
	

Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ät dig lycklig! 
En kritisk diskursanalys av kostrådgivning i tre hälsomagasin 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats, 11 januari 2018 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Handledare: Göran Eriksson 
Författare: Vanda Brandt och Ronja Ahlgren Törmoen 



	

Abstract 
Healthy eating has become an important subject in society, particularly in the media. Food 

has always been a complex area but in recent years it has become even more distinct. Based 

on a critical discourse analysis, the purpose of this study is to examine and disclose what 

discourses that appear in articles regarding dietary counselling in three swedish health 

magazines, ToppHälsa, MåBra and Womens Health & Wellness. Analyzing three articles in 

each magazine we identified several discourses. The most prominent is the discourse about 

wellbeing. The majority of the articles reproduce this discourse by associating healthy eating 

with wellbeing. As the research field is limited, this study contributes with findings in a area 

that still needs further research. 
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1. Inledning och bakgrund  

Att välja hälsosam mat har blivit allt viktigare och många av de val vi gör påverkas av den 

information vi får från mediernas texter och bilder. Under senare år har fokus på utseende, 

träning och hälsosam mat ökat väsentligt och det finns många trender, ideal och expertråd 

som berättar för oss vilken livsstil vi ska eftersträva för att passa in i samhället. Cederström 

och Spicer talar om wellnessyndromet som handlar om den press som finns i samhället att 

leva upp till det hälsosamma idealet och som leder till att människor får skuldkänslor, dåligt 

samvete och ångest. Numera är det inte längre ett val att vara hälsosam utan ses mer som ett 

moraliskt krav som människor förväntas förhålla sig till (Cederström & Spicer 2015, ss.13-

14). Vidare menar författarna att många människor inte längre äter mat för njutningens skull 

utan styrs av samhällets regler om vad som är hälsosamt att äta (Ibid. s.15). Mat och hur man 

ska äta har aldrig bara varit en ”materiell” fråga, det vill säga att mat bara ses som bränsle för 

kroppen. Det har alltid varit ett komplext område som associeras med identitet och social 

status men på senare år har detta blivit allt tydligare (Lewis 2008, s.49). Enligt Greene och 

Cramer har det under de senaste årtiondena skett en ”matexplosion” i medierna, det vill säga 

att det rapporteras och diskuteras mycket kring mat (Greene & Cramer 2011, s.4). Det finns 

dessutom många olika uppfattningar om vad som är hälsosamt ätande och hur en hälsosam 

livsstil ser ut vilket kan grunda sig i flera olika faktorer som till exempel kultur, etik, 

ekonomi, miljö, livsstil, bekvämlighet och identitet (Schaefer, Biltekoff, Thomas & Rashedi 

2016, ss.227-228). 

 

Enligt Jarlbro bidrar medierna till hur vi uppfattar vår omgivning samt vilka värderingar och 

erfarenheter vi besitter gällande omvärlden (Jarlbro 2006, s.8). Magasinformatet blev redan på 

slutet av 1800-talet ett ledande massmedium och är än idag, trots den ökande konkurrensen 

från andra medier, en mycket viktig källa för rådgivning och expertis (Lewis 2008, s.27). Det 

har på senare tid skett en förändring gällande rådgivning och expertis där i princip vem som 

helst med kompetens och ett stort intresse för ett visst område numera kan ses som expert. 

Tidigare tilldelades termen ”expert” endast dem med legitimerad kunskap inom ett visst 

område. Yrkesroller som till exempel forskare, läkare och advokater var bland få som kunde 

säga sig vara experter då de har en legitimerad utbildning inom ämnet. I jämförelse med den 

tidigare synen på expertis ser dagens medier annorlunda på expertis vilket har bidragit till 

uppkomsten av nya typer av livsstilsexperter (Ibid. s.2). Dessa livsstilsexperter går i dagens 
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medier under samma diskursiva kategori som andra legitimerade experter och ses som 

likvärdiga (Ibid. s.3). 

  

Den tidigare forskningen visar också att medierna har stor påverkan på oss människor och 

styr de idéer och uppfattningar vi har om samhället i stort. Medierna bidrar många gånger till 

att vi får en osund inställning både psykisk och fysiskt gentemot vad som är hälsosamt 

(Kyung Bo 2014 & Lopez-Guimera, Levine, Sanchez-Carracedo, Fauget 2010 & Will, 

Dickinson, Short, Comrie 2013). Tidigare forskning visar också att textens konstruktion 

spelar stor roll för hur individer uppfattar olika budskap (Cook, Reed, Twiner 2009 & 

Hojoon, Kyunga, Tae Hyun, Reid, Macias 2013). En tidigare studie visar dessutom att en idé 

om hälsa många gånger associeras med det yttre, det vill säga kroppsideal och utseende, 

istället för att hälsa associeras med välmående (Willis & Knobloch-Westerwick 2014). Då 

forskningsfältet gällande hur hälsosamt ätande kommuniceras i medier är begränsat blir vår 

studie särskilt viktig att genomföra. Vår studie är dessutom relevant och intressant att 

genomföra då den kommer bidra till att fylla den lucka som finns inom forskningsfältet, men 

även eftersom budskap kring mat och hälsa är något vi människor möter varje dag och som 

diskuteras mycket i dagens samhälle. Ur ett medie- och kommunikationsperspektiv är det 

intressant att undersöka och synliggöra vilka diskurser som förekommer i artiklar gällande råd 

och expertis om hälsosamt ätande i hälsomagasin då forskning visar att medier har stor 

påverkan på oss människor.  

1.1 Syfte & forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i en kritisk diskursanalys är syftet med vår studie att undersöka och 

synliggöra vilka diskurser som förekommer i artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt 

ätande i hälsomagasinen Topphälsa, MåBra och Womens Health & Wellness. 

 

Våra forskningsfrågor är: 

● Hur konstrueras expertis och hur tilldelas experterna auktoritet genom text i 

artiklarna? 

● Vilken identitet tilldelas läsaren och hur tilltalas läsaren för att skapa en relation 

mellan text och läsare i artiklarna? 

● Vilka idéer om hälsosamt ätande kommuniceras genom text och bild i artiklarna och 

hur kommuniceras dessa idéer? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inledning ger läsaren en introduktion och bakgrund till vårt valda ämne, det vill 

säga råd och expertis om hälsosamt ätande. Vidare förs en diskussion om det begränsade 

forskningsfältet som leder vidare till uppsatsens syfte samt forskningsfrågor. Därefter följer 

kapitlet Tidigare forskning. Här presenteras den tidigare forskning som vi hittat inom 

forskningsfältet. Forskningsfältet gällande hur hälsosamt ätande kommuniceras i medier är 

begränsat och vi har därför försökt hitta tidigare forskning som ligger så nära vårt ämne som 

möjligt och som kan ge stöd åt vår studie. I den forskning som vi har hittat inom 

forskningsfältet har vi kunnat urskilja tre teman som vi presenterar för att ge läsaren en 

helhetsbild över hur forskningsfältet ser ut. Vidare presenteras den teori och teoretiska 

bakgrund som är relevant för uppsatsen, vilka är kritisk diskursanalys och populär expertis. 

Kapitlet ger läsaren en bättre förståelse för analysen och resultatet av studien samt slutsats och 

avslutande diskussionen. Därefter presenteras den metod som uppsatsen utgår ifrån där vi 

redogör för de analysverktyg som används i analys- och resultatkapitlet samt hur vi tänker 

tillämpa dessa verktyg, det vill säga vårt tillvägagångssätt. Vår studie utgår från en kvalitativ 

metod där vi med hjälp av en kritisk diskursanalys kommer analysera textens alla nivåer. Då 

vi dessutom avser att analysera tillhörande bilder och andra visuella element i samband med 

texterna kommer vi att använda oss av verktyg hämtade från en multimodal kritisk 

diskursanalys som ett komplement till den kritiska diskursanalysen. I kapitlet Analys och 

resultat kommer vi sedan att analysera de valda artiklarna och föra en diskussion över de 

resultat vi fått fram samt besvara våra forskningsfrågor. Uppsatsen kommer att avslutas med 

en slutsats och avslutande diskussion, en sammanfattning samt förslag på fortsatta studier 

inom området. 

2. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskning som vi har hittat inom forskningsfältet. I vår 

genomgång av tidigare forskning har vi kunnat urskilja tre teman som är särskilt 

betydelsefulla för forskningsfältet. Dessa teman är mediernas påverkan, textens konstruktion 

och hälsoideal. Det första temat berör den påverkan medierna har på oss människor och hur 

de styr de idéer och uppfattningar vi har om samhället i stort. Det andra temat berör den 

avgörande rollen textens konstruktion har för hur individer uppfattar olika budskap. Det tredje 

temat berör det hälsoideal som många gånger förmedlas i medier där fokus ofta ligger på 

kroppsideal och utseende. Forskningsfältet är som tidigare nämnt begränsat och vi har därför 
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försökt hitta tidigare forskning som ligger så nära vårt ämne som möjligt och som kan ge stöd 

åt vår studie. För att samla in material till tidigare forskning har vi gjort litteratursökningar i 

databasen Communication & Mass Media Complete. Detta för att säkerställa att de 

vetenskapliga artiklarna har en medie- och kommunikationsvetenskaplig anknytning. Då vissa 

artiklar inte gick att öppna i Communication & Mass Media Complete använde vi oss även av 

databasen Google Scholar för att få tillgång till dessa. För att hitta artiklar inom området 

hälsosamt ätande använde vi oss av sökord som ”diet*”, ”ideal”, ”health*”, ”food*”, ”healthy 

eating”. För att hitta artiklar som berör hur olika medier kommunicerar för att påverka oss 

människor använde vi oss av sökord som ”media*”, ”impact”, ”effect*”, ”magazine*”, 

”communication*”, ”media” och ”influence”. Många av dessa sökord har vi använt i 

kombination med varandra. För att hitta artiklar som berör vårt ämne och metod har vi även 

valt att använda oss av sökorden ”CDA” och ”critical discourse analysis” i kombination med 

sökord gällande hälsosamt ätande. Då vi märkte att sökord på svenska inte gav oss några 

träffar inom ämnet har vi under processen endast använt oss av engelska sökord. 

2.1 Mediernas påverkan 

Den tidigare forskningen visar att medierna har stor påverkan på oss människor och styr de 

idéer och uppfattningar vi har om samhället i stort. Kyung Bo undersökte i sin studie vilket 

inflytande medier har på kvinnors syn på dieter och samhällets norm om hur den ideala 

kroppen ska se ut. Genom studien ämnade forskaren att få en bättre förståelse för hur kvinnor 

identifierar, tolkar och reflekterar över mediernas budskap gällande dieter och kroppsideal 

och hur detta i sin tur påverkar individers beteende (Kyung Bo 2014, ss.283-284). För att 

kunna få en bättre förståelse för detta använde sig forskaren av en narrativ analys, en slags 

intervjumetod. I detta fall intervjuade forskaren kvinnorna för att få möjlighet att ta del av 

deras berättelser där de fick dela sina unika erfarenheter och förhållningssätt gällande ämnet 

ifråga (Ibid. s.286). Forskaren ställde ett antal frågor som var öppna för diskussion och som 

berörde synen på kroppsideal och hälsosamt ätande samt hur medierna bidrar till hur 

kvinnorna uppfattar dessa budskap. Frågorna handlade bland annat om vad som var deras 

motivation till att gå ner i vikt, deras uppfattning om hur den perfekta kroppen ska se ut och 

hur synen på hälsosamt ätande hänger ihop med deras mediekonsumtion (Ibid. ss.286, 288). 

Utifrån intervjuerna gjorde forskaren sedan en tematisk analys där han placerade intervjuernas 

utfall efter olika förutbestämda teman som till exempel motivation för att gå ner i vikt, 

pressen från samhället att ha den ideala kroppen samt uppfattningen om hur medier bidrar till 
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att påverka. Resultatet visar att kvinnorna har liknande uppfattningar gällande normen om att 

kvinnor ska vara smala och hålla sig i form för att passa in i samhället och att medier är en 

stor bidragande faktor till denna uppfattning. Resultatet visar dessutom att pressen från 

medier att uppnå dessa ideal bidrar till att flertalet av kvinnorna mår psykiskt dåligt (Ibid. 

s.299). 

 

I likhet med Kyung Bo (2014) undersökte Lopez-Guimera, Levine, Sanchez-Carracedo och 

Fauget vilken effekt medier (tv och tidningar) har på kvinnors kroppssyn och hur medierna 

bidrar till att skapa en skev inställning och ohälsosam syn gällande kosthållning hos kvinnor 

(Lopez-Guimera et al. 2010, ss.387, 389). Syftet med studien var att kritiskt granska tidigare 

vetenskapliga studier som redan finns inom forskningsfältet för att klargöra effekterna av 

mediernas påverkan samt identifiera vilka individer som är mest sårbara (Ibid. s.389). 

Forskarna använde sig av metanalys som metod där de kritiskt granskar tidigare vetenskapliga 

studiers resultat för att kunna dra en slutsats om hur forskningsfältet ser ut (Ibid. s.392). 

Resultatet visar att kvinnor är de som främst påverkas om de exponeras för medier upprepade 

gånger och att medier är den främsta källan för information och budskap gällande kroppsideal 

och hälsosamt ätande. Pressen från medier att äta hälsosamt och leva upp till de kroppsideal 

som finns i dagens samhälle får många unga kvinnor att må psykiskt dåligt (Ibid. s.406). Trots 

att det finns en hel del forskning inom området konstaterar forskarna att det fortfarande finns 

behov av att bedriva forskning inom området, då det ofta inte framgår vilka faktorer som 

spelar roll för att en individ ska påverkas, det vill säga hur medierna påverkar. Istället handlar 

den forskning som redan finns till stor del om att medierna påverkar (Ibid. s.409).  

  

En annan studie som visar att medierna har stor påverkan är den som Wills, Dickinson, Short 

och Comrie (2013) har gjort. De undersökte i sin studie hur konsumenter och hälsoexperter 

uppfattar budskap i artiklar gällande hälsosam respektive ohälsosam mat och hur detta i sin 

tur påverkar deras matkonsumtion (Wills et al. 2013, ss.221, 224-225). Studien utgick från en 

kvalitativ metod där forskarna använde sig av åtta fokusgrupper och intervjuat hälsoexperter. 

De gjorde även en diskursanalys för att analysera artiklarna som konsumenterna och 

hälsoexperterna fått ta del av. De åtta fokusgrupperna bestod av konsumenter, experter inom 

hälsofrämjande, dietister och hälsoexperter (Ibid. ss.223-224). I diskursanalysen undersökte 

författarna material på webbsidor och i magasin som riktade sig till både hälsoexperter, 

dietister och konsumenter som var skrivna och publicerade av exempelvis 

välgörenhetsorganisationer, regeringen eller kommersiella organisationer (Ibid s.225). 
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Resultatet visar att konsumenter och hälsoexperter ansåg att det finns behov av att förbättra 

informationen gällande hälsosamt ätande som riktar sig till både konsumenter och 

hälsoexperter. Detta eftersom den information som finns om hälsosamt ätande i medier inte 

alltid är entydig och många gånger ses som förvirrande, värdeladdad och motsägelsefull (Ibid. 

ss.234-235). På grund av att den information som finns i medier gällande mat inte alltid är 

entydig resulterar det i att konsumenterna har svårt att avgöra vad som faktiskt är hälsosam 

respektive ohälsosam mat. Vidare leder detta till att många individer äter mat de tror är 

hälsosam trots att den kanske inte är det (Ibid. ss.227, 234). 

2.2 Textens konstruktion 

Tidigare forskning visar dessutom att textens konstruktion spelar stor roll för hur individer 

uppfattar olika budskap. Val av ord, begrepp och språk bidrar till att texter får olika mening. 

