manliga kroppen är konstruerad som grot-

esk. Att göra sig av med kroppsfett ses därför, utifrån kulturella antaganden, som en lyckad 

utmaning för att framstå som maskulin. I de rådande diskurserna om kön och fetma förknipp-

as fetma och ”att ge efter för hunger” med kvinnlighet på ett nedvärderande sätt, medan mask-

ulinitet (som förknippas med självkontroll över kroppen) lovordas (Inthorn & Boyce, 2010). 

Gough menar dock att männen i media även presenteras som svaga och dömda till sina mask-

ulina laster, vilka är exempelvis oviljan att dela med sig av personliga problem, sårbarheten 

och risktagandet i relation till hälsan. Hjälpsökandet (vilket förknippas med utsatthet och ber-

oende) går emot maskuliniteten som framställer den manliga kroppen som hård, oberoende 

och oövervinnerlig. Den enda lösningen till männens ”kris” påstås vara en förändring av sjuk-

vårdens tjänster, som måste hantera bemötandet av män på ett mer effektivt sätt i relation till 

männens problematik (Gough, 2006).     

3.5 Hälsa som offentligt intresse 
Det sista temat handlar om samhällets intressen i förhållande till individers hälsa. Temat upp-

kom mer eller mindre i alla forskningsartiklar men de som berör ämnet i störst utsträckning 

kommer här att exemplifiera hälsa som offentligt intresse. Media förmedlar dagligen mängder 

av nya hälsorön (från olika forskningsdiscipliner) och människors upptagenhet av att ha ”rätt” 

kostvanor, kontroll på sin vikt och förhålla sig smala är en av de mest kraftfulla samhälleliga 

strategierna för ”normalisering” i det senmoderna samhället. Detta för att säkerställa individ-

ers självdisciplin och fogliga kroppar (Madden & Chamberlain, 2005; Inthorn & Boyce, 20-

10). Metoderna placerar individen i en maktlös position då den lydiga kroppen blir lämnad åt 

expertisen, vilket distanserar människor från deras kroppar och självförbättring blir till varda-

gliga metoder (Madden & Chamberlain, 2004). Jönsson och Turner menar att såväl stat som 

övriga samhället har ett starkt intresse av att hålla människor i ett hälsosamt skick och detta 

för att dem i sina arbeten ska kunna vara så effektiva och produktiva som möjligt för främjan-

det av samhällsutveckling. Samhället gynnas och blir rikare av hälsosamma arbetare, medan 
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människor som är ohälsosamma eller sjuka anses kosta massa pengar och missgynnar samhäl-

lets ekonomi (Turner, 1982; Jönsson 2007). Därmed finns det också ett offentligt intresse i att 

vidmakthålla den prestationsfixerade kultur vi lever i, där hälsosamma personer blir viktiga 

positiva förebilder för resten av samhället, vilket går att koppla till ”seger över tragedi”-berät-

telsernas popularitet som nämndes tidigare. Jönsson menar även att det har skett en förskjutn-

ing från att människor i första hand eftersträvat hälsa till fitness. Kroppens yttre glans har bli-

vit viktigare än kroppens inre jämvikt. Media förstärker också denna förskjutning genom att 

det sker en allt större fokus på just fitness. Som en konsekvens av detta har hälsa kommit att 

handla mer om identitet snarare än ”att vara hälsosam”, och de som inte lever upp till den råd-

ande hälsoideologin riskerar att mötas av förakt (Jönsson, 2007).  

Det har skett en förskjutning från samhällsnivå till individnivå gällande hälsa, och fokus ligg-

er oavbrutet på att det är individens kropp som ska förändras (som individen själv har ansvar 

för) och inte samhällets. Som en konsekvens av samhällets ideologi att människor ska vara 

hälsosamma och ”duktiga” medborgare skapas ett förakt mot dem som av olika anledningar 

inte kan leva upp till idealet. Individen anses vara ”svag” med bara sig själv att skylla, då alla 

människor enligt samhällets ideologi har samma möjlighet att bli en ”vinnare” (Jönsson, 200-

7). Turner är en av de sociologer som också försöker beskriva relationen mellan kroppen och 

samhället. Han menar att vi lever i en tid med fokus på hälsa och kropp och att människor 

både är och har en kropp som är socialt konstruerad. Turner uttrycker det som att människan 

är sin kropp och därmed förkroppsligad. Vidare menar han att varje samhälle konfronteras 

med olika uppgifter för att samhället ”ska vara möjligt”, vilka innefattar bland annat metoder 

för självdisciplinering av kroppar (för att skapa en särskild samhällsordning) och representati-

on som behandlar det ökade trycket på människor att kunna presentera en ung, vacker och 

vältränad kropp som enda nyckeln till framgång och lycka. Detta samhällsideal menar Turner, 

likt Jönsson, leder till förakt mot personer som anses vara ohälsosamma eller har en sjukdom 

(Turner, 1982).  

3.6 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Den tidigare forskningen visar att ämnet hälsa otvivelaktigt är ett väldigt komplext område 

som går att utforska på en mängd olika sätt, både på sociologisk makronivå och även social-

psykologisk mikronivå. Det vill säga exempelvis relationen mellan individens hälsa och sam-

hällets ekonomiska intresse, samt hur hälsodiskursen skapar ansvarskänslor och moraliska fö-

rpliktelser hos människor beträffande den egna hälsan. Den tidigare forskning jag tagit del av 

tar alltså upp båda dessa nivåer av forskning. Vad som tydligt gått att utläsa från den tidigare 

forskningen är att media framställer den hälsosamma personen som den goda och lyckade 

människan som tar ansvar och kontroll över sin kropp och hälsa enligt de samhälleliga kropp-

sidealen. Men även att hälsa framställs som en moralisk skyldighet som individen har gente-

mot sin omgivning och för att anses vara en god medborgare. Vidare följs detta ofta av hot om 

negativa konsekvenser om individen inte följer instruktionerna. Allt detta menar Roy skapar 

ångestkänslor hos individen och en känsla av oduglighet som människa, då kraven som ställs 

för att anses vara en ”värdig” människa idag i princip är ouppnåeliga (Roy, 2008). För att in-

om media övertyga individer om vad som är det enda ”rätta” gällande livsstil, och förstärka 

individens känsla av att måsta börja agera mer ”ansvarsfullt”, används expertis och vetenskap-

liga utlåtanden kring hälsa som inte sällan följs av statistik. Men även personliga ”kamp-berä-

ttelser" för att individen ska känna igen sig mer och förhoppningsvis påverkas av berättelsen, 

som på många sätt speglar den rådande hälsoideologin i samhället (Madden & Chamberlain, 

2004; Jönsson, 2009; Kirkman, 2001; Roy, 2008, Gough, 2006; Inthorn & Boyce, 2019). 

Efter genomläsning av materialet blir det även tydligt att media fungerar som medlare mellan 

samhälle och individ på det sättet att samhället ”utbildar” människor kring hälsa genom exem-

pelvis hälsorelaterade artiklar som idag har starkt fokus på fitness. Media finns överallt, når 
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människor på ett lättillgängligt sätt och påverkar människans syn på vad som är viktigt och 

hälsosamt i livet. På detta sätt kan samhället på ett effektivt sätt påverka och säkra människors 

självkontroll och självdisciplin genom ”frivillighet” istället för tvång, vilket samhället ekono-

miskt sätt tjänar på i längden då hälsosamma människor kan arbeta hårdare. Men de som inte 

når upp till förväntningarna av det ”normala” menar Turner blir sedda som avvikare. De blir 

föraktade och anses vara odugliga människor, då individen är sin kropp, som i detta fall inte 

kan producera och gynna samhällets utveckling.  

Det står även klart att media framställer en bild av att hälsosamma människor (som följer de 

råd som presenteras) är de som representerar normalitet, skönhet och självkontroll, medan de 

ohälsosamma människorna anses vara lata och fula människor som ”gett upp sig själva” till o-

hälsans frestelser. Anmärkningsvärt är dock att media i sina utlåtanden vanligtvis ignorerar 

skillnader kring social identitet och livsstil mellan människor gällande hälsa och individers 

möjligheter till hälsa (alla är likadana). Men när det gäller könsskillnader och genusroller så 

speglas och förstärks dessa på ett ofta förtryckande sätt i exempelvis hälsotidskrifter riktade 

mot män eller kvinnor, samtidigt som det även finns en ambivalens i framställandet av vad 

som utgör kvinnligheten och manligheten. Det som anses prägla dessa två subjektpositioner är 

att kvinnor både ska vara mödrar och sexobjekt utan tecken på moderskap. Männen ska i och 

med maskuliniteten inte bry sig om sin kropp, manligheten ska i princip komma automatiskt. 

Detta samtidigt som den extrema kontrollen över kroppen framställs som viktigt för mannen.  

4. Teoretiskt ramverk 
Studiens teoretiska utgångspunkt är grundad i undersökningens forskningsområde samt studi-

ens syfte och specifika frågeställningar, och kommer att presenteras i form av två teman: bio-

politik samt det reflexiva och risktagande projektet. I och med det bredare hälso- och individ-

perspektiv som präglar studien kan Foucaults (2002) tankar kring biopolitik, vilket syftar till 

samhällsmaktens ekonomiska motiv till att vilja bevara en hälsosam befolkning, vara ett an-

vändbart och intressant bidrag till förståelsen av detta. Även Beck och Giddens (1998, 1991) 

teorier om förhållandet mellan det senmoderna samhället och individens självidentitet. Ett 

vidare resonemang kring teoriernas användbarhet för studien kommer att inleda avsnittet om 

studiens metodologiska utgångspunkter. 

4.1 Biopolitik 
I ”Sexualitetens historia” beskriver Foucault att vi lever i biomaktens epok, och har gjort det 

sedan 1600- och 1700-talen (Foucault, 2002:140f). Tidigare i historien var det kungen som 

hade privilegiet att ha rätten över liv och död hos befolkningen, dock var inte privilegiet 

absolut, utan det krävdes ett yttre dödshot för att få bruka makten och förklara krig med hjälp 

av sina undersåtar vars liv sattes på spel (2002:137). Biomakten utvecklades genom två större 

typer av maktformer, en på mikronivå och en på makronivå. Den första som kom var förmodl-

igen den maktformen som koncentrerade sig på disciplinering av kroppen, underkastelse av 

makten och maximal effektivisering av kroppens produktiva färdigheter genom kontrollsys-

tem. På detta sätt kunde kroppen på bästa sätt gynna maktens lönsamhet. Den andra maktfo-

rmen kontrollerar problem kring befolkningens biologiska processer så som födelse- och dö-

dssiffror, hälsonivå, människors livslängd med mera (2002:140f). Foucault slår fast att dessa 

processer: ”påverkas genom en rad ingripanden och reglerande kontroller: en bio-politik för 

befolkningen” (Foucault, 2002:141). Dessa två maktformer, en som riktar sig mot individens 

disciplinering och prestation och en annan som betraktar livsprocesserna, menar Foucault tyd-

er på en förändring av maktens främsta uppgift som tidigare var att straffa avvikare genom 

nedbrytande av kroppen och i värsta fall att döda, men nu handlar om en total förvaltning av 

människors liv (2002:141).  
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I boken ”Övervakning och straff” talar Foucault även här om hur kropparna förr hotades, disc-

iplinerades och bestraffades genom kroppsligt straff i form av tortering. Nu kan man se stora 

skillnader mellan samhällsformerna på så sätt att vi idag disciplineras i form av ett system 

som riktar in sig på psyket, själen och samvetet. Med mål att disciplinera, förändra attityd, 

beteende och personlighet. Man vill med andra ord inte bestraffa kroppen utan snarare forma 

kroppen, och disciplineringen sker i form av skrämsel mot att bryta mot samhällets normer. 

Man vill försöka återföra människor som anses bryta mot lagar i termer av att inte ha ett häl-

sosamt leverne. En disciplinerad kropp handlar enligt Foucault om en foglig kropp som går att 

manipulera och forma för att sedan använda den sedan nyttiga kroppen. Kroppen är utsatt för 

övervakning, kontroll och tvång genom olika maktformer i samhället och dessa tekniker och 

tvångssystem som ter sig oskyldiga (för att inte skapa motstånd) skapar disciplinerade männi-

skor med minst lika stor nytta som slaveriet tidigare gjorde. Man lyckas få människor att själ-

vmant anpassa sig efter samhällets normer och vara så att säga ”fogliga kroppar" (Foucault, 

2004:132fff). Enligt Foucault så skedde disciplineringen av människors kroppar rent praktiskt 

genom etablerande av institutioner som läroanstalter och verkstäder. Det bildades även tekni-

ker och kontroller över de större befolkningsproblem som makten stod inför med dess ekon-

omiska och politiska effekter. Det vill säga reglering av de tidigare nämnda biologiska proce-

sserna samt problem kring bostad, hälsovård och rörlig arbetskraft. Så utvecklades alltså bio-

maktens epok som i mångt och mycket utmärks av disciplinära och kontrollerande maktform-

er av kroppar för samhällsekonomisk vinning. Foucault menar även att biomakten i allra hög-

sta grad medverkade till kapitalismens tillväxt genom kropparnas kontrollerande och anpass-

ande till utvecklingsprocesserna av samhällets produktion och ekonomi (2002:141f). Varje liv 

värderas och får ett pris, men med värdering blir skillnader ett faktum och de maktmetoder 

som bedrivits av biomakten har enligt Foucault medverkat till ”segregation och social klasski-

llnad” (Foucault, 2002:142). Biomakten medverkade även enligt Foucault till uppkomsten av 

samhällsnormer, en ”förlängning” av lagen, som en ständigt närvarande reglerande och korri-

gerande mekanism vars uppgift är ett normaliserande samhälle (2002:145).  

4. 2 Det reflexiva och risktagande projektet 
Beck hävdar att moderniseringen av de västerländska samhällena efter andra världskrigets slut 

inneburit: ”en våg av samhällelig individualisering som har varit mer omfattande och ägd mer 

dynamik än någonsin tidigare” (Beck, 1998:120).  Moderna och senmoderna institutioner kar-

aktäriseras av dynamik och reflexivitet, och på så vis skiljer de sig från mer traditionella van-

or som präglade tidigare former av social ordning. Men den rådande globaliseringen av sam-

hällsorgan förändrar inte enbart samhället på makronivå, utan förändrar och påverkar likaså 

individens sociala liv och privata erfarenheter på ett genomgripande sätt, genom dess kons-

ekvenser (Giddens, 1991:9f). Människor har, utifrån bättre utvecklade levnadsstandarder och 

försäkringssystem lösgjorts från de traditionella familje-, klass- och könsrollerna, och de trad-

itionella samhällenas trygga levnadssätt angående hur man ska handla. Sociala kategorier är 

alltså inte lika självklara längre som bestämningar av individens livssituation, till skillnad från 

de mer traditionella samhällena där individens identitet och liv oftast redan var utstakad från 

start. Individen har i större omfattning blivit utelämnad till sig själv, sin egen livssituation och 

sitt eget öde. Detta tillsammans med alla de risker, valmöjligheter och dilemman som modern-

iteten för med sig och som individen själv står helt ansvarig inför (Beck, 1998:120f; Giddens, 

1991:21f).  

Senmoderniteten präglas av information, reflexivitet, fria val och riskbedömningar i förhålla-

nde till seder och vanor som förr var utmärkande. På det sättet blir världen och dess framtid 

mer öppen och komplex, och ett mer långsiktigt planerande av framtiden blir nödvändigt. Ind-

ividen kan inte längre finna säkra svar genom tidigare generationer eller erfarenheter för först-

åelse av sitt eget liv, eller för hjälp att hantera svårigheter och valmöjligheter. Detta får geno-
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mgripande följder för individen, vars känsla för självidentitet blir avhängig reflektion och mo-

tiverande av identitetskapandet. Dagens hot och risker (ofta omedvetna) kräver expertisens 

och vetenskapens förnimmelse för att ens bli märkbara och när vi står inför valet att välja lig-

ger riskerna i att vi oftast förlitar oss på experter i nästan allt vi gör (Giddens, 1991:136; Beck, 

1998: 120ff). Giddens konstaterar: ”Modernitetens reflexivitet sträcker sig ända in i självets 

kärna” (Giddens, 1991:45). Precis som senmoderniteten och världen är reflexiv, måste indivi-

den också vara det och på så vis blir självet till ett mer eller mindre reflexivt projekt, som står 

inför uppgiften att ständigt göra nya olika val i en värld full av alternativ och risker (Giddens, 

1991:11; Beck, 1998:217f). Alla beslut som individen tar, exempelvis om var man ska bo, vad 

man ska jobba med osv., är inte något frivilligt, utan något som individen mer eller mindre är 

tvingad till att fatta, och även ta konsekvenserna av de beslut som tagits. Beck menar att det 

blir ett risk- och konfliktfyllt ”knep-och-knåpliv” (Beck, 1998:218f). Valet av livsstil blir ock-

så allt viktigare för individens reflexiva konstruerande av sin egen självidentitet och därmed 

blir samtliga val som individen gör i livet inte enbart beslut om hur denne ska agera gentemot 

sig själv och sin omvärld, utan också vem individen vill och väljer att vara (Giddens, 1991:13, 

101). Den förändrade självidentiteten måste alltså utforskas och skapas av individen själv, och 

detta genom att kombinera både personlig och social förändring (Giddens, 1991:45).  

