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Abstract 

Denna studie syftar till att visa hur hälsa representeras i hälsotidningen MåBra. Utgivningsåret 

för tidningen i studien är 2008. Studien bygger på en semiotisk analys av de bilder som finns 

på tidningens omslag. Den bygger också på en kvalitativ diskursanalys av ett avgränsat 

material. De teorier som studien utgår från är genusteorin, som definieras av Hirdman och 

Jarlbro, och olika teorier om vad hälsa är, främst från ett hälsopedagogiskt synsätt. I studien 

analyseras hur hälsodefinitionerna kommer till uttryck i tidningen och vilka budskap om hälsa 

de för med sig. Samtidigt behandlar studien hur dessa hälsobudskap tilltalar. 

 

Resultaten visade att alla definitioner av hälsa som studien utgått från används av tidningen. 

Tidningen rapporterar om hälsa ur ett medicinskt, psykiskt, fysiskt, socialt, emotionellt och 

andligt synsätt. I rapporteringarna om hälsa använder sig tidningen av läsarnas underförstådda 

föreställningar om vad som bör eftersträvas och undvikas. Genom eftersträvan att bevara ett 

välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt genomlyste även WHO’s definition av 

hälsobegreppet. De budskap som förmedlas till kvinnan, har ett tilltal som uppmuntrar läsaren 

att ändra sig själv, sina vanor och livsstil till något som kan bli ännu bättre. 
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1. Inledning 

Jag är en aktiv person som gillar att träna, äta nyttigt, umgås med vänner, resa runt jorden och 

helt enkelt göra de saker som får mig att må bra. Ibland läser jag olika hälsotidningar för att 

jag tycker att det är intressant att få ta del av gamla som nya hälsobudskap. Oftast finns det 

mängder av dem beroende på vilken tidning som man läser, men också vid vilken tidpunkt 

man läser den. Jag minns en gång rapporteringar om att fett var absolut förbjudet att äta om 

man ville gå ner i vikt. Jag minns också rapporteringar om att fett var någonting bra för den 

som ville gå ner i vikt. Ja, hela tiden läser vi om nya men också motstridiga budskap om hur 

man når dessa mål för att bli en hälsosam person. Men vad är hälsa egentligen? Vad vill dessa 

hälsobudskap att läsarna ska göra? Vad är det som egentligen är en god hälsa enligt dessa 

tidningar? 

 

För att ge en förståelse för varför jag anser att det är viktigt att undersöka vad hälsa innebär 

används den kortfattade beskrivningen nedan. Jag har funnit väldigt få studier om 

hälsotidningar och deras innehåll. Forskare har hittills istället intresserat sig för 

reklamannonsers kroppsideal, hälsa i livsstilstidningar och dagstidningar. 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Hälsa i samhället 

Idag är alla människor på ett eller annat sätt omringade av hälsobudskap från diverse medier. 

Budskapen går nästan inte att undgå även om så önskas. På arbetsplatsen till exempel, 

övervakas vår hälsa av ett skyddsombud. På fritiden tar många av oss del av hälso- och 

skönhetsråd från bland annat tidningar vi läser. Genom olika medier uppmanas vi oavbrutet 

att motionera och äta hälsosamt.
1
 Några tecken på det är omslaget på tidningarna, ”Ät det du 

vill – gå ner i vikt”, Tv-programmet ”Du är vad du äter”, men också affischerna på gymmet 

som visar tjejer och killar i toppform. Det finns hela tiden en tendens till att inspirera 

människor till att vara hälsosamma, att se bra ut, att äta rätt och att upprätthålla sin träning. 

Hälsa har fått en betydelse i den moderna människans liv, då det läggs ner allt mer tid på att 

vara frisk och fräsch, samt medveten om vad som är skadligt och nyttigt. Det gör att hälsa kan 

ses som ett övergripande livsvärde.
2
 I Sverige och många andra länder finns ett starkt 

hälsomedvetande.
3
  

1.1.2. Tidskrifter som media 

Medierna har på ett eller annat sätt makt idag, och enligt Asp har de makt över publiken och 

det innehåll som produceras.
4
 Trots makten är det inte empiriskt bevisat att medier har en 

                                                 
1
 Philipson, Sten, Uddenberg, Nils, m fl (1989), sid. 11. 

2
 Ibid, sid. 38. 

3
 Johansson, Thomas (2006), sid. 178. 

4
 Asp, Kent (1986), sid. 341f. 
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direkt effekt på publiken.
5
 De kan sätta spår hos läsaren eller betraktaren och påverka dem i 

vad de anser vara snyggt, modernt och åtråvärt.
6
 Medier finns mer eller mindre överallt, i 

medborgarnas hem, i deras vardag, i mobiltelefonen. Tillgängligheten är snart obegränsad. 

Inte nog med att de förmedlar budskap och håller ett samhälle uppdaterat, de bidrar också till 

människors kommunikations- och identitetsskapande processer. Med andra ord formar de och 

reproducerar en kultur.
7
 Ett exempel på det är hälsan. Enligt Sandberg försöker budskapen om 

hälsa och välbefinnande hela tiden skapa sunda kroppar genom kostråd, motionstips och 

riskupplysning. 
8
  

 

I en livsmedelsaffär finns många tidningar som berör hälsa och kropp. Det finns en hel hylla 

av tidningar där betoningen ligger på kost, livsstil och träning.
9
 I och med att man inhandlar 

ett nummer får man med sig hem en hel del budskap om vad som är hälsosamt och hur ett 

hälsosamt liv ser ut. Budskapen i tidningen kan tolkas olika och precis som vissa väljer att ta 

intryck av dem, väljer andra att negligera dem.
10

 Tidskrifter når ut till en bred läsarkrets och 

ett exempel är tidningen MåBra, som har cirka en halvmiljon läsare per nummer.
11

  

 

Tidningar inhandlas eller läses på allmänna platser, till exempel i väntrum eller på gym. Till 

skillnad från dagstidningar, som blir inaktuella dagen efter, har tidskrifter en relativt lång 

hållbarhet.
12

 De behöver inte läsas från pärm till pärm och dess format gör dem också lätta att 

ta med sig. Det kan vara anledning till att tidskrifter är populära bland kvinnor. De ger en 

möjlighet för en kvinna att ha lite tid för sig själv.
13

 

1.1.3. MåBra 

Måbra:s egna definition av tidningen är Sveriges största specialtidning för kropp & själ.
14

 

Tidningen började ges ut 1978 och trettioårsjubileum firades i september 2008. Från början 

var inte tidningen en månadstidning, utan det kom ut några nummer per år, möjligtvis en gång 

i kvartalet, enligt MåBra:s sekretariat. Idag utkommer ett lösnummer varje månad, och precis 

som redan nämnt, har MåBra enligt Sifo/Research International’s stora undersökning Orvesto 

Konsument, en räckvidd på ca en halv miljon läsare per nummer.
15

  

 

I varje nummer publiceras hälsoreportage om både kropp och själ, recept för de som vill gå 

ner i vikt - och för de som vill behålla vikten, reportage om motion, artiklar om relationer, 

                                                 
5
 Jarlbro, Gunilla (2006), sid. 109. 

6
 Ibid, sid. 109 

7
 Sandberg, Helena (2004), sid. 13. 

8
 Ibid, sid. 46. 

9
 Johansson, Thomas (2006), sid. 143. 

10
 Sandberg, Helena (2004), sid. 46. 

11
 http://annons.allersforlag.se/print/mabra/ (2009-11-16). 