Cook, Reed och Twiner (2009) undersökte i sin studie tanken bakom diskurser gällande 

ekologisk mat i reklam, på produktetiketter och förpackningar samt hur människor uppfattar 

och påverkas av dessa diskurser. Studien grundar sig i den växande ekologiska matdebatten, 

det vill säga att det diskuteras mycket kring ekologisk mat och att fler väljer att handla 

ekologiskt. Den växande ekologiska marknaden har gjort det allt svårare för producenter och 

säljare att veta hur långt de ska gå i sin marknadsföring för att just deras produkter ska sälja 

(Cook et al. 2009, s.151). Studien utgick från två olika metoder, intervjuer och fokusgrupper. 

De intervjuade 16 livsmedelsintressenter som var ansvariga för kommunikationen på olika 

organisationer som marknadsför ekologisk mat. Intervjuerna var nödvändiga för studien då de 

ville få bättre insikt om historien bakom val av ord och meningsuppbyggnader. Utöver 

intervjuerna använde sig forskarna av åtta fokusgrupper där människor med olika bakgrund 

fick analysera och diskutera produktetiketter och reklam gällande ekologisk mat. Detta för att 

kunna se vilken effekt marknadsföringen av ekologisk mat har på människor. Slutligen 

transkriberade forskarna materialet och kunde med hjälp av ordbehandlingsprogram analysera 

ord- och ordkombinationer på olika ekologiska livsmedelsprodukter samt texter gällande 

ekologisk mat (Ibid. s.154). Resultatet av studien visar att oavsett vem producenten är bakom 

marknadsföringen av de ekologiska produkterna så använder de samma typ av språk för nå ut 

med sitt budskap för att påverka individer till konsumtion. Tanken bakom språket som ofta 

används är att det ska vara känslosamt, berättande och poetiskt. Producenter antar att ett 

sådant språk lätt kan påverka konsumenterna (Cook et al. 2009, s.151). Resultatet från 

fokusgrupperna visar att deltagarna ställer sig kritiska till det språk som används vid 
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marknadsföring i allmänhet då de anser att information gällande ekologisk mat ofta är otydlig 

och oenhetlig. Dessutom anser deltagarna i fokusgrupperna att de inte alls påverkas lika 

mycket som producenterna kanske tror av de standardtekniker som finns för marknadsföring 

(Ibid. s.151). 

 

I likhet med Cook, Reed och Twiner (2009) undersökte Hojoon, Kyunga, Tae Hyun, Reid och 

Macias (2013) också textens konstruktion. De studerade ifall olika typer av hälso- och 

näringsrelaterade (HNR) begrepp som till exempel ”benefit-seeking” och ”risk-avoidance” 

förekommer i reklamannonser i hälsomagasin som riktar sig till kvinnor. De undersökte 

dessutom i vilken utsträckning begreppen förekommer samt vilken effekt dessa har på 

kvinnors uppfattning om reklam för livsmedelsprodukter (Hojoon et al. 2013, ss.587-588). 

Livsmedelsproducenterna använder sig av begreppet ”benefit-seeking” för att marknadsföra 

produktens hälsosamma fördelar medan begreppet ”risk-avoidance” används för att betona att 

en specifik produkt undviker ohälsosam risk. Benefit-seeking kan beskrivas som ett begrepp 

som trycker på produktens hälsosamma fördelar. Exempel på benefit-seeking kan vara: 

”tillsatt vitamin” eller ”kalcium bygger starka ben”. Risk-avoidance däremot kan beskrivas 

som ett begrepp som betonar att en specifik produkt undviker ohälsosam risk. Exempel på 

risk-avoidance kan vara: ”fettfri” eller ”minskar risken för benskörhet” (Ibid. s.592).  

 

Studien utgick ifrån Elliot´s (2008) teori distinction between approach and avoidance 

motivation, som menar att människor tenderar att reglera sitt beteende utifrån positiva 

budskap. Enligt Elliot (2008) använder livsmedelsprodcucenternas olika hälso- och 

näringsrelaterade påståenden som påverkar människor att ha en viss åsikt om en produkt 

(Hojoon et al. 2013, s.591). För att undersöka om och i vilken utsträckning begreppen 

förekom använde sig forskarna av en kvantitativ metod där de med hjälp av en 

innehållsanalys undersökte 633 livsmedelsannonser från sju olika hälsomagasin från 

september år 2007 till år 2009, som riktar sig till kvinnor. De delade upp livsmedelsprodukter 

och hälso- och näringsrelaterade påståenden i olika kategorier för att kunna koda det 

insamlade materialet (Ibid. ss.594-595). För att undersöka effekten av hälso- och 

näringsrelaterade påståenden fick 407 kvinnor delta i två experiment (Ibid. s.600). Resultatet 

av studien visar att en stor användning av begreppet ”risk-avoidance” i de livsmedelsannonser 

som undersöktes, speciellt när det fanns krav på att skriva ut näringsinnehållet i produkten. 

Begreppet ”risk-avoidance” förekom speciellt i produktkategorier som anses vara 

ohälsosamma och mindre näringsrika (Ibid. ss.599-600). Resultatet av experimenten visar att 
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båda begreppen, ”benefit-seeking” och “risk-avoidance” ökar de kvinnliga deltagarnas tro om 

att en produkt är hälsosam (Ibid. s.607). 

2.3 Hälsoideal 

Hälsoideal kan framträda på många olika sätt. Ofta ligger fokus på kroppsideal och utseende i 

medierna, vilket är något Willis och Knobloch-Westerwick (2014) kommer fram till i sin 

studie. Syftet med studien var att undersöka hur budskap gällande kroppsideal och 

viktminskning framställs i hälso- och fitnessmagasin för kvinnor (Willis et al. 2014, s.323). 

De sökte bland annat svar på om artiklar med information om kroppsideal och viktminskning 

i hälso- och fitnessmagasin för kvinnor omnämner innehåll relaterat till utseende i större 

utsträckning än innehåll relaterat till hälsa och välmående (Ibid. s.325). De var också 

intresserade av att veta vilka motivations- och beteendenormer gällande kroppsideal som 

förmedlas i redaktionellt innehåll i magasinen (Ibid. s.326). Forskarna undersökte fem hälso- 

och fitnessmagasin som riktar sig till kvinnor, där de genom en kvantitativ metod analyserade 

5075 sidor där ungefär hälften bestod av redaktionellt material (Ibid. ss.326-327). För att 

kunna få svar på de uppställda hypoteserna och forskningsfrågorna utgick forskarna från ett 

antal olika kategorier för att kunna kategorisera sidorna i magasinen som de sedan kodade 

(Ibid. s.327). Resultatet av studien visar att det redaktionella innehållet i magasinen fokuserar 

mer på utseende och kroppsideal än hälsa och välmående. Det redaktionella materialet i 

magasinen ger en bild av att en hälsosam person är någon som är smal och vältränad. 

Magasinen främjar träning som en faktor för att förbättra sitt utseende och för att gå ner i vikt 

i större utsträckning än träning som en faktor för välmående (Ibid. s.329). Dessutom visar 

resultatet att 27 procent av det redaktionella materialet i magasinen fokuserar på hälsosamt 

ätande som en faktor för att förbättra sitt utseende, det vill säga för att bli smal, sexig och 

vacker (Ibid. s.327). 

2.4 Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att medierna har stor påverkan på oss människor 

och styr de idéer och uppfattningar vi har om samhället i stort. Därför anser vi att det är 

intressant att undersöka på vilket sätt medierna påverkar, det vill säga vilka språkliga verktyg 

som används för att nå ut med ett visst budskap. Hälsa och mat är dessutom två ämnen som 

det diskuteras och rapporteras mycket om, inte minst i medier. Genom tidigare forskning kan 

vi också se att hälsoideal framträder i de artiklar som analyserats genom att fokusera mer på 
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utseende och kroppsideal än hälsa och välmående, där en smal och vältränad kropp förknippas 

med att vara hälsosam. Beroende på vem som skriver och vilken typ av material som 

undersöks kan hälsoideal kommuniceras på många olika sätt. Vad ses egentligen som 

hälsosam mat? Ska man äta hälsosamt för att bibehålla en sund livsstil eller handlar det mer 

om att nå samhällets norm om idealkroppen? Beroende på vilka hälsoideal som 

kommuniceras kan det få olika konsekvenser för samhället i stort. Till exempel visar den 

tidigare forskningen att medierna många gånger bidrar till att vi får en osund inställning både 

psykisk och fysiskt gentemot vad som är hälsosamt. Tidigare forskning visar även att textens 

konstruktion spelar stor roll för hur individer uppfattar olika budskap, det vill säga att val av 

ord, begrepp och språk bidrar till att texter får olika mening. 

 

Med hjälp av en kritisk diskursanalys är syftet med vår studie att undersöka och synliggöra 

vilka diskurser som förekommer i artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt ätande. 

Den kritiska diskursanalysen är en metod som låter oss gå in på djupet och analysera textens 

alla nivåer (Machin & Mayr 2012, s.209). Den forskning som pågår inom forskningsfältet 

består av både kvantitativa och kvalitativa studier. Då vi konstaterat att forskningsfältet är 

begränsat har vi valt att redogöra för både kvantitativa och kvalitativa studier. Forskningen är 

relevant då de teman vi redogör för ovan ger stöd åt vårt syfte och problemformulering. Vår 

studie blir dessutom särskilt viktig att genomföra då den delvis kommer att bidra till att fylla 

den lucka som finns inom forskningsfältet. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att presentera begreppet populär expertis och kritisk diskursanalys 

som teori. Populär expertis är viktigt att redogöra för då begreppet ringar in det vi ska 

analysera, det vill säga artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt ätande i hälsomagasin. 

Inom den kritiska diskursanalysen kommer vi redogöra för diskursbegreppet, språkets 

funktion för att vidare gå igenom de fem gemensamma dragen för de kritisk diskursanalytiska 

angreppssätten. I metodkapitlet kommer vi sedan att presentera och beskriva de konkreta 

analysbegrepp och verktyg som är viktiga för vår analys. 
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3.1 Populär expertis  

Enligt Lewis (2008) växte populär expertis fram redan på 1800-talet och framåt som ett 

resultat av ett flertal dramatiska sociala förändringar i anknytning till moderniteten där många 

människor vände sig till experter inom olika områden för vägledning och råd. 

Livsstilsexpertis är således ett resultat av den senmoderna utvecklingen, som till exempel den 

ökande individualiseringen och privatiseringen av tidigare allmänna, statliga företag (Lewis 

2008, s.26). Tidigare tilldelades termen ”expert” endast dem med legitimerad kunskap inom 

ett visst område. Personer med yrkesroller som till exempel forskare, läkare och advokater var 

bland få som kunde säga sig vara experter då de har en legitimerad utbildning inom ämnet. 

Förr var skiljelinjerna mellan legitimerade experter och självlärda individer med kompetens 

inom ett visst område stor. I jämförelse med den tidigare synen på expertis ser dagens medier 

annorlunda på expertis. Nu för tiden kan i princip vem som helst med kompetens och ett stort 

intresse för ett visst område ses som expert. Det kan vara allt från kockar till 

trädgårdsspecialister och stylister. Lewis anser att dagens medier engagerar sig alltmer för att 

lära människor i samhället hur man på bästa sätt hanterar sin vardag. Detta genom råd från 

experter gällande allt från heminredning, stil och skönhet till hälsa och mat (Ibid. s.2). Fokus 

på att dela med sig av sin kompetens till allmänheten har bidragit till uppkomsten av nya 

typer livsstilsexperter (Ibid. s.2). Dessa livsstilssexperter går i dagens medier under samma 

diskursiva kategori som andra legitimerade experter och ses som likvärdiga (Ibid. s.3). 

 

Livsstilsråd fungerar inom dagens medier som ett ramverk för hur vi anpassar oss till olika 

situationer i vardagen och hur vi väljer att organisera och leva våra liv (Lewis 2008, s.5). 

Överflödet av den information som cirkulerar runt i medier gällande livsstilsråd leder till att 

människor tenderar att vända sig till dessa nya livsstilsexperter då det är lätt att känna en 

närhet och tillit till dem (Ibid. s.12). Dessa nya livsstilsexperter kan till exempel vara 

kändisar, journalister, tv-kockar och medieprofiler med ett stort antal supportrar och 

sympatisörer (Ibid. s.56). På senare år har det dessutom skett en explosion av råd och expertis 

gällande mat (Ibid. s.49). Dietisten har alltid varit den yrkesroll som spelat stor roll för 

förståelsen för mat och dess inverkan på kroppen genom åren. Dietisten har i uppdrag att lära 

ut vad för typ av mat och vilken mängd mat man ska äta för att bibehålla en hälsosam livsstil. 

Tidigare sågs de utbildade dietisternas råd och expertis om mat som det enda trovärdiga. Hur 

man väljer att se på de nya experternas auktoritet baseras inte idag bara på vetenskap som det 

var förr utan även på individens status, personlig utstrålning och livserfarenhet. Ett exempel 
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på nya livsstilsexperter kan vara kända profiler som får uttala sig i magasin om livsstil och 

hälsa (Ibid. s. 54).  

3.2 Kritisk diskursanalys som teori 

Diskursanalys ses enligt Bergström och Boréus som både en teori och en metod. Därför 

kommer de att beskrivas separat för att uppsatsen ska få en tydligare struktur. Inom 

diskursanalys studeras olika samhällsfenomen, där fokus ligger på språket. Det finns flera 

inriktningar inom diskursanalys men alla ser på språk- och språkanvändning på ett 

gemensamt sätt. Språket speglar inte endast verkligheten utan bidrar även till att forma den 

(Bergström & Boréus 2005, ss.305-306). Inom kritisk diskursanalys avser man att undersöka 

hur olika maktförhållanden framträder i diskurser. Kritiska diskursanalytiker är intresserade 

av varför och hur språkliga särdrag produceras samt vilka eventuella ideologier som kan ligga 

bakom texter. Inom kritisk diskursanalys är språkbruket centralt där det handlar om att 

analysera den språkliga konstruktionen bakom texter. Detta för att kunna se sambandet mellan 

texter och sociala och kulturella strukturer samt processer i samhället (Machin & Mayr 2012, 

ss.4-5). Vi har valt att utgå ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys då hans 

angreppssätt anses vara det mest utvecklade för att bedriva forskning inom samhälle, 

kommunikation och kultur (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s,66). 

3.2.1 Diskursbegreppet 

Diskursbegreppet definieras enligt Winther Jørgensen och Phillips som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000 

s,7). Diskurs syftar till en viss typ av social praktik i en specifik kontext som har med 

språkanvändning att göra. Sociala praktiker handlar om vilka sätt människor gör saker i 

samspel med varandra. Det kan till exempel handla om konventioner, handlingsmönster och 

vanor som kan vara tämligen regelstyrda (Bergström & Boréus 2005, s.17). Enligt 

Faircloughs kritiska diskursanalys utformar diskurser inte bara sociala identiteter utan bevarar 

dessutom redan existerande sociala relationer (Ibid. s.321). Fairclough menar dessutom att 

diskurser har tre funktioner. En relationell- , identitets- och ideationell funktion. Den 

relationella funktionen innebär att diskurser bidrar till att skapa relationer mellan olika 

grupper. Identitetsfunktionen innebär att diskurser skapar och upprätthåller olika identiteter. 

Vidare bidrar skapandet av identiteter till att forma relationer (Fairclough 1992, s.64). 

Slutligen innebär den ideationella funktionen att texter ger uttryck åt världen och dess 

processer och relationer. Med utgångspunkt i dessa funktioner menar Fairclough att man ska 
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rikta in sig på två dimensioner när diskurser ska analyseras. Den första dimensionen är den 

kommunikativa händelsen där språk kommuniceras genom till exempel en artikel i ett 

magasin, ett tal eller en intervju. Den andra dimensionen är diskursordningen som handlar om 

den totala användningen av olika diskurstyper inom en social domän eller social institution 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.73). 