Det kollektiva ödet och ansvaret har alltså förvandlats till ett personligt ansvar och öde, samt-

idigt som samhället och individen på ett sätt närmar sig varandra i och med individualisering-

en av de sociala riskerna, där samhällskriser anses som personliga kriser istället för att framst-

ällas som orsakad av samhälleliga strukturer (Beck, 1998:161). Exempelvis så ansågs en indi-

vids ”felsteg” förr vara förbundet med ödet och inte individen själv, medan det idag är ske-

enden som uppfattas som personliga misslyckanden. Riskerna ökar alltså inte bara, utan pers-

onliga risker tar också nya former (Beck, 1998:220). Följden av detta blir dock att samhälls-

problem skapar psykisk ohälsa hos individen i form av känslor av ångest, skuld och otillräck-

lighet. I samma ögonblick blir det individuella prestationstänkandet allt mer betydelsefullt 

(Beck, 1998:161; Giddens, 1991:11). Samtidigt menar dock Beck att individen i det individu-

alistiska samhället på ett motsägelsefullt sätt får det svårare att göra sig oberoende. Traditio-

nella bindningar och sociala former ersätts istället med sekundära institutioner, kontroll och 

de krav som ställs i samhället, på arbetsplatsen och i konsumtionslivet. Till skillnad från att i 

sitt medvetande ha självkontroll, sätter dessa sin prägel på livet och gör individen till en 

”lekboll” för marknad och trender (Beck, 1998:213). 

I ett samhälle präglat av formbarhet, reflexivitet och kunskapsdynamik, långt ifrån det säkra 

och trygga, blir som tidigare nämnt begreppet risk (som i sig är filtrerad genom den kunskap 

som expertisen framställer) centralt och viktigt att reflektera kring (Giddens, 1991:14). Gidd-

ens konstaterar: ”Det sipprar in ett riskmedvetande i praktiskt taget alla människors handling-

ar" (Giddens, 1991:136). Senmodernitetens tvivel och riskbedömningar av de rätta handlinga-

rna leder till att människor, som vi tidigare varit inne på, vänder sig mot olika expertsystem 

för bedömning av detta. Sådana expertsystem tränger sig igenom alla aspekter av en individs 

liv, allt från den mat vi äter till hur vi transporterar oss i samhället. Expertisen påverkar även 

de mest intima sidorna av en individs liv, som exempelvis läkaren och terapeuten (Giddens, 

1991:28f). Moderniteten utmärks alltså av att människor ständigt söker kunskap för att kunna 

fungera reflexivt, reflekterar kring risker och sysslar med riskbedömning (Giddens, 1991:15-

0f) Men expertisen företräder många typer av kunskapskällor som ofta för med sig konsek-

venser då kunskapen är motstridig och professioner oeniga, exempelvis inom läkarprofession-

en angående riskfaktorer och sjukdomars orsakssamband. Bedömningen av hälsorisker är 

starkt förbundet till vem som förfogar över sanningen i dessa motstridigheter. En riskbedöm-

ning kan alltid förefalla vara objektiv men tolkningen av risken vilar på om livsstilsförändr-

ingar uppnås eller inte, och även i vilken utsträckning livsstilsförändringarna grundas på gilt-
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iga teorier. När en individ exempelvis väl har fått in en särskild kostvana i sin vardag, kan 

kostvanan bli problematisk att förändra då andra aspekter av personens livsstil och beteende 

troligtvis är samordnade med detta. Giddens menar också att det inte är så konstigt att denna 

komplexitet resulterar i att vissa människor totalt förlorar förtroendet till i princip alla medic-

inska utövare och istället bestämmer sig för att bevara tidigare vanor och sätt att handla. 

Troligtvis vänder man sig till dem enbart i desperata situationer (Giddens, 1991:147). Självet 

måste alltså skapas reflexivt i detta virrvarr av valmöjligheter där det inte existerar enighet om 

vilka val som är de rätta, samtidigt som detta är individens helt egna ansvar att ta, vilket ofta 

skapar oro och ångest (Giddens, 1991:11f). 

Beck hävdar att samtidigt som samhället moderniserats så har många människors mål med li-

vet förändrats, särskilt yngre generationer och välutbildade. Från att vilja ha ett kärt familje-

liv, bra utbildning och lön, bil och hus, talar många människor idag om att finna, förverkliga 

och utveckla sig själva och sitt sanna jag, samtidigt som det är viktigt att inte ”stagnera”. Fa-

milj och karriär kan inte längre tillfredsställa individens behov av att förverkliga sig själv, bli 

bekräftad samt fylla livet med rikt innehåll. Beck menar att konsekvensen av detta blir att 

människans liv blir mer fyllt av bekräftelsebehov, tvivel och ifrågasättande av sig själv och si-

na livsval. Individen frågar ständigt sig själv om målet med livet, att finna lyckan och att för-

verkliga sig själv har uppfyllts. Frågornas svar varierar ständigt, samtidigt som frågorna förv-

andlas till marknader för expertisen, näringslivet och troende rörelser. Människor har blivit så 

uppslukade av självförverkligande att de aldrig står stilla, hoppar från det ena förhållandet och 

terapigruppen till den andra och pendlar mellan olika hälsovanor. Beck menar bestämt att: 

”De är så besatta av att förverkliga sig själva att de sliter upp sig själva ur marken för att kon-

trollera att rötterna verkligen är friska” (Beck, 1998:158f).  

5. Metod 
Nedan följer en presentation av studiens metodologiska utgångspunkter. Detta i form av en 

beskrivning av den kritiska diskursanalysen som det specifika angreppsätt som studien utgått 

från och den använda analysmodellen som utarbetats av Fairclough. Vidare redovisas även di-

skursanalysens förhållningssätt till kvalitet och reflexivitet, och avsnittet avslutas sedan med 

en redogörelse för studiens genomförande. Men först följer ett motiverande för mitt urval och 

ett klargörande av diskursanalys och vad diskurs egentligen innebär, som ett sätt att tala om 

och förstå världen på, vilket även kan ses som en teoretisk utgångspunkt tillhörande diskursa-

nalysen, men som jag valt att ta med i detta avsnitt. 

I denna studie är syftet att studera vilka dominerande föreställningar som uttrycks kring hälsa, 

kropp och livsstil i de valda tidskrifterna och hur dessa presenteras. Men texterna i tidskri-

fterna är inte fristående, utan skrivna i en samhällelig kontext. De använder sig av uttryck som 

finns i samhället och uttrycker även olika samhälleliga krafter. Därmed blir det viktigt att stu-

dera och använda större samhälleliga teorier lik de som precis presenterats, som kan bidra 

med djupare förståelse för texterna, vilket slags samhälle som dessa texter är en del av och 

som kan påverka dess språkbruk och utformning. Hur man talar om olika saker i vårt samhälle 

kan man alltså finna spår av i form av diskursiva uttryck i texterna. Detta gör kritisk diskurs-

analys som valts till studien, till en mycket lämplig metodansats att utgå ifrån, vilket kommer 

att tydliggöras nedan. De valda teorierna kan utifrån de hälso- och individperspektiv som 

studien antagit bidra med förståelse kring vilken funktion som media har i termer av att best-

ämma livsstil. Detta då de föreställningar som media presenterar om hälsa är delaktiga i kons-

truktionen av samhällets hälso- och kroppsideal som vidare påverkar hur människor ser på sig 

själva och sin livssituation. Hur kan det biopolitiska intresset av disciplinerade och hälsosam-

ma människor kopplas till det utrymme som hälsa fått i media idag och de hälsobudskap som 
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förmedlas? Eller vilken roll har media som kunskapskälla för hälsa i ett individualiserat och 

reflexivt samhälle som tvingar individen till ett ständigt reflekterande, motiverande och värde-

rande av sig själv och sin livsstil? Hela vårt senmoderna samhälle innebär en individualisering 

och krav på människor att bli fullkomligt formbara och åtråvärda, och Aftonbladet, Topphälsa 

och Body är alla spridare av hälso- och kroppsidealen samtidigt som de säger sig tillhandah-

ålla framgångsrecepten för detta. 

5.1 Diskursanalys och diskursbegreppet 
Språket ses inom diskursanalysen inte enbart som representerande (som i många andra forsk-

ningsdiscipliner) utan även som konstruerande, och för en diskursanalytiker blir det intressant 

att studera hur människor genom språket konstruerar och ger mening till ting, samhälleliga fe-

nomen och omvärlden. Språket gör något, det konstruerar, tilldelar mening och gör sannings-

anspråk om verkligheten, som får särskilda konsekvenser (Taylor, 2001:5ff). Språket ses som 

människors tillträde till verkligheten. Genom språket skapas en verklighetsbild, men som inte 

är objektiv utan alltså skapad av språket och den mening som tilldelas världen. Det finns en 

fysisk och objektiv verklighet, men det är diskurserna som ger den betydelse (Winther Jörge-

nsen & Phillips, 2000:15). Diskursanalysen blir således en synnerligen adekvat och användbar 

metod i denna undersökning av språkbruket i tidskrifter som förmedlar hälsobudskap, vad de 

producerar och får för konsekvenser. Burr menar även att vår kunskap och världsbild är för-

änderlig och präglad av den tid och kultur som vi lever i, samt att det är genom gemensamma 

överrenskommelser i sociala interaktioner som denna kunskap, världsbild och känsla av sam-

manhang blir till (Burr, 1995:3f). Den kritiska diskursanalysen överrensstämmer med de övri-

ga när det handlar om att diskurser medverkar till skapandet av den sociala världen, men 

menar dock att diskursen inte är ensam, utan att det finns andra aspekter av social praktik. 

Detta gör den kritiska diskursanalysens teori mer traditionellt marxistisk än de övriga (Winth-

er Jörgensen & Phillips, 2000:13).  

Diskursbegreppets definition kan många gånger vara ganska otydligt, då det kan ha varierande 

betydelser i olika kontexter. Men det går ändå med säkerhet att säga att ordet ”diskurs” oftast 

innefattar en idé om att det existerar särskilda språkmönster som människor följer när de han-

dlar inom specifika sammanhang eller sociala domäner. Att sedan analysera dessa språkliga 

mönster är vad som kallas för ”diskursanalys”. Det finns flera olika angreppssätt inom den di-

skursanalytiska metodansatsen, som alla kan användas på olika sätt inom forskning av olika 

sociala områden, och som alla även ger sina egna definitioner av ”diskurs” och hur man som 

forskare kan analysera diskurser. Är diskurserna exempelvis enbart konstituerande eller även 

konstituerade av andra sociala aspekter? (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7ff). Den vanli-

gaste definitionen av begreppet diskurs är dock: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå värld-

en" (Börjesson & Palmblad, 2007:13). Inom varje sammanhang existerar en slags ram som 

avgör vilken presentation som blir möjlig för att den ska anses vara rimlig och sanningsenlig 

(2007:13). Foucault menar att en diskurs utgörs av en mängd utsagor och den praktik som gör 

dessa utsagor möjliga. Samtidigt menar han att utsagor både innesluter och utesluter vissa 

saker och på så sätt skapas också objekt som utsagorna förutsätter existerar. Med andra ord 

producerar utsagorna särskilda kunskapsobjekt och utelämnar andra (2007:34).  

5.2 Kritisk diskursanalys  
Som en vidare beskrivning av den kritiska diskursen, utifrån det som tidigare sagts, har man 

enligt Winther Jörgensen och Phillips inom denna diskursanalytiska riktning en särskild syn 

på diskurser. Diskursiva praktiker, genom vilka texter produceras och konsumeras, anses vara 

en viktig form av social praktik som medverkar till den sociala världens, identiteters och relat-

ioners konstruktion. Diskursiva praktiker ses inte enbart som konstruerande, utan även som 

konstruerade av andra sociala praktiker som inte har en primär så att säga lingvistisk-diskursiv 
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karaktär, alltså icke-diskursiva praktiker som exempelvis fysiska praktiker. Diskursen är såväl 

skapande av sociala strukturer och processer men är likväl en spegling av dem. Den kritiska 

diskursanalytikern har som syfte att genom att inta ett kritiskt förhållningssätt göra lingvistisk 

textanalys av språkbruket i social interaktion samt belysa den diskursiva dimensionen hos so-

ciokulturella fenomen och förändringsprocesser (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:66ff). 

En kritisk diskursanalytiker hävdar även att diskursiva praktiker konstruerar ojämlika maktre-

lationer i samhället. Exempelvis mellan olika samhällsklasser och kön, vars påföljder betrakt-

as som ideologiska effekter. Forskarens intresse riktas både mot diskursiva praktiker som kon-

struerande av bland annat världsbilder och olika sociala relationer, men även mot att klarlägga 

den funktion som dessa fyller i främjandet av specifika samhällsgrupper och den sociala värl-

dens vidmakthållande. Fairclough menar att en kritisk diskursanalytiker ämnar undersöka just 

hur dessa praktiker i form av händelser och texter framkallas och skapas ideologiskt av makt-

förhållanden och maktkamper samt hur de konstruerade relationernas ogenomskinlighet själv 

är ett element i vidmakthållandet av makt och hegemoni. Winther Jörgensen och Phillips slår 

fast att: ”syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden 

i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet”(Winther Jörgensen & Phillips, 20-

00:69). Detta genom att inta ”kritisk språkmedvetenhet” och mer ingående undersöka och avs-

löja maktförhållandet mellan texter, diskursiva praktiker och samhälleliga strukturer, relation-

er och processer (2000:69f). Detta anser jag väl motiverar valet av kritisk diskursanalys som 

metodansats till denna studie, då syftet är att beskriva och problematisera hur medias förmed-

lande av hälsobudskap utgör ett socialt problem i förhållande till den enskilda individen. Vid-

are följer nu en djupare beskrivning av den specifika analysmodell som använts i studiens an-

alysprocess skapad av den kritiska diskursanalysens grundare Norman Fairclough.  

5.3 Faircloughs tredimensionella analysmodell 
Norman Faircloughs angreppssätt är den mest lämpade och utvecklade teori och metod för 

diskurs som social praktik inom den kritisk diskursanalytiska metodansatsen och för studera-

ndet av bland annat kommunikation (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:66). Faircloughs an-

alysmodell riktar in sig på både mikro- och makronivå, där mikronivå innebär detaljerad 

textanalys av lingvistiken i en viss text och makronivån innebär större sociologiska teorier och 

analys av social praktik. För en fullständig (och inte ytlig) diskursanalys anser Fairclough att 

båda nivåerna av analys behövs, textanalys och social analys, för att kunna belysa det kompl-

exa sambandet mellan språkbruk och sociokulturella processer och strukturer, vilket är det ce-

ntrala målet. Diskursanalytikern ämnar kasta ljus över och ge förståelse för sociala praktiker 

som (ofta omedvetet) formade av sociala strukturer och maktförhållanden (2000:71f). Fairclo-

ugh anser att det, ur ett sociologiskt perspektiv, är intressant att undersöka tidsskrifters prod-

uktionsförhållanden för att få syn på olika motiv till förekommande diskurser i tidningsartikl-

ar som exempelvis kommersiella eller politiska grunder. Texter ses inte som godtyckliga, utan 

snarare som konstruerade i ett visst sammanhang och genom författarens användande av disk-

urser samt lingvistiska uppbyggnader. Forskarens uppgift är bland annat att finna tecken av de 

specifika diskurser som verkar i texten och hur detta uttrycks (Fairclough, 1997:57ff). 

Fairclough menar att diskurser är en form av social praktik som gör anspråk på och medverkar 

till konstruerandet och reproducerandet av sociala identiteter, relationer, maktrelationer och 

kunskaps- och betydelsesystem, samt att diskurser ska analyseras utifrån den diskursiva händ-

elsen och diskursordningen. Det första fallet innebär en viss språkhändelse som exempelvis 

en tidningsartikel, medan det andra fallet innebär analys av alla de diskurstyper som dyker u-

pp inom bestämda samhälleliga institutioner eller sociala domäner (Winther Jörgensen & Ph-

illips, 2000:73). Den kommunikativa händelsen är alltid en slags social praktik då den reprod-

ucerar eller ifrågasätter diskursordningen. Diskursordningen är den som styr vilket språkbruk 
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som står till förfogande i ett visst sammanhang och därmed begränsar vad som är möjligt att 

uttala. Men diskursordningar är alltid öppna för förändring om det exempelvis införs nya dis-

kurser från andra diskursordningar och kan vara en direkt effekt av samhällsutveckling (social 

praktik). I massmedier har vissa diskurser större genomslagskraft och i en diskursanalys blir 

det därmed intressant och viktigt att undersöka vilka samband som existerar mellan en specif-

ik social institution och den anknutna diskursordningen (2000:76ff). 

Fairclough menar att varje kommunikativ händelse innehåller tre dimensioner som ska använ-

das i studiens analys och dessa är text, diskursiv praktik samt social praktik. Dessa utgör Fair-

cloughs tredimensionella analysmodell som med andra ord ämnar studera den kommunikativa 

händelsens textliga egenskaper, dess diskursiva praktik samt den större sociala praktik som 

händelsen är en del av (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:73fff). Analysmodellen kommer 

nedan att beskrivas utifrån tre avsnitt som tar upp varje analysnivå var för sig, med innehåll-

ande specifika metoder som utarbetats av Fairclough för behandling av varje nivå. Fairclough 

menar att det är upp till forskaren själv att välja vilka redskap som ska användas och detta ska 

göras utifrån vad som är lämpligt och relevant i förhållande till studiens problem och syfte 

(2000:81). De redskap som jag valt är dem jag ansett varit mest adekvata med utgångspunkt 

ur studiens syfte och frågeställningar och de kommer att presenteras i följande avsnitt. 