12
 McLoughlin, Linda (2000),  sid. xi. 

13
 Ibid, sid. Xi. 

14
  www.mabra.com/Default____510.aspx (2009-10-26). 

15
  http://annons.allersforlag.se/print/mabra/ (2009-11-16). 

http://annons.allersforlag.se/print/mabra/
http://www.mabra.com/Default____510.aspx
http://annons.allersforlag.se/print/mabra/
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mode och skönhet, resor och inredning med mera. Det följer även med en bilaga varje gång. 

Bilagan heter MåBraLättviktarna och innehållet är fokuserat på recept och träning. Det är sju 

redaktörer som ansvarar för de olika reportagen i tidningens olika delar.  

 

På Måbra:s hemsida finns en viktklubb som är kostnadsfri för prenumeranter. Är man inte 

prenumerant måste man bli det innan man kan ta del av klubben. Det finns en personlig sida 

där medlemmen får fylla i sin vikt, kost och motionsvanor, för att sedan tillhandhålla mallar 

som enbart struktureras speciellt för honom/henne. På sidan ges det tips på bland annat 

maträtter och olika motionsformer. Det finns också ett forum för användare där de kan 

diskutera sin hälsa, viktnedgång samt peppa varandra till att lyckas nå sina mål. ”Fråga 

ViktCoachen” är precis vad det låter som, en funktion där en viktcoach besvarar användarnas 

frågor. Svaren publiceras så alla användare kan ta del av den. På hemsidan finns också 

receptbanker tillgängliga men också produkttestsredovisningar, som till exempel smink och 

solskydd. 

1.2. Syfte & frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att beskriva, analysera och problematisera hur hälsa 

representeras i hälsotidningen MåBra.  

 

För att kunna besvara mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

- Vilka hälsorelaterade teman finns i tidningen? 

- Vad handlar hälsorapporteringarna om? 

- Hur förmedlar tidningen hälsobudskapen? 

- På vilket sätt blir läsaren tilltalad? 

1.3. Uppsatsens disposition  

I detta kapitel redogör jag för bakgrund om hälsa och mitt syfte med uppsatsen.  

 

I nästa kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant inom mitt forskningsområde 

och som kan relateras till uppsatsens syfte, samt vara till hjälp för att besvara dess 

frågeställningar. 

 

I kapitel tre finns de teorier som jag utgår från.  

 

I kapitel fyra presenteras metoderna för min studie, samt det empiriska material som jag utgår 

från.  

 

Slutligen finns min analysredovisning, följd av en diskussion om det som studien visat, tips på 

vidare forskning samt en sammanfattning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag forskning om hälsa i medier och samhälle. Eftersom jag funnit 

relativt få forskningar om hälsotidningar blev jag tvungen att vidga mitt synfält och samla in 

det som kändes relevant till min uppsats och mitt ämne.  

2.1. Tidningar 

Karin Lövgren forskare vid Linköpings universitet, har i sin doktorsavhandling skrivit två 

kapitel som handlar om veckotidningar som vänder sig till kvinnor i medelåldern. Tidningarna 

är Tara, Laura, Det ljuva livet, M Magasin och Plus Sverige, från år 2000 till 2007.
16

 I ett 

kapitel berättar hon bland annat om innehållet i tidningarna, hur tidningarna berättar, 

tidningarnas omslag och bildval, samt läsartilltalet. I det senare kapitlet, om metaforer som 

används i artiklar och hur genusordningen ser ut i tidningarna. Nedan presenteras hennes 

forskning under flertal underrubriker. 

2.1.1. Tema och innehåll 

De teman som finns i tidningarna i hennes undersökning är kropp, utseende, vikt, skönhet, 

själen och självkänslan, mode, relationer, mat och recept, inredning och trädgård, samt resor. 

Det skrivs också om olika produkter om mode, inredning och skönhet. De lyxiga bilderna 

väcker ett begär hos läsaren samtidigt som det står i texten att produkterna åstadkommer 

något som till exempel, ”gör oss vacker”.
17

 Ur hälsoperspektiv skrivs det artiklar om 

sjukdomar som främst drabbar kvinnor, som bröstcancer och hjärtinfrakt, då artiklarna utgår 

från ett kvinnligt perspektiv. De budskap som finns i tidningarna är att lyssna till sin kropps 

signaler, ta sig själv på allvar, inte stressa, äta rätt, motionera, sätta gränser, inte ständigt sätta 

andras behov främst och inte sträva efter perfektion.
18

  

 

Relationer är ett annat centralt tema i tidningarna där skilsmässor och familjfrågor ofta 

återkommer i artiklarna, själen och självkänslan likaså. Att utvecklas och förändras är ett 

subjekt som ständigt förekommer i tidningarnas texter. Mat och recept är också ett stort 

område. Där skrivs det mycket om fest, dukning och nyttig mat där GI och andra smalrecept 

gång på gång dyker upp. Det finns sällan kak- och bullrecept. Inredning och trädgård har 

artiklar som kan handla om att rensa ut gamla saker, men också artiklar med nya produkter 

som lockar till en förnyelse. Slutligen finns temat resor, där flytt till andra länder och resor 

med vänner är några av artiklarna att nämna.
19

 

                                                 
16

 Lövgren Karin, (2009), sid. 147. 
17

 Ibid, sid. 157. 
18

 Ibid, sid. 156. 
19

 Ibid, sid. 157. 
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2.1.2. Hur medelålderstidningar berättar 

Tidningarna skriver artiklar inom de återkommande teman, som nämnts här ovan. De har 

också en säsongsanknytning och artiklarnas längd kan variera. Det finns längre reportage men 

också kortare intervjuer med individer som berättar om sina erfarenheter. Artiklarna är 

lättlästa och texterna är inte särskilt långa. Lövgren menar att notiser om olika nyheter, 

trender eller tendenser ger ett intryck av att läsaren snabbt kan vandra mellan texterna.  