3.2.2 Språkets funktion 

Språk och specifikt texter har två huvudfunktioner. Språket bidrar först och främst till att 

uttrycka idéer och tankar. Producenten av texten kan använda språket för att uttrycka sin 

uppfattning av verkligheten. När olika föreställningar visar sig i texter kallas det för texternas 

innebördsaspekt. För det andra används språket i sociala relationer individer emellan, till 

exempel om man vill uttrycka eller informera om något. Språket används således inte bara för 

att reflektera utan även för att agera, vilket den interpersonella aspekten handlar om. De två 

textaspekterna kännetecknas av att språket är ett socialt system (Bergström & Boréus 2005, 

s.16). Många diskursanalytiker ser på språk på samma sätt och menar att språket bidrar till 

den sociala konstruktionen i samhället. Det både formar och formas av samhället (Machin & 

Mayr 2012, s.4). 

																																																																																																																																															

	3.2.3 Fem gemensamma drag 

Inom kritisk diskursanalys använder man olika tillvägagångssätt och teorier för att kritiskt  

granska relationerna mellan diskurs och kulturell samt social utveckling i olika sociala 

kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.66). Hos de kritisk-diskursanalytiska 

angreppssätten går det att urskilja fem gemensamma drag. Dessa gemensamma drag utgår 

från lingvisterna Norman Fairclough och Ruth Wodak. För det första präglas samhället av 

språk och diskurs. I dagens samhälle ses produktion av texter och mottagningen respektive 

tolkningen av texter, det vill säga konsumtionen, som en viktig och betydelsefull struktur för 

social praktik. Dessa texter bidrar till att forma den sociala världen, det vill säga att de ger 

uttryck åt kulturer och normer hos människan (Ibid. s.67), till exempel om vad som är 

hälsosamt att äta. För det andra är diskurser både konstituerande och konstituerade, vilket 

innebär att de bidrar till att forma vår omvärld och samtidigt formas diskurser utifrån 

omgivningens värderingar, kultur, erfarenheter och normer. Diskurs speglas av sociala 

strukturer och processer. Språk som diskurs anses inom den kritiska diskursanalysen som en 
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typ av handling där vi människor kan ha en inverkan på omvärlden. Språk som diskurs anses 

även som en typ av handling som är historiskt och socialt situerad (Ibid. ss.67-68). 

 

För det tredje ska språkbruk analyseras empiriskt i sociala sammanhang (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s.68). Det vill säga att den kritiska diskursanalysen ska åstadkomma en 

tydlig textanalys av språket i social samverkan som grundar sig i erfarenhet (Ibid. s.68). För 

det fjärde kan diskurser i olika sammanhang bidra till att reproducera och skapa ojämlika 

förhållanden av makt mellan sociala grupper. Sociala grupper kan till exempel vara kvinnor 

och män, mindre respektive större etniska grupper och sociala klasser. Resultatet av dessa 

effekter ses som ideologiska effekter. Den kritiska diskursanalysens uppgift är att fastställa 

diskursens roll i den sociala världen. Målet är att bidra till social förändring när det gäller 

exempelvis ojämlika maktförhållanden (Ibid. s.69). För det femte ser inte den kritiska 

diskursanalysen sig själv som neutral eftersom metoden utgår från ett kritiskt angreppssätt. 

Det kritisk-diskursanalytiska angreppssättet är till fördel för de undertryckta grupperna i 

samhället eftersom det är till för att genomskåda hur olika diskurser i samhället spelar roll för 

att upprätthålla ojämlika maktförhållanden i samhället. Den kritiska diskursanalysen 

engagerar sig politiskt och jobbar för social förändring där målet är att maktförhållandena i 

samhället ska bli mer jämlika (Ibid. s.70). 

3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan populär expertis beskrivas som ett fenomen där det uppstått en ny 

syn på expertis. Nu för tiden kan i princip vem som helst med kompetens och ett stort intresse 

för ett visst område ses som expert (Lewis 2008, s.2). Man behöver alltså inte längre ha en 

legitimerad utbildning för att ses som expert inom ett visst ämne. I denna studie är det viktigt 

för oss att redogöra för begreppet populär expertis då det ringar in det vi ska analysera, det 

vill säga artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt ätande i hälsomagasin. Kritisk 

diskursanalys som teori kan beskrivas som en teori som intresserar sig för varför och hur 

språkliga särdrag produceras samt vilka eventuella ideologier och maktstrukturer som kan 

ligga bakom texter. Inom kritisk diskursanalys är språkbruket centralt där det handlar om att 

analysera textens språkliga konstruktion. Detta för att kunna se sambandet mellan texter och 

sociala och kulturella strukturer samt processer i samhället (Machin & Mayr 2012, ss.4-5). 

För att kunna besvara våra frågeställningar samt tolka det valda materialet har vi valt att utgå 

ifrån ett kritisk diskursanalytiskt synsätt. Då vi vill studera textens konstruktion för att 
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undersöka och synliggöra vilka diskurser som förekommer i artiklar gällande råd och expertis 

om hälsosamt ätande är det relevant för oss att utgå från kritisk diskursanalys som teori. Den 

kritiska diskursanalysen som teori bidrar till att vi kan få en bättre förståelse för vilka idéer 

om hälsosamt ätande som finns i samhället. 

	

4. Metod 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av den form av kritisk diskursanalys som utvecklats 

av Norman Fairclough med inriktning på den tredimensionella modellen (se figur 1). Vi 

kommer dessutom att använda oss av verktyg hämtade från multimodal kritisk diskursanalys 

som ett komplement till den kritiska diskursanalysen. Enligt Norman Fairclough finns det 

några allmänna egenskaper som gör att det går att skilja kritisk diskursanalys från andra typer 

av analyser och forskning. Inom kritisk diskursanalys analyserar man systematiskt relationen 

mellan diskurs och andra komponenter av sociala strukturer och förlopp i samhället. Metoden 

är inte bara beskrivande utan också normativ och går in mer på djupet i diskursen (Fairclough 

2010, ss.10-11). 

4.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Faircloughs tredimensionella modell låter oss gå in på djupet för att analysera textens alla 

dimensioner. Enligt Fairclough kan den tredimensionella modellen användas för att beskriva 

den kritiska diskursanalysen (Bergström & Boréus 2012, s.375). Fairclough ser alla typer av 

språkbruk som kommunikativa händelser. De kommunikativa händelserna har tre 

dimensioner. Dessa är textens egenskaper, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.74). Alla tre dimensioner inom modellen spelar stor 

roll för att kunna analysera diskurser (Bergström & Boréus 2012, s.375). Den första 

dimensionen riktar in sig på att undersöka den grammatiska strukturen på texten, det vill säga 

vilka egenskaper texten har. Den andra dimensionen riktar in sig på den diskursiva praktiken. 

Där ligger fokus på att studera hur en text är producerad, hur den konsumeras och hur den 

distribueras. Den tredje och sista dimensionen riktar in sig på hur texten och den diskursiva 

praktiken förhåller sig till den sociala praktiken, det vill säga i ett större socialt sammanhang 

(Ibid. s.375). Nedan beskriver vi alla tre dimensioner separat där vi mer ingående redogör för 

de begrepp och verktyg som är viktiga för vår analys. 
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Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 2010, s.133). 

 

Textens egenskaper 

I den första dimensionen analyseras textens egenskaper. Detta genom att studera hur diskurser 

textuellt blir till verklighet. När man har kartlagt detta går det att komma fram till sin egen 

tolkning och ge stöd åt denna. För att kunna undersöka textens egenskaper finns det ett antal 

olika redskap att använda sig av (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.87). I Faircloughs 

textanalyser ligger fokus på lingvistiska analysredskap, det vill säga språkliga analysredskap. 

Inom den kritiska lingvistiken undersöks bland annat användningen av modalitet i en text, ett 

begrepp som är viktig för vår analys (Bergström & Boréus 2012, s.376). Modalitet undersöker 

en talares grad av instämmande i ett påstående (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.87). 

Beroende på användningen av modalitet i en text påverkar detta trovärdigheten samt hur 

mycket makt avsändaren tilldelas (Machin & Mayr 2012, s.190). Det finns olika former av 

modalitet och en som är specifikt viktigt för vår analys är sanningsmodalitet som handlar om 

att avsändaren instämmer helt i sitt påstående (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.88). Då 

vi ska analysera artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt ätande är det intressant att se 

hur avsändaren konstruerar texten för att framstå som trovärdig och auktoritär.  

 

På den textuella nivån talar även Norman Fairclough om tre dimensioner. Dessa är 

representation, identiteter och relationer. Representation handlar om hur verkligheten, världen 

eller händelser representeras eller beskrivs i texten (Fairclough 1995, ss.5, 58). Ett begrepp 

som vi använder när vi analyserar artiklarnas representation är mentala processer. Mentala 

processer kan beskrivas som ”känslo” processer och delas in i tre kategorier. I vår analys är de 

två första kategorierna av betydelse. Den första kategorin är kognition och innehåller verb 
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som tänka, veta eller förstå. Den andra kategorin är tillgivenhet och innehåller verb som 

förklarar känslor, till exempel gilla, ogilla eller att vara rädd. Mentala processer hjälper oss 

människor att få en insikt i individers känslor eller sinnesstämningar (Machin & Mayr 2012, 

s.107). Man kan säga att mentala processer bjuder in oss till att uppleva en viss persons 

känslor. Det är viktigt att veta att en text inte bara berättar för oss vad som har hänt, eller vad 

vi ska göra, men också hur vi upplever och känner saker (Ibid. s.108). Machin och Mayr 

menar att i vissa områden av social praktik är användandet av känslor viktigare än 

användandet av händelser. I livsstilsmagasin riktade till kvinnor är det vanligt att läsaren blir 

tillsagd vad denne kommer att känna och att vissa specifika känslor är självklara för en viss 

handling. Magasinen uttrycker sig alltså ofta som att de vet vad läsaren har för känslor. 

Vidare menar författarna att olika kategorier av deltagare i texter ofta associeras med olika 

typer av känslor. I reklam är det vanligt att konsumenternas karaktärsdrag visar sig genom 

känslor som bygger på att behöva något eller eftersträva något medan annonsörernas känslor 

visar sig genom förståelse men även ett vetande, det vill säga att man har kunskap om något. 

Annonsörerna positionerar sig själva i denna ”känslosits” för att visa att de kan uppfylla 

konsumenternas behov och önskemål genom deras förståelse och kunskap (Ibid. ss.108-109).  

 

Identiteter handlar om vilka identiteter som skapas genom texten och hur de medverkande i 

texten beskrivs som individer eller som en del av en grupp (Fairclough 1995, ss.5, 58). Ett 

begrepp som bidrar till identitetsskapande och som är viktig för vår analys är personifiering 

som i sin tur bidrar till att synliggöra om en deltagare eller talare framträder tydligt i en text. 

Fördelen med att använda sig av personifiering är att det framgår tydligt vem som står 

ansvarig för en viss handling eller ett visst uttalande. Detta leder till att risken för 

misstolkning eller missförstånd minskar och chansen för tillit ökar gentemot avsändaren, 

talaren eller deltagaren i en text (Machin & Mayr 2012, ss.79-80). Hederstitlar är ett annat 

begrepp som är viktigt att titta på när man studerar konstruktionen av identiteter i en text. 

Hederstitlar är termer som visar på en viss grad av befattning eller en roll som kräver en viss 

respekt, som till exempel ”domare”, ”president” eller ”expert”. Genom användningen av 

hederstitlar framstår talaren eller personen i fråga som mer viktig och auktoritär. Det går att 

strategiskt minska en persons nivå av auktoritet genom att utesluta hederstiteln vilket gör att 

personen framstår som mer alldaglig (Machin & Mayr 2012, s.82). Det sista begreppet vi har 

tittat på inom identiteter är supression (undertryckande) som innebär att det inte bara är 

viktigt att analysera vad som finns i en text utan också vad som inte finns (Ibid. s.85). 
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Frånvaro av personer, element eller aktiviteter i en text kan tyda på att producenten inte vill 

att läsaren ska tänka på just dessa (Ibid. s.39).  

 

Relationer handlar om vilka relationer som skapas genom texten, mellan avsändare och 

mottagare. Det handlar även om läsarens närhet till texten, det vill säga om läsaren uppfattar 

texten som formell eller informell (Fairclough 1995, ss.5, 58). Pronomen du kan användas för 

att skapa närhet till läsaren. Du-tilltal bidrar till att bjuda in läsaren och gör det lättare för 

läsaren att ta till sig textens budskap (Forsberg 2016, s.23). Pronomen vi kan användas för att 

skapa samhörighet med läsaren på olika sätt. Användning av pronomen som vi, oss och dem 

kan bidra till att människor ställer sig för eller emot vissa specifika idéer. Textproducenter 

kan framställa deras egna idéer som våra idéer och på så sätt skapa ett gemensamt andra, som 

står i motsats till dessa gemensamma idéer. Fairclough (2000, s.152) menar att begreppet vi är 

vagt, det vill säga att användningen av vi kan få olika betydelser beroende på hur man väljer 

att använda det (Machin & Mayr 2012, s.84). Användningen av pronomen vi i en text kan 

bidra till att både inkludera samt exkludera läsaren. Pronomen vi kan alltså antingen skapa en 

samhörighet mellan avsändare och mottagare eller tvärtom, skapa avstånd till läsaren genom 

användandet av vi i relation till dem. Vi kan få olika mening beroende på sammanhanget. Det 

kan användas för att uttrycka sig om till exempel vi i Sverige som nation eller vi människor i 

allmänhet (Moberg & Eriksson 2013, s.320). 

 

Metaforer och liknelser är två begrepp som Bergström och Boréus tar upp inom den 

lingvistiska textanalysen och som också är viktiga för vår analys (Bergström & Boreus 2005, 

s.263). När man använder sig av metaforer överför man betydelse från det man känner igen 

och är bekant med till det mindre erfarenhetsbaserade, det vill säga det man uppfattar endast 

via tanken (Ibid. ss.264-265). Liknelser ligger nära metaforer och handlar om en tankemässig 

och bildlig överföring. Liknelser beskriver något med andra termer än vad det är för att 

förstärka effekten av ett sammanhang (Ibid. s.265). 

 

Diskursiv praktik 

I den andra dimensionen studeras den diskursiva praktiken genom att studera hur en text är 

producerad och hur den konsumeras. De flesta diskursanalytiker riktar fokus mot att 

undersöka produktionen av texter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.85). Produktionen 

studeras genom att till exempel titta på interdiskursivitet (Ibid. s.86). Interdiskursivitet 

redogör för diverse diskurser inom och mellan olika diskursiva ordningar, det vill säga vilka 
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diskurser texten bygger på (Ibid. ss.77, 86). Flera olika diskurser inom en diskurs visar på hög 

interdiskursivitet medan få diskurser inom en diskurs visar på låg interdiskursivitet (Ibid. 

s.86). Hög interdiskursivitet visar vidare på förändring, medan låg interdiskursivitet visar på 

att det bestående reproduceras (Ibid. s.87). 

 

Social praktik 

I den tredje dimensionen studeras den sociala praktiken som är den yttersta av tre boxar i 

Faircloughs tredimensionella modell. I analysdelen ska den sociala praktiken slutligen 

placeras i förhållande till textens egenskaper och den diskursiva praktiken. Genom att 

analysera relationen mellan den bredare sociala praktiken och den diskursiva praktiken vill 

man undersöka om den diskursiva praktiken upprätthåller diskursordningen eller om den 

diskursiva praktiken omformar diskursordningen och bidrar till social förändring. Dessutom 

är tanken att undersöka om den diskursiva praktiken leder till ideologiska konsekvenser, det 

vill säga om den bidrar till att förstärka ojämlika maktförhållanden i samhället eller om den 

bidrar till att konstruera verkligheten och sociala relationer på ett innovativt sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.90). 