I den första analysnivån av textanalys studeras textens lingvistiska form som specifika ordval, 

grammatiska struktur osv. som bidrar till konstruerandet av diskurser. Genom att studera 

författarens specifika lingvistiska språkbruk blir det möjligt att också förstå de val av lingvist-

iska och diskursiva system som författaren gjort i skapandet av helheten av sin text och dess 

egenskaper. Val som har sitt ursprung i textens ändamål och vad författaren vill förmedla till 

läsaren. Att arbeta med lingvistisk analys av en text innebär att forskaren måste arbeta med 

textens språk på olika nivåer och med olika verktyg (Fairclough, 2001:240f). Genom textens 

organisation menar Fairclough att forskaren bildar sig en förståelse för funktionella samband 

mellan satser och meningar i texten i syfte att få fram strukturen som helhet i texten. Är det 

exempelvis en text av narrativ, uppmanande eller argumenterande struktur och vilken funkti-

on fyller det? Ett ytterligare begrepp, ethos, innebär att forskaren undersöker hur individer 

konstrueras genom språket i texten och vilka specifika egenskaper som tillskrivs. Fairclough 

tar även upp textens funktionella struktur i studerandet av texten i sin helhet, vad den har för 

större egenskaper, vad den gör och vad den har för funktion (Fairclough, 1992:234ff). Slutli-

gen innebär analyser av modalitet att författaren tittar på graden av instämmande i det som 

skrivs. Hur ställer sig författaren till sin text och i vilken grad? Modalitet kan ske på olika sätt 

och beroende av vad modalitet blir (graden av instämmande) får uttrycken särskilda konsekv-

enser för diskursens struktur. Vanligt inom massmedier är att författaren ställer sig objektivt 

till sitt påstående för att förmedla det skrivna som ren fakta (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:87f).  

Diskursiv praktik som analysförfarande innebär ett studerande av hur texten processuellt är 

producerad och konsumerad. Vem är textens författare och läsare? Vilka diskurser har inklud-

erats i textens utformning och hur tolkas texten av läsaren? Som tidigare nämnt kan det finnas 

intresse av att studera textens produktionsförhållande för att skönja vilka motiv som ligger 

bakom textens design. Det kan även vara intressant att undersöka textens intertextuella kedja, 

det vill säga hur en och samma text konstruerats i exempelvis olika tidningar. Detta för att jä-

mföra om det finns någon skillnad i författarnas sätt att skriva och eventuellt avslöja om det 

verkar finnas andra påverkande faktorer på textens produktion. Fairclough åsidosätter dock 

oftast produktionsförhållandeaspekten i en konkret analys till förmån för undersökning av 

textens interdiskursivitet, intertextualitet och manifest intertextualitet (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:85f), vilket även denna studie ämnar göra. Interdiskursivitet innefattar vilka di-
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skurser som texten uppvisar medan intertextualitet betecknar hur texten har formats och kons-

truerats av andra tidigare händelser eller texter. En mer extrem form av detta är manifest inter-

textualitet där man som författare mer synligt visar textens intertextualitet, genom att exempe-

lvis hänvisa till andra källor (2000:77).  

Den sociala praktiken är svårare att genomföra utifrån en checklista, så följande bör endast ses 

som riktlinjer för denna analysnivå. Målet är att kartlägga vilken typ av social praktik som 

den diskursiva praktiken är en del av, och på så sätt även kunna förklara varför den diskursiva 

praktiken ser ut som den gör och dess effekter på den sociala praktiken (Fairclough, 1992:23-

7). Den utarbetade diskursiva praktik som framkom i den andra analysnivån ska nu studeras 

för att kunna utreda diskursordningen. Vilka diskurser har upptäckts och vilka är de mest do-

minerande diskurserna i den diskursiva praktiken? Vidare kartläggs sociokulturella förhållan-

den och strukturer som ramar in den diskursiva praktiken. Vad finns det exempelvis för olika 

samhälleliga grunder för den diskursiva praktiken? För att ta reda på detta måste exempelvis 

relevant sociologisk teori inkluderas i studien (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:90f). Vikt-

igt att notera är att resultat och diskussion går ihop mycket i en diskursanalys, då man som 

diskursanalytiker använder sig av i stort sett allt man har (förförståelse, teorier etc.) i sitt tol-

kande. Det analyserande sambandet mellan diskursiv praktik och social praktik är det som till 

sist leder till studies slutsats. Här blir det lämpligt att fråga sig om saker om förändring och 

ideologiska konsekvenser. Upprätthålls diskursordningen i den större sociala praktiken genom 

den diskursiva praktiken eller finns det tendenser till social förändring? Fairclough menar äv-

en att det är viktigt att forskaren analyserar och reflekterar över vilka ideologiska, politiska 

och sociala konsekvenser som den diskursiva praktiken för med sig. Vidmakthåller den disk-

ursiva praktiken samhälleliga och ojämlika maktrelationer eller finns det något som pekar på 

en utveckling för nya synsätt på verkligheten och de sociala relationerna? Dessa frågor och 

slutsatser ligger till grund för studien som både politisk och kritisk (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:90f). Då denna studie är tidsmässigt begränsad kommer inte den sociala prakt-

iken som den sista analysnivån att genomföras, men jag vill ändå påstå att resultatet i förhål-

lande till studiens teoretiska ramverk i diskussionsdelen möjliggör att denna analysnivå ändå 

berörs en aning.     

5.4 Resultatets kvalitet 
Det vi vet om världen, i form av kunskap och sanning om den, är socialt konstruerat och alltså 

ingen reflektion av en säker och definitiv verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007:9). Verkl-

igheten går inte att beskriva utanför diskurserna och därför försöker inte heller diskursanalyti-

kern genom sin undersökning blotta en objektiv verklighet som ligger bakom diskurserna. Sy-

ftet är istället att undersöka och finna mönster i diskursen och språkbruket som sådant och be-

grunda dess samhälleliga konsekvenser. Men om man som forskare accepterar att ”sanningar 

om verkligheten” är socialt konstruerat genom diskurser, hur blir det då möjligt att försvara 

sin studie som bättre än andra och göra anspråk på sanning om forskningsområdet? Det finns 

ingen lösning på det problemet och det resultat som kommer fram genom studien är alltid mer 

eller mindre påverkat av den position som forskaren intagit (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:29). Jag vill även understryka att studiens resultat bara är en möjlig framställning av må-

nga andra inom det studerade forskningsområdet.  

Winther Jörgensen och Phillips har dock olika förslag på hur forskaren kan gå tillväga för att 

visa och öka kvaliteten i studien. Dem föreslår exempelvis att forskaren genomgående i studi-

en arbetar med metakommunikation och är noga med att tydliggöra för läsaren hur man som 

forskare gått tillväga under hela studiens process. En ytterligare viktig aspekt att tänka på är 

enligt Winther Jörgensen och Phillips studiens sammanhang. Det är viktigt att forskarens på-

ståenden är sammanhängande, annars finns det risk för att studiens trovärdighet och validitet 
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minskas (2000:123). Med detta i åtanke har jag under skrivprocessen försökt kvalitetssäkra 

min studie genom att tänka på och följa dessa förslag. Jag har arbetat mycket med just meta-

kommunikationen i varje del för att läsaren på ett lättillgängligt sätt ska kunna följa med i mi-

na tankegångar, mina val och själva arbetsförloppet. Jag har även läst igenom och reflekterat 

över textens innehåll ett antal gånger för att minska risken för eventuellt uppkomna motsä-

gelser och oklara påståenden i främst forskningsresultatet. Något som enligt Winther Jörgen-

sen och Phillips också är viktigt att begrunda och belysa för att kvalitetssäkra studien är forsk-

arens egen förförståelse till det som studeras, vilket jag närmare kommer att gå in på i följa-

nde avsnitt om reflexivitet, ett viktigt förhållningssätt som diskursanalytiker. 

5.5 Reflexivitet 
Att som forskare inta den diskursanalytiska metodansatsen i sin forskning innebär enligt Tay-

lor ett reflexivt förhållningssätt under hela forskningsprocessen för att på bästa möjliga sätt 

kunna separera sig från undersökningens resultat, men att helt och hållet kunna förhålla sig 

objektiv ses såklart som en omöjlighet (Taylor, 2001:16). I enighet med Taylor menar Winth-

er Jörgensen och Phillips att en problematik för forskare som studerar ett specifikt område och 

analyserar diskurser, särskilt om forskaren har någon slags relation till det som studeras, kan 

vara den svårighet som det innebär att titta på diskurser som just diskurser. Med andra ord 

något som är socialt konstruerat och föränderligt. Det är lätt att ta saker för givna när man 

som forskare studerar ett material och därför är det också av stor vikt inom just diskursanalys 

att försöka ställa sig främmande inför sin empiri eller sitt material och synliggöra sin egen för-

förståelse (2000:28). Samtidigt menar Taylor att forskaren agerar på och påverkar världen 

(och vice versa), så en fullständig separation från sitt studieobjekt är alltså otänkbart, och fors-

karens inflytande och påverkan måste enligt diskursanalysen tas hänsyn till och användas. Fo-

rskaren måste göra sig medveten om sin egen bakgrund och förförståelse för att kunna förstå 

och se sig själv som aktigt handlande i situationen denne befinner sig i och hur forskarens 

egen närvaro och handlande påverkar situationen som sådan. Detta är viktigt för att kunna 

reflektera över konsekvenserna som detta medför, att man som forskare är med och konstrue-

rar (Taylor, 2001:16f).  

Under forskningsprocessens gång har detta varit något som jag ständigt påmint mig själv om, 

att tänka igenom saker som kan ses som självklara utifrån mitt eget perspektiv och försöka av-

slöja dessa självklarheter. Jag har även reflekterat kring min egen förförståelse, möjliga kons-

ekvenser av min förförståelse och hur denna kan påverka studiens resultat. Den personliga 

relation och de erfarenheter jag har i förhållande till det som studerats är relativt omfattande 

och därför ansåg jag att det var lämpligt, innan jag började analysera studiematerialet, att dis-

kutera och reflektera nuvarande och tidigare erfarenheter med ett par personer ur min bekant-

skapskrets. Detta för att göra det möjligt att ringa in så mycket som möjligt av min förförståe-

lse som på något sätt skulle ha kunna gjort avtryck i forskningsresultatet. I följande stycke 

redogör jag i en kort sammanfattning för min förförståelse kring hälsa och relevanta tidskrif-

ter. 

Jag ser mig själv som en relativt hälsosam person, trots att jag slarvar en del med min vardag-

liga kost. Jag tränar de flesta dagar i veckan och skulle nog inte klara mig utan min träning då 

jag mår väldigt bra av att få göra av med en massa energi. Jag känner mig otroligt stark både 

fysiskt och psykiskt efter varje träningspass. Trots detta så är jag övertygad om att detta inte 

är en vardag som passar varenda människa eller att det skulle vara det bästa för alla. Det är 

naturligtvis inte ens en möjlighet för vissa människor. Vi har alla olika förutsättningar och 

finner och upplever vårt välbefinnande på olika sätt. Jag är ingen flitig läsare av någon typ av 

hälsotidning, förutom en tidning som ges ut gratis på gymmet där jag tränar regelbundet. Aft-

onbladet är dock en tidning som jag dagligen brukar läsa översiktligt (mest på grund av deras 
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snabba uppdateringar kring annat än hälsa), och jag gillar även att läsa vissa träningsbloggar 

(skrivna av personliga tränare) för att finna motivation och inspiration både i tränings- och ko-

stväg. Anledningen till att jag inte är intresserad av att läsa hälsotidningar i större utsträckning 

är på grund av att jag ställer mig skeptisk gentemot sanningshalten i tidskrifterna och sättet på 

vilka olika hälsobudskap förmedlas till läsaren, samt hur de kroppsliga idealen målas upp. 

Detta ligger även till stor del som grund för mitt intresse i det valda forskningsområdet.  

5.6 Genomförande  
I detta avsnitt redovisas studiens tillvägagångssätt under urvals- och datainsamlingsprocessen. 

Dessa kommer att presenteras och motiveras för. Vidare kommer de krav jag ställt på materia-

let och de avgränsningar jag gjort att beskrivas. Detta följs av studiens analysförfarande, där 

jag går igenom hur själva analysen tagits an samt etiska överväganden som gjorts. 

5.6.1 Urval, datainsamling och avgränsning 
Det datamaterial som använts i studien innefattar redan befintligt material. För att ta reda på 

hur hälsa framställs i olika tidsskrifter valde jag och avgränsade mig till tre relativt olika 

tidskrifter som alla på något sätt behandlar ämnet hälsa: Aftonbladet, Topphälsa och Body. 

Enligt Börjesson och Palmblad blir det allt vanligare med massmediala materialtyper inom 

samhällsforskning, som en direkt effekt av bland annat mediasystemets snabba utveckling och 

förändring av västvärlden. Och som diskursanalytiker ser man inte det ena eller det andra 

materialet som mer värdefullt att studera. Exempelvis så menar man att material i form av 

myndighetsdokument ofta anses vara mer sanningsenligt och därmed ligga närmare verklighe-

ten än exempelvis en veckotidning. Detta är dock inte viktigt då en diskursanalytikers intresse 

ligger i att studera all material som på olika sätt gör anspråk på att uttala sig om verkligheten 

och därmed är både konstruerade och konstruerande. All text existerar i verkligheten i samma 

ögonblick som de också presenterar verklighet (2007:17f). Mitt urval grundades i enlighet 

med detta inte utifrån en fråga om tidningarnas sanningshalt. Det intressanta är snarare vilken 

position dessa tidskrifter har i diskurserna och på vilket sätt tidningarna är viktiga aktörer i det 

fält som de olika hälsotidningarna innebär. Vilken position och vikt har de i den sociala prakt-

iken? Vad har de för betydelse för människor som talar om hälsa och vad har de för betydelse 

i termer av att förmedla centrala och viktiga ideologiska idéer i vårt samhälle? Ett krav var att 

tidskrifterna skulle vara bland de toppsäljande i sin kategori i Sverige. Tidskrifterna valdes m-

ed hjälp av webbsajten Tidningskungen, som säljer prenumerationer från tusentals svenska 

och internationella tidningar samt uppger vilka tidningar som är toppsäljare inom en mängd 

olika kategorier (Tidningskungen, Om oss). Tanken är att tidskrifter med fler läsare påverkar 

den allmänna bilden av hälsa i större omfattning än exempelvis en mindre lokal tidning och 

ger av den orsaken bra och relevant empiriskt material att analysera i min studie.  

Till en början hade jag för avsikt att ”skanna av fältet” i de utvalda tidningarna. För Aftonbla-

det gjordes detta genom studerande av tidningens hemsida, samt noggrann genomsökning i 

Retriever research. Hela årgångar studerades av tidningarna Topphälsa och Body i läsesalen 

på Kungliga Biblioteket i Stockholm, som arkiverat dessa. Syftet var att få en bild av vad som 

finns i fältet, undersöka tidningarnas form och innehåll i allmänhet, samt studera skillnader m-

ellan de olika tidningarna. Vägledande frågor som jag använde mig av var följande: Vilka kat-

egorier går att finna i hälsogenren? Vilka typer av skrifter finns det och hur ser dem ut? Vilka 

personer är det som uttalar sig och vilken målgrupp vänder sig tidningarna till? Vad är det för 

typ av språkbruk som används? Sedan valde jag ut en artikel ur varje tidning (totalt tre styc-

ken) som jag ansåg intressanta att studera och jämföra i en djupare textanalys. Urvalet var de-

lvis ändamålsenligt då jag som tidigare nämnt hade vissa kriterier på tidningarna (olika slags 

hälsotidningar och toppsäljare), men även på artiklarna. Urvalet av tidningsartiklar gjordes 

utifrån ett intensitetsurval, vilket Patton beskriver som ett urval som grundas i att materialet är 
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informationsrikt och intensivt illustrerar det som är av intresse utifrån studiens syfte (2002:2-

34). Jag valde även de artiklar som jag ansåg var representativa för tidningarnas innehåll. 

Avgränsningen till just tre tidningsartiklar gjordes av orsaken att det ansågs vara mer än tillrä-

ckligt för ett minutiöst och detaljerat analyserande utifrån Faircloughs analysmodell och för 

studiens syfte.  

5.6.2 Analysförfarande 
Fokus i denna studie har alltså varit att studera hur hälsa förmedlas i olika slags tidningar som 

uttalar sig om hälsa. Detta både genom textanalys samt social analys. Det praktiska analysför-

förfarandet för att ta reda på detta kommer här att presenteras kortfattat. Processen inleddes 

med en översiktlig genomläsning av de utvalda tidningarna i sin helhet för att få en bild av 

tidningarnas innehåll och utformning. Bland annat så undersöktes olika slags artiklar, reklam, 

design, bilder och rubriker. Efter att jag överblickat tidningarnas innehåll gick jag återigen til-

lbaka för att klargöra tidningarnas utmärkande egenskaper och de verkande diskurser som ku-

nde inringas. Efter att detta hade gjorts påbörjades den lingvistiska analysfasen. Tre artiklar, 

en ur vardera tidning, valdes ut som ansågs intressanta, innehållsrika och representativa för ti-

dskrifternas innehåll och budskap. Som tidigare nämnts användes Faircloughs analysmodell f-

ör studiens analytiska utförande och djup textanalys var fokus under den lingvistiska process-

en. Relevanta redskap valdes ut och dessa klarlägger texternas meningsuppbyggnader, gram-

matik och så vidare, och belyser hur tidningarna genom detta förmedlar särskilda hälsobuds-

kap. Fokus låg även på vilken övergripande diskursiv praktik som kunde avläsas genom språ-

ket i materialet. Som tidigare nämnts studerades även bilder i materialet, då text och bilders 

samverkan har stor betydelse i hur hälsobudskap förmedlas i media och hur läsaren uppfattar 

hälsa i förhållande till sig själva och sin omvärld.  

5.6.3 Etiska överväganden 
I min studie har jag tagit del av och läst igenom de fyra etiska huvudkraven för utförande av 

samhällsvetenskapliga forskningsområden vilka innefattar informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Då min studie inte h-

ar medfört något aktivt deltagande från tidningarna Aftonbladet, Topphälsa och Body, och det 

insamlade materialet enbart bestått av offentliga och publicerade tidningsartiklar, ansåg jag 

inte att det var nödvändigt att informera tidningarnas redaktion eller erhålla samtycke till min 

studie. Författarna till de offentliga tidningsartiklarna jag studerade är också offentliga perso-

ner och inte på något sätt anonyma, så något grundligare övervägande kring konfidentialitets-

kravet ansåg jag inte behövligt. Min studie är endast ämnad att användas i forskningssyfte och 

därmed finns ingen risk för att studiens material skulle bli felutnyttjad på något sätt som skul-

le kunna påverka tidningarna eller författarna till tidningsartiklarna på ett negativt sätt. 