 

Det finns insändarsidor där publikationer belönas med någon produkt. I insändarsidorna finns 

en återkoppling till tidigare nummer om exempelvis förtydligande av uppgifter, efterlysning, 

tacktal men också kritik. Enligt Lövgren ger insändaren en uppfattning av att läsarna har en 

dialog med redaktionen och att innehållet i tidningen har relevans. Hon menar att det gör att 

intresset för en ny läsare förhöjs eftersom han eller hon får läsa att artiklarna i tidningen är 

viktiga. 
20

 Fortsättningsvis handlar berättandet om att journalisten ofta diskuterar för och emot 

ett visst ställningstagande. Ambivalensens reflexiva retorik är ett begrepp som Lövgren 

använder sig av. Hon förklarar det som att det finns många sidor av en sak, och i en tidning 

förekommer reportage som kan tolkas på fler sätt, som kan ge läsaren ett kluvet intryck av hur 

journalisten ser på saken i fråga. Lövgren fortsätter och menar att genom retoriken i artiklarna 

kan man se på kritik mot de samhälliga skönhetsideal som finns, men samtigit skriver 

tidningen artiklar om hur kroppsliga förändringar bör åtgärdas. Med andra ord ger tidningen 

upplysningar och granskningar av vad som kan göras för att förändra ett utseende. 
21

 

2.1.3. Omslag och bildval 

På omslaget är det kvinnans kropp i halvfigur eller i närbild som dominerar. Det kan vara en 

känd person, men vanligare är en fotomodell. Oftast är kvinnan ensam på bilden och tittar på 

betraktaren med ett stort leende samtidigt som hon utstrålar glädje. Lövgren tolkar detta som 

att kvinnan är vänlig och välvillig. På omslagen finns många puffar och utropstecken som 

Lövgren anser signalerar bland annat engagemang.
22

  

Den största kategorin är människor då det gäller bildmotiven i tidningen. Det är glamorösa 

förebilder, men också bilder på vanliga människor, det vill säga ingen som är känd sedan 

tidigare. Kvinnorna i modereportagen är smala, i god form, och fotograferas oftast i poser. 

Lövgrens intryck är att de ser ut att leva upp till rådande skönhetsideal. I bildsättningen av 

vanliga människor förekommer inte heller många överviktiga. Förutom bilder på människor 

finns också bilder som är fotograferade i set, utan modeller. Det är bilder på bland annat 

inredningsprylar och kläder, och de har en central plats på kosmetik- och 

hygienproduktmarknaden.
23

 

 

                                                 
20

 Lövgren Karin, (2009), sid. 158f. 
21

 Ibid, sid. 170ff. 
22

 Ibid, sid. 160. 
23

 Ibid, sid. 160ff. 
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2.1.4. Läsartilltal, metaforer och genus 

Journalister och krönikörer presenteras med bild och namn, vilket gör att en relation etableras 

mellan dem och läsaren. Artiklar och reportage är ofta personliga och ett exempel är 

produktprövning eller behandlingar där journalisten gör en utvärdering för läsaren. 

Journalisterna delar med sig av sina personliga tankar, vilket enligt Lövgren ger en känsla av 

samförstånd och jämställer journalister, redaktion och läsare. Tilltalet är med andra ord 

jämlikt. Det personliga läsartilltalet finns ofta i artiklarna och används genom ordet ”Vi”, men 

det finns också ett direkt ”Du”. Det är mindre vanligt att det opersonliga ”Man” används i 

reportagen. Tilltalet är lättsamt, vilket förekommer i rubriker och puffar. Tidningen erbjuder 

också läsaren att tänka på sig själv och unna sig något. Njutningen ligger i både läsning och 

nyförvärv, eller en ny annorlunda kropp och ett nytt liv. 
24

 

 

Några av de metaforer som finns i många artiklar om kroppens förändring vid stigande ålder 

är hamsterkinder, gäddhäng och muffinsmidjor. Orden i sammanhanget är negativt laddade 

och hämtade från djurvärlden, naturen och kvinnors vardag. De ord som används liknar på ett 

sätt det som förklaras, hamster och påsiga kinder, gäddhäng och gäddans dallrande mage. De 

andra metaforer som används är spel och krigsmetaforer men också metaforer från ekonomins 

värld. Lövgren menar att det då gäller främst hur förändringar ska hanteras, ”vinn kampen 

över rynkorna”, ”bekämpa”, ”ta strid”, och för att göra det där kräminköpet, ”unna dig”, 

”kosta på dig”, ”investera i”. En annan vanlig kategori är enligt Lövgren, den magiska 

förvandlingen. Den används genom att föra fram en produkt eller dylik genom att använda ord 

som ”mirakelkräm”, ”askungekräm”. Lövgrens tolkning av metaforerna är att de är 

skämtsamma, självironiska etiketteringar. Orden har en vardaglig konnotation och indikerar 

på låg status. 
25

 

 

Slutligen, framställs kvinnan i tidningen som intresserad av hälsa, motion, kost och av sitt 

utseende. Hon framställs också som upptagen.  

 

Kvinnorna har ägnat småbarnsåren åt att jonglera föräldraroll och yrkeskrav och det är 

först nu, i medelåldern, som de har mer tid för sig själva och möjligheter att unna sig. Det 

man unnar sig är konsumtion som blir ett sorts kvitto på att man är värd att kosta på sig, 

dels egen tid för egna behov. 

 

Så skriver Lövgren om hur kvinnan i veckopressen positioneras. Kvinnans kropp förvandlas 

med stigande ålder och detta måste motarbetas. Männen i tidningarna finns närvarande och då 

bland annat genom att de uttalar sig om hur de tycker kvinnor ska se ut. Deras omdömen blir 

beviset för att en viss behandling gett bra resultat.
26

 

                                                 
24

  Lövgren Karin, (2009), sid. 163ff. 
25

  Ibid. 197f. 
26

  Ibid, sid. 205f. 
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2.2. Insändare 

Nedan presenteras en undersökning av Newman som är en forskare vid National Centre in 

HIV social research, på universitetet i New South Wales i Sydney.  