4.2 Multimodal kritisk diskursanalys 

Då vi dessutom avser att analysera bilder (i samband med texter) kommer vi att använda oss 

av verktyg hämtade från multimodal kritisk diskursanalys som komplement till den kritiska 

diskursanalysen. Inom multimodal kritisk diskursanalys analyserar man inte bara text utan 

även andra visuella element (Machin & Mayr 2012, ss.6-7). På samma sätt som det går att 

analysera text går det även att analysera det visuella och på så sätt avslöja bakomliggande 

betydelser och ideologier som ligger till grund för det vi ser (Ibid s.7). Bilder bidrar till att 

skapa mening till texter och kan användas för att uttrycka och beskriva det avsändaren vill nå 

ut med genom en viss text (Ibid s.9). Visuell kommunikation, precis som diskurs, formar och 

formas av samhället. Inom multimodal kritisk diskursanalys är man inte speciellt intresserad 

av de visuella semiotiska valen i sig, utan mest på vilket sätt de spelar en roll i 

kommunikationen av maktrelationer. Semiotiska val i en bild tillåter den som analyserar att 

visa mer tydligt hur valen skapar mening lika mycket som vad de menar (Ibid s.10).  

 

När man utgår från en multimodal kritisk diskursanalys beskriver och analyserar man vissa 

specifika detaljer i det visuella materialet (Machin & Mayr 2012, s.8). De specifika detaljer 
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som vi kommer att studera närmare i vår analys är symboler, färg, ljussättning och storlek 

(Ibid. ss.54-56). Symboler handlar om att särskilda element i bilder kan symbolisera något. 

Dessa symboler kan till exempel vara vikten av att ha en kvinna istället för en man på bilden 

när man ska nå ut med ett visst budskap eller faktumet att alla på bilden ler. Beroende på vilka 

symboler som visar sig i bilden får det konsekvenser för hur bilden uppfattas (Ibid. s.54). En 

annan detalj som kan påverka hur en bild uppfattas är färg. Varma färger såsom orange och 

röd samt hög kontrast i bilden ger ett mer inbjudande intryck medan kalla färger såsom blå 

och vit ger ett mindre inbjudande intryck av bilden. Olika typer av ljussättning i bilder 

påverkar också hur de uppfattas. Hög ljussättning i en bild lockar många gånger ögat och gör 

att bilden blir mer tydlig. En bild som utstrålar mycket ljus uppfattas många gånger som 

skinande (Ibid. s.55). Avslutningsvis är storleken av ett element i en bild eller storleken av 

bilden i sig en viktig detalj i det visuella materialet. Beroende på hur stor en bild är kan den 

framstå som extra viktig. Även storleken i relation till andra visuella element i samma bild 

kan indikera att något är mer betydelsefullt än det andra (Ibid. s.54). 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi i en första fas analyserat textens 

egenskaper inom Faircloughs tredimensionella modell. Där har vi tittat närmare på begreppen 

modalitet, representation, identiteter, relationer, metaforer och liknelser i alla nio artiklar för 

att få en övergripande bild över materialet. I en andra fas har vi valt ut exempel, det vill säga 

utdrag från artiklarna, som på bästa sätt illustrerar resultat från vår analys. I en tredje och sista 

fas har vi presenterat de resultat vi fått fram genom att studera begreppen. Resultatet har 

sedan diskuterats i en större kontext för att se vilka diskurser texterna bygger på och om de 

bidrar till att reproducera eller rekonstruera den aktuella diskursordningen. 

4.4 För- och nackdelar med kritisk diskursanalys 

Det finns ett flertal forskare som riktar kritik mot kritisk diskursanalys. De menar att kritisk 

diskursanalys är en övning i att tolka, inte analysera. Det blir svårt att få fram en rättvis bild 

av verkligheten eftersom kritisk diskursanalys baseras på tolkningar som är svåra att mäta då 

alla människor tolkar olika (Machin & Mayr 2012, ss.208-209). Ett annat problem med kritisk 

diskursanalys är ”...oklarheterna om konsekvenserna av skiljelinjen mellan det diskursiva och 

det icke-diskursiva” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.93). Det finns inga klara direktiv 

för hur stor mängd social analys eller sociologiska teorier som är nödvändiga. Detta resulterar 
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i att det blir svårt att veta vilket angreppssätt eller vilken teori som är lämplig att använda 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.93). Metoden har även fått kritik för att den inte är 

tillräckligt intellektuell och alldeles för kvalitativ, selektiv och ofullständig. Slutligen menar 

forskare att metoden strävar för mycket efter social förändring. Nackdelarna med den kritiska 

diskursanalysen gäller även den multimodala kritiska diskursanalysen (Machin & Mayr 2012, 

ss.208-209). Även om det finns nackdelar med kritisk diskursanalys finns det fortfarande ett 

flertal forskare som ställer sig positivt till kritisk diskursanalys. En fördel med att utgå ifrån 

en kritisk diskursanalys är den Toolan (1997) tar upp. Han menar att kritisk diskursanalys är 

den första metoden som går in på djupet och fokuserar på att analysera eventuella 

maktstrukturer och ideologier som kan ligga bakom diskurser (Machin & Mayr 2012, s.209). 

En annan fördel enligt Winther Jørgensen och Phillips är att den kritiska diskursanalysen ses 

som den metod som är mest utvecklad för studier om samhälle, kultur och kommunikation 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.66). I vår studie använder vi oss av multimodal kritisk 

diskursanalys som ett komplement till den kritiska diskursanalysen. Fördelen med att utgå 

från en multimodal kritisk diskursanalys är att bilder bidrar till att skapa mening till texter och 

kan användas för att uttrycka och beskriva det avsändaren vill nå ut med genom en viss text 

(Machin & Mayr 2012, s.9). 

4.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Tillförlitlighetsbegreppet utgörs av fyra delkriterier och vi kommer här att diskutera tre av 

dem, trovärdighet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera i relation till vår studie 

(Bryman 2008, s.354). Utöver tillförlitlighetsbegreppet kommer vi att diskutera studiens 

generaliserbarhet. Då det kan finnas flera olika beskrivningar av den sociala verkligheten 

handlar trovärdighet om i vilken utsträckning andra människor tror på och accepterar 

forskarens beskrivning av den sociala verkligheten. För att kunna skapa hög trovärdighet i 

resultaten är det viktigt att forskningen utförs enligt de regler som föreligger. Resultaten bör 

dessutom rapporteras till de människor som inkluderas i den sociala verklighet som forskaren 

studerat. Detta eftersom det är dessa som avgör om forskaren fått rätt uppfattning om den 

sociala verkligheten (Ibid. ss.345-355). En studies transparens, det vill säga studiens 

genomskinlighet, är viktig för att stärka trovärdigheten. Detta innebär vidare att en bra 

forskning ska vara möjlig att både diskutera och kritisera. Det är bättre som forskare att föra 

upp eventuella svagheter i forskningsprocessen till diskussion än att försöka dölja problemen 

(Ahrne & Svensson 2015, s.25). Vi anser att vår trovärdighet är relativt hög då vi i vår studie 



	 21	

har varit noga med att följa de regler som finns för kvalitativ forskning. Vi har varit överens i 

våra tolkningar och inte delat upp analysen av materialet oss emellan. Vi har dessutom varit 

tydliga med att vårt material är begränsat och fört upp metodproblem, det vill säga nackdelar 

med kritisk diskursanalys. Vi har dock inte rapporterat studiens resultat till de människor som 

är en del av den sociala verklighet som vi har studerat, det vill säga journalisterna som skrivit 

artiklarna, experterna som har fått uttala sig i artiklarna eller till magasinens läsare, vilket 

bidrar till att trovärdigheten inte kan bli hundra procent säkerställd. 

 

Pålitlighet innebär inom kvalitativa studier att forskaren bör ha ett granskande synsätt, det vill 

säga att forskaren ska se till att det finns en fullständig och tydlig redogörelse av alla moment 

i forskningsprocessen. Dessutom ökar pålitligheten om forskaren låter en utomstående person 

granska för att sedan bedöma kvaliteten på studiens genomförandeprocess. Genom att 

säkerställa att studien har hög pålitlighet bidrar det till att studien får högre kvalitet (Bryman 

2008, s.355). Att kunna styrka och konfirmera handlar om att forskaren försöker garantera att 

hon eller han agerat i god tro, det vill säga att forskaren inte ska låta personliga värderingar ha 

en inverkan på själva genomförandet av undersökningen samt slutsatserna man drar från 

denna (Ibid. s.355). Vår studiens pålitlighet ökar genom att vi har gjort en tydlig redogörelse 

för alla steg i forskningsprocessen samt att vi har försökt vara så objektiva som möjligt i våra 

tolkningar. Det blir dock problematiskt att uttala oss om att studiens pålitlighet är hög, dels då 

vi inte låtit en utomstående person bedöma kvaliteten på genomförandet av vår studie och dels 

då vi inte med hundra procent säkerhet kan säga att vi inte påverkats av personliga 

värderingar. Som tidigare nämnt i för- och nackdelar med kritisk diskursanalys (se punkt 4.3) 

kan vi inte heller uttala oss om att våra resultat är de enda rätta eftersom alla människor tolkar 

olika beroende på bakgrund, som kan grunda sig i olika faktorer.  

 

Generaliserbarhet handlar om att man ska kunna ”säga något om en större population eller en 

annan miljö än just den som har studerats” (Ahrne & Svensson 2015, s.26). Möjligheten till 

generalisering kan påverka i vilken utsträckning studien är viktig och relevant. Kritiker menar 

att det kan vara svårt att generalisera till andra miljöer då kvalitativa studier ofta består av ett 

urval av material eller individer som är alldeles för avgränsat (Ibid. s.369). Generalisering 

inom kvalitativ forskning handlar mer om huruvida studiens resultat är möjliga att föra över 

på andra miljöer eller individer som på något sätt liknar det man undersökt i sin studie. Det är 

dessutom vanligare att göra en så kallad teoretisk generalisering inom kvalitativ forskning. 

Istället för att relatera resultatet av studien till specifika objekt som till exempel situationer, 
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miljöer eller personer relateras resultaten till gemensamma teoretiska begrepp och ramverk 

(Ibid. s.27). Då vi har valt att endast analysera tre svenska hälsomagasin blir det svårt att 

generalisera studiens resultat till en större population eller en annan miljö, vilket är något som 

vi var medvetna om när vi påbörjade vår studie. För att kunna generalisera studiens resultat 

till alla hälsomagasin i Sverige hade vi behövt analysera alla dessa. Vårt syfte med studien är 

inte att kunna generalisera resultaten till en annan miljö eller en större population utan istället 

försöka synliggöra vad som kan ses som mer generella diskurser i samhället gällande 

hälsosamt ätande, det vill säga att göra en mer teoretisk generalisering.  

5. Material och urval 

När man ska välja ut studiens empiriska material är det viktigt att fundera över exakt vad man 

vill undersöka (Ahrne & Svensson 2015, s.22). “Man kan se dessa val som val av olika 

sociala miljöer där det man är intresserad av att studera kan tänkas förekomma” (Ahrne & 

Svensson 2015. s.22). Dessa miljöer kan till exempel vara olika typer av organisationer som 

idrottsföreningar och företag eller som i vårt fall specifika magasin. När kvalitativa metoder 

diskuteras benämner man ofta dessa miljöer som olika ”fall”. Det finns i huvudsak två olika 

strategier som man kan utgå ifrån när man ska välja vilka fall man vill undersöka. I vår studie 

har vi tagit hjälp av den första strategin som handlar om att de miljöer man väljer ut ska vara 

så lika varandra som möjligt vilket bidrar till att det då är större chans att resultatet får förhöjd 

säkerhet. Nackdelen med att endast undersöka resultatet från ett fall är att det inte med 

säkerhet går att avgöra om det är något speciellt med just detta fall (Ibid. s.22). Vi har valt att 

analysera artiklar i de tre hälsomagasinen Topphälsa, Må bra och Womens Health & Wellness 

eftersom alla går under samma genre och är av liknande fall. Värt att nämna är att vårt 

material ändå är begränsat då vi endast kommer analysera nio artiklar i tre olika magasin. 

Innan vi valde ut studiens material gick vi igenom flera stora svenska hälsomagasin för att få 

en överblick över innehållet. Därefter valde vi ToppHälsa, MåBra och Womens Health & 

Wellness då dessa hade material som var bäst anpassat för att kunna genomföra vår studie, det 

vill säga att artiklarna omfattar råd och expertis om hälsosamt ätande. Magasinen är dessutom 

tre av de största hälsomagasinen i Sverige. Detta baserar vi på 

marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo:s räckviddsrapport ORVESTO® Konsument 

2017:1 som har sammanställt räckvidden för analoga och digitala medier under månaderna 

januari till april år 2017. Företaget Kantar Sifo arbetar med olika marknadsundersökningar 

som sedan sammanställs i rapporter som är öppna för allmänheten att ta del av. Rapporterna 
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går under det gemensamma namnet ORVESTO. Varje år genomför företaget bland annat 

räckviddsmätningar, radioundersökningar och tekniska trafikmätningar inom flera områden. 

Magasinet Womens Health & Wellness har enligt Kantar Sifo:s räckviddsrapport nått ut till 

63 000 läsare både genom print och e-tidningar under månaderna januari till april (Kantar Sifo 

2017). Womens Health & Wellness grundades i Sverige den 1 januari år 2017 då Aftonbladet 

Wellness och Womens Health, två av Sveriges största hälsomagasin, gick ihop och blev ett 

och samma magasin (My news desk 2016). I Kantar Sifo:s rapport benämns därför magasinet 

AB Wellness. Magasinet Topphälsa har enligt rapporten nått ut till 114 000 läsare både 

genom print och e-tidningar. Magasinet MåBra har enligt rapporten nått ut till 253 000, både 

genom print och e-tidningar (Kantar Sifo 2017). 

 

De valda magasinen har vi kunnat ta del av genom webbplatsen Readly under kategorin hälsa 

och fitness. Readly är både en webbplats och en app som lanserades mars år 2013. De 

erbjuder ett stort utbud av både äldre och nyare svenska samt internationella magasin. I 

nuläget har Readly över 2400 magasintitlar med fler än 63 400 upplagor (Readly 2017). När 

vi sökte efter material till vår studie utgick vi från de kategorier magasinen var indelade efter. 

De kategorier som vi ansåg vara aktuella för en materialgenomgång var livsstil, mat & dryck 

samt hälsa & fitness då det är kategorier som på ett eller annat sätt berör vårt valda ämne, 

hälsosamt ätande. Under kategorin livsstil fanns magasin med inriktning på allt från resor, 

heminredning, samhällsfrågor till äventyr, medan kategorin mat & dryck främst innehöll 

magasin med recept och matinspiration. Vi valde därför att inte utgå från dessa kategorier då 

magasinen inte innehöll råd och expertis om hälsosamt ätande. Då vi vill analysera artiklar 

som berör råd och expertis om hälsosamt ätande ansåg vi istället att magasin inom kategorin 

hälsa & fitness var bäst lämpade att undersöka närmare. 

5.1 Målinriktat urval 

Kvalitativa forskare använder sig huvudsakligen av målinriktade eller målstyrda urval. Inom 

målinriktade urval har forskaren inte för avsikt att välja material eller deltagare till studien på 

ett slumpmässigt sätt. Målet med denna typ av urval är företrädesvis att strategiskt anpassa val 

av material utifrån studiens forskningsfrågor (Bryman 2008, ss.350, 392). 