6. Resultat 
I detta avsnitt kommer analysens resultat att presenteras. Detta påbörjas med en helhetlig pre-

sentation av tidningarna och dess specifika särdrag. Efter detta redovisas resultatet från den 

lingvistiska textanalysen av de tre utvalda artiklarna samt de framträdande diskurserna i tids-

krifterna. Resultatavsnittet avslutas därefter med en sammanfattning som knyter ihop alla del-

ar. 

6.1 Tidningarnas innehåll och utformning 
Syftet med en presentation av tidningarnas innehåll och utformning är att kontextualisera stu-

diens analys och illustrera tidningarna som helhet. Analysen omfattar tidningarnas övergripa-

nde innehåll, form och särdrag. Efterföljande analys sätts på detta sätt i ett sammanhang, vilk-

et är betydelsefullt för hur analysen som helhet kommer tolkas och förstås. Nedan beskrivs fö-
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rst tidningarnas kategoriska innehåll, det vill säga återkommande rubriceringar som utgör tid-

ningarnas olika temaavsnitt. 

6.1.1 Tidningarnas kategoriska innehåll 
Aftonbladet: Den första kategorin som hittades var ”Hälsa”, där läsaren får personliga berätt-

elser och de senaste nyheterna om bland annat psykologi, kost, kroppen, sjukdomar och med-

icin. Artiklarna är ofta av uppseendeväckande, varnande och larmande karakteristik. Den and-

ra kategorin benämns ”Hälsa/mage” som generellt sätt innehåller artiklar om personliga berä-

ttelser nya hälsorön, tips och råd för olika magrelaterade problem. Denna kategoris innehåll-

ande artiklar har liknande karakteristik som föregående kategori. En tredje kategori som påträ-

ffades var ”Kvinnlig hälsa” i vilken läsaren kan finna artiklar som i stort sett handlar om såd-

ant som är relaterat till det kvinnliga könet så som graviditet, moderskap, menstruation och 

preventivmedel, men även barnfrågor och plastikoperationer. Även denna kategori har, likt de 

två föregående, artiklar av sensationella och larmande drag. En fjärde kategori benämndes 

”Wendela” med innehållande teman så som horoskop, sex och relationer. De olika typerna av 

skrifter under denna kategori utgörs av nyheter, råd och tips inom dessa ämnen, samt relativt 

varnande artiklar även här. Den sista hälsorelaterade kategorin som hittats är ”Wellness” där 

läsaren får ta del av det senaste inom träning, kost, skönhet, resor och relationer samt finna 

inspiration och motivation. Likt de övriga kategorierna har många av artiklarna särskilt 

utmärkande drag.  

Topphälsa: De avsnitt som utgör Topphälsas innehåll börjar med ”Hälsa”. Här får läsaren ta 

del av personliga berättelser och reportage (om ”vanliga” och kända människor) som kan säg-

as vara hälsorelaterade, kost och dieter, hälsosamma råd och tips samt sex och relationer. 

Vanligt förekommande är även olika typer av ”guider” där Topphälsas experter visar vägen 

till de rätta hälsovalen. Detta följs av avsnittet ”Kom i form” med träning i fokus. Här finns 

bland annat olika slags träningsguider, tips och råd både från Topphälsas experter och kändis-

ar samt trender inom kost och träning. Därefter kommer ”Skönhet” som innefattar smink- och 

skönhetstrender, tester av olika smink- och skönhetsprodukter, tips och råd om allt möjligt 

som har med kvinnans utseende att göra samt produktreklam med beskrivning och priser. 

Avsnittet ”Ät smart” delar med sig av det senaste inom kosttrender, information kring nyttig-

are kostvanor, intervjuer och personliga berättelser, olika tester och jämförelser mellan kostp-

rodukter samt hälsosamma och nyttiga matrecept. Vidare följs detta av ”Psykologi” och under 

denna rubrik förmedlas råd och strategier för ett bättre psykiskt välmående i form av motive-

rande och peppande artiklar. Det näst sista avsnittet benämns ”Relaxa & res” och här 

presenteras olika tips för avslappningsmetoder och mental hälsa. Här finns även reklam för 

och berättelser om Topphälsas egna träningsresor. Tidningen avslutas med avsnittet ”Alltid i 

Topphälsa” som bland annat består av sidor där tidningens läsare får komma till tals, läsare 

får utrymme att fråga Topphälsas experter om hälsorelaterade ämnen, intervjuer med kända 

personer samt ”hälsosnackis” där nya trender presenteras.  

Body: Tidningen Body inleder med kategorin ”Träning” där läsaren ofta genom flera sidor 

får följa ”byggare” och kända profiler inom bodybuilding-världen och deras styrketräningstips 

för effektiv träning av kroppen. Sedan följer kategorin ”Nutrition” med information om diet-

er, kostråd och där Body presenterar olika gästkockar (kända kroppsbyggare) i varje nummer 

med olika tips på bra mat för kropp och träning, samt recept för detta. Tredje kategorin i 

tidningen är ”Fakta” vilken kan innehålla olika detaljerade träningsprogram samt fakta om 

kosttillskott och näringslära för muskeltillväxt, fettförbränning och bästa träningsresultat. 

Detta följs av ”Feature” under vilken rubrik läsaren får ta del av intervjuer blandat med trän-

ingstips, personliga livsberättelser om träning, resultat, fitnesstävlingar, ”comebacks” samt 

träningsinspiration. Tidningens sista kategori benämns ”Tävling” och där finner man sidor 
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med text och bildkollage om olika fitnessevenemang och tävlingar. Sedan finns det även fasta 

sidor som alltid är med i tidningen Body och här får läsaren möjlighet att fråga Bodys olika 

”experter” om de ämnen som utgör innehållet i tidningen och även ta del av trendiga prylar 

för den som ”tränar hårt”. Sist finns det också sidor med aktuella sammanställda forskningsr-

ön inom träningsarenan.  

6.1.2 Språkbruk och bilder 
Redan vid tidningarnas kategoriska innehåll blir det värt att notera att tidningen Bodys 

språkliga särdrag skapar en mer seriös och vetenskapligare känsla så som kategorierna ”Nut-

rition", ”Fakta” eller ”Träning”. Detta till skillnad från exempelvis Topphälsas kategoriska 

rubriker ”Ät smart”, ”Relaxa & res” eller ”Kom i form”, vilka är mer mjuka, vardagliga och 

kamratliga uttryck. Kategorierna i Body är tydligt riktade mot just träning och kost och sätter 

dessa i fokus, medans Topphälsas kategorier är mer individualiserade och riktade mot ett du, 

det vill säga individen/läsaren, som ska göra något: äta smart, relaxa och resa samt komma i 

form. 

Det typiska språkbruket i tidningen Body har en extrem och rå intonation med rubriker så 

som: ”Axlar från helvetet – bred som satan” (Nr 340/10, 2012:40), ”Mästerarmar – Keiven 

Gomanian köttar klubborna!” (Nr 346/05, 2013: 52) eller ”Maxa armmåttet – Fläska på ar-

marna med Jerker Johansson” (Nr 342/01, 2013:28). Fokus ligger genomgående på kroppen 

och hur den ska tuktas och göras snyggare i tidningen. Det språkliga särdraget i tidningen 

Topphälsa har till skillnad från Bodys extrema och råa språkbruk mer positiva, ljuvliga och 

klämkäcka uttryck som exempelvis: ”Lyft vardagsmaten med Tina – så lagar du världens 

godaste och nyttigaste mat” (Nr 5, 2013:92), ”Ät, njut och bli smal: LCHQ NYA SUCCÈMA-

TEN" (Nr 2, 2013:92) eller ”Sucka dig harmonisk – TA HAND OM DIG – DET ÄR DU 

VÄRD!” (Nr 11, 2012:21). Rubrikerna talar även här till ett du, likt en dialog med läsaren som 

på ett ”snällt” och omhändertagande sätt uppmanas till hälsosamma handlingar. Utmärkande 

för Aftonbladets språkbruk är dess uppseendeväckande, varnande och larmande karakteristik 

som kan exemplifieras av: ”Träna mer för minnets skull”, ”Svaga muskler kan förutspå själv-

mord" eller ”Larmrapport: cancern har accelererat. Ny rapport konstaterar: explosionsartad 

ökning av cancer” (Aftonbladet 2013-02-25, 2012-11-25, 2013-03-13). Detta illustrerar hur 

läsaren uppmanas till att ta bättre hand om sig själv och att förödande konsekvenser kan bli 

inträffa om inte läsaren rättar sig efter upplysningarna. Även om Aftonbladet främst sysslar 

med skrämseltaktik så ges även utrymme för hälsobudskap av en mer positiv och inspirerande 

karaktär. Vidare använder sig Aftonbladet av en tydlig sensationsinriktad journalistik, vilket 

kan antas bero på att de som läser Aftonbladet inte främst är ute efter att läsa om hälsa. Därför 

måste man locka läsarna och skrämma människor till att börja träna på ett annat sätt än i ex-

empelvis renodlade hälsotidningar, vars läsare redan är intresserade av en hälsosammare livs-

stil. 

Övergripande fungerar bilderna i Aftonbladet som förstärkande av artiklarna de är en del av. 

De allra flesta artiklar förmedlar som tidigare nämnts uppseendeväckande och varnande bud-

skap och som förstärkning av dessa artiklar används dramatiska och motbjudande bilder (bil-

aga 1, bild 1). Detta illustreras av bild 1 (Aftonbladet 2013-03-13) som föreställer utvecklad 

hudcancer, och bilden representerar en av alla de bilder som är utformade på liknande sätt – 

dramatiska och motbjudande i syfte att avskräcka. Bilderna exemplifierar vad som kan hända 

om inte läsaren själv tar tag i sin egen hälsa. Personliga och reella berättelser utgör även en 

stor del av kategorin hälsa i Aftonbladet som ofta handlar om människor som lyckats gå från 

ohälsa till hälsa. Dessa artiklar kompletteras med bilder (bilaga 1, bild 2) på glada personer 

som ”lyckats” och ofta även med bilder på tiden före, vilket kan ses på bild 2 (Aftonbladet 

2013-01-02) av en kvinna som gått ner 50 kilo genom en mer hälsosam kost. Bilden föreställ-
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er alltså en lycklig och hälsosam person som ”tagit tag i sig själv”, vilket ofta förekommer i 

tidningen och fungerar som skrämseltaktik. Det finns en positivitetsdiskurs här också men 

också här lyfts den misslyckade och dåliga människan fram som inte tränar eller håller sig 

hälsosam. Aftonbladet fungerar lite som en pekpinne genom att peka på folk som redan ligger 

ner i rännstenen: ”såhär kan man bli om man inte tränar”. Tidningen Topphälsa är till skillnad 

från Aftonbladets många gånger dystra bilder genomsyrad av bilder på glada, friska och 

skrattande människor som tränar, äter god mat, är ute och reser eller visar upp sitt idealiska 

utseende. Sprudlande och färgglada bilder i syfte att inspirera och motivera läsaren till en mer 

hälsosam livsstil som illustreras väl av bild 3 (bilaga 1, bild 3), vilken representerar den kän-

sla som tidningen genomgående förmedlar i relation till god hälsa. Bilden föreställer en glad, 

målmedveten och bekymmerslös kvinna på en löptur (Nr 5, 2013:63). Här finns det bara lyck-

a. Inga olyckliga människor är närvarande, bara hälsosamma personer. Bilderna i tidningen 

Body består dominerande av kroppsbyggande män som visar upp sina råstarka och extremt 

tränade kroppar. Oftast befinnandes i gymmet eller på bodybuilding-tävlingar i träningskläder 

eller enbart underkläder. Bild 4 (bilaga) exemplifierar väl den typiska bilden som finns i tidn-

ingen, vilken föreställer en fokuserad, målmedveten och stolt man som tränar sina extremt 

muskulösa armar (Nr 346, 2013:31). Bildtexten: ”Joel har ett starkt grepp om framtiden" 

sänder läsaren budskapet om att extrem form av träning på allra bästa sätt säkrar framgångar i 

livet. Här finns det bara kontrollerade personer, inte lycka som i Topphälsa, och för den delen 

inga personer som inte har kontroll heller. Människor utan kontroll över sin kropp och därmed 

över sina liv är effektivt raderade från deras världsbild. 

6.1.3 Författare, expertis och vetenskap 
I Aftonbladet är de som uttalar sig journalister, skribenter samt Aftonbladets egna ”experter” 

som exempelvis kostexperter eller träningsexperter. Vanligast förekommande är att journalis-

ter och skribenter i sina artiklar hänvisar till forskning, men även ibland ger utrymme för ex-

pertisutlåtanden, som en metod för att legitimera och styrka sina påståenden som riktiga och 

sanningsenliga. Det är dock snarare en regel än ett undantag att läsaren inte får veta forskn-

ingens verkliga källa (eller expertisens bakgrund). Denna regel exemplifieras genom följande 

citat: ”Ny studie: Barnen till äldre män blir tjocka … Barn till äldre män är nämligen mer 

benägna att bli överviktiga, enligt en ny norsk undersökning” (Aftonbladet 2012-11-28). Läs-

aren får inte veta den någonting om den exakta forskningskällan som påstår att risken för 

fetma ökar ju äldre fadern till barnet är. Vanligt förekommande är dock att författaren upply-

ser läsaren på ett ytligt sätt hur studien är gjord.  

Författarna till Topphälsas artiklar är skribenter (som varierar mellan olika nummer), Topphä-

lsas egna ”experter” så som träningsexpert eller personlig coach samt många gånger olika kä-

ndisar som ger hälsotips av olika slag. Hälften av experterna är även kända utanför tidningen. 

I artiklar skrivna av Topphälsas egna experter lämnas inte något utrymme till andra utlåtand-

en, medan det artiklar vari skribenter presenterar nya hälsorön refereras flitigt till experter och 

forskning inom området. Vanligast är att skribenten antingen refererar till forskningsinstitutet 

eller inkluderar utlåtanden från olika experter i sin artikel, snarare än att enbart använda 

uttrycket ”forskning visar…”. Ett illustrativt citat är: ”Sov dig smal! … Ät rätt, sov mer och 

gå ner i vikt! Så lyder den amerikanske psykologen Michael Breus budskap” (Nr 12, 

2011:42). Författaren påstår att man blir smal av att sova mer och förstärker och styrker detta 

påstående genom att referera till en enskild person, en forskarpsykolog, vilket ger yttrandet en 

speciell tyngd och legitimitet eftersom påståendet inte kommer från vem som helst. 

Författarna i tidningen Body är titulerade som ”medarbetare” och är själva personer som syss-

lar med extrem form av träning. Några av dessa är även de som alltid besvarar läsares 

frågor i ”frågor och svar”. Forskningsrefererande är inte så vanligt då medarbetarna själva, 
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som skriver om kost och träning, betraktas som experter eftersom de är utövare av extremt 

kroppsbyggande och därför utgör goda bevis på vad som fungerar. Men under kategorin ”Fo-

rskning för dig” är författaren mycket noga med att hänvisa till den exakta forskningskällan, 

som exempelvis: ”För att kunna prestera på en intensiv nivå är glukostillgången i blodet en 

viktig aspekt för att hålla energinivån uppe … Emhoff CA et al. Gluconeogenesis and hepatic 

glucogenolysis during exercise at the lactate threshold. J Appl Physiol. 2013 Feb;114(3):297-

306” (Nr 346, 2013:89). Här får läsaren information om aktuell forskning som samtidigt av 

författaren stärks genom direkt hänvisning till den vetenskapliga artikeln, vilket skapar myck-

et hög trovärdighet för artikeln. Innan resultatet från den lingvistiska analysen presenteras 

kommer nu det analytiska ramverket (som beskrevs i metodavsnittet) att förklaras för en djup-

are förståelse för det återstående resultatet i sin helhet.  

6.3 Lingvistisk analys 
Här presenteras den lingvistiska analysen som gjorts av materialet, i syfte att belysa texternas 

konstruktion och diskursiva praktik som beskrevs i metoddelen. Detta för att exemplifiera hur 

texterna är skapade för att av läsaren uppfattas och mottas på ett visst sätt. Tre texter har alltså 

valts ut, en från vardera tidning (Aftonbladet, Topphälsa samt Body) som kan sägas represen-

tera tidningarna som helhet. Som tidigare nämnt är de analytiska verktygen som använts i 

analysen följande: Textens organisation, ethos, modalitet samt funktionella struktur.   

Text 1 – Aftonbladet 
 (bilaga 2) 

Textens organisation 

Textens sammansättning har en narrativ och marknadsförande karaktär, vilket blir tydligt ge-

nom sättet artikeln är skriven på. Artikeln är utformad som en reell berättelse om Jessikas ka-

mp mot sin övervikt, där hon gått från att alltid varit överviktig men inte lyckats gå ner i vikt 

till att gått ner nästan halva sin vikt och hittat vardagsbalansen. Detta samtidigt som markn-

adsförandet tydligt framgår genom att journalisten informerar läsaren om att Jessikas kamp 

kan följas i kvällens avsnitt av ”Aldrig mera fet” i TV3 och att det sänds i TV3 klockan 20.00, 

vilket framgår i en fotnot längst ned i artikeln. Texten kan antas (i all välmening) vilja höja 

Jessika till skyarna för hennes insats och uppmana läsare att titta på programmet, vilket delvis 

döljer det dolda motivet att försöka uppmana läsaren till en mer hälsosam livsstil genom att 

peka på en kvinna med som haft total avsaknad av kontroll över sin kropp. Detta motiv döljs 

genom artikelns narrativa och marknadsförande struktur. Genom att berätta om den stora 

förändringen och att många inte känner igen henne läggs fokus på Jessikas otroliga förvand-

ling och skapar en hyllningskänsla, snarare än en påträngande uppmaning till läsaren att ”ta 

tag i sig själv” och sin egen hälsa. Tydligt är att artikeln befinner sig i en dokusåpakontext 

(likt Biggest loser) där läsaren får ta del av totalt ohämmat frosseri och hur det kan gå om man 

inte kontrollerar sin kropp. Funktionen är att skrämma men också att få de hälsosamma att 

känna sig bättre, att de inte är som de ”misslyckade”.   