 

Undersökningen gick ut på att analysera diskurser i 118 insändarsidor som publicerades 

mellan 1997 och 2000 i två australiensiska hälsotidningar, Good Medicine och Nature & 

Health, där målgruppen var vita kvinnor från medelklassen. Newman använde sig av det 

kulturella uttrycket ”will to health”, som enligt Robert Crawford är en hälsoideologi. ”Will to 

health” innebär att en god medborgare ska upprätthålla och förbättra sin egen hälsa med hjälp 

av olika åtgärder, samt ta ansvar för sin hälsa.
27

 För att undersöka om hälsoideologin "will to 

health" kunde valideras i hälsotidningarna delades analysen upp i tre olika avsnitt. Newman 

fann tre diskurser och det var dessa tre som hon analyserade. Den första diskursen handlade 

om insändarna själva kunde ta ansvar om sin hälsa. Den andra vad för problem insändarna tog 

upp, men också vilken respons som gavs tillbaka till dem. Den tredje och sista diskursen, om 

responsen som gavs till insändarna hade eller saknade en vetenskaplig grund. Undersökningen 

gjorde hon med av metoderna diskursanalys och komparativ analys, där hon jämförde de två 

australiensiska tidningarna. 

 

Hon fann att diskurserna i de 118 insändarsidor i hennes empiri hade karaktärer av 

pragmatism, tillförlitlighet och kritiskt engagemang. De flesta insändare i tidningen visade att 

insändarna hade ett ansvar för sin hälsa. Ett exempel från Good Medicine var avsändaren 

under namnet "a true believer”. Där skriver insändaren att tidningen bland annat ger 

honom/henne hopp och styrka att vara hälsosam.
28

 Resultaten i den andra kategorin visade att 

diskurserna om de problem som läsarna tog upp, och den respons som gavs till dem, var av 

hälsoidealistisk karaktär. Det som menas med hälsoidealistisk karaktär är de gemensamma 

och allmänna hälsoideal som finns i ett samhälle. Ett exempel är att en kropp ska vara 

attraktiv, vältränad och hälsosam. Tidningen fick både kritik och stöd i kategorin om huruvida 

svaren var av vetenskaplig grund. Vissa läsare tackade för den bild som gavs av en sjukdom 

till exempel. Flera nämnde dock, att trots tillförlitliga källor och välskrivna texter, så passade 

inte bilderna till artiklarna. Det var bilder på glada och pigga kvinnor i en artikel om en 

sjukdom. Reaktionen var starkast från de som själva led av sjukdomen. Tidningen fick alltså 

kritik för de opassande bilder som publicerades i artiklar om sjukdomar.
29

  

 

Sammanfattningsvis menar Newman att dessa värden utgör den idealiska hälsotidskriften för 

kvinnor i den nyliberala ideologin, det vill säga att individen tar eget ansvar för sitt egna 

välbefinnande och för sin hälsa.  

                                                 
27

 Newman, Christy (2007), sid. 156. 
28
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29

 Ibid, sid. 165. 
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2.3. Medier och fetma 

Helena Sandberg, som är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Lunds universitet har skrivit en avhandling där hon problematiserar och analyserar 

dagspressens rapportering om övervikt och fetma. Sandberg gör en innehållsanalys av ca 2000 

tidningsartiklar. Hon tittar också på vilka konsekvenser dessa representationer kan få för 

allmänhetens uppfattning om övervikt.  

 

Det som resultaten har visat att det används flera metaforer i texterna om övervikt, några 

exempel är krigs-, sport-, spel- och maskinmetaforer. Sandberg menar att det kan förknippas 

med en manlig föreställningsvärld, vilket kan bero på att journalistkåren och läkarkåren länge 

varit manligt dominerande.
30

 Rapporteringen om fetma kännetecknas av en mängd teman där 

många budskap är motsägelsefulla, svårbegripliga eller helt enkelt obegripliga.
31

 I 

Aftonbladet, som är en av tidningarna i hennes undersökning, är den så kallade 

”framgångshistorien” dominerande. I en framgångshistoria berättar individer om sina misstag 

och felaktiga handlanden och den bilden av övervikt som ges i tidningen är att övervikt är ett 

skönhetsproblem och inte ett hälsoproblem.
32

 Men det finns skillnader mellan kvinnor och 

män i  överviktsrapporteringen. 

 

Kvinnans övervikt stigmatiseras, mannens övervikt har vi överseende med. Den 

väcker till och med våra sympatier. Vi lider därför med Thomas Brolin, men 

förfasas över vår ”mulliga” kronprinsessa.
33

 

 

Bortsett skillnaden i rapporteringen om övervikt talar artiklarna om viktminskning som något 

positivt som ger skönhet och lycka, som i sin tur bidrar till en god hälsa.
34

 Sandberg tycker att 

övervikt får litet utrymme i dagspressen med tanke på hur stort hälsoproblem det egentligen är 

i samhället, och att det kan vara för att övervikt inte uppfattas som en allvarlig hälsorisk. Det 

hon menar är att en del läsare saknar förmågan att kunna överblicka rapporteringarna, samt att 

kritiskt granska fakta som publiceras.
35

  

2.4. Det perfekta jaget 

I boken Makeovermani berättar Thomas Johansson, som är professor i socialpsykologi, om 

hur vi idag har fler än en möjlighet att göra om oss. Han tar upp frågor som rör kropp, hälsa 

och livsstil, men också den nya fitness- och träningskulturen. De förändringar som skett 

genom tiden är att marknaden har bland annat översvämmats av bantningsmetoder, 

                                                 
30

 Sandberg, Helena (2004), sid. 228. 
31

 Ibid, sid. 230. 
32

 Ibid, sid. 231. 
33
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34
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35

 Ibid, sid. 243. 
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yogakurser, träningsmetoder och gym, och jämfört med 1980-talet har antalet gym ökat i de 

flesta länder.
36

 Människor har blivit mer medvetna om kost, alkoholkonsumtion och rökning 

och han menar att de uppmuntras hela tiden till träning eller kostförändring för att bli mer 

hälsosamma. Fortsättningsvis menar han att det finns kopplingar mellan bantning, fitness och 

plastkirurgi, och i grunden handlar det om en central aspekt av vår självbild.
 37

 Det han menar 

är att det finns ett ansvar och en skyldighet att göra om sitt yttre, ett yttre som visar vilka vi är. 