 

De artiklar som valts ut från magasinen ToppHälsa, MåBra och Womens Health & Wellness 

berör råd och expertis om hälsosamt ätande då vi utifrån våra forskningsfrågor avser att 
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undersöka hur hälsosamt ätande kommuniceras. Då vi valt att analysera tre nummer från varje 

magasin var tanken från början att välja de senaste utgåvorna, alltså en tidsperiod på tre 

månader. Problemet som uppstod då var att innehållet i artiklarna i de tre senaste utgåvorna av 

varje magasin inte var passande för vår analys. Då vi ska undersöka råd och expertis om 

hälsosamt ätande har det varit viktigt för oss att välja artiklar som berör just detta ämne. 

Därför har vi valt att utgå ifrån en tidsperiod på sex månader istället för tre månader. Vi valde 

dock att sätta en gräns vid de senaste sex månaderna för att materialet skulle vara så 

uppdaterat som möjligt. Av de artiklar vi har analyserat har vi valt bort sidor bestående av 

tillhörande recept då dessa inte är relevanta för vår analys. I de artiklar där det funnits 

tillhörande bilder har vi även valt att analysera dessa då bilder, som tidigare nämnt, bidrar till 

att skapa mening till texter och kan användas för att uttrycka och beskriva det avsändaren vill 

nå ut med genom en viss text (Machin & Mayr 2012 s.9). 

5.2 De valda hälsomagasinen 

Magasinet Womens Health grundades i USA år 2005 och är världens största hälsomagasin för 

kvinnor (Rodale 2017). Magasinet, som har ett tydligt hälsofokus, finns även i Sverige och 

går här under namnet Womens Health & Wellness. Womens Health & Wellness grundades i 

Sverige år 2017. Magasinet ges ut åtta gånger per år och riktar sig till den aktiva kvinnan (My 

news desk 2016). 

 

Magasinet MåBra säger sig vara en av Sveriges största hälsomagasin med inriktning på kropp 

och själ (MåBra 2017). Magasinet, som riktar sig till kvinnor (Aller Media 2017), grundades 

år 1979 och ges ut 12 gånger per år (Tidningsbutiken 2017). Må bra har för avsikt att ge 

inspiration och råd till den som vill ta hand om sig själv och skriver huvudsakligen om 

motion, psykologi, mat och medicin (MåBra 2017). 

 

Magasinet Topphälsa är ett hälsomagasin som har som mål att peppa sina läsare att komma 

igång och hitta motivationen till att leva sunt (Topphälsa 2017). De vill inspirera kvinnor till 

att leva ett hälsosammare liv när det gäller att träna och äta rätt samt må bra i kropp och själ. 

ToppHälsa grundades år 2004 och ges ut 13 gånger per år. Målgruppen är kvinnor som vill ha 

råd och tips för att få en sundare livsstil (Tidningsbutiken 2017). 
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5.3 De valda artiklarna  

ToppHälsa artikel 1 (Nr 10, September 2017) - Maten som gör dig vackrare 

Artikeln handlar om vilken inverkan maten har på kroppen och det yttre, främst hyn. 

Genomgående i hela artikeln får Maria Ahlgren, som har skrivit boken Beauty food, uttala sig. 

 

ToppHälsa artikel 2 (Nr 11, Oktober 2017) - Maxad mat för bästa resultat 

Artikeln handlar om vikten av att äta när man tränar mycket men också vilken typ av mat och 

hur mycket man bör äta om man tränar hårt. I större delen av artikeln är det Linda Bakkman, 

som är näringsfysiolog, kostrådgivare och författare till boken Maten bakom resultaten, som 

får uttala sig. 

 

ToppHälsa artikel 3 (Nr 13, December 2017) - Kom i viktbalans i vinter 

Artikeln handlar om hur man ska komma i viktbalans under årets mörkaste månader, det vill 

säga oktober till januari. ToppHälsa ger råd och tips på hur man kan tänka för att hålla koll på 

sig själv och sina matmönster. Magasinet har låtit dietisten Karin Magnusson kommentera 

och ge sin åsikt om de råd de ger i artikeln. 

 

MåBra artikel 1 (Nr 10, Oktober 2017) - Oktoberlöftet fixar vikten! 

Artikeln handlar om att månadsskiftet september-oktober är den tid på året då man är som 

smalast. MåBra har sedan satt upp en strategi för hur man ska tänka och göra för att hålla sin 

vikt året om trots perioder med mer stillasittande och mer godsaker. Genom hela artikeln är 

det Lisbeth Stahre, doktor inom medicinsk vetenskap, som får uttala sig. 

 

MåBra artikel 2 (Nr 11, November 2017) - Gör slut med känsloätandet! 

Artikeln handlar om varför man ofta bedövar sina känslor med mat och hur man ska tänka för 

att inte göra det. Genomgående i artikeln är det Paul Mckenna, författare, föreläsare och 

kunnig inom området känslomässigt ätande, som får uttala sig. 

 

MåBra artikel 3 (Nr 12, December 2017) - Njut av julmaten - utan dåligt samvete 

Artikeln handlar om hur man ska tänka för att inte få dåligt samvete över allt man äter under 

julen. Genomgående i artikeln är det Maria Helander, beteendevetare, som får uttala sig och 

förklara varför man lätt får dåligt samvete över allt man äter under julen. Det är även hon som 

får ge råd och tips gällande hur man ska tänka för att det dåliga samvetet inte ska ta över. 
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Womens Health & Wellness artikel 1 (Nr 5, Augusti 2017) - Ät planetsmart! 

Artikeln handlar om att en vegetarisk kost gynnar både miljön och kroppen. Artikeln tar upp 

vilka olika val man kan göra gällande mat för att minska sin klimatpåverkan. I artikeln får 

både David Andersson, doktor på avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers i Göteborg 

och Monika Pearson, nutrionist som tidigare arbetade på livsmedelsverket uttala sig.   

 

Womens Health & Wellness artikel 2 (Nr 6, September 2017) - Bli blodsockersmart! 

Artikeln handlar om varför man ska äta på ett visst sätt samt vilken typ av mat man ska äta för 

att hålla blodsockernivån i balans. Genomgående i artikeln är det Kristina Andersson, 

näringsfysiolog och författare till boken Bli blodsockersmart, som får uttala sig. 

 

Womens Health & Wellness artikel 3 (Nr 7, Oktober 2017) - Ät dig lycklig! 

Artikeln handlar vilken påverkan kosten har för den psykiska hälsan. Genomgående i artikeln 

får vetenskapsjournalisten Henrik Ennart som har skrivit boken Happy food - om hur mat och 

lycka hänger ihop, uttala sig. 

	

6. Analys och resultat 
Vi har valt att disponera vår analys och vårt resultat tematiskt utifrån våra frågeställningar. De 

teman som vi redogör för i analysen har vi kunnat urskilja genom att studera begreppen 

modalitet, representation, identiteter, relationer, metaforer och liknelser inom textens 

egenskaper men även den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. Våra teman är 

Konstruktionen av expertis, Relationen mellan text och läsare och Idéer om hälsosamt 

ätande. Vi kommer under varje tema att föra en diskussion där vi diskuterar det vi kommit 

fram till och även besvara våra frågeställningar. 

 

6.1 Konstruktionen av expertis 
För att undersöka konstruktionen av expertis samt hur experterna tilldelas auktoritet har vi 

studerat identiteter inom textens egenskaper genom att använda oss av begreppen 

personifiering och suppression. Vi kommer även att analysera användningen av hederstitlar i 

artiklarna. Genom att titta på hur de medverkande i texten beskrivs kan vi urskilja hur 

identiteter konstrueras genom text i artiklarna. Vi har i flertalet av artiklarna kunnat se 

exempel på en mer traditionell typ av expertis som konstrueras genom att magasinen 
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presenterar experterna med legitimerade hederstitlar. Legitimerade hederstitlar som 

förekommer i artiklarna är beteendevetare, viktminskningsterapeut, näringsfysiolog och 

kostrådgivare. Vi kan även se exempel på en mer populär form av expertis som också 

konstrueras genom att magasinen presenterar experterna med hederstitlar men som inte är lika 

tydligt legitimerade. Icke legitimerade hederstitlar som förekommer i artiklarna är till 

exempel prisbelönad vetenskapsjournalist, författare, föreläsare och guru. Även om dessa 

experter inte är legitimerade inom ett visst område tilldelas de ändå en viss grad av auktoritet 

på grund av användningen av hederstitlar. För att ytterligare konstruera expertis och skapa 

auktoritet använder sig magasinen och experterna av imperativa satser, det vill säga 

uppmaningar. Nedan följer några exempel: 

 

” - Bestäm dig redan nu för hur du vill ha det” (MåBra 2017, Nr 12, December). 

 

”Utmana dig själv” (Womens Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti). 

 

”Håll vikten och lev längre” (Womens Health & Wellness 2017, Nr 6, 

September). 

 

Vidare i analysen ser vi att personifiering framträder genom att magasinen är tydliga med att 

visa vem som får uttala sig i artiklarna och att personen ifråga benämns vid namn. 

Användningen bidrar till ökad tillit gentemot avsändaren och minskar risken för missförstånd. 

Utdraget nedan är ett exempel: 

 

” - Bestäm dig redan nu för hur du vill ha det. Tänk att den här julen ska jag 

njuta. Så när du väl står där med chokladasken i handen så vet du att det är okej. 

Då behöver du inte ens fundera i några andra banor, säger Maria Helander” 

(MåBra 2017, Nr 12, December). 

 

Här konstrueras dessutom expertrollen genom att Maria Helander dels får uttala sig 

genomgående i artikeln och svara på de frågor som ställs och dels genom att magasinet 

MåBra är tydliga med att presentera hennes yrkesroll som beteendevetare och 

viktminskningsterapeut. I en annan artikel i magasinet ToppHälsa tilldelas Linda Bakkman 

expertrollen då magasinet benämner henne vid namn och dessutom redogör för hennes yrke 
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som näringsfysiolog och kostrådgivare. Hon är dessutom den som får uttala sig genomgående 

i hela artikeln, nedan följer ett exempel: 

 

 ” - Visst är det bra med kostråd för att minska välfärdssjukdomarna och antalet 

överviktiga, säger näringsfysiolog och kostrådgivare Linda Bakkman” 

(ToppHälsa 2017, Nr 11, Oktober). 

 

Förutom att hon är legitimerad inom området framgår det att hon har skrivit boken Maten 

bakom resultaten där hon ger råd och tips om hur man ska äta i samband med träning, vilket 

bidrar till att hennes roll som expert förstärks ytterligare. Genom att använda begreppet 

personifiering kan vi i en artikel från magasinet Womens Health & Wellness se att de 

presenterar näringsfysiologen och författaren Kristina Andersson som deras egen expert:  

 

”Ni har sett henne flera gånger förr – vår grymma expert Kristina Andersson. 

Näringsfysiologen och författaren som drar fulla hus på sina föreläsningar runt 

om i landet. Just nu är hon aktuell med boken Bli blodsockersmart” (Womens 

Health & Wellness 2017, Nr 6, September). 

 

Ordvalet grymma förstärker vår uppfattning av henne som expert, det vill säga att hon är 

mycket kompetent inom området näringsfysiologi. Att Kristina Andersson är författare till 

boken Bli blodsockersmart och föreläser runt om i landet bidrar också till att hennes auktoritet 

stärks. 

 

Vidare i analysen kan vi se exempel på den nya typen av expertis, populär expertis, där i 

princip vem som helst med kompetens och ett stort intresse inom ett visst område kan tilldelas 

rollen som expert och nuförtiden går under samma diskursiva kategori som andra legitimerade 

experter. I en av Womens Health & Wellness artiklar kan vi se att vetenskapsjournalisten 

Henrik Ennart tilldelas rollen som expert dels genom att magasinet låter hans uttalande 

dominera genomgående i artikeln och dels då de presenterar vad han heter och vilken 

bakgrund han har. I artikeln presenteras också boken Happy Food - om hur mat och lycka 

hänger ihop, som Henrik Ennart har skrivit, vilket ytterligare bidrar till att stärka hans roll 

som expert. Det som skiljer sig från den tidigare typen av expertis är att Henrik Ennart 

tilldelas rollen som expert trots att han inte har en legitimerad utbildning inom området utan 

endast är en vetenskapsjournalist som länge har intresserat sig för ämnet: 
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”Prisbelönta vetenskapsjournalisten Henrik Ennart har intresserat sig för det här 

ämnet och har djupdykt i det sedan tidiga 2000-talet. Det har under åren 

resulterat i många uppmärksammade artiklar i Svenska Dagbladet, där han 

arbetar till vardags, men även nu i boken Happy Food - om hur mat och lycka 

hänger ihop, som kommer ut nu i oktober” (Womens Health & Wellness 2017, Nr 

7, Oktober).  

 

Vidare i analysen kan vi i en av ToppHälsas artiklar se exempel på hur expertrollen 

konstrueras. Det står inte utskrivet vem Maria Ahlgren, som får uttala sig genomgående i 

artikeln, egentligen är eller om hon har någon utbildning inom ämnet. Vi anser ändå att hon 

tilldelas rollen som expert då magasinet låter henne tala genomgående i artikeln. Dessutom 

framstår hon som kompetent inom området i och med hennes tvärsäkra råd: 

 

”- Färgen i grönsaker, frukt och lax är starka antioxidanter som jobbar stenhårt 

för att skydda din skönhet mot sabotörer som UV-strålar, föroreningar och 

stress” (ToppHälsa 2017, Nr 10, September).  

 

I artikeln nämns det även att Maria Ahlgren är författare till boken Beauty food som handlar 

om att äta rätt mat för att få en vackrare och friskare hy. Detta bidrar ytterligare till att 

förstärka hennes roll som expert. Slutligen kan vi i en av artiklarna i magasinet MåBra se att 

Paul McKenna, som får uttala sig genomgående i artikeln, tilldelas en roll som expert inom 

området känslomässigt ätande då det är han som får ge råd om hur man ska tänka för att inte 

dämpa sina känslor med hjälp av mat. Vidare tilldelar magasinet Paul McKenna expertrollen 

då han i artikelns början benämns som författare, föreläsare men också en guru inom området 

känslomässigt ätande. Då magasinet väljer att benämna honom som en guru inom området får 

vi uppfattningen av att han är kunnig inom området känslomässigt ätande vilket stärker hans 

auktoritet. 

6.1.1 Diskussion 

Vi har genom att använda oss av begreppet identiteter fått en bättre förståelse för betydelsen 

av identitetsskapande och hur detta i sin tur påverkar trovärdigheten i artiklarna vi har 

analyserat. Sammanfattningsvis kan vi se att expertis konstrueras i alla artiklar, men på olika 

sätt. Vi kan dels urskilja en mer traditionell expertdiskurs där experten ifråga har en 



	 30	

legitimerad utbildning och en ny typ av expertdiskurs där de som får uttala sig i artiklarna 

tilldelas en expertroll även om de inte har en legitimerad utbildning. Att alla artiklar använder 

sig av någon typ av expert bidrar till att höja trovärdigheten samt stärka de budskap artiklarna 

vill förmedla. 

 

För det första konstrueras expertis genom användningen av hederstitlar. Hederstitlar visar på 

en viss grad av befattning eller att den som får uttala sig har en viss roll som inger respekt. 