Textens ethos 

I artikeln konstrueras aktivt två sociala identiteter, en hälsosam och en ohälsosam individ som 

är helt olika varandra. Detta genom de olika personliga egenskaper och kvaliteter som tillskr-

ivs identiteterna. I artikeln konstrueras den ohälsosamma individen som helt fri och någon 

som kan få god hälsa bara genom att ta sitt ansvar och bestämma sig på riktigt att göra någon-

ting drastiskt med sin kropp, gå ner i vikt och hitta vardagsbalansen. Den ohälsosamma 

individen framställs även som ohälsosam på grund av dennes mentala inställning, att denne 

lätt ger upp och har svårt för att släppa gamla vanor och rollen som ohälsosam. Som förälder 

är han eller hon tråkig och sjuk (vilken framgår tydligt i ena rubriken), men också en dålig fö-
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rälder som sätter sina barns framtid på spel genom att vara ohälsosam. Lösningen konstrueras 

som att individen helt enkelt måste arbeta med dessa svårigheter och ändra sin inställning, 

sina matvanor och börja träna för att vara en bra förälder och uppnå god hälsa och välbefin-

nande. Då det finns en differentiering mellan ohälsosam och hälsosam i denna artikel konstru-

eras den hälsosamma individen som det motsatta till detta. Den hälsosamma konstrueras till 

skillnad från någon som har lätt att ge upp istället som målmedveten, bland annat genom att 

Jessika framställs som beslutsam att göra någonting drastiskt, som vidare ledde till att hon 

tog sig i kragen och sökte till ”Aldrig mera fet”. Då ohälsosam i artikeln associeras med egen-

skaperna tråkig och sjuk, framställs den hälsosamma individen som det motsatta; rolig och 

frisk. Eftersom det i början av artikeln framgick att Jessika först inte lyckades gå ner i vikt, 

kan det nu antas att hon anses som lyckad, vilket då positionerar den ohälsosamma personen 

till det motsatta: en förlorare.  

Textens modalitet 

Det finns vissa drag av att sanningsanspråk görs i texten, vilket blir tydligt genom användan-

det av uttryck som ger en känsla av att det som sägs inte är förhandlingsbart så som blir och 

tvungen. Att vara ohälsosam framställs i texten leda till att man blir en tråkig och sjuk männ-

iska. Då finns det inget annat väl än att individen själv blir tvungen att göra något drastiskt 

och tvungen att hitta nya vägar för att kunna bli hälsosam. Det finns inga andra alternativ. 

Även ordet fakta i rutan bredvid texten exemplifierar hur textens påstående görs till sanning 

om hur man ska äta för att lyckas bli mer hälsosam och gå ner i vikt. Eftersom hela faktarutan 

går ut på att beskriva hur Jessika började äta för att bli hälsosam blir det exempelvis ett 

faktum att om du äter mycket blandade sallader istället för smörgåsar hela dagarna så blir du 

hälsosam, vilket alltså förstärks av rubriken fakta som lätt associeras med vetenskaplig kuns-

kap och därmed sanning om något.  

Textens funktionella struktur 

Sammantaget är artikeln ett åtskiljande mellan hälsosamma och ohälsosamma individer med 

en uppmanande karaktär. Den uppmanar läsaren att ta itu med sig själv och bli en mer hälso-

sam person (genom en personlig berättelse som ”täckmantel”) och legitimerar detta uppman-

ande genom det konstruerade faktum att en ohälsosam person är någon som både är sjuk, tråk-

ig och någon som inte tar hand om sina barn på allra bästa sätt, vilket framställs som något 

icke önskvärt och omoraliskt. Detta framstås alltså som avskiljt från en person som är hälsos-

am och frisk och som enligt artikeln tänker på att hålla sin vikt, tränar, har goda kostvanor och 

på så sätt är kapabel till att ta hand om sina barn. Dessa är viktiga delar i särskiljandet som 

texten konstruerar och avslöjar textens funktionella struktur som kanske inte är uppenbar vid 

en första anblick. Genom att använda uttryck som göra någonting drastiskt och att det handlar 

om individens mentala inställning framställs individen som helt fri att forma sin egen kropp 

och bli mer hälsosam bara denne bestämmer sig för det och inga andra faktorer tas upp som 

kan inverka på individens handlingar och hälsa. Artikelns informerande om hur en individ går 

från att vara ohälsosam till att bli hälsosam syftar även till att utbilda läsaren om vad hälsa är 

och hur det uppnås, vilket ju visat sig vara en typisk strategi i media, och som legitimeras 

genom som tidigare nämnt olika former av modaliteter och användning av ord som bland 

annat fakta, blir och tvungen. Som en del i utbildandet och disciplineringen av människor  

Text 2 – Topphälsa  
(bilaga 3) 

Textens organisation 
Texten som helhet har en blandad struktur av både rådgivande, utbildande och uppmanande 

karaktär. Detta visar sig genom att artikeln är konstruerad som ett gott råd som får dig att 
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bland annat tappa 3 kilo, bli lycklig, slippa deppdippar och bli piggare genom att fullfölja 

”happiness-dieten”. Artikeln har även utbildande drag på så sätt att dess utformning delvis 

påminner om något som skulle kunna vara innehållet i kurslitteratur med utbildningssyfte. De-

tta blir särskilt tydligt i textens förklarande av hur kroppen fungerar samt hur vi påverkas av 

vad vi äter. Men även textens beskrivning av just rätt kolhydraters, omega 3 samt olika hor-

moners egenskaper och inverkan på kroppens hälsa. Vidare har artikeln också uppmanande 

inslag som används för att försöka övertala läsaren att göra något för sin hälsa: ät dig glad 

och varför inte prova själv? Att författarens namn är skriven i märkbart liten text i förhållande 

till resten av artikeln är en aspekt som gör att författaren försvinner och artikelns budskap 

framstår som mer allmängiltigt och legitimt. Om författarens namn hade framgått mer tydligt 

så hade texten mer uppfattats som ett ställningstagande i dietdebatten. 

Textens ethos 
De sociala identiteter och relationer som återfinns i Artikeln konstrueras av ett Du (läsaren) 

och Topphälsa själva. Topphälsa karakteriseras till exempel genom att framställas som kunni-

ga och som nyckeln till framgång och hälsa i läsarens strävan efter effektiv viktminskning, att 

bli piggare, gladare och mer energisk. Vilket uppnås genom att enbart följa Topphälsas lyck-

odiet i två veckor. Tidningen personifieras samtidigt som artikeln också aktivt konstruerar en 

hälsosammare identitet för läsaren som genom att fullfölja lyckodieten förvärvar önskvärda 

egenskaper som bland annat gladare, lyckligare, smalare och bättre självkänsla. Detta ställs 

mot en ohälsosam person som inte väljer att följa dessa riktlinjer och alltså saknar dessa posi-

tiva egenskaper. Genom dessa personifieringar simulerar artikeln även en dialog mellan Topp-

hälsa och Du (läsaren) vilket bidrar till konstruktionen av ett personligt förhållande mellan 

dem i syfte att påverka läsarens känsla av att känna sig speciell och utvald. Det är den perfe-

kta och lyckliga människan som skapas i denna text, det finns ingen annan. Alla ska äta hälso-

samt och vara glada, ingenting annat. Samtalet mellan Topphälsa och läsaren är alltså ett sam-

tal mellan två lyckliga individer, det enda sättet att vara. 

Textens modalitet 
Genomgående i artikeln finns tecken på sanningsanspråk. Detta kan exemplifieras genom 

användandet av ordet är: ”Att istället välja långsamma kolhydrater är alltså ett knep för att 

känna sig gladare” eller ordet gör: ”Rätt kost inte bara gör dig gladare, utan också smalar-

e”. Dessa ordval framställer dieten och dess påstådda effekter som sann och oomtvistlig. Det 

finns även andra ord som används frekvent i texten och som reducerar förhandlingsutrymmet, 

så som ordet kommer: ”Om du följer Topphälsas lyckodiet så kommer du på två veckor att 

märka skillnad” och ordet kan: ”Med rätt mat kan du slippa deppdippar”.  Det lämnas alltså 

ingen plats för andra tänkbara effekter eller resultat av denna diet, utan ordvalen gör det verkl-

igt att dieten framkallar glädje.  

Textens funktionella struktur 
Det texten som helhet gör är att associera hälsosam kost (enligt Topphälsa) med känslomässi-

ga tillstånd så som lycklig, pigg och energisk, personliga egenskaper som till exempel positiv, 

hög självkänsla och känslomässigt stabil samt utseendemässiga ideal som smal. Detta för att 

uppmuntra läsaren till att ta tag i sig själv och sina kostvanor, och på så vis bli en gladare och 

bättre människa. Det framställs alltså som att det finns ett orsaksförhållande mellan en viss 

typ av kost och exempelvis ett idealiskt utseende och positiva psykologiska egenskaper hos en 

individ. Läsaren, oberoende av vem det är, framställs vara helt fri för sina handlingar och sin 

egen lycka, och detta genom att endast bli hälsosammare i sin vardag. Läsaren behöver endast 

följa Topphälsas lyckodiet och utbilda sig själv genom den information som ges om olika mat-

produkter för att må bättre och nå upp till de kroppsliga samhällsidealen: Varför inte prova 
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själv? Den enda individen som tas fram här är den lyckliga individen, här finns ingen plats för 

olyckliga personer. Med ett positivt tänkande så kan du göra i princip vad som helst! 

Text 3 – Body  
(bilaga 4) 

Textens organisation 
Artikeln har en coachande karaktär då texten är utformad som en coachande och rådgivande 

vägledning till en anständig sommarform genom hårt men härligt arbete, som tillsammans m-

ed ett fullspäckat träningsschema förbereder dig för Projekt Beach 2013.  Med anständig form 

menar författaren hårt tränad med så mycket surt förvärvade muskler som möjligt, vilket 

träningsschemat är utarbetat för. Om du följer rådet att hoppa på BODYs 8-veckorskatapult så 

slipper du att tvingas dansa runt majstången där inne i vassen. Schemat riktar sig med andra 

ord mot en målgrupp som är ute efter en extremt hårt tränad och muskulös kropp snarare än 

en hälsosam livsstil i sig, vilket skiljer sig från exempelvis Aftonbladets eller Topphälsas mål-

grupp. Detta är även något som författaren själv förtydligar i artikeln genom påståendet: ”Att 

”bara” förlora vikt”, vilket är den överhängande uppgiften för alla kvällstidningsslukare, är 

inget för oss hårt tränande”. Textens funktion är att coacha läsaren i hur denne ska lägga upp 

sin träning men även hur man ska tänka för att uppnå resultat, då största hindret till om du ska 

lyckas i din formsträvan är din inställning enligt författaren. 

Textens ethos 
I denna text är det företrädesvis perfekta och seriösa individer som skapas och manliga subj-

ekt som lyfts fram, som kontrollerar kroppen med extremt hård träning. Dessa framstår även 

som lite bättre och lite snyggare än andra. Några som satsar på en anständig sommarform och 

som tränar så hårt, tungt och intensivt som möjligt och har järnkoll på kosten, till skillnad 

från de som har som mål att ”bara” förlora viktigt och de som tillåter ”frosseridagar”. Text-

en konstruerar även en social relation och simulerar ett samtal mellan den seriösa läsaren och 

författaren genom användandet av orden du, jag och vi. Följande uttryck exemplifierar detta: 

”Jag utgår från att du har en ”hel del” att tappa innan midsommar” samt ”Visst, vi vill göra 

oss av med fettet. Men vi vill samtidigt behålla så mycket av vårt surt förvärvade muskler som 

möjligt”. Detta vi karakteriseras alltså av några som inte ”bara” vill fettförbränna, utan ta det 

till en seriösare nivå och sträva efter att se ut som muskelberg. Redan i början och genomgå-

ende i texten tycks det förutsättas, genom användandet av ett jag, du och vi som vill ”hinna 

deffa klart innan sommaren” att läsaren på någon nivå vill satsa på denna typ av extrema 

tuktning av kroppen. Det kan antas vara på grund av att tidningen vänder sig mot en väldigt 

specifik målgrupp och att de människor som inte är intresserade av den sortens träning antas 

välja andra tidningar att läsa.  

Textens modalitet 
Artikeln utgörs av en blandning mellan olika grader av instämmande, subjektiva som objekt-

iva. Författaren använder alltså delvis subjektivt instämmande: ”Min erfarenhet säger att…” 

eller ”För egen del kan jag tycka…”. Dessa talar om att det är författarens personliga grad av 

instämmande som uttrycks och därför skapar en känsla av att påståendena inte är helt säkra. 

Men också objektivt instämmande: ”Den viktigaste faktorn för framgång är helt klart maten” 

eller ”När det gäller kardioform så är det ett fritt val … vill du knata promenader (min favor-

it) så är det såklart bra”. Till skillnad från de förra så framställs dessa påståenden som fakta 

och oomtvistliga, vilket ordet är utgör dem mest bidragande faktorn till och är en vanlig strat-

egi i massmedier för sanningsanspråk. Det kan antas att Body mer frekvent använder subjek-

tiva instämmanden (till skillnad från de övriga tidningarna) på grund av att författarna själva 

alltid har erfarenhet av det som skrivs och på så sätt fungerar som levande bevis på att metod-
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erna fungerar. Därmed finns inget behov av att försöka dölja vem det är som skriver då det är 

personer som anses veta vad de talar om, vilket ofta inte är fallet i artiklar skrivna av vanliga 

journalister eller skribenter.  

Textens funktionella struktur 
Det artikeln i huvudsak gör är att den förbinder en seriös individ och en anständig och bra 

sommarform med yttre drag i form av en extremt hårt tränad kropp, vilket uppnås genom 

maximal träning och dietande utan utrymme för frosseridagar. Artikeln informerar läsaren 

om bland annat grundregler för viktminskning, kaloriintag, energiintag samt styrketräning, i 

syfte att utbilda läsaren och på så sätt ge redskap för kroppslig självdisciplin. Texten gör även 

ett särskiljande mellan muskelbyggare och icke muskelbyggare, där muskelbyggare framställs 

som bättre, snyggare och utövare av hårdare och seriösare träning, till skillnad från de som 

”bara” vill förlora vikt. ”De som lider mest blir bäst” utrycker sig författaren. Detta för att få 

människor att vilja ta itu med sig själva och köpa tidningen, men även att få utövare av 

extremt hård träning att känna sig överlägsen andra. Artikelns funktion är även att övertala 

läsaren till att vilja följa de träningsråd som ges, detta genom att framställa toppformen som 

något vem som helst kan uppnå och att det handlar om en mental inställning för att lyckas. 

Men ändamålet är även att få läsaren till att fortsätta i samma bana efter träningsprogrammets 

slut genom att påpeka att livet är mer än nådda milstolpar. Denna påverkansstrategi förstärks 

även genom att författaren pekar på de positiva effekterna frisk, stark och en riktigt bra som-

marform, vilket är en strategi som är genomgående i hela artikeln. Framgångsreceptet finns 

här och ”valet är ditt!”, vilket är uttrycket som författaren avslutar artikeln med. Detta pekar 

ut och förskjuter ansvaret till läsaren, som framställs som helt fri för sina egna handlingar. Det 

är den kontrollerade och perfekta mannen som det talas om här, det går dock att skönja en 

svaghet i detta. Baksidan med att ”deffa” är ingenting som framkommer här, aspekter som att 

det är kostsamt, man går runt och är hungrig och mår dåligt. Det finns alltså perioder med 

extrem träning som inte är så härliga. Det framkommer inte annat än ett vagt ”Nu är det dags 

att deffa”. Man talar inte överhuvudtaget om hur man ser ut när man inte deffar, eller hur man 

mår.  

6.4 Diskurser 
De gemensamma diskurser som lokaliserats i materialet (tidningarna) är individualism, healt-

hism samt en positivitetsdiskurs, vilka är som tidigare nämnts alla en del av det sociala probl-

em som lagt grunden för denna studie. Nedan presenteras diskurserna en och en, och exempli-

fieras genom illustrativa citat ur materialet. Värt att notera är att diskurserna många gånger 

överlappar varandra och i ett och samma citat kan det finnas spår av någon av de andra disk-

urserna än den som för tillfället beskrivs. Exempelvis så skildras den individualistiska disku-

rsen här nedan, medan en positivistisk diskurs är väl synlig i samma citat.   

Utmärkande för materialet är den individualistiska diskursen som genomsyrar förmedlade hä-

lsobudskap. Individen (läsaren) framställs som helt fri att omforma sig själv och skapa sin 

egen framgång och lycka. Ingen hänsyn tas till individers olika bakgrunder eller förutsättning-

ar, och inte heller till de sociala strukturer som påverkar människor och deras handlingar. En 

individualistisk framtoning är alltså genomgående i hela materialet. Ett citat från Aftonbladet 

exemplifierar denna diskurs: 

Michael Södermalm menar att var och en av oss har ett ansvar att hitta våra egna 

verktyg för att må bättre och prestera bättre i våra egna liv. Ingen är perfekt, men 

man kan sträva mot det. När man mår bättre presterar man bättre, så måendet 

kommer alltid först, säger han … Den positiva viljan gör det möjligt att 

åstadkomma nästan vad som helst i livet. Den negativa viljan hindrar dig. 