Det gör vi genom att hålla en bra kost, ha moderna kläder och kanske till och med göra 

kirurgiska ingrepp, för att på ett drastiskt sätt nå denna förändring.
38

 Johansson nämner att 

metoderna har genom tiden skiftat och till skillnad från idag hade de första amerikanska 

viktväktarna mål att göra människors matvanor bättre och idealkroppen var stark och rejäl, 

och absolut inte smal. Han menar att det idag är accepterat i samhället att det finns mått på hur 

mycket till exempel en benstomme ska väga, men också var gränsen för fetma och anorexi 

går.
39

  

 

Avslutningsvis talar Johansson om Sverige som ett land där det finns ett allmänt medvetande 

om vad som är hälsosamt och vad som inte är det, att invånarna tillsammans har vissa 

gemensamma regler. Några exempel han nämner är att det är bra att reglera 

alkoholkonsumtionen, att förbjuda rökning i offentliga lokaler och att se till att minska på 

lördagsgodis. Han fortsätter och säger att många människor är skeptiska mot det faktum att 

staten kontrollerar invånarnas liv på detta sätt, men att de flesta vill att ”storebror” ska se vad 

de äter och dricker för att de ska få någorlunda hjälp att hålla ordning på sin hälsa. 
40

  

3. Teori 

Teorier om genus och olika definitioner av hälsa är väsentliga för att kunna beskriva hur hälsa 

representeras i tidningen, samt hur läsaren blir tilltalad. Nedan presenteras de centrala begrepp 

för de teorier jag utgår ifrån, samt vad som gör dem relevanta min undersökning.  

3.1. Diskursanalys 

Diskursanalys är både en teori och metod som är till för att analysera språk.
41

  Det människor 

kommunicerar om, genom språk och bilder, genomsyras av speciella tankesätt och normer 

som i många fall är omedvetna. Med diskursanalys undersöker man hur dessa tankesätt och 

normer verkar i språket.
42

 För att undvika upprepning av diskursanalysen som teori och metod 

har jag valt att utveckla ämnet mer utförligt under metodkapitlet. 

                                                 
36

 Johansson, Thomas (2006), sid. 107. 
37

 Ibid, sid. 109. 
38
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39

 Ibid, sid. 111. 
40
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41
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42
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3.2.  Semiotik 

Semiotik är en metod som används för analys av tecken. Semiotiken ser på verkligheten som 

text som kan avläsas, tolkas och avkodas.
43

 Peirce, som var bland annat filosof och 

matematiker såg kommunikation som en kedja av teckenproduktion. Enligt honom är allt 

tänkande om verkligen medierat via tecken. Ett tecken består av tre delar: tecken, objekt och 

interpretant. Peirce förklarar interpretant som ett tecken som står för något och samtidigt 

förstås av någon, vilket i sin tur gör att det skapar vissa föreställningar. Det skapas en slags 

relation mellan den som ser tecknet och tecknet i sig, och det är på detta sätt, menar Peirce, 

människor orienterar sig i verkligheten. Det handlar om en pågående process där vi utifrån 

redan existerande tecken skapar nya tecken i en konstant kommunikation och interaktion med 

verkligheten. 
44

 

Genom att tecken används i konkreta handlingar, menar Peirce, skapas betydelser. De tre 

typer av tecken som finns är symbol, ikon och index. Symboler förutsätter en social 

överenskommelse och har ingen entydig mening. De kan ha olika betydelse beroende på de 

sammanhang som de verkar i. Ikon och index har naturliga relationer, där ikon skapar 

betydelse genom att beteckna det som betecknas, exempelvis en bild av ett träd liknar enbart 

ett träd. Till skillnad från ikon, har index ett orsakssamband. Ser vi fotspår kan vi förstå att 

någon gått här. Ikoner och index är tecken som är tydliga att se varför de passar för det som 

de betecknar. 
45

 

3.3. Genusteori 

Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria vid Stockholms Universitet, är en av dem som i 

slutet av 1980-talet lanserade begreppet genus i Sverige. I Nationalencyklopedin beskrivs 

genus som ett begrepp som inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 

teoribildning används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

formar människors sociala kön. Ett socialt kön (genus), är sociala konstruktioner genom att 

män och kvinnor på olika sätt könskategoriseras.
46

 Begreppet kön betyder i många fall endast 

biologiskt kön.
47

 Hirdman skriver att begreppet genus ska kunna användas för att se hur 

människor formas och formar sig till man och kvinna, men också hur formeringarna är basen 

för de kulturella, ekonomiska och politiska ordningarna i samhället.  

 

Man spelar sin könsroll därför att det biologiska könet regisserar fram det. Och 

detta sker för att det behövs.
48

 

 

                                                 
43
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 Ibid, sid. 21. 
45
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46
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48
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Hon menar att i varje samhälle och i varje tid finns osynliga överenskommelser mellan könen. 

Det är något hon väljer att kalla genuskontrakt. Det visar tydligt på könets skilda positioner 

och förutsättningar. Genuskontraktet underlättar könskategoriseringen, vad som ses som 

kvinnligt respektive manligt. Ett exempel på detta är ett förhållande där parterna har bestämda 

skyldigheter och rättigheter, med andra ord parternas rollfördelning i ett förhållande.
49

 

Exemplet ovan är ett exempel på vad Hirdman kallar den naturliga ordningen, vilket många 

gånger relateras till hur det bör vara (han tar hand om henne, hon är den svagare, hon föder 

barnet).
50

  

 

I min uppsats kommer genusteorin till användning då jag tolkar tilltalet i tidningen. Jag utgår 

från att tidningen främst vänder sig till kvinnan, dels för att högsta andel läsare är kvinnor, 

men också för att forskningar har visat att kvinnan kopplas ofta till att ansvara för barnens 

uppfostran och familjens dagliga kostintag. 
51

  

3.4. Hälsa och kropp 

Det finns inte bara en definition på ordet hälsa, det finns inte heller ett gemensamt antagande 

om vad hälsa innebär. Begreppet är mer komplicerat än så, och i boken HÄLSA som 

livsmening har författarna beskrivit hälsa som ett mångtydigt begrepp. Författarna menar att 

hälsa, enligt somliga, är frånvaro av sjukdom, och enligt andra ett sätt att må bra och kunna 

fungera i de sammanhang man verkar.
52

 Andra uppfattningar om innebörden av hälsa, är att 

medborgarna i ett samhälle ska ha vissa gemensamma idéer om vad som är bra och vad som 

är dåligt, vad man bör eftersträva och vad man bör undvika.
53

 Ett förtydligande är till exempel 

att det i ett samhälle anses vara hälsosammare att äta hemlagad mat än snabbmat och att det är 

bättre att röra på sig än att vara alltför passiv. Dessa gemensamma idéer kan grunda i de 

vetenskapliga forskningar som gjorts tidigare, till exempel att alltför dåliga matvanor många 

gånger leder till fetma, som vidare leder till hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

WHO’s definition om hälsa handlar om ett fullständigt välbefinnande fysiskt, psykiskt och 

socialt. Hälsa betraktas som individens möjlighet att förverkliga sig så långt som möjligt.
54

 

1946 fastslog WHO att hälsa är en av de mänskliga rättigheterna.
55

 Vad är då fysisk, psykisk 

och socialt välbefinnande kan man fråga sig? I en bok av Liselotte Ohlson finns ett kapitel 

som behandlar hälsobegreppet. Där handlar hälsa om både kropp och själ, där det tas hänsyn 

till hur man trivs med sin familj, sin partner, sina kompisar, i skolan, på arbetet och med sina 
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fritidsaktiviteter.
56

 Ohlson förtydligar den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Hon tar också 

upp emotionell och andlig hälsa, och nedan följer en kortare sammanfattning av vad de fem 

karakteriserar och hur de kan nås. 