För det andra använder sig experterna ofta av uppmaningar vilket bidrar till skapandet av 

auktoritet. De är inte blyga i sina råd utan är tydliga med vad läsaren behöver göra för att nå 

önskade resultat. För det tredje ser vi en användning av personifiering i alla artiklar som 

bidrar till en ökad tillit gentemot den som får uttala sig och därmed minskar risken för 

misstolkning eller missförstånd. Genom att benämna experterna vid namn anser vi att det 

skapas en närhet och personlig kontakt mellan avsändare och läsare som ökar trovärdigheten i 

artikelns budskap. Detta bidrar vidare till att vi kan urskilja en sanningsdiskurs, det vill säga 

att läsaren litar på att magasinen och experterna talar sanning. Dessutom har magasinen 

medvetet valt att ta med en expert i artikeln som framträder som individ istället för att 

magasinen själva endast uttalar sig. Om det inte framkommer tydligt vem det är som ger råd 

och expertis kan det uppstå osäkerhet gällande de råd som ges. 

 

Slutligen har vi lagt märke till att det genomgående i alla artiklar, både när det gäller den mer 

traditionella typen av expertis och den nya, populär expertis, bara är en expert som får uttala 

sig. Experten ger ofta tvärsäkra råd som får stå oemotsagda. Genom begreppet supression har 

vi kunnat synliggöra frånvaron av andra personer i texten. Magasinen har gjort ett aktivt val 

att inte låta två eller fler personer uttala sig i artiklarna då det kan bli svårare för läsaren att 

veta vem den ska lita på. Vi anser därför att trovärdigheten i artiklarna ökar då råden endast 

uttrycks genom ett synsätt. Det finns alltså inget annat synsätt att ta hänsyn till, det vill säga, 

inget som talar emot, det som förmedlas i artikeln. Avslutningsvis kan vi konstatera att 

expertis konstrueras genom att experterna tilldelas auktoritet. I en bredare social kontext ser vi 

att det på senare tid framträtt en ny typ av expertdiskurs genom uppkomsten av nya typer av 

livsstilsexperter inom dagens medier. Precis som studiens teoretiska bakgrund populär 

expertis konstaterar kan vi se att det håller på att ske en förändring gällande hur människor ser 

på expertis samt vilka personer som kan bli tilldelade en expertroll.  
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6.2 Relationen mellan text och läsare 

För att undersöka hur en relation mellan text och läsare skapas har vi tittat på begreppen 

identitet och relationer. Inom identiteter har vi tittat på vilka egenskaper som är specifika för 

läsaren samt vilken identitet läsaren tilldelas och inom relationer har vi tittat på hur läsaren 

tilltalas samt hur en samhörighet mellan text och läsare skapas. För det första har vi tittat på 

hur vilken identitet läsaren tilldelas. I de två utdragen nedan ser vi exempel på att läsaren 

tilldelas en identitet som okunnig. Användningen av ”visste du att” konstruktionen bidrar till 

att läsaren framstår som att denne är i behov av de råd magasinen och experterna besitter 

vilket skapar en hierarki dem emellan: 

 

”Ett vanligt misstag som många gör är att de börjar äta precis som vanligt efter 

en viktnedgång. Men faktum är att man måste äta mindre nu än tidigare, enligt 

vissa studier uppemot 30% färre kalorier, eftersom kroppen ställt in sig på en 

lägre förbrukning och hushåller med färre kalorier” (MåBra 2017, Nr 10, 

Oktober). 

 

”Visste du att en femtedel av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser 

kommer från maten?” (Womens Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti). 

 

Vidare framställs läsaren som en naiv person med svag karaktär som har svårt att kontrollera 

sitt matintag. Vi får uppfattningen att magasinen vill få läsaren att inse att ursäkter och osunda 

val inte håller i längden och att det därför är viktigt att börja ta kontroll över sina känslor och 

sitt tankesätt kring mat: 

 

”Det är viktigt att du ifrågasätter ditt sug - Varför vill du äta hela tiden? Varför 

är du sugen på en påse lösviktsgodis, trots att du precis åt middag? Är du 

verkligen hungrig eller är det snarare jobbiga känslor du vill komma tillrätta 

med?” (MåBra 2017, Nr 11, November). 

 

”När du möts av lockelser i form av energirik mat, snacks och godis, är det lätt att 

glömma att det är du som bestämmer vad och hur mycket du stoppar i dig. “Det 

är oförskämt att tacka nej”, “Alla andra tar mer”, “Det var så länge sedan jag 
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åt, så jag tar mycket”. Det är dina känslor som försöker förleda dig” (ToppHälsa 

2017, Nr 13, December). 

 

”Jo men alltså… det spelar ju ingen roll vad lilla jag gör”, “Jo men alltså… 

solsemestern vid jul då?”, “Jo men alltså… jag behöver proteinet från kött” 

(Womens Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att magasinen många gånger framställer läsaren som 

okunnig för att själva kunna kliva fram och visa sin kompetens inom området. För det andra 

har vi kunnat urskilja hur läsaren tilltalas samt hur en samhörighet mellan text och läsare 

skapas genom att titta på begreppet relationer. Relationer kan uttrycka sig genom att 

avsändaren använder sig av du-tilltal vilket vi har kunnat se i alla artiklar vi har analyserat. 

När vi har tittat på hur läsaren tilltalas har vi märkt att personliga pronomen är viktigt. 

Utdragen nedan visar tydliga exempel på du-tilltal: 

 

”Vill du bidra till att göra världen till en bättre eller sämre plats? Om du ändrar 

dina kostvanor idag kommer dem att resultera i minskade utsläpp under resten av 

ditt liv jämfört med om du fortsätter som förut. Dessutom påverkar du din partner, 

dina vänner, dina barn - och inte minst producenterna - med dina val” (Womens 

Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti). 

 

”Du får mer energi, kan prestera bättre och orkar hela vägen in i mål. Du är inte 

sliten efteråt och behöver inte vila i två dagar. Samtidigt ökar förutsättningarna 

för att du ska få en uppbyggande och positiv effekt av din träning. Du blir 

piggare, starkare och sover bättre” (ToppHälsa 2017, Nr 11, Oktober). 

 

”Var ärlig mot dig själv så kan du nog minnas några specifika situationer som är 

ganska typiska för dig och ditt ätande” (MåBra 2017, Nr 10, Oktober). 

 

I alla utdrag skapas en närhet till läsaren genom det personliga tilltalet som används. Det gör 

att läsaren bjuds in och lättare tar till sig textens budskap vilket vidare resulterar i att textens 

trovärdighet ökar. Vi kan även se att relationer kan uttrycka sig genom användningen av 

pronomen vi. I alla artiklar vi har analyserat uppfattar vi det som att magasinen har använt sig 
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av pronomen vi för att skapa en samhörighet med läsaren. Användningen av vi är tydlig i alla 

artiklar och nedan följer några exempel: 

 

”För visst beror hudens kondition på gener, ålder, hormoner och livsstil, men 

också på hur vi tar hand om den inifrån. Mycket kan vi faktiskt kontrollera när det 

gäller hudens förutsättningar och att få den i toppskick” (ToppHälsa 2017, Nr 10, 

September). 

  

”Att vår vikt pendlar upp och ner under året är egentligen inget konstigt. Under 

vissa perioder rör vi oss per automatik mer, samtidigt som vi är mer stillasittande 

under andra. Likaså äter vi mer godsaker under perioder med många högtider, 

medan vi kanske håller igen lite extra strax därefter” (MåBra 2017, Nr 10, 

Oktober). 

  

”Det är alltså inte bara stillasittandet och stressen i det västerländska samhället 

som skulle påverka våra hjärnor och göra oss olyckligare. Utan även all 

raffinerad och processad mat vi äter” (Womens Health & Wellness 2017, Nr 7, 

Oktober). 

 

Begreppet vi är som tidigare nämnt vagt, det vill säga att användningen av vi kan få olika 

mening beroende på sammanhanget. I de två första utdragen får vi uppfattningen att vi:et 

representerar alla människor i allmänhet, vilket vi bidrar till att läsaren inte känner sig lika 

ensam med sina problem. Detta leder i sin tur till att det skapas en samhörighet mellan 

magasin och läsare vilket gör att läsaren litar mer på textens budskap. I det sista utdraget talar 

magasinet Womens Health & Wellness om det västerländska samhället, vi människor i 

Europa, vilket kan bidra till att läsaren lättare känner en närhet då Sverige är en del av 

Europa.  

6.2.1 Diskussion 

Genom de artiklar vi har analyserat har vi fått en uppfattning om vem läsaren är, det vill säga 

vilken identitet läsaren tilldelas och vad denne har för egenskaper. Läsaren är en person med 

intresse för hälsa, mat och träning och som strävar efter en aktiv livsstil. Vi uppfattar även 

läsaren som en person som söker inspiration och kunskap inom området och som därför är i 

behov av råd och expertis för att förändra sin livsstil och tankesätt kring mat. Vidare tilldelas 
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läsaren en identitet som okunnig, naiv och som en person med svag karaktär för att det ska 

vara tydligt att det är magasinen som har kunskapen och makten. För att kunna skapa en 

samhörighet med och en närhet till läsaren kan vi konstatera att personliga pronomen är 

viktigt. Alla magasin använder sig av både du- och vi-tilltal genomgående i artiklarna för att 

skapa en relation mellan text och läsare. Magasinens råd och uppmaningar blir mer trovärdiga 

och fungerar genom användningen av personliga pronomen. Trots detta kan vi ändå urskilja 

en hierarki mellan experten i texten och läsaren då magasinen framställer läsaren som 

okunnig och den som är i behov av de råd experterna (och magasinen) besitter. Hierarkin 

bidrar således till att magasinen och experterna tilldelas auktoritet. Likt den tidigare 

forskningen (Hojoon et al. 2013 & Cook et al. 2009) kan vi under detta tema se exempel på 

att textens konstruktion har stor betydelse för hur mottagaren uppfattar och tar till sig 

budskapet i texten. Trovärdigheten som magasinen i detta fall skapar genom sättet de 

konstruerar texten bidrar till att läsarens tillit gentemot magasinen ökar. Vi kan därför urskilja 

en tillitsdiskurs där magasinen bygger sina texter på tillit och trovärdighet för att kunna skapa 

en relation mellan text och läsare. 

6.3 Idéer om hälsosamt ätande 

För att ta reda på vilka idéer om hälsosamt ätande som kommuniceras genom text och bild i 

artiklarna samt hur dessa idéer kommuniceras har vi använt oss av begreppen representation, 

modalitet, metaforer och liknelser. För att kunna analysera tillhörande bilder och andra 

visuella element som finns i artiklarna, har vi som tidigare nämnt, tagit hjälp av verktyg 

hämtade från multimodal kritisk diskursanalys. Vi har valt att dela in temat i två 

underrubriker som är kategoriserade utifrån de olika idéer om hälsosamt ätande som vi har 

kunnat urskilja, En hälsosam inställning till mat och Mat associerat med kroppsideal och 

utseende, för att läsaren ska få en bättre överblick över analysen. 

6.3.1 En hälsosam inställning till mat  

Den idé om hälsosamt ätande som dominerar i alla tre hälsomagasin är en hälsosam 

inställning till mat som syftar till ett sunt tankesätt kring mat och ätande där välmående ska 

komma i första hand. Här handlar det inte om att äta för att nå ett visst kroppsideal eller för att 

få ett vackrare yttre. Det handlar inte heller om att förbjuda sig själv att äta onyttigheter utan 

istället att hitta rätt tankesätt, det vill säga att ibland välja hälsosammare alternativ och äta i 

måttlig mängd. Magasinen vill försöka förmedla till läsaren att mat inte ska associeras med 

skuldkänslor och ångest.  
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ToppHälsa 

ToppHälsas artikel Kom i viktbalans i vinter handlar om hur man ska gå tillväga och hur man 

ska tänka för att hålla en viktbalans under vintermånaden december. Artikeln utgår ifrån att 

december är en månad där människor konsumerar mycket mat. Denna konsumtion leder till 

att man tenderar att gå upp i vikt vilket i sin tur kan skapa oro och ångest. Topphälsa vill 

därför ge råd och tips för hur man kan gå tillväga för att få en hälsosam inställning till mat. 

Ett utdrag ur texten lyder: 

 

”Du ska förstås inte stoppa finfikat på jobbet eller stanna hemma från fester, men 

du kan påverka många andra matfällor runt omkring dig” (ToppHälsa 2017, Nr 

13, December). 

 

Genom utdraget ovan vill Topphälsa förmedla till sina läsare att det handlar om att skapa en 

balans i vardagen och speciellt en sund inställning till mat. Det handlar inte om att förbjuda 

sig själv att äta onyttigheter utan att hitta rätt tankesätt, det vill säga att ibland välja 

hälsosammare alternativ och äta i måttlig mängd. Då denna artikel ger råd om hälsosamt 

ätande är det intressant att se om och i sådana fall hur avsändaren använder sig av modalitet 

för att stärka graden av trovärdighet i texten. Vi kan direkt urskilja en sanningsmodalitet i 

artikelns ingress som lyder: 

 

”Snart december, en månad av mat och julklappar som bara innehåller socker, 

fett och kilon som inte alls står på din önskelista? Nejdå. Så här gör du för att 

hålla vikten - eller till och med gå ner några kilo” (ToppHälsa 2017, Nr 13, 

December). 

 

Här ger ToppHälsa ett intryck av att de vet vad läsaren behöver göra för att hålla vikten.  

I utdraget nedan ser vi exempel på mentala processer. Magasinet uttrycker sig i detta fall som 

om de vet vad och hur läsaren kommer att känna och menar vidare att vissa känslor är 

självklara för en viss handling: 

 

”Visst ska den mörka månaden få bjuda på god mat, godis och stilla myskvällar. 

Men det behöver inte betyda att du måste känna dig som en överfull kastrull 

potatis när du reser dig från matbordet, eller att dåligt samvete är den starkaste 

känslan efter luciafirande med jobbet” (ToppHälsa 2017, Nr 13, December). 
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Vi kan även urskilja en liknelse i utdraget ovan. ToppHälsa gör en liknelse mellan att känna 

sig tung och tjock som en överfull kastrull potatis. Då vi får uppfattningen av att Topphälsa 

vill förmedla en sund inställning till mat tror vi att de genom att använda sig av denna liknelse 

vill avdramatisera situationen och få läsaren att förstå att man inte behöver må dåligt för att 

man väljer att unna sig något gott ibland. 

 

Vi har dessutom valt att analysera artikelns tillhörande bild (se figur 2) då den bidrar till att 

stärka artikelns budskap. På bilden ser vi en leende kvinna som balanserar tre äpplen på 

huvudet. Vi uppfattar bilden som inbjudande både på grund av dess färger, ljussättning och 

val av symbol som i detta fall är kvinnans leende Vi anser att hennes leende är en symbol för 

hur man kommer må om man följer Topphälsa:s råd för att nå en viktbalans. På bilden ligger 

ljussättningens fokus på kvinnans ansikte och vår blick dras direkt till hennes lysande leende. 

Kvinnans hår har en varm röd färg med hög kontrast vilket leder till att bilden blir mer 

inbjudande. Dessutom har ToppHälsa valt att göra bilden stor i jämförelse med den 

tillhörande texten vilket bidrar till att bilden blir mer betydelsefull. En annan symbol vi kan 

urskilja i bilden är de äpplen kvinnan balanserar på huvudet. Vi får uppfattningen av att detta 

är en symbol för hälsa då det är det en hälsosam och balanserad inställning till mat de vill 

förmedla i artikeln. Dessutom används färgen grön både i bilden och i flera detaljer i artikeln 

som till exempel rubriken. Vi har uppfattningen om att färgen grön ofta associeras med hälsa 

av olika slag vilket gör att bilden och val av färger förstärker artikelns budskap, kom i 

viktbalans med hjälp av nyttiga vanor. 
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Figur 2: ToppHälsa 2017, Nr 13, December 

 

MåBra 

I MåBra:s artikel Njut av julmaten - utan dåligt samvete, representeras en verklighet där mat 

associeras med känslor av olika slag. Det handlar inte längre om att äta mat för att fungera, 

det vill säga mat som bränsle för kroppen, utan det ligger ofta en tanke bakom de val 

människor gör gällande mat, vilket vi kan se i utdragen nedan: 

 

”Alla förtjänar att äta gott utan att må dåligt över det. Men ibland är det svårt. 