(Aftonbladet 2013-05-22). 
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Ovanstående citat illustrerar mycket väl hur individen framställs som ansvarig för sitt eget 

välbefinnande och framgång i livet. Detta framställs även som relativt ”enkelt” att uppnå bara 

genom att se positivt på saker och vara målmedveten, och hinder till framgång är endast något 

som skapas på grund av individens negativa inställning. Citatet belyser även hur människor 

likställs – var och en av oss har möjlighet till lycka och framgång och alla bör och kan sträva 

efter perfektion. Viktigt att notera är även textens betoning på optimal prestation, som fram-

ställs som skälet till att ta itu med sin psykiska hälsa. Följande citat från Topphälsa är även 

illustrativ för den individualistiska diskursen: ”Alla har vi våra KZ – komfortzoner. Proble-

met är när de hindrar dig från att nå din drömvikt, träffa en partner eller göra karriär! Lär 

dig hur du tar dig ur din zon och bli en vinnare” (Nr 10, 2012:98). Detta citat tydliggör 

ytterligare hur individen framställs som innehavaren av nyckeln till sin egen framgång och 

hälsa. Bara genom att hitta verktygen till förändring av sina egna bekvämliga tankebanor så 

finns alla möjligheter i världen att genom livets motgångar gå ut som en segrare. Individen 

framställs även i tidningen Body som helt formbar och fri för sina egna handlingar, vilket 

exemplifieras i följande citat: ”Vi lyfter alla hattar vi hittar åt din prestation, Elin! Du är ett 

levande bevis på att det går att ta sig ur osunda vanor och att göra dramatiska förändringar 

– bara man bestämmer sig. Grym! (Nr 346, 2013:18). Också här kan vi se tecken på att ohälsa 

förknippas med individens sätt att tänka, och att beslutsamhet är det som öppnar upp för ett 

gott arbete, mer hälsosamma vanor och självförverkligande. 

En moralisk diskurs, även kallad healthism, gör avtryck i samtliga tidningar. Dock är denna 

diskurs mer uttalad i tidningen Aftonbladet än i Topphälsa och Body. Som uppenbarats tidig-

are i textanalysen förmedlas ett slags moraliskt imperativ till att göra rätt för sig vad gäller 

hälsa, att ta itu med, omskapa och förverkliga sig själv. Att förbättra sin livsstil framställs 

även som något individen vill göra utifrån sin egen vilja och för sin egen skull, men vanligt är 

också att Aftonbladet och Topphälsa involverar barnen i detta. Följade citat taget ur Topphä-

lsa belyser denna diskurs: ”Vore det inte en skön känsla att kunna använda sin kropps fulla 

kapacitet? Att ha en kropp som är med på noterna när du behöver springa efter bussen eller 

leka kull med barnen? (Nr 2, 2013:73). Utifrån detta citat blir det tydligt hur fullständig hälsa 

framställs som något man vill ha för att den ger lycka, inte något man ska ha för sin egen 

skull. Man ska vara lycklig och glad. Hälsa framställs även som något man ska ha för att kun-

na vara en god förälder och klara av att leka med sina barn. Att ta ansvar för sin egen hälsa 

och omskapa sin egen kropp associeras alltså här med att göra rätt val i förhållande till andra, 

vilket är en vanlig moralistisk strategi i tidsskriften. Men här finns det ändå inte den riktiga 

moraliska diskursen, utan det handlar egentligen om att allt bara ska vara lyckligt. Här har vi 

redan lyckats, vi ska bara försöka lite mer. Moraliska imperativ är som tidigare nämnts inte 

lika vanligt i tidningen Body, och där de finns tecken på en moralisk diskurs uttrycks detta 

mer implicit likt följande citat (som är en del av den utvalda artikeln i den lingvistiska analy-

sen):  

Som vi vet är livet mer än nådda milstolpar, så huruvida du nu är ”klar” eller inte 

avgör du själv. För egen del kan jag tycka att det känns stimulerande att försöka 

hitta en balanserad kost- och träningsnivå här, som gör att du kan hålla dig frisk, 

stark men samtidigt också i en riktigt bra sommarform. Valet är ditt!  (Nr 346, 

2013:46). 

Detta citat uttalar inte explicit att det rätta valet är att förhålla sig vältränad och äta hälsosamt, 

men då författaren poängterar vad denne själv skulle göra och sedan pekar på dess positiva 

effekter, att kunna leva ett friskt och sunt liv (vilket är ett hälsoideal i samhället), så tyder 

texten på ett implicit moraliskt imperativ, vad individen borde göra. Att ordet klar satts inom 

apostroftecken är ytterligare ett tecken hur texten implicit uppmanar till vilka handlingar som 
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är rätt och fel, då formuleringen implicerar att man aldrig kan bli ”klar” med att ansvara för 

och ta hand om sin egen kropp, och ständigt förbättra sig själv. Reella berättelser utgör en 

frekvent strategi för implicita moraliska imperativ i Aftonbladet, där barnen återigen sätts i 

fokus som i Topphälsa, vilket exemplifieras genom följade citat tagit ur en personlig berätte-

lse skriven av Aftonbladet:  

Men Anna-Maria Johansson mådde allt sämre. Inte minst kände hon hur livet 

kretsade kring att stilla sockersuget. När hon fick barn bestämde hon sig för att 

göra något åt sina matvanor – helt enkelt för att inte föra över sitt beteende på 

dem. (Aftonbladet 2012-07-02). 

På nytt kan vi se hur texten implicit talar om för läsaren vad som är rätt och fel och hur denne 

borde handla, dels för sin egen skull men även för att vara en god förälder. Att ha ett socker-

beroende (ohälsosam kostvana) framställs som ett dåligt och felaktigt beteende som tar över 

ens liv, försämrar individens mående och är även något som påverkar barnens beteende nega-

tivt. Texten uppmanar till en beteendeförändring (angående kostvanor) som anses överrensst-

ämma med goda och moraliska handlingar, vilka de uttryckta negativa effekterna i texten 

förstärker. Här är den moraliska diskursen mer krampaktig än i Topphälsa. Man kan tala om 

två helt olika moraliska diskurser. Här lyckas vi inte riktigt, men vi försöker i alla fall. I Topp-

hälsa har man som sagts redan lyckats. Aftonbladet vet att dem som de vänder sig till inte 

endast är lyckliga och kontrollerade så man försöker övertyga mer genom moraliserande. Till 

skillnad från tidningen Body som använder sig av ett mer ”seriöst” och hårt språk (som riktar 

sig till män) så är en positivitetsdiskurs framträdande i Aftonbladet och Topphälsa (som främ-

st riktar sig till kvinnor). Diskursen är dock mer påtaglig i Topphälsa än i Aftonbladet. Bilden 

som frammanas i tidningarna är att alla människor ska vara positiva istället för negativa och 

klagande, som inte ses som välkommet i samhället. Individen uppmanas till positivt tänkande 

i praktiskt taget allt denne tar sig an, samtidigt som framgång och välmående målas upp som 

uppnåeligt med hjälp av tankens kraft och den positiva viljan. Ett citat taget ur Aftonbladet 

belyser denna diskurs: 

Optimera din optimism! En positiv syn på dig själv och världen gör inte bara livet 

roligare, det kan dessutom göra dig både friskare, mer framgångsrik och mindre 

deppig. Och allt som behövs är att du övar på det … Låt dina tidigare framgångar 

peppa dig inför framtida framgångar genom att vara en påminnelse om att du kan 

skapa och uppnå det du vill. (Aftonbladet 2013-02-25). 

Aftonbladet har ambitionen att förmedla en känsla av hur individen med hjälp av ett positivt 

tänkande blir gladare, lyckas bättre i livet och kan uppnå i princip vad som helst, och menar 

att det som krävs är att individen dresserar sig själv till att alltjämt se på världen och verklig-

heten ur ett positivt perspektiv. Att vara deppig, ledsen eller negativt inställd framställs som 

något som inte är ett alternativ eller något som åtminstone är okej. Att ta kontroll över sitt eg-

et tänkande är det som fordras för fysisk och psykisk hälsa. Positivitetsdiskursen blir således 

väl synlig i de hälsobudskap som förmedlas till individen, som en del i det hälsofrämjande 

som de säger sig erbjuda. Följande citat ur tidningen Topphälsa är även illustrativ för diskur-

sen:  

Tanke-träna dig lycklig! Knepet med att få mer tur och nå sina mål är att trimma 

sina tankar. Skicka hjärnan på bootcamp, helt enkelt. Med rätt mental träning får 

du större chans att få drömjobbet – och lyckas bättre på dejten … Mata in positiva 

bilder … En del skyller på olika omständigheter som gör att de inte kan uppnå sina 

mål och drömmar, menar Michael Södermalm. Att inte ha råd, inte ha tid, 

omgivningen, omständigheterna … Men det är bara undanflykter. (Nr 2, 2013:92). 
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Utifrån detta blir det ännu en gång tydligt hur framgång och lycka i livet förbinds med positi-

va tankar och hårdträning med sitt eget inre, samtidigt som omvärlden och sociala strukturer 

tydligt negligeras som påverkande faktorer av individens möjligheter och välgång i livet.  I 

texten framställs ständig positiv tanke-träning som mycket enkelt och som vägen till karriär i 

arbetet och bättre självförtroende i jakten på en livspartner. Att ”skylla” på någonting annat än 

sin egen mentala inställning till saker och ting som sker i livet betraktas och uttrycks vara sv-

epskäl från individens eget ansvar att alltid se positivt på livet och handla därefter. Detta 

ställer individen i en position där denne i princip blir tvingad till att alltid tänka positivt för att 

inte ses som förstörare av sitt eget liv och den positiva atmosfären i samhället. Både Aftonb-

ladet och Topphälsa har en idé om en positivitetsdiskurs, men det blir någon slags ambivalens 

när Aftonbladet pratar utifrån misslyckande, någon som inte lyckas. Detta skulle förmodligen 

inte synas i Topphälsa, inte lika väl åtminstone. Eftersom att man redan i Topphälsa har lyck-

ats så att säga. 

6.5 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet inleds med den analys som gjorts av tidningarna som helhet, där dess övergripande 

innehåll och utformning, språkliga och bildmässiga särdrag samt kunskapsanspråk och strate-

gier för dessa beskrivs. Resultatet visar att Aftonbladet främst använder sig av skrämsel, sens-

ationsjournalistik och involverar en dokusåpadiskurs, vilket gör tidningen till en oseriös källa 

av information om hälsa. Här får man se frosseri utan dess like, och totalt okontrollerande av 

kroppar. Budskapet som sänds är att om man inte är hälsosam så kommer man att hamna i 

detta elände som de som väger tvåhundra kilo. Expertis och vetenskap används för att legiti-

mera påståenden men utan tydlig hänvisning till ursprungskällorna, vilket förstärker uppfatt-

ningen om Aftonbladet som förmedlare av oseriösa hälsobudskap. Till skillnad från Aftonbl-

adets skrämseltaktik så använder sig Topphälsa av inspirerande och motiverande hälsobuds-

kap där träning, själ, glädje, positivt tänkande livskvalitet och njutning står i centrum. Här fr-

amställs människor som inte är glada som dåliga människor, sådan som man inte bör vara. 

Samtidigt förmedlas en skyldighet till hälsa som paketeras som en rättighet, vilket blir en 

slags dubbelhet i det hela. Expertis och vetenskap används dock på samma sätt som Aftonbl-

adet. Tydligt är att tidningen riktar sig mot kvinnan som ska vara hälsosam, lycklig och harm-

onisk. Body vänder sig mot mannen, med den extremt hårda kroppen, och är även en mer 

seriös tidning med tydliga referenser till den forskning som används. Body handlar varken om 

skrämsel, livskvalitet eller njutning, utan om ren och skär strikthet och kontroll över kroppen. 

Utmärkande är den allvarsamma och vetenskapliga utformningen, det råa språkbruket och 

uteslutandet av själen, den finns inte att tala om (till skillnad från Topphälsa). Här tänker man 

sin läsare som muskelbyggare och inte exempelvis vanliga motionärer eller marathonlöpare. 

De har nischat in sig på den hårda, tuktade och kontrollerade mannen, och istället för att som i 

Topphälsa prata om rättighet så handlar det snarare om en någon slags militärisk disciplin. 

Här blir även ambivalensen tydlig i den manliga kroppsbilden som förmedlas då Body repres-

enterar en förmodern arkarisk tuktning av kroppen. Mannen ska å ena sidan vara kultiverad 

och ha kontroll över civilisationens bärande, samtidigt som männen i Body presenteras som 

den rena kroppsligheten på ett naket sätt, till skillnad från de övriga tidningarna som har en 

helt annan typ av bildspråk. Könsskillnaden är alltså tydlig i tidningarna, då främst i Topphä-

lsa som riktar sig mot kvinnan och Body som riktar sig mot mannen. 

Resultatet från den lingvistiska analysen visar hur tidningarna på olika sätt uppmanar indivi-

den att ta itu med sig själv och sin hälsa, och hur de framhåller ett särskiljande av både män 

och kvinnor samt hälsoamma och ohälsosamma individer i syfte till att få människor att vilja 

tänka mer på sin hälsa. Aftonbladet maskerar gärna sina uppmananden genom reella berättels-

er i en dokusåpakontext likt Biggest loser, med motivet att skrämma människor till att bli mer 

hälsosamma. Den hälsosamma individen tillskrivs positiva egenskaper som rolig, målmedve-



37 

 

ten och en god förälder, medan den ohälsosamma individen framställs som sjuk, tråkig och 

omoralisk. Topphälsas uppmanande till en mer hälsosam livsstil präglas av någon slags lycko-

hets och där den hälsosamma individen tillskrivs egenskaper som glad, lycklig, smal och god 

självkänsla., vilket positionerar den ohälsosamma individen som någon som saknar dessa eg-

enskaper. Tidningen riktar sig även mot kvinnor som framställs ska tänka både på sin kropp 

och själ samt vara konstant lycklig och positiv. Tidningen Body framställer sig själva och kr-

oppsbyggare som lite bättre, snyggare och mer seriösa än andra träningsutövare i syfte att få 

människor att ta itu med sig själva men även att få de som redan är kroppsbyggare att känna 

sig överlägsen andra. Här framställs manligheten som bara en ren kropp utan en själ. Tidnin-

garna utgörs alltså av tre distinkta sätt att skriva på och framställa hälsa. Aftonbladet står för 

någon slags skrämseltaktik och uppfostransmentalitet som inte finns i de övriga, Topphälsa 

står för det kvinnliga, lyckliga och frånvarande av ohälsa, och Body står för den kontrollerade, 

stenhårda, seriösa och disciplinerade kroppen och mannen. Intressant blir då som tidigare nä-

mnts hur tidningarna vänder sig till olika kön. 

De diskurser som inringats i tidningarna som intressanta och centrala delar är var individual-

ism, healthism och positivitetsdiskurs. Tidskrifterna är vinstdrivande samtidigt som de hävdar 

vilja främja människors hälsa genom information och hälsa och rådgivning. De tillvägagång-

ssätt som detta görs på positionerar individen som helt fri och ansvarig för sin egen hälsa, 

samtidigt som den hälsosamma individen framställs som en god människa och den ohälsosa-

mma personen vice versa. Den individualistiska diskursen framställer alltså individen som he-

lt fri att omforma sig själv och skapa sin egen lycka och diskursen om healthism framställer 

den hälsosamma individen som en moralisk individ. Positivitetsdiskursen (främst Aftonbladet 

och Topphälsa som riktar sig mot kvinnor) representerar individen som något som ständigt 

ska vara positiv och framställer även ett positivt tänkande som genvägen till framgång och 

lycka. I Body är positivitetsdiskursen inte lika uttalad, utan männen betraktas som hårda och 

själslösa.   

7. Diskussion 
Följande diskussion avser att placera resultatet som analysen utarbetat i relation till studiens 

syfte och frågeställningar samt studiens teoretiska ramverk. Detta följs sedan av en diskussion 

kring resultatet i förhållande till tidigare forskning, studiens viktigaste slutsatser, en självkrit-

isk reflektion och slutligen förslag till vidare forskning inom området.  

7.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var att bidra med kunskap om och förståelse för hur hälsa konstrueras och rep-

resenteras i olika slags tidskrifter. De mer specifika frågeställningarna som låg till grund för 

forskningsfrågan var vilka dominerande föreställningar kring hälsa som uttrycks och för-

medlas i tidskrifterna Aftonbladet, Topphälsa och Body, på vilket sätt som en hälsosam livsstil 

och den ideala kroppstypen presenteras. Syftet och frågeställningarna har besvarats med hjälp 

av ett klarläggande tidskrifterna som helhet och dess specifika särdrag (detta för att sätta den 

efterföljande analysen i en social kontext), en lingvistisk analys av tidskrifterna samt ett lokal-

iserande av de diskurser som är involverade i problemet. 

Det resultatet visade utifrån helhetsanalysen av tidskrifterna var att Aftonbladet främst sysslar 

med skrämseltaktik och sensationsjournalistik i förmedlandet av hälsobudskap, och involverar 

en ”dokusåpadiskurs” av människor med total avsaknad av kontroll över sina kroppar och en 

vikt som går milväga över det som anses normalt. Lyckliga människor och äckel eller missly-

ckade individer blandas. Detta tillsammans med den expertis och vetenskap som används utan 

tydliga hänvisningar till dess källor gör att tidningen framstår som en tämligen oseriös källa 
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som förmedlare av information om hälsa. Till skillnad från Aftonbladets dystra budskap så ka-

raktäriseras tidningen Topphälsa av en positiv anda med glädjefyllda och inspirerande hälso-

budskap. Även om det inte explicit uttalas så riktar sig Topphälsa mot den smala och välträn-

ade kvinnan och hennes kropp och själ som en entitet. Även om träning och kost utgör en stor 

del av tidningen så står även livskvalitet i centrum. Kvinnan ska vara hälsosam men samtidigt 

hinna med att njuta av livet. Olika slags kunskapsanspråk och strategier för legitimerande av 

påståenden används frekvent på ett aningen tydligare sätt än i Aftonbladet, vilket gör tidning-

en aningen mer tillförlitlig som en hälsorådgivare. Tidningen Body hänvisar direkt till den ex-

akta källan då forskning använts, vilket gör att tidningen ger ett mer seriöst och trovärdigt 

intryck än de övriga tidningarna. Tidningen riktar sig till en tydlig målgrupp vilken utgörs av 

män som prioriterar livsstilen som kroppsbyggare. Här finns ingen plats för njutning eller lyc-

ka, utan enbart seriösa och strikta individer som har full kontroll över sina kroppar med extr-

em träning. Uteslutandet av något själsligt ämne gör att manligheten framstår som enbart ren 

kroppslighet utan känslor inblandat. Människor utan kontroll lyser med sin frånvaro. 