 

Fysisk hälsa handlar om att kroppen är frisk och fungerar normalt och det når man genom 

motion som ger ökad muskelstyrka, bättre rörlighet och ett starkare immunförsvar. Det ger 

också bättre koncentrationsförmåga och stresshantering. För den fysiska hälsan har matvanor 

stor betydelse.
57

 Psykisk hälsa handlar om att vara i mental balans, att kunna tänka klart och 

inte känna sig deprimerad, ångestfylld eller ha andra känslomässiga störningar. Psykisk hälsa 

ligger nära samman med social och emotionell hälsa. Social hälsa handlar om våra relationer 

till andra människor. Den handlar om att känna gemenskap och samhörighet med människor, 

och den har en stor betydelse för hur vi mår. Det finns studier som visar att det är en av de 

viktigaste hälsofaktorerna.
58

 Emotionell hälsa är vår förmåga att uppleva känslor, exempelvis 

glädje, vrede, rädsla eller sorg, samt att uttrycka dem. Det påverkar vår förmåga att hantera 

stress, spänning, depression och ångest. Andlig hälsa handlar om att känna harmoni, en del 

vänder sig till kyrkan eller någon annan religion för att de känner trygghet, andra känner en 

trygghet på golfbanan. Det handlar helt enkelt om att uppnå inre lugn och känna ro i själen.
59

  

 

Som tidigare nämnts är ett av syftena med uppsatsen att problematisera hur hälsa 

representeras i tidningen. Eftersom det är en hälsotidning som jag ska analysera utgår jag från 

att den behandlar samtliga av de hälsobegrepp som nämnts ovan. Det är dessa definitioner 

som jag kommer att titta på och analysera i min undersökning. 

3.4.1. Kroppen 

Jag tror att kroppen och dess förändring är relaterat till området hälsa, och i MåBra förmodar 

jag att det finns en hel del ämnen, artiklar och bilder som berör kroppen. Därför har jag valt 

att ta med detta korta, men viktiga avsnitt, under teorier om hälsa. Detta för att göra klart för 

läsaren om det jag utgår från i min tolkning av material som kommer att beröra kroppen i 

undersökningen. 

 

Det talas om att det i alla tider funnits föreställningar om den ideala kroppen, och att det 

förekommit en mängd idéer om hur den kan förvärvas med hjälp av olika metoder.
60

 Förut 

användes kläder för att forma kroppen efter önskat utseende. Idag används metoder för att 

forma kroppen efter hur kläderna ska passa. Kroppen ska med andra ord korrigeras med vilja 

och mental karaktär, och det är bantning som uppmärksammas som kroppsjusterande metod.
61
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Under 1900-talet började dieter och produkter marknadsföras, inte minst i den växande 

veckopressen.
62

 Johansson skriver att vi lever i en tid då allt fler vill förändra det mesta när 

det gäller den egna kroppen och att det har blivit allt vanligare med plastikkirurgi, och att det 

blivit allt mer acceptabelt att utföra begrepp för att förbättra sitt utseende. Det är vanligt med 

reportage i tidningar om plastikkirurgi och hänvisning till olika behandlingskliniker för en 

bättre kropp.
63

  

3.5. Bilder och genrer 

För att läsaren lättare ska förstå min analys, främst bildanalysen men också eventuella 

jämförelser som kan uppkomma med andra tidningar, kommer jag använda mig av Hirdmans 

teori om bilder och genrer.  

 

I avhandlingen Tilltalade bilder berättar Anja Hirdman om hur bilden har betydelse. Hon för 

fram Hartley’s ord om att bilder är ett kontrakt mellan medier och läsare, att vi kan lita på det 

vi ser, och att bildens sanningshalt kommer från betraktarens tilltro.
64

 Bilder innehåller gester, 

färger, ansiktsuttryck och blickar. Dessa betydelsebäranden ”nycklar” förklarar hur vi ska 

förstå det vi ser och formar en viss relation mellan den som ser och bilden.
65

 Bilderna kan 

vara tagna från långdistans, medeldistans, närbild och extrem närbild, där de alla har olika 

betydelser. Enligt Hirdman har även kameravinklar har en betydelse. En vinkel från ovan får 

personen att framstå som liten med innebörden att den som ser på bilden har en makt över den 

som visas, medan en underifrån vinkel ger intrycket av att personen är stor och makt.
66

 

 

Genrer är att ”tala” i en tidning. En genre påverkas av olika faktorer som kan ha att göra med 

historiska sammanhang, medieform, produktionsförhållande och relationer till andra genrer.
67

 

Hirdman menar att det finns regler som används som också gör att vi känner igen, och kan 

skilja en genre från en annan – en komedi från en western. På samma sätt kan vi skilja en 

hälsotidning från en modetidning, exempelvis genom skillnader i ämneskategorierna, tilltalet, 

bildvalet med mera. I varje genre finns problem som har aktualitet och relevans för dess 

samtid.
68

 De tre delar som är karakteristiska för genrer är ämnen (vad artiklar handlar om), 

formalia (hur ord används) och tilltal (orden som används för att tilltala en läsare). Tilltal har 

sina rötter inom litteraturvetenskapen och kan skiljas från indirekt och direkt adressering.
69

 I 

en text eller artikel kan den direkta adresseringen ske genom att publiken tilltalas i andra eller 

tredje person (du/ni), och genom bilder vänder sig personen oftast direkt mot kameran. Det 

indirekta sker genom att vi får följa en person som berättar om något den upplevt. 
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4. Metod och material 

4.1.  Metod 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskning med inriktning på ett av tillvägagångssätten för 

en analys av hur språket fungerar, nämligen diskursanalys. Metoden passar mitt syfte 

eftersom jag vill titta på textens uppbyggnad och de underliggande budskap som kan finnas 

bakom dem. En kvantitativ metod skulle inte passat denna uppsats då syftet inte är att mäta 

antalet artiklar/bilder eller vilket tema som förekommer mest i tidningen.  