Här är tipsen som ger en fröjdefull jul även vid matbordet” (MåBra 2017, Nr 12, 

December). 

 

”Julen närmar sig med stormsteg, likaså en massa god mat och sötsaker. Men 

ibland kan det vara svårt att njuta av allt det goda - och istället står vi där med 

dåligt samvete över det vi stoppat i oss. Varför blir det så egentligen?” (MåBra 

2017, Nr 12, December). 

 

Utdragen från texten visar att människor numera har svårt att se neutralt på mat och att mat 

ofta hänger ihop med skuldkänslor och ångest. MåBra vill genom denna artikel hjälpa sina 
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läsare att hitta ett sundare tankesätt kring mat där mat inte behöver associeras med 

skuldkänslor. De råd och tips läsaren får fokuserar inte på hur eller vad man ska äta utan 

vilken inställning man ska ha till mat. I båda utdragen kan vi också se exempel på mentala 

processer när magasinet talar om känslor som dåligt samvete och misslyckande i relation till 

mat och ätande. Trovärdigheten stärks genom sättet som den utomstående experten Maria 

Helander väljer att uttala sig. Då hon instämmer helt i sitt uttalande och ger löftet om att 

läsaren kommer kunna njuta av julmaten utan dåligt samvete skapas en sanningsmodalitet 

vilket vi kan se nedan: 

 

”Genom att ha det här neutrala förhållningssättet till maten kommer du att kunna 

slappna av, menar hon. - Du minskar risken att få dåligt samvete eller en känsla 

av misslyckande” (MåBra 2017, Nr 12, December). 

 

I en annan artikel från magasinet MåBra, Gör slut med känsloätandet!, representeras även här 

en verklighet där mat associeras med ett visst tankesätt och känslor av olika slag. Läsaren 

uppmanas att inte låta sina känslor styra sina matval. Enligt artikeln leder ofta känslostyrda 

matval till destruktiva matmönster. I utdraget nedan kan vi även här se exempel på mentala 

processer där det framstår som att magasinet vet hur läsaren kommer att känna och vad dessa 

känslor resulterar i för mönster när livet är jobbigt: 

 

”Det är när du börjar äta så fort livet känns jobbigt på något sätt som du formar 

mönster. Hjärnan är duktig på att forma vanor i stil med, stress = snacks” 

(MåBra 2017, Nr 11, November). 

 

Artikeln ger upphov till reflektion kring psykisk ohälsa och försöker konstatera att mat inte är 

en lösning för att dämpa sina känslor. Magasinet vill få läsaren att förstå att det handlar om att 

ta kontroll över känslorna och inte ta till mat som ersättning när man mår dåligt. I utdraget 

nedan instämmer den utomstående experten Paul Mckenna i påståendet, att känslor är en stor 

anledning till övervikt, vilket visar på sanningsmodalitet: 

 

”Just känslor är en stor anledning till övervikt, om du lyssnar på Paul Mckenna, 

författare, föreläsare och något av en guru inom området känslomässigt ätande” 

(MåBra 2017, Nr 11, November). 
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I utdraget nedan kan vi urskilja en liknelse när Paul McKenna talar om hur man ska bryta sitt 

destruktiva matmönster. Han förklarar vad som kommer att hända när man förstår vad ens 

känslor betyder och dessutom lär sig att hantera dessa. Han liknar känslomässigt förtryck vid 

de känslor man kan ha om man lever efter ett destruktivt matmönster. Han menar att det 

vidare kan leda till att man känner sig instängd och låst. Genom liknelsen försöker han få 

läsaren att förstå att dessa känslor har stor makt över en och att vägen till psykiskt och fysiskt 

välmående blir lättare när man tar kontroll över sina känslor: 

 

”När du gör det börjar resan bort mot känslomässigt förtryck genom mat, till ett 

hälsosammare liv” (MåBra 2017, Nr 11, November). 

 

Artikelns tillhörande bild (se figur 3) som föreställer en kvinna hållandes i en munk med ett 

kylskåp i bakgrunden förstärker det artikeln handlar om, det vill säga gör slut med 

känsloätandet. I bilden ligger ljussättningens fokus på kvinnans ansikte och blick som vi anser 

uttrycker skuld. Det ser ut som att bilden är tagen i ett ögonblick där hon blir påkommen med 

att äta onyttigt och försöker dölja detta. Munken som kvinnan håller i handen anser vi vara en 

symbol för det destruktiva matmönstret medan kylskåpet i bakgrunden fyllt av grönsaker blir 

en symbol för en hälsosam inställning till mat, det vill säga det tankesätt magasinet vill 

förmedla. Kvinnan är det objekt som framträder mest i bilden då fotografen har placerat 

henne framför kylskåpet och dessutom valt att lägga fokuspunkten i fotot på henne. Det 

destruktiva matmönstret visar sig genom att kvinnan vänder ryggen mot det hälsosamma. 

 

 
Figur 3: MåBra 2017, Nr 11, November 
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Womens Health & Wellness 

I Womens Health & Wellness artikel Ät dig lycklig! försöker magasinet förmedla att en viss 

typ av kost gör att du mår bättre psykiskt och blir lyckligare. Artikeln bidrar till en förståelse 

för de negativa konsekvenser dåliga matval medför och att en viss typ av kost hänger ihop 

med psykisk ohälsa. Ett utdrag ur artikeln lyder: 

 

”De senaste åren har ämnet motion kopplat till psykisk hälsa varit hett. Det är 

vetenskapligt bevisat sedan många år att vi behöver röra på oss för att må bra, 

och inte minst har vi på Womens Health skrivit spaltmetrar om det här 

sambandet. Men nu, på senare tid, har det också framkommit att kosten har större 

betydelse för hjärnan än man tidigare trott” (Womens Health & Wellness 2017, 

Nr 7, Oktober). 

 

I utdraget nedan kan vi se en tydlig sanningsmodalitet i hur vetenskapsjournalisten Henrik 

Ennart väljer att uttala sig. Genom att instämma helt i sitt påstående bidrar det till att 

trovärdigheten i artikeln ökar: 

 

”När vi äter mindre grönsaker, fullkorn och baljväxter och betydligt mer socker 

än förr, utarmas våra tarmfloror. Vilket är förödande, menar Henrik Ennart, 

eftersom bakterierna är avgörande för vårt immunförsvar” (Womens Health & 

Wellness 2017, Nr 7, Oktober) 

 

Vidare kan vi se att Womens Health & Wellness använder sig av en metafor när de ska 

förklara sambandet mellan kost och psykiskt välmående, att en kost bestående av mycket 

vetemjöl och socker bidrar till att man mår sämre psykiskt. Metaforen ”de vita bovarna”, som 

är namnet på en av artikelns mellanrubriker tror vi att magasinet använder för att förstärka 

effekten av dessa ”bovars” negativa inverkan på det psykiska (och fysiska) måendet. Genom 

att använda sig av denna metafor förstärks artikelns budskap ytterligare. 

 

Förutom artikelns text har vi även här analyserat artikelns två tillhörande bilder. Den första 

bilden (se figur 4) visar en kvinna som ler och döljer sina ögon med två apelsinskivor som 

symboliserar en hälsosam kost. Då kvinnan döljer sina ögon dras våra blickar automatiskt till 

kvinnans leende där ljussättningens fokus ligger vilket bidrar till att bilden utstrålar glädje. 

Leendet anser vi vara en symbol för lycka. Både leendet och apelsinskivorna gör att vi direkt 
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ser koppling till rubriken som menar att man ska äta en hälsosam kost för att må bra: ”ät dig 

lycklig”. Bilden förstärker alltså det rubriken säger. Bildens varma färger bidrar till att den 

känns mer inbjudande och dessutom tar den upp en tredjedel av artikeln vilket tyder på att den 

är viktig. Den andra bilden (se figur 5) förstärker också artikelns budskap då den föreställer 

ett kylskåp fullt med grönsaker vilket vi anser symboliserar en hälsosam kost. 

 

 
Figur 4: Womens Health & Wellness 2017, Nr 7, Oktober 

 
Figur 5: Womens Health & Wellness 2017, Nr 7, oktober 
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I en annan artikel i Womens Health & Wellness, Ät planetsmart!, försöker magasinet påverka 

läsaren att välja en vegetarisk kost då de menar att den är betydligt bättre för kroppen 

samtidigt som den gynnar miljön. Alla de val människor tar gällande mat påverkar inte bara 

kroppen utan går att se i en större kontext vilket är det artikeln vill förmedla. Rubriken och 

ingressen lyder: 

 

”Ät planetsmart! Den är inte bara smarrig, uppiggande och proppad med näring. 

Den gör också susen för vår planet. Här är framtidens supermat!” (Womens 

Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti). 

 

Womens Health & Wellness instämmer helt i flera av de uttalanden de gör i texten genom att 

omvandla uttalanden, som de redan vet svaren på, till frågor som de ställer för att fånga 

läsarens intresse, vilket visar på sanningsmodalitet. Sanningsmodaliteten bidrar till att 

artikelns trovärdighet höjs:  

 

”Visste du att vi äter cirka 65 kilo kött per person och år - drygt tio kilo mer än 

för tio år sedan?” (Womens Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti). 

 

Vi har även analyserat artikelns två tillhörande bilder då bilderna förstärker artikelns budskap. 

På den första bilden (se figur 6) ser vi en kvinna på en cykel som vi uppfattar är på väg till en 

picknick. I bakgrunden ser vi ett fält fullt med grönska och en himmel som är klarblå. Vi 

anser att bilden i helhet symboliserar att den vackra jord vi bor på kommer kunna bibehålla 

sin skönhet om vi människor väljer att äta klimatsmart. Hela bilden förmedlar en längtan 

tillbaka till naturen och det naturliga. Särskilda symboler som vi kan urskilja i bilden är dels 

cykeln som står för en hållbar miljö men också cykelkorgen gjord i trä fylld med grönsaker 

som står för en vegetarisk och sund kost. Huvudfokus i bilden ligger på kvinnan på cykeln, 

dels genom ljussättningen och dels genom hennes och cykelns storlek i relation till de andra 

elementen i bilden. Vi uppfattar kvinnan som hälsosam och miljömedveten dels genom att 

hennes cykelkorg är full med grönsaker och dels genom att hon väljer cykeln framför andra 

fordon, som till exempel bilen. En detalj som syns på den andra bilden (se figur 7) i artikeln 

är formen av ett äpple som föreställer ett jordklot. Här uppfattar vi att Womens Health & 

Wellness vill förmedla att om du väljer den “gröna vägen”, det vill säga äter mer vegetarisk 

kost, så bidrar du till en mer hållbar planet. I den första bilden är det färgen grön som 
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dominerar. Vi associerar grönt med miljö och hälsa vilket gör att bilden förstärker de budskap 

texten vill nå ut med. 

 

 
Figur 6: Womens Health & Wellness 2017, Nr 5, augusti 

 
Figur 7: Womens Health & Wellness 2017, Nr 5, Augusti 

6.3.2 Mat associerat med kroppsideal och utseende 

En annan idé om hälsosamt ätande som vi har kunnat urskilja i ett fåtal av artiklarna är mat 

associerat med kroppsideal och utseende som syftar till att äta för att nå ett visst kroppsideal 

eller för att få ett vackrare yttre. Artikeln Maten som gör dig vackrare, i magasinet ToppHälsa 
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representerar, till skillnad från de tidigare artiklarna, en verklighet där mat associeras skönhet 

och utseende istället för välmående. Artikeln vill förmedla att en viss kosthållning bidrar till 

ett vackrare yttre, vilket vi kan se i utdraget nedan: 

 

”Men visste du att flera av ingredienserna till vacker hy finns hemma i ditt 

skafferi? Du kan toppa effekten bara genom att äta rätt. Det vill säga varierat, 

och gärna färgglatt” (ToppHälsa 2017, Nr 10, September). 

 

Vi kan direkt urskilja en sanningsmodalitet i utdraget nedan då magasinet instämmer helt i sitt 

påstående. Genom att de uttrycker sig som att de vet vilken mat man ska äta för att bli vacker 

höjs trovärdigheten i artikeln. Förutom sanningsmodalitet kan vi även se att magasinet bygger 

artikeln på redan existerande diskurser i samhället, som i detta fall är diskursen om skönhet: 

 

”Maten som gör dig vackrare” (ToppHälsa 2017, Nr 10, September). 

 

För att förstärka effekten av artikelns budskap har använt sig av en liknelse där de menar att 

huden kan ses som kroppens skyltfönster, det vill säga att huden säger mycket om hur vi mår 

på insidan och att det därför är viktigt att vara måna om hur vi ser ut. I utdragen nedan kan vi 

dessutom se exempel på mentala processer där det spelas på känslor för att påverka läsaren: 

 

”Huden är vårt största organ och vårt skyltfönster för hur vi mår inuti” 

(ToppHälsa 2017, Nr 10, September). 

 

Artikeln, Oktoberlöftet fixar vikten! i magasinet MåBra representerar, likt tidigare artikel, en 

verklighet där mat associeras med vikt och utseende istället för välmående. Artikeln 

representerar ett tankesätt som alla människor kanske inte eftersträvar, det vill säga att äta för 

att hålla vikten eller gå ner i vikt. Vi får uppfattningen att artikeln försöker förmedla att 

läsaren mår som bäst när denne är som smalast vilket gör att vi kan urskilja en redan 

existerande diskurs i samhället som magasinet bygger sin artikel på, det vill säga diskursen 

om den ideala kroppen: 
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”Det är ju nu du är som smalast, ta vara på det. Märker du att du börjar tappa 

dina goda vanor, stanna upp. Kom ihåg att du alltid kan göra ett aktivt val. 

Varför äter du sämre just nu? Varför gör du det valet? Är det kanske bättre att 

offra lite för att hålla vikten?” (MåBra 2017, Nr 10, Oktober). 

 

När experten Lisbeth Stahre uttalar sig i artikeln vill hon å ena sidan motivera läsaren att gå 

ner i vikt vilket blir motsägelsefullt när hon å andra sidan skriver att läsaren kommer att 

behöva göra uppoffringar för att lyckas. Vi anser att ordet offra i sammanhanget inte bidrar 

till att skapa någon motivation hos läsaren utan snarare bidrar till ökad ångest över att behöva 

offra någonting. Hon hade kunnat formulera sig på ett annat sätt, som till exempel, att det 

krävs mycket ansträngning för att gå ner i vikt men att allt är möjligt om man verkligen vill. 

För att skapa trovärdighet i artikeln samt fånga läsarens uppmärksamhet använder MåBra 

sanningsmodalitet redan i artikelns rubrik. Där lovar magasinet läsaren att om man följer 

deras strategi kommer man fixa vikten, det vill säga hålla sin vikt eller gå ner i vikt under de 

månader där det är svårast att hålla vikten: 

 

”Glöm nyårslöften! Oktoberlöftet fixar vikten!” (MåBra 2017, Nr 10, Oktober). 