För att ytterligare besvara studiens syfte och frågeställningar identifierades ett antal diskurser 

som utmärkte sättet att skriva om hälsa i tidskrifterna. Diskursen individualism blir synlig via 

representationer av individen som helt fri att omforma sig själv, fri att skapa sin egen lycka 

och sina motgångar, utan hänsyn till sociala strukturer eller människans individuella förutsätt-

ningar. Alla individer framställs ha samma möjlighet till framgång och endast den mentala 

inställningen förmedlas som ett hinder för individen, och därmed får individen ”skylla sig 

själv” om inte råden som erbjuds följs. Diskursen healthism synliggörs genom representatio-

ner av individen som någon som borde ”ta itu med sig själv” och sin hälsa och göra rätt för 

sig. Samtidigt som den ohälsosamma individen framställs som en dålig förälder och som har 

ett dåligt och felaktigt beteende gentemot sig själv och andra. Positivitetsdiskursen genomsyr-

ar Aftonbladet och Topphälsa, och identifierades ur representationer av positiv som det man 

bör vara och positivt tänkande som den enda rätta mentala inställningen och vägen till fram-

gång i livet. Om du är positiv så klarar du vad som helst i livet! Att vara ledsen, deppig eller 

negativ framställs inte som något alternativ för en individ som vill accepteras av andra. 

Motgångar är något som endast framställs som konsekvenser av individens egen inställning 

till saker i livet. Aftonbladet är även tidskriften som står för äckel och misslyckade genom 

framvisade av personer som inte har någon som helst kontroll över sina kroppar. En slags 

skrämselpropaganda som ska fungera som avskräckande för individer och ”klappa de hälsos-

amma på axeln” för att de inte ser ut som dessa ”hemska människor”. 

Den lingvistiska analysen medverkade till att besvara frågeställningarna på så vis att den låg 

till grund för klarläggandet av dominerande föreställningar kring hälsa samt kropps- och livs-

stilsideal och hur dessa presenteras. Avsikten var att illustrera hur diskursiva praktiker kan bl-

ottläggas lingvistiskt och hur textens meningsuppbyggnader och ordval konstruerar särskilda 

innebörder. Resultatet visar hur det sker en differentiering mellan hälsosamma och ohälsosa-

mma individer som en strategi för att få människor att vilja bli mer sunda och därmed kunna 

identifiera sig med de egenskaper som tillskrivs en hälsosam individ. Aftonbladet visar upp en 

bild på en kvinna som varit extremt överviktig och identifierar denne som något som varit 

ohälsosam i syfte att skrämma folk till att följa en mer hälsosam livsstil. Detta samtidigt som 

de tillskriver den nu hälsosamma personen med positiva egenskaper som rolig, frisk, framåts-

trävande, en bra förälder och människa. Resultatet visar att Topphälsa likt Aftonbladet attrib-

uerar den hälsosamma individen med positiva karaktärsdrag som glad, lycklig, smal och med 

en stark tro på sig själv. Detta framställer då den ohälsosamma individen som dess motsatser: 

är man inte hälsosam så är man helt tråkig och dålig människa och förälder utan framtidsvis-

ioner eller självkänsla. Tidningen Body framställer strikt kroppsbyggande som en hälsosam li-
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vsstil att prioritera, då denna typ av träning representeras som mer seriös, bättre och som erb-

juder individen ett snyggare utseende som passar inför Beach Projekt 2013.  

7.2 Resultat i förhållande till teori  
En individualistisk form i språkbruket är något som visat sig i samtliga tidskrifter. Individen 

framställs som fri att kunna åstadkomma vad som helst i livet bara råden i tidskrifterna följs. 

Fri för sin egen lycka och sina hinder, fri från sociala strukturer att kunna välja. Individen fr-

amställs även som ansvarig inför sig själv och sin livsstil, och det är individen som ska vara 

reflexiv och föränderlig i förhållande till den sociala omgivningen. Detta reproducerar den 

sociala praktiken och det individualistiska samhället som Beck och Giddens talar om, där 

individen ses som ett reflexivt projekt som ska välja och handla sig till en identitet. Det är ing-

enting som kommer av sig själv. Utifrån de val som individen gör så bestämmer individen 

vem denne vill vara och detta kräver kontroll över situationen för att inte riskera att välja fel. 

Som hjälpmedel kommer experterna in, som syns överallt i tidskrifterna, vilket kan kopplas 

till det expertsamhälle som framförallt Beck talar om när han beskriver hur vi ständigt vänder 

oss till alla möjliga olika experter när det handlar om livsval. Individen är tvingad till att for-

ma sin egen identitet och sin egen livsstil, vilket utnyttjas i form av ständigt nya hälsotips och 

hälsorön i strävandet efter att hitta sig själv, bli mer hälsosam och en bra människa som gör 

rätt ifrån sig utifrån samhällets normer. På så sätt kan media upprätthålla ett behov från männ-

iskor att ständigt hålla sig uppdaterade om det senaste och på så sätt också säkra sin ekonom-

iska vinst. Både Giddens och Beck talar också om kroppen som har kommit att bli en symbol 

för individens identitet (vi har blivit förkroppsligade) och tidskrifterna medverkar till presen-

tationen av vilka kroppar det är som föredras och vilka val som är giltiga enligt kroppsidealet. 

Utifrån det individualistiska tänkandet betraktas människor som ”friare” än förr, att kunna 

välja fritt och kombinera ihop den egna identiteten. Men samtidigt finns det förväntningar fr-

ån samhällets sida och i slutänden får vi alltid stå för vårt eget val, vilket skapar en dubbelhet i 

det hela och visar på att människor egentligen inte är så fria i sig själva. Denna konflikt mell-

an individualism och den fria individen kontra samhällets förväntningar torde skapa mycket 

ångest hos den enskilda individen som bara har sig själv att luta sig mot i livsvalens skede.  

Det biopolitiska intresset kan även skönjas här, som Foucault beskriver att försöka hålla 

människor disciplinerade och hälsosamma för att samhället ska vara möjligt och ekonomin 

flöda. Genom biopolitiken skapas en folkhälsopolitik, och tillsammans med individualisering-

en av samhället som framställer individen som helt ansvarig inför sina livsval skapas också ett 

behov av expertis för att inte ”misslyckas” med sig själv. Detta behov fyller tidskrifterna 

genom att förmedla hur människor bör vara och hur de ska leva sina liv, och utnyttjar på så 

sätt den rådande folkhälsopolitikens effekter på människor. Media målar upp hotbilder och 

sedan erbjuder sig vara lösningen till det. Olika hälsobudskap produceras även i mängder och 

som ofta är motsägelsefulla, vilket bevarar behovet för individen att behöva hålla sig uppdate-

rat och tidskrifterna går mer i vinst på det sättet. Därmed kan man förstå det utrymme som ges 

åt hälsa idag, då individen är i behov av att ledsagas genom livet för att slippa ångesten som 

framkallas av att behöva välja och riskera att välja fel. Individen måste ständigt hålla sig upp-

daterad om nya hälsorön och på så sätt går också tidskrifterna i vinst. Men det ligger också en 

risk i att förlita sig på experter då dessa inte är eniga om vad som är rätt och fel när det hand-

lar om hälsa, åtminstone inte som det framställs i tidskrifterna. Det är väl utspritt i tidskrifter-

na att det är individen själv som har ansvaret att agera rätt och ha kontroll över sin kropp, och 

sociala strukturer nämns i princip aldrig, vilket också medför att samhällets hälsopolitik vid-

makthålls genom tidskrifterna och förstärker individens känsla av att stå helt ansvarig och 

ensam inför sitt eget liv.  
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I och med att det finns ett offentligt intresse av att hålla människor hälsosamma, kopplat till 

Foucaults beskrivning av biopolitik, så kan man också se moraliska diskursen som en metod 

för att människor ska känna sig skyldiga att hålla sig hälsosamma. Med en moralisk diskurs 

som framställer en hälsosam livsstil som något alla borde följa skapas även på det viset 

behovet för individen att hålla sig uppdaterad och på rätt bana för att ses som en moralisk 

människa. Det är väldigt stigmatiserat att inte vara en god förälder i samhället och därmed blir 

det kanske inte så konstigt att det är just det kortet som spelas när det handlar om skrämselta-

ktik, då främst i Aftonbladet. Det är alltså ett väldigt laddat ämne som man kan använda som 

en mycket kraftfull strategi i uppmanandet mot individen att ta sitt ansvar. Att media förmedl-

ar någon slags ”positivitetsterror” kan också ses som en strategi för att människor ständigt 

ska vara glada och inte ifrågasätta så mycket som kan få negativa konsekvenser för samhället 

som helhet. Tidskrifternas utnyttjade av diskursen, genom att förmedla att individen kan upp-

nå vad som helst med hjälp av positivt tänkande, kan också ses som ett sätt att övertala 

individen att ett positivt tänkande löser alla problem i världen och att tidskriften finns där som 

en hjälpande hand genom individens livskris. Ännu en intressant aspekt är att den positiva 

diskursen även kan ses som en direkt effekt av den biopolitik som förs idag. Till skillnad från 

att straffa kroppen i form av tortyr som man gjorde förr så använder man sig idag snarare av 

manipulation och strategier för beteendeförändring samt personlighetsförändring. På så vis 

kan diskursen ses som en strategi för att disciplinerande individen på ett mer humant sätt, men 

ändå så att man försöker har kontroll över dennes beteende i förhållande till samhällets önske-

mål. Jag anser att min studie har förstärkt studiens teoretiska utgångspunkt då det tydligt går 

att skönja hur det individualistiska samhället och det biopolitiska intresset format innehållet i 

tidskrifterna. Men det finns dock en viktig skillnad mellan tidskrifterna. Det går att anta, utifr-

ån resultatet, att Aftonbladet och Topphälsa (särskilt Aftonbladet) mer är intresserade av att 

sälja massa lösnummer än exempelvis Body. Tecken på detta är att de lokaliserade problema-

tiska diskurserna främst visade sig i Aftonbladet och minst i Body. Body kan antas vara mer 

seriös även på grund av att det som skrivs utifrån forskning är väl refererat till, medan Afton-

bladet mest tycks vara ute efter att locka till sig läsare med sensationella rubriker och skräm-

seltaktik Utifrån resultatet så kan även antas att Body och Topphälsa mer framställer sig som 

att de ligger inne på svaren på människors ångest inför att välja en identitet och livsstil, något 

som kan antas vara en effekt av samhällets individualisering.  

7.3 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Avsnittet där tidigare forskning inom studiens område redogjordes för presenterades i form av 

olika teman och dessa kommer nu att diskuteras och jämföras i relation till studiens resultat, 

för att se om det bland annat finns några motsättningar, samstämmighet, lösta oenigheter eller 

kunskapsluckor att fylla. 

Precis som det talas om moral och hur det används i media som en taktik (Roy, 2008; Madden 

& Chamberlain, 2004; Jönsson, 2007) så är även denna diskursiva mekanism, healthism, 

framträdande i materialet. Likaså är ansvar, något som resultat visat betraktas som individens 

skyldighet i tidigare forskning (Roy, 2008; Gough, 2006; Inthorn & Boyce, 2010), framkom-

mit i resultatet. Ansvar framställs som något som varje individ har i förhållande till sitt eget 

välbefinnande och sin framgång i livet, samtidigt som moraliska imperativ kan urskiljas i fo-

rm av representerande av hälsa som något en individ borde ha men även bör vilja ha. Tydligt i 

resultatet är även att hälsa framställs som en moralisk förpliktelse i förhållande till individen 

själv och dennes omgivning. Utmärkande för studiens resultat (i förhållande till tidigare forsk-

ning) är dock hur barn på ett tydligt sätt involveras som en kraftfull strategi (då barn kan antas 

vara ett känsligt ämne överhuvudtaget när det handlar om rätt och fel) i de moraliska imperat-

iven för en hälsosammare livsstil. Men även hur positivt tänkande (genom positivitetsdiskur-

sen) målas upp som något slags ansvar och skyldighet individen har gentemot sig själv och 
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andra. Detta visade sig i den tidigare forskning som en aspekt i personliga berättelser (Roy, 

2008), men visade sig i denna studie vara tydligt framträdande genom hela materialet. Temat 

hälsans och ohälsans differentiering som uppkom i den tidigare forskningen, där exempelvis 

Madden & Chamberlain (2004) kom fram till att ohälsosamma individer framställs ha brista-

nde självkontroll och vara omoraliska, är även tydligt överensstämmande och framträdande i 

materialet. Studiens resultat visar hur man ständigt attribuerar positiva egenskaper som tillhö-

rande den hälsosamma individen. Om individen följer de råd som ges så tillskrivs denne som 

bland annat disciplinerad, en god förälder, underhållande, en bra människa med en stark själv-

känsla och självkontroll och utseendemässigt snyggare. Den hälsosamma individen anses vara 

en förebild för andra och dessa tillskrivna egenskaper framställer den ohälsosamma individen 

som dess motsats, vilket inte anses vara välsett. Här kommer även den moraliska diskursen in 

igen likt tidigare forskning, där den moraliska individen betraktas som även hälsosam. Något 

som inte framkom i den tidigare forskningen, men som kan sägas fylla ut denna kunskapslu-

cka är att, som i Aftonbladet, ohälsosamma individer porträtteras på ett tämligen förlöjligande 

sätt genom en dokusåpadiskurs med hjälp av bilder som ska symbolisera total frosseri och 

förstörande av kroppen, för att avskräcka människor från ohälsosamhet.  

Temat Kunskapsanspråk och narrativ, som visar att tidigare forskning kommit fram till att 

och hur expertis, vetenskap och narrativ används för att legitimera texter (Madden & 

Chamberlain, 2004; Jönsson, 2009; Kirkman, 2001; Roy, 2008; Gough, 2006; Inthorn & 

Boyce, 2010), är även tydligt överrensstämmande med studiens resultat, såväl strategier för 

kunskapsanspråk som personliga berättelser om övervinnande av extrem ohälsosamhet.  

Resultatet visar att expertis och forskning används för att förmedla påståenden som ”objektiv” 

fakta och även här ofta utan tydliga hänvisningar till den faktiska kunskapskällan, vilket gör 

att tillförlitligheten minskar. Resultatet visade även att mer personliga ”seger över tragedi”-

berättelser används i syfte att realisera och legitimera hälsobudskap, vilket stämmer överrens 

med resultatet som främst Roy (2008) och Kirkman (2001) kommit fram till i deras granskn-

ing av tidskrifter. Denna studie visar dock även hur ord används (genom den lingvistiska 

analysen) som är och gör, för att få påståenden att verka objektiva och oomtvistliga. Det som 

dock är utmärkande i denna studie och något jag vill lyfta fram här är att tidningen Body 

direkt hänvisar till den ursprungliga källan när forskning presenterats, vilket gör att man får 

känslan av att tidningen är betydligt mer seriös än andra och inte prioriterar att då artiklar att 

verka mer lockande och intressanta än vad de egentligen är.  

Temat hälsorelaterade klass- och könsskillnader visade att och hur tidigare forskning kommit 

fram till att media både producerar och reproducerar (förtryckande) könsroller samt köns- och 

klasskillnader. Exempelvis så talar Kirkman (2001) och Roy (2008) om hur kvinnor målas 

upp i damtidningar och hur stereotypa könsroller förstärks och kvinnan förtrycks. Gough (20-

06) tar även upp ambivalensen i den kvinnliga och manliga bilden som presenteras i media. 

Denna studies resultat förstärker detta genom att visa på hur kvinnlighet framställs som vara 

symbolen för den glada kropps- och själenheten, njutning, lycka, frihet och livskvalitet (i 

Topphälsa som riktar sig mot kvinnor), medan Body (som vänder sig till män) framställer 

manlighet som lika med strikthet, seriositet, enbart en kropp utan själ, full kroppskontroll med 

extrem träning, allvarsamhet och disciplin. Intressant och utmärkande ur studien är dock resu-

ltatet kring hur just Topphälsa och Body vänder sig till olika kön och förstärker dessa 

stereotypa könsskillnader. Tidigare forskning visar även hur retoriken i media understödjer 

medelklassen och ignorerar sociala faktorer som betydande för hälsan (Gough, 2006). Detta är 

även något som tydligt framkom ur resultatet genom diskursen individualism som påvisar hur 

varje individ, oavsett klass eller någon annan social faktor, framställs kunna uppnå perfekt 

hälsa och framgångar i livet och detta med hjälp av den mentala inställningen. Sociala strukt-

urer ignoreras helt som en betydande aspekt för individers valmöjligheter.  
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7.4 Slutsats 
Studiens frågeställning handlade om en undran hur hälsobudskap förmedlas i olika tidskrifter 

och vilka kropps- och livsstilsideal som uttrycks. Individen i tidskrifterna framställs som fri 

att skapa sin egen lycka och sina framgångar i livet utan hänsyn till sociala strukturer som 

påverkande av individens livssituation, men med en moralisk skyldighet att handla utifrån 

samhällets normer. Det framkom även att individen utsätts för en slags positivitetsterror att 

ständigt tänka positivt, som att det är det enda sättet att tänka och vara och uppnå välmående 

och framgång. Är du inte positiv så är du heller inte välkommen.  