Jag kommer att ta hänsyn till hela innehållet som finns i tidningen, samt bilagorna, och ta 

hänsyn till både texten och bilden.  

För att på ett lättare sätt kunna besvara mina frågeställningar kommer analysen delas upp i tre 

olika delar: 

- Den första delen är en analys av omslaget. Bilderna ska analyseras genom semiotikens 

olika begrepp. Genom analysen kommer bland annat frågeställningen om de 

hälsobudskap tidningen förmedlar att kunna besvaras, men också hur omslagets tilltal 

ser ut. 

- Innehållet i tidningen ska tematiseras med begreppet tema. På detta sätt kommer jag 

kunna få svar på vilka hälsorelaterade teman som finns i tidningen, men också vad 

hälsorapporteringarna handlar om. 

- Slutligen görs en artikelanalys från respektive tema, med hjälp av diskursanalys. 

Tillhörande bilder får också en kommentar. Artikelanalysen kommer att hjälpa mig att 

titta på hur hälsobudskapen förmedlas, men också hjälpa mig i att förtydliga hur 

tilltalet ser ut. 

4.1.1. Semiotik  

Semiotik kommer från det grekiska ordet semeion som betyder tecken. Det används för att 

studera allt som kommunicerar, eftersom det är genom kommunikation vår verklighet blir till 

något gemensamt och meningsfullt.
70

 Beteckningen infördes av den engelske filosofen John 

Locke.
71

 Charles Sanders Peirce delar upp tecknet i ikon, index och symbol. Med ikon menar 

han bilder som föreställer något, de har betydelse genom att de liknar vad de betecknar, eller 

föreställer.
72

 Index är ett begrepp som innebär att tecken är tecken på något, exempelvis pekar 

febern på en infektion i kroppen.
73

 Symboler är tecken med rent konventionell betydelse, 

närmare sagt indikerar till exempel en symbol för herrtoalett på att herrar går på toaletten. Det 
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är något människorna har kommit överens om.
74

 En semiotisk analys kan tillämpas på 

reklambilder, filmer, mode, mat, musik och texter av alla slag.
75

 Meningen med metoden är 

att hitta eller avslöja dolda meningar som finns i dem.  

 

Inom semiotiken finns många begrepp att använda. De begreppen jag tänker använda mig av i 

min analys av omslagsbilderna är denotation och konnotation. Med denotation menar man den 

uppenbara och bokstavliga meningen av ett ord, bild eller en text.
76

 Det denotativa tecknet blir 

betecknande för ett visst innehåll med vissa betydelser, dessa kallas konnotationer. De står för 

de djupare betydelser som varje bild kommunicerar.
77

 Det som också bör nämnas är att 

analysen inte handlar om subjektiva samband utan om kulturens gemensamma 

föreställningar.
78

 Anledningen till att de två begreppen ska användas i min bildanalys är för att 

få en närmare beskrivning och förståelse av bildernas betydelse på omslaget. 

4.1.2. Tema  

Eftersom jag ska analysera en tidning med ett omfattat innehåll, vill jag bryta ner den i olika 

teman, eller med andra ord, kategorier, för att se vad artiklarna handlar om. Därför kommer 

jag ta hjälp av tematisering. Metoden används då man söker förstå texter, den ideationella 

strukturen och för att tematisera något ställs frågan ”Vad handlar texten om, här eller i stort?” 

I den ideationella strukturbeskrivningen är temats innehåll främst av intresse, inte minst 

textens övergripande ämnen, makrotema. Det är makrotematiseringen som utgör textens 

huvudsakliga ämnesinnehåll.
79

 Ibland krävs en avvägning mellan huvudämnen, i synnerhet då 

texten är komplicerad och koncentrerar sig på fler än ett ämne. 

Det som gör den tematiska strukturen användbar i min analys är att jag med hjälp av den 

precis som nämnts här ovan kan lättare få ett grepp om tidningens innehåll och 

rapporteringens karaktär. Jag kan också se på vilka sätt dessa rapporteringar berör hälsa. 

4.1.3. Diskursanalys 

Diskurs beskrivs som en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner och genom diskursanalys kan man analysera 

dessa mönster.
80

 Det finns tre olika sätt att förhålla sig till diskursanalys, genom diskursteori, 

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursanalys är ett helt paket, och som tidigare 

nämnt är angreppssätten inte bara metoder för analys av data utan de är teori och metod i ett.
81

 

För att kunna använda sig av diskursanalysen måste man acceptera de grundläggande 
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filosofiska premisserna som vilar på socialkonstruktionistisk grund.
82

 De fyra filosofiska 

premisserna är: 

 

- En kritisk inställning till självklar kunskap 

- Historisk och kulturell specificitet 

- Samband mellan kunskap och sociala processer 

- Samband mellan kunskap och social handling 

 

Verkligheten är alltså bara tillgänglig genom vår kunskap om världen. Världen konstrueras av 

oss eftersom kunskap skapas av social interaktion där vi är överens om vad som är sant och 

vad som är falskt och kunskap får vi i stor utsträckning från medierna, tidningar, radio, teve 

internet i det samhälle vi lever i idag. Det kan uppkomma konsekvenser i vad som är kunskap 

eftersom människor har olika sociala världsbilder som kan leda till olika sociala handlingar. 
83

 

 

I diskursanalysen arbetar man med det som har sagts eller skrivits för att undersöka vilka 

mönster det finns i utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 

framställningar av verkligheten får.
84

  

 

Jag ska i min uppsats använda mig av diskursanalysen och dess olika verktyg som finns och 

passar mig av relevans för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

4.1.4. Diskursanalys som metod 

Inom diskursanalysen finns flera förespråkare, där Faircloughs angreppssätt är den mest 

utvecklade teorin och metoden för forskning om bland annat kommunikation.
85

  

 

I Faircloughs diskursanalys är det centralt att diskurs är en viktig form av social praktik, som 

representerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer samt maktrelationer. En 

diskurs formas av andra sociala praktiker och strukturer.
86

 Faircloughs angreppssätt är en 

textorienterad diskursanalys som försöker koppla ihop detaljerad textanalys inom lingvistik, 

makrosociologisk analys av social praktik och den tolkande mikrosociologiska traditionen 

inom sociologin, där vardagen är något som människor själva har skapat genom gemensamma 

regler. 
87

 Enligt Fairclough bidrar en diskurs till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer och kunskaps- och betydelsesystem och när man analyserar en diskurs finns det två 

dimensioner att ta hänsyn till. Den ena är den kommunikativa händelsen där det finns ett 

språkbruk, som till exempel i en tidningsartikel eller i ett tal. Den andra är diskursordningen, 
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som är summan av de diskurstyper som används inom en social institution som skapar de 

gemensamma förståelser vi har. 
88

  

 

 

Figur 1:0 Faircloughs tredimentionella modell för diskursanalys (1995a:73) 

 

Faircloughs tredimetionella modell är en analytisk ram för bland annat forskning om 

kommunikation och samhälle.
89

  

 

Eftersom en c-uppsats är begränsad både tid-och sidmässigt har jag tänkt inrikta mig enbart på 

textanalysen, där jag kommer att synliggöra vad för budskap som finns, samt på vilket sätt det 

kommer fram i tidningen. Genom att göra en detaljerad analys av de texter som ska analyseras 

kan man se hur diskurser förverkligas textuellt. Fairclough har en mängd olika redskap för 

analyser av texter. Det är bland annat etos (hur konstrueras identiteter genom språk och 

kroppsliga drag), metaforer och ordval.
90

 Att analysera ordvalen kommer hjälpa mig att se hur 

läsaren tilltalas. Jag ska också i min analys ta hjälp av Berglez’s analysverktyg där jag 

kommer analysera textens makro- och mikrostruktur. Med makrostruktur menas då 

exempelvis vilka teman, ämnen och kategorier som artikeln innehåller, och med mikrostruktur 

exempelvis om någon information är underförstådd men behövs för att texten ska vara 

begriplig, samt varför vissa ord väljs före andra.
91

  

4.2. Urval och Material  

I mitt urval ingick 12 nummer av tidningen MåBra från år 2008. Skälen för valet av tidning 

var, för det första att tidningen är en hälsotidning, för det andra har den stor räckvidd, för det 

tredje ett varierat innehåll, och till sist att den är skriven på svenska. I valet för år låg två 

anledningar i grund. Den ena att alla nummer var utgivna, den andra för dess aktualitet. Som 

jag tidigare nämnt har hälsa fått en betydelse i den moderna människans liv
92

, och med den 
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anledning valdes numren från 2008 för en undersökning av hur hälsa representeras i de 

hälsotidningar vi idag tar del av. Anledning till att det blev 12 nummer som ingick i urvalet 

var att MåBra utkommer med 12 nummer per år.  

 

För att bestämma mig för antalet tidningar i min begränsning skummade jag igenom samtliga 

nummer. Efter en genomgång av dem insåg jag att fyra stycken passade bra med tanke på 

syftet jag har med uppsatsen. Det såg ut som att det fanns tillräckligt många diskurser om 

hälsa för att besvara mina frågeställningar. Istället för att slumpvis välja ut fyra nummer valde 

jag två vinternummer och två sommarnummer av den anledningen att jag tycker det skulle 

vara intressant att se hur tidningen med säsongsanknytning rapporterar om hälsa. Möjligtvis 

kan innehåll kring mat, bantning och träning vara större då julen och sommaren hamnar i 

fokus. Slutsatserna kan då ge en skev bild av vad tidningarna anser att hälsa är. Därför går inte 

att generalisera undersökningen till alla MåBra nummer eller andra hälsotidningar. 

 

Nummerurval: 

Nr 1, januari 2008 – 98 sidor + 31 sidor (bilaga) 

Nr 7, juli 2008 – 110 sidor + 31 sidor (bilaga) 

Nr 8, augusti 2008 – 98 sidor + 31 sidor (bilaga) 

Nr 12, december 2008 – 114 sidor + 31 sidor (bilaga) 

 

Eftersom uppsatsen handlar om hälsa och hur den representeras i MåBra har jag valt bort de 

reportage/sidor som handlar om boktips, filmtips, prenumeration/kundservice, I nästa nummer 

samt Månadens gäst. Det vill säga de artiklar som inte går att urskilja någon diskurs om hälsa. 

 

För att göra ett urval av artiklar började jag med att läsa igenom de fyra tidningar från 2008. 

Efter närläsning såg jag att det fanns olika teman om hälsa. Efter bearbetningen, det vill säga 

tematiseringen av innehållet i mitt material fick jag fram fem kategorier (se punkt 5.2 i nästa 

kapitel). Inom dessa fem kategorier sorterades alla artiklar i de fyra tidningar. Sedan valdes en 

artikel med hjälp av ett obundet slumpmässigt urval från respektive tema för att analyseras. 

Med ett obundet slumpmässigt urval hade alla artiklar samma chans att bli valda. 

 

 Artikelurval:  

Nr 1, januari 2008 – Nya sprutan som smälter bort fett (sidan 16-18). 

Nr 7, juli 2008 – Jojo-bantar du som kändisarna? (I bilagan Lättviktarna, sidan 16-17). 

Nr 8, augusti 2008 – Ordet är fritt (sidan 16). 

Nr 12, december 2008 – Hur får jag ny energi? (sidan 75).  

Nr 1, januari 2008 – Sol, bad & ayurveda (sid 44-47). 
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5. Analysredovisning 

5.1.  Omslagsanalys 

Omslagsanalysen består av analys av rubriker och bilder som finns på omslaget av numren 

från januari, juli, augusti och december. 

5.1.1. Januari 

På januariomslaget finns en stor rubrik som lyder ”Ditt nya smala liv” med fyra pilar mot 

mindre underrubriker, ”maten”, ”träningen”, ”prylarna” och ”tänkandet”. Andra rubriker på 

omslaget är ”Är du redo att gå ner i vikt?” och ”Bästa dieterna just nu”. Valet av rubriker för 

januarinumret verkar vara ämnat för de som vill lära sig att hålla sina nya nyårslöften. Genom 

en analys av framsidans rubriker kan man dra slutsatserna av att hälsa är något som uppnås 

genom ett smalt liv. Det smala livet kan nås genom rätt mat, träning, prylar och tankar.  

 

Denotativ nivå av bilden: På bilden ser vi en leende kvinna med grönbruna ögon, blont hår 

och raka, vita tänder. Det är bara hon på bilden och hon ser slank ut trots att man bara ser 

hennes överkropp. Hennes kroppshållning är rak även om hon lutar sig lite bakåt. Bilden är 

varken tagen uppifrån eller nedifrån, men trots det får vinkeln henne att framstå som en 

fotomodell. Hennes hår ser ut att blåsa med vinden. 

 

Konnotativ nivå av bilden: Kvinnans leende på bilden får mig att tänka på min mamma. 

Mammas leende ger en trygghet hos ett barn, och precis på samma sätt skapar bilden trygghet 

hos mig som betraktar den. Lika mycket som bilden