 

Vi har även analyserat artikelns två tillhörande bilder. Den första bilden (se figur 8) har en 

hög ljussättning med flera synliga element, som ett äpple, ett par träningsskor, ett 

anteckningsblock med tillhörande penna och ett måttband. Alla dessa element anser vi vara 

symboler för att nå en hållbar vikt som artikeln handlar om. Äpplet symboliserar en hälsosam 

kost och träningsskorna att man ska röra på sig mer. Anteckningsblocket med tillhörande 

penna symboliserar vikten av planering i vardagen och måttbandet att man ska ta kontroll 

över sitt levnadssätt för att uppnå en hållbar vikt. Den andra bilden (se figur 9) visar en leende 

kvinna som äter en sallad. Kvinnans leende i kombination med den hälsosamma maten hon 

äter visar hur man kommer att må om man följer råden för att nå en hållbar vikt, eller till och 

med gå ner i vikt. Artikelns tillhörande bilder bidrar till att förstärka artikelns budskap. 
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Figur 8: MåBra 2017, Nr 10, Oktober 

 

 
Figur 9: MåBra 2017, Nr 10, Oktober 

6.3.3 Diskussion 

Genom att använda oss av begreppen representation, modalitet, mentala processer och tagit 

hjälp av verktyg från multimodal kritisk diskursanalys inom temat idéer om hälsosamt ätande 

har vi fått en bättre uppfattning om vilka idéer om hälsosamt ätande som kommuniceras samt 

hur dessa idéer kommuniceras. I de artiklar som berör en hälsosam inställning till mat 

försöker magasinen förmedla till sina läsare att det handlar om att skapa balans i vardagen och 
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speciellt en sund inställning till mat. Det handlar inte om att förbjuda sig själv att äta 

onyttigheter utan att hitta rätt tankesätt, det vill säga att ibland välja hälsosammare alternativ 

och äta i måttlig mängd. I de artiklar som berör mat associerat med kroppsideal och utseende 

försöker magasinen förmedla att det handlar om att äta en viss typ av kost som gynnar det 

yttre istället för välmåendet. Vi kan här se en koppling mellan detta och Willis och Knobloch-

Westerwicks studie där resultatet också visar att en idé om hälsa associeras med utseende 

(Willis et al. 2014). 

 

För att ta reda på hur dessa idéer om hälsosamt ätande kommuniceras har vi undersökt hur 

magasinen representerar verkligheten i artikeln. Detta för att kunna få en bättre uppfattning 

om vad artikeln handlar om. Genom att titta på användningen av modalitet har vi kunnat 

urskilja hur magasinen gör för att förstärka artiklarnas trovärdighet och därmed budskap. 

Vidare bidrar användningen av känslor som redskap, det vill säga mentala processer, till att 

läsaren lättare känner igen sig i budskapet som förmedlas i artiklarna vilket i sin tur ökar 

läsarens tillit gentemot magasinet. Detta är något som Cook, Reed & Twiner (2009, s.151) tar 

upp i sin studie. De menar att tanken bakom språket som ofta används är att det ska vara 

känslosamt, berättande och poetiskt då ett sådant språk lätt påverkar konsumenterna (Cook et 

al. 2009, s.151). I de artiklar där vi kunnat urskilja liknelser eller metaforer har vi även valt att 

analysera dessa då användningen bidrar till att förstärka effekten av ett sammanhang. 

Avslutningsvis har vi analyserat artiklarnas tillhörande bilder med hjälp av verktyg hämtade 

från multimodal kritisk diskursanalys vilket har bidragit till att förstärka vår uppfattning om 

vilka idéer om hälsosamt ätande som kommuniceras. 

 

I artiklarna som berör en hälsosam inställning till mat försöker magasinen, som tidigare 

nämnt, förmedla till sina läsare att det handlar om att skapa balans i vardagen, speciellt en 

sund inställning till mat. Magasinen försöker också förmedla att läsaren inte ska få 

skuldkänslor eller känna ångest gällande mat och ätande. Även om magasinen vill väl i sina 

budskap är det lätt att dessa ändå ger motsatt effekt. Budskapen kan ge upphov till fortsatt 

reflektion inom området då innehållet har ett så pass stort fokus på mat associerat med 

skuldkänslor, det vill säga att mat ofta är skuldbelagt. Även om detta är fallet är ändå 

magasinens tanke att påverka läsaren till att denne ska få en hälsosam inställning till mat 

vilket gör att vi kan urskilja en diskurs om hälsa och välmående. Artiklarna reproducerar 

denna diskurs genom att associera hälsosamt ätande med välmående, det vill säga att man ska 

äta för att må bra psykiskt (men också fysiskt). Vi kan även se att den sista artikeln, Ät 
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planetsmart!, som berör en hälsosam inställning till mat bygger på ytterligare en diskurs där 

hälsosam mat associeras med miljö. Vi uppfattar det som att denna miljödiskurs används som 

ytterligare en motivation för att få läsaren att ändra sin kosthållning. I de artiklar som berör 

mat associerat med kroppsideal och utseende får vi som tidigare nämnt uppfattningen att 

magasinen försöker förmedla att det handlar om att äta en viss typ av kost som gynnar det 

yttre istället för att äta för välmåendet. Magasinen använder sig av redan existerande diskurser 

i samhället som i detta fall är diskursen om skönhet och diskursen om den ideala kroppen. 

Artiklarna reproducerar dessa diskurser genom att associera hälsosamt ätande med det yttre, 

det vill säga kroppsideal och utseende. Gemensamt för flertalet av artiklarna är att magasinen 

bygger sina texter på känslor i högre grad än att presentera själva händelsen. Artiklarna består 

till stor del av känslor där avsändaren dels anser sig veta vad läsaren känner och tänker och 

dels uppmanar läsaren till att känna och tänka på ett visst sätt. Dessutom har vi sett exempel 

där avsändaren förknippar en viss handling med en viss känsla. 

7. Slutsats och avslutande diskussion 

Med utgångspunkt i en kritisk diskursanalys har syftet med vår studie varit att undersöka och 

synliggöra vilka diskurser som förekommer i artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt 

ätande i hälsomagasinen Topphälsa, MåBra och Womens Health & Wellness. För det första 

har vi undersökt hur expertis konstrueras och hur experterna tilldelas auktoritet. När det gäller 

konstruktionen av expertis kan vi dels urskilja en mer traditionell expertdiskurs, där experten 

ifråga har en legitimerad utbildning och en ny typ av expertdiskurs där de som får uttala sig i 

artiklarna tilldelas en expertroll även om de inte har en legitimerad utbildning. Genom 

användningen av personifiering i alla magasin, det vill säga att magasinen benämner 

experterna vid namn bidrar det till en ökad tillit gentemot den som får uttala sig. Det skapas 

en närhet och personlig kontakt mellan avsändare och läsare som ökar trovärdigheten i 

artikelns budskap. Dessutom är det alltid bara är en expert som får uttala sig och denne ger 

tvärsäkra råd som får stå oemotsagda. Detta bidrar vidare till att vi kan urskilja en 

sanningsdiskurs, det vill säga att läsaren litar på att magasinen och experterna talar sanning. 

För det andra har vi undersökt hur läsaren tilltalas genom artiklarna och på vilket sätt det 

skapas en relation mellan text och läsare. För att kunna skapa en relation mellan text och 

läsare kan vi konstatera att personliga pronomen som du- och vi- tilltal är viktigt. Magasinens 

råd och uppmaningar blir mer trovärdiga och fungerar genom användningen av personliga 

pronomen. Här kan vi urskilja en tillitsdiskurs där magasinen bygger sina texter på tillit och 
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trovärdighet. Dessutom har vi kunnat se att läsaren tilldelas en identitet som okunnig, naiv 

och någon som är i behov av de råd experterna (och magasinen) besitter. Detta gör att vi kan 

urskilja en hierarki mellan experten i texten (och magasinen) och läsaren. Det blir lätt för 

läsaren att uppfatta dessa råd som legitima på grund av det kunskapsövertag experterna har. 

Hierarkin bidrar således till att magasinen och experterna tilldelas auktoritet. 

 

För det tredje har vi undersökt vilka idéer om hälsosamt ätande som kommuniceras och hur 

dessa idéer kommuniceras. Innan vi påbörjade vår analys hade vi en uppfattning om att 

medier och specifikt hälsomagasin lägger mycket vikt vid hälsosamt ätande associerat med 

skönhet, utseende och den ideala kroppen snarare än hälsosamt ätande associerat med 

välmående. Det vi nu kan konstatera är att diskursen om skönhet och diskursen om den ideala 

kroppen fortfarande förekommer i artiklarna i de hälsomagasin vi har analyserat men att 

flertalet av artiklarna fokuserar mer på det mentala, det vill säga diskursen om välmående. 

Flertalet av artiklarna reproducerar därför diskursen om välmående genom att associera 

hälsosamt ätande med välmående. Vi anser därför att det håller på att ske en förändring där 

medierna inte bidrar till att skapa skeva kroppsideal i lika stor utsträckning som det kanske 

var förr. Dock är det svårt för oss att veta att detta är fallet då vårt underlag är för begränsat. 

När vi har analyserat dessa tre teman, som alla hänger samman, ser vi tydligt att magasinen 

har konstruerat artiklarna på ett visst sätt för att öka trovärdigheten. Trovärdigheten bidrar 

således till att man som läsare litar mer på budskapen i artiklarna vilket vidare bidrar till att 

budskapen blir tydligare. Genom att studera både hur expertis konstrueras samt vilken relation 

som skapas mellan text och läsare har vi fått en uppfattning om vilka idéer om hälsosamt 

ätande som kommuniceras. Då experterna är de som främst får uttala sig i artiklarna leder det 

till att vi som läsare litar på deras råd och expertis, vilket vidare bidrar till att vi litar på de 

budskap om hälsosamt ätande som magasinen vill förmedla. Det som dock kan vara 

problematiskt med att experterna i artiklarna tilldelas så pass mycket auktoritet är att de inte 

alltid är legitimerade inom området. Det blir lätt för läsaren att lita på det magasinen skriver 

även om dessa råd kanske inte alltid stämmer. Det blir också problematiskt då dessa råd inte 

är specialanpassade för varje individ. Det som gäller en person behöver inte vara samma för 

en annan då alla människor är olika och har olika förutsättningar.  

 

Det som också är intressant att påpeka och som tydligt framträder i flertalet av artiklarna är en 

underliggande diskurs där mat associeras med skuldkänslor och ångest. Flera artiklar går ut på 

att tala om för läsaren att denne inte ska känna skuldkänslor och ångest över mat men ändå 
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bidrar magasinen på något sätt till upphov av dessa känslor då detta är huvudfokus i 

artiklarnas innehåll. Även om magasinen vill väl i sina budskap är det lätt att dessa ändå ger 

motsatt effekt. Budskapen är till viss grad motsägelsefulla och kan ge upphov till fortsatt 

reflektion inom området och kan i värsta fall bidra till att mat associeras ännu mer med ångest 

och skuldkänslor. Detta knyter an till Wellnessyndromet som vi tar upp i inledningen där 

författarna talar om pressen som finns i samhället att leva upp till det hälsosamma idealet och 

som leder till att människor får skuldkänslor, dåligt samvete och ångest (Cederström & Spicer 

2015, ss.13-14). Som tidigare nämnt har mat alltid varit ett komplext område vilket vi tydligt 

kan se nu när vi gjort vår analys. Mat handlar nuförtiden om så mycket mer än bara bränsle 

för kroppen (Lewis 2008, s.49). Hur vi ser på mat och hälsosamt ätande är idag ofta 

känslostyrt. Man kan därför fråga sig själv var vi hamnat i samhället och hur det påverkar oss 

människor i ett större perspektiv när vi förknippar mat, något vi behöver för att överleva, med 

skuldkänslor och ångest.  
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8. Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka och synliggöra vilka diskurser som förekommer i 

artiklar gällande råd och expertis om hälsosamt ätande i hälsomagasinen Topphälsa, MåBra 

och Womens Health & Wellness. Våra frågeställningar är: 

 

● Hur konstrueras expertis och hur tilldelas experterna auktoritet genom text i 

artiklarna? 

● Vilken identitet tilldelas läsaren och hur tilltalas läsaren för att skapa en relation 

mellan text och läsare i artiklarna? 

● Vilka idéer om hälsosamt ätande kommuniceras genom text och bild i artiklarna och 

hur kommuniceras dessa idéer? 

 

För att studera detta använder vi oss av kritisk diskursanalys som teori och populär expertis 

som teoretisk bakgrund. Studiens valda metod är kritisk diskursanalys samt verktyg hämtade 

från en multimodal kritisk diskursanalys. 

 

För det första visar resultaten att expertis konstrueras i alla artiklar, men på olika sätt. Vi kan 

dels urskilja en mer traditionell expertdiskurs och en ny typ av expertdiskurs. Expertis 

konstrueras genom användningen av hederstitlar, personifiering och genom att expertens råd 

får stå oemotsagda. Vidare tilldelas experten auktoritet genom att använda sig av 

uppmaningar. Vi kan dessutom konstatera att expertis konstrueras genom att experterna 

tilldelas auktoritet. För det andra visar resultaten att läsaren tilldelas en identitet som okunnig, 

naiv och som en person med svag karaktär. En relation mellan text och läsare skapas genom 

användningen av personliga pronomen. När det kommer till vilka diskurser vi kan urskilja 

gällande frågan om relationen mellan text och läsare ser vi en tillitsdiskurs där magasinen 

bygger sina texter på tillit och trovärdighet för att kunna skapa en relation. För det tredje visar 

resultaten att de idéer om hälsosamt ätande som dominerar i artiklarna är en hälsosam 

inställning till mat där det handlar om att skapa balans i vardagen och speciellt en sund 

inställning till mat. Vi kan även se att ett fåtal av artiklarna berör mat associerat med 

kroppsideal och utseende där det handlar om att äta en viss typ av kost som gynnar det yttre 

istället för välmåendet. Det vi kan konstatera från detta är att diskursen om skönhet och 

diskursen om den ideala kroppen fortfarande förekommer i artiklarna i de hälsomagasin vi har 

analyserat men att flertalet av artiklarna fokuserar mer på det mentala, det vill säga diskursen 
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om välmående. Flertalet av artiklarna reproducerar därför diskursen om välmående genom att 

associera hälsosamt ätande med välmående. 

 

9. Förslag på vidare forskning 
Vår studie har bidragit till reflektion kring vad som kan vara intressant och relevant att vidare 

studera inom området hälsosamt ätande. Då vi har fått en uppfattning om att det håller på att 

ske en förändring där medierna inte bidrar till att skapa skeva kroppsideal i lika stor 

utsträckning som det kanske var förr hade det varit intressant att studera hur medierna 

rapporterade om råd och expertis om hälsosamt ätande för tio år sedan jämfört med idag. 

Detta för se om det förekommer stora skillnader gällande vad artiklarna fokuserar på samt 

vilka budskap de sänder ut. Dessutom vore det intressant att, ur ett genusperspektiv, 

undersöka hur råd och expertis om hälsosamt ätande kommuniceras i hälsomagasin. Detta för 

att se om det föreligger någon skillnad gällande hur råd och expertis om hälsosamt ätande 

kommuniceras till män respektive kvinnor. 
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11. Bilagor 
11.1 ToppHälsa 2017, nr 10, september – Maten som gör dig vackrare 
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11.2 ToppHälsa 2017, nr 11, oktober – Maxad mat för bästa resultat 
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11.3 ToppHälsa 2017, nr 13, december – Kom i viktbalans i vinter 
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11.4 MåBra 2017, nr 10, oktober – Oktoberlöftet fixar vikten! 
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11.5 MåBra 2017, nr 11, november – Gör slut med känsloätandet! 
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11.6 MåBra 2017, nr 12, december – Njut av julmaten – utan dåligt samvete 
 

 
 
11.7 Womens Health & Wellness 2017, nr 5, augusti – Ät planetmart! 
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11.8 Womens Health & Wellness 2017, nr 6, september – Bli blodsockersmart! 
 

 
 
 



	 66	

 
 

 
 
 
 



	 67	

 
11.9 Womens Health & Wellness 2017, nr 7, oktober – Ät dig lycklig!  
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