Slutsatsen är även att det rör sig om tre distinkta typer av diskurser i tidskrifterna Aftonbladet, 

Topphälsa och Body. Aftonbladet sysslar främst med skrämselpropaganda och visar bilder på 

människor med total avsaknad av kontroll, i syfte att visa hur individen kommer att se ut om 

denne inte kontrollerar sin kropp på ett hälsosamt sätt. Det är äckel som visas här, för att 

avskräcka människan från ett ohälsosamt leverne. Den moraliska diskursen är mycket påtaglig 

och krampaktig här till skillnad från Topphälsa och Body. Topphälsa utgörs av lycka och 

enbart lycka. Tidningen riktar sig mot lyckliga personer som redan har en hälsosam livsstil. 

Här är det kvinnor, njutning, själsfrågor, träning och livskvalitet som står i centrum. De 

ohälsosamma individerna finns inte i denna värld. Kvinnan är en människa som ska njuta och 

vara lycklig. Att vara positiv är det som framställs som sättet man bör vara, ständigt. I 

tidningen Body är det extremt vältränade och starka män som konstrueras, med total kontroll 

över sina kroppar. De framställs som mer seriösa, lite bättre än andra och här finns ingen plats 

för oseriösa människor som är ute efter lycka. Avsaknaden av ohälsosamma personer är här, 

likt Topphälsa, totalt frånvarande.  

7.5 Självkritisk reflektion 
Fokus i denna studie har varit att undersöka hur hälsa och kropp representeras i tidskrifterna 

Aftonbladet, Topphälsa och Body, vilka dominerande föreställningar kring hälsa som förme-

dlas och hur dessa utgör ett socialt problem. En problematisk aspekt under analysprocessen h-

ar varit att välja ut de mest adekvata analysverktygen (som Fairclough tillhandahåller) i för-

hållande till studiens specifika forskningsfråga. Fairclough presenterar en mängd olika intress-

anta verktyg och var och en bidrar med något nytt och spännande inslag i en textanalys, där-

med har det krävts ett noggrant reflekterande kring vilka verktyg som bäst illustrerar det soci-

ala problemet som studien grundar sig på. Vidare så har de valda tidskrifterna erbjudit ett väl-

digt rikt material, vilket självklart varit bra, men det har även inneburit en svårighet med 

avgränsning av presenterat resultat till en lämplig mängd. Detta eftersom det varit viktigt att 

samtidigt exemplifiera resultatet väl och ge det rättvisa.  

Jag vill även återigen, som tidigare nämnts i avsnittet om resultatets kvalitet, betona att analy-

smaterialet och resultatet inte speglar en objektiv verklighet. Analysmaterialet är konstruerat 

av tolkande författare som bygger texterna på tidigare händelser och andra texter. Likväl har 

jag, utifrån mina erfarenheter och min position som kritisk diskursanalytiker, tolkat dessa tex-

ter på ett specifikt sätt. Resultatet är med andra ord en möjlig framställning av många andra 

och påverkad av mig som forskare, min position och min förförståelse. Jag har försökt vara så 

tydlig som möjligt i presenterandet av undersökningens tillvägagångssätt och genomgående 

använt metakommunikation för att göra studiens process och resultat så tillgänglig och gen-

omskinlig som möjligt för läsaren. Allt detta ingår i det reflexiva förhållningssätt som är my-

cket betydelsefull inom den diskursanalytiska metodansatsen. 

Naturligtvis så är det orimligt att studera det aktuella forskningsområdet i sin helhet under de 

förutsättningar som varit, men jag är väl medveten om att de val som gjorts vad gäller exemp-

elvis urval, teorier och metod inverkat på det resultat som utarbetats. Jag har dock försökt mo-
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tiverat mina val på ett tydligt sätt för att klargöra dess betydelse för resultatet och studien i sin 

helhet. Då materialet endast bestått av tidskrifterna Aftonbladet, Topphälsa och Body kan inte 

resultatet antas gälla för alla andra liknande tidskrifter. Dessa tidskrifter är dock bland de stö-

rsta och mest lästa i sina genrers, de når ut med sina hälsobudskap till otroligt många männi-

skor, vilket jag anser utgör en viktig anledning till att studera just dessa. Särskilt eftersom de 

är med och producerar samt reproducera de senmoderna hälsoidealen. Jag är även medveten 

om att de större teorierna om biopolitik och individualism, som använts för att tolka resultatet, 

begränsar sättet att tolka resultatet på då dessa endast utgör särskilda perspektiv av många 

som man som forskare skulle kunna anta i sin tolkning av medias representationer av hälsa.  

7.6 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnts fyller kritiska forskningsmetoder en mycket viktig funktion, för istället 

att enbart undersöka och redovisa beskrivningar av representationer av hälsa i media, så 

tillåter de oss att undersöka varför de specifika representationerna existerar, vem de existerar 

för, hur de fungerar och hur de möjligtvis kan motarbetas och förändras. Media är också ett 

betydelsefullt område att utforska just på grund av den makt de har att påverka människors 

syn på sig själva och sin hälsa. Denna studie bygger enbart på svenska tidskrifter som berör 

ämnet hälsa på olika sätt och det skulle vara intressant att studera internationella tidskrifter 

med ett jämförande perspektiv. Det skulle även vara av värde att studera hur representationer 

av hälsa förändrats över tid. Ett annat förslag på betydelsefull vidare forskning är att ta reda 

på hur människor själva realiserar de hälsobudskap och hälsoideal som de konfronteras med 

genom media och hur de konstruerar mening i förhållande till dessa. I vilken utsträckning tar 

människor emot och motstår de subjektpositioner som de erbjuds genom hälsodiskursen? 

Utifrån detta skulle det även kunna klarläggas i vilken omfattning människor står fast vid sina 

hälsovanor, hur deras identitet och livsstil påverkas av de hälsobudskap som förmedlas genom 

media och hur det möjligtvis skapar konflikt och motsättningar i människors vardagsliv. 
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BILAGA 2 
Aftonbladet 

Jessika, 29, gick ner 68 kilo 

 

Småbarnsmamman Jessika Andersson har alltid varit överviktig 

– men aldrig lyckats gå ner i vikt. 

– Jag kände att jag måste göra någonting drastiskt. Annars skulle 

jag bli en sjuk mamma som kanske inte skulle få vara med 

barnen hela livet. I dag har hon gått ner nästan halva sin vikt. 

I kvällens avsnitt av ”Aldrig mera fet” i TV3 berättar Jessika Andersson, 29 

från Kolmården, att hon alltid har velat gå ner i vikt. 

Vid ett par tillfällen har hon försökt börja träna, men gett upp efter några 

dagar. 

”Tråkig och sjuk mamma” 
När Jessika fick sina två barn kände hon att hon var tvungen att göra någonting 

drastiskt. 

– Annars skulle jag bli en tråkig och sjuk mamma som kanske inte skulle få vara 

med barnen hela livet, säger Jessika Andersson till Aftonbladet. 

Hon sökte till ”Aldrig mera fet” – och kom med. 

Under ett års tid har hon ändrat sina matvanor och börjat träna. 

– Det jobbigaste var den mentala omställningen. Jag var tvungen att hitta nya vägar 

och släppa rollen som överviktig som jag haft i så många år. 

Jessika fastnade för gruppträning och gick på alla möjliga sorters pass. 

 

Ser inte förändringen 
Hon ändrade sin kost och började med en soppdiet. 

Sammanlagt gick tvåbarnsmamman ner 68 kilo, från 147,7 till 79,9 kilo under ett års 

tid. 

– Jag ser inte den stora förändringen som alla andra ser. Många säger att de inte 

känner igen mig, säger Jessika Andersson. 

Hon tycker att hon har fått bra verktyg för hur hon ska kunna jobba vidare och hålla 

sin vikt. 

– Jag är inte orolig för att jag ska gå upp igen. Jag vet vad jag ska äta och vad jag 

inte ska äta och har hittat vardagsbalansen. 

Fotnot: ”Aldrig mera fet” sänds i TV3 klockan 20.00. 

EMMELIE WALLROTH 

mailto:emmelie.wallroth@aftonbladet.se?subject=Jessika,%2029,%20gick%20ner%2068%20kilo
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BILAGA 3 
Topphälsa 

 

Den nya dieten 

som lyfter ditt humör 

ÄT DIG GLAD PÅ TVÅ VECKOR! 
(OCH TAPPA 3 KILO PÅ KÖPET!) 
Kan man bli lycklig av en diet? Ja, visst är det möjligt. Med rätt  

mat kan du slippa deppdippar och lyfta humöret. Och dessutom 

går du ner i vikt! AV EVA GUSSARSSON FOTO GETTY IMAGES, DREAMSTIME 

Visste du att du kan bli gladare, piggare och må mycket bättre bara genom att välja viss typ av 

mat? Eller att du kan slippa humördippar genom att undvika att äta snabbmat och snabba 

kolhydrater? 

Nästan varje vecka kommer det nya rön om hur vi påverkas av vad vi äter, och senaste tiden har 

många av rapporterna handlat om hur maten påverkar humöret. Amerikanska läkarna Tyler 

Graham och Drew Ramsey har med den senaste forskningen skapat en ”happiness-diet”, en 

lyckodiet. Deras tanke är att rätt kost inte bara gör dig gladare, utan också smalare, eftersom den 

påverkar ämnesomsättningen positivt. Mår du bra, så blir det också lättare att gå ner i vikt och 

hålla vikten, resonerar de två läkarna. Varför inte prova själv? Om du följer Topphälsas lyckodiet 

kommer du på två veckor att märka skillnad. Du kan känna dig piggare, gladare, mer energisk – 

och slipper jobbiga trötthetsdippar som tar ner humöret. Och på köpet kan du tappa 2-3 kilo! 

DÄRFÖR FUNKAR DIETEN!  
1. Rätt kolhydrater  

ger stabilt humör 
Snabba kolhydrater triggar blodsockret och får det att åka berg- och dalbana. Du åker ner i svackor 

med låg självkänsla, trötthet och känslomässig överkänslighet. Att istället välja långsamma 

kolhydrater är alltså ett knep för att känna sig gladare. För kolhydrater behöver hjärnan ha som 

bränsle – för lite kolhydrater kan också göra dig deppig! 

2. Omega 3 

skyddar mot depp 
Forskare har kommit fram till att man kan äta så att kroppen har bra motståndskraft mot 

depressioner. I de länder där man äter mycket omega 3, som finns i bland annat fisk, valnötter och 

rapsolja, är risken mindre att drabbas. Omega 3 hjälper helt enkelt hjärnan att skydda sig mot 

stress – medan vitt socker, koffein och alkohol motverkar den processen (och därmed ökar risken 

för depressioner).  

3. Påverkar dina må 

bra-hormoner 
Det finns humör-boostar-mat som innehåller ämnen som påverkar kroppens signalsubstanser, 

bland annat serotonin och dopamin. För att de ska bildas i kroppen behöver du få i dig olika 

aminosyror som finns i olika typer av mat. Serotonin, som ibland kallas kroppens eget 

”lyckopiller”, verkar lugnande. För att serotonin ska bildas i kroppen behöver du få i dig tryptofan 

(som bland annat finns i ägg, kött, valnötter och pumpafrön). Dopamin, kroppens ”glädjehormon”, 

är verksamt i kroppens belöningssystem och påverkar också humöret. För att det ska produceras är 

det viktigt att äta tillräckligt med tyrosin (finns bland annat i kött, fisk, skaldjur, ägg, bönor och 

linser).  
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BILAGA 4 
Body (ett träningsprogram ingår också i artikeln, men här presenteras endast tillhörande text).  

 

8 VECKOR TILL TOPPFORM 

MAXA TILL MIDSOMMAR 
Kalendern ljuger inte. Det ÄR snart sommar. Hoppa på BODYs 8-

veckorskatapult till en anständig sommarform såklart!  

Gulp! Många är vi som i någon sorts godtrogen sinnesstämning inledde Projekt Beach 2013 

under vintern. Det märkliga var att det då var gott om tid. Oceaner av dagar som skulle ägnas åt 

träning och dietande, och en blick i spegeln då räckte för att förvissa oss om att vi absolut skulle 

hinna deffa klart innan sommaren. Morsning. Vi vet nu inte riktigt vad som har hänt, mer än att 

dagarna som stod till vårt förfogande av någon märklig anledning snart är slut. Midsommar är blott 

åtta veckor bort, och ska vi undvika att tvingas dansa runt majstången där inne i vassen så är det 

dags att sätta fart på riktigt.  

Bestäm dig 
Känns som en självklarhet, eller? Men är det verkligen det? Min erfarenhet säger att det absolut 

största hindret till om du ska lyckas i din formsträvan är din inställning. Hur mycket vill du 

verkligen det här? Är du beredd att göra avkall på både soffhäng, morotskaka och Ben & Jerry? Är 

du fast besluten att följa en given plan in i minsta detalj, och är du förberedd på hårt men härligt 

arbete? Om du svarar ja på alla dessa frågor, och dessutom menar det, så är det bara att kavla upp 

ärmarna och gå vidare. Grattis! 

Det finns som du ser inget utrymme för ”frosseridagar” i detta upplägg. I en så här kort och 

intensiv satsning så förstör de alltför mycket. Jag brukar såga så här till mina nära och kära: den 

som lider mest blir bäst. Och påfallande ofta stämmer det.  

Fokusera 
Att ”bara” förlora vikt, vilket är den överhängande uppgiften för alla kvällstidningsslukare, är 

inget för oss hårt tränande. Visst, vi vill göra oss av med fettet. Men vi vill samtidigt behålla så 

mycket av vårt surt förvärvade muskler som möjligt. Och det är här det blir svårt. Eller intressant, 

beroende på läggning. Grundregeln för all viktminskning är att hitta en negativ balans mellan intag 

och uttag när det gäller energi. Att göra av med mer än vi stoppar i oss, helt enkelt. Det är lite 

trickigt att hitta rätt balans, naturligtvis. En längre diet är vanligtvis behagligare. Där kan du känna 

efter, mäta dig och därefter ändra, fixa och trixa lite. Under en 8-veckors diet kan du glömma det. 

Här finns helt enkelt inte den tiden. Händer det ingenting på vågen eller i spegeln på två veckor, ja, 

då har du förlorat 2 veckor. Och hux flux är det bara 6 veckor kvar… Därför är det viktigt att du är 

med redan när skottet går.  

Brutal start 
Inget annat gäller. Det är av självklara anledningar betydligt lättare att ”åka dit” på kaloririka 

smaskigheter, vilka definitivt inte gagnar våra syften här, om vi har sånt hemma. En bra början på 

din dietsatsning är därför att rensa kyl och frys från eventuell skräpmat, glass och godis och allt 

annat som kan ligga där och fresta dig. Plocka därefter fram vågen och väg dig i nattkostymen 

varannan morgon direkt efter sängen. Då får du järnkoll. Bokför allt i en dagbok, eller 

veckokalender. Och med allt menar jag din vikt, ditt energiintag, men även alla dina träningspass 

och annat väsentligt. Det ger dig en bra översikt om vad som händer i din kropp, men framför allt 

så hjälper det dig att lära känna din kropp, med tonvikt på hur den reagerar i olika situationer. Om 

du tappar vikt alldeles för snabbt så behöver du antingen öka energiintaget en aning eller minska 

uttaget (kardioträningen) en smula. Och det rakt motsatta – går det inte tillräckligt snabbt så 

tvingas du öka kardion, och/eller minska kaloriintaget.  

Några förutsättningar 
Jag utgår från att du har en ”hel del” att tappa innan midsommar. Därför är alla träningsdoser 

nedan baserat på att maximal ansträngning är det som krävs. Skulle du vara i ett sånt gynnsamt 

läge att du är rätt nära målet redan (lyllo!) så får du justera mängden kardio därefter. Energiintaget 

är baserat på att du som man väger 90 kg, respektive 60 kg för dig som kvinna. Du får själv justera 

ditt intag efter din specifika vikt. Väger du mer än den angivna exempelvikten ökar du 
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kaloriintaget något, och vice versa. När det gäller kardioform så är det ett fritt val. Vill du knata 

promenader (min favorit) så är det såklart bra. Vill du hellre sitta på cykeln, småjogga en stund, 

eller ägna dig åt något annat pulshöjande så går det såklart lika bra. Det vi vill åstadkomma här är 

rätt och slätt ett ökat energiuttag.  

Styrketräning 
Den viktigaste faktorn för framgång är helt klart maten. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 

blott ”träna” sig smal. Min man brukar säga: ”Det tar en timme att bränna 400 kcal, men det tar 

bara fem minuter att äta det dubbla.”, och det säger en hel del. Vad som är det näst viktigaste är 

dock helt klart styrketräningen. Det är den som skickar de ack så livsviktiga signalerna till kroppen 

att den ska bibehålla och till och med förstärka musklerna. Det är främst styrketräningen som 

under kaloriunderskott (läs diet) utgör det anti-katabola inslag som gör att du helt enkelt har några 

muskler kvar när du är dietad och klar. I detta upplägg föreslås att du tränar många men korta pass. 

Min erfarenhet säger att det är betydligt enklare att uppbåda energi till kortare och mer intensiva 

ansträngningar bland stänger och hantlar än timlånga mastodonpass. Om du fungerar annorlunda 

och hellre vill träna på ett annat sätt under dessa veckor, fine. Det enda som är viktigt är att du 

tränar så hårt, tungt och intensivt som möjligt. 

Är du framme? 
Har du gjort vad du ska så här långt är sannolikheten stor att du är i avsevärt bättre form än för åtta 

veckor sedan (när denna tidning gavs ut). Som vi vet är livet mer än nådda milstolpar, så huruvida 

du nu är ”klar” eller inte avgör du själv. För egen del kan jag tycka att det känns stimulerande att 

försöka hitta en balanserad kost- och träningsnivå här, som gör att du kan hålla dig frisk, stark men 

samtidigt också i en riktigt bra sommarform. 

Valet är ditt! 

Trevlig sommar! 

 

Text: Carina Isaksson 

 

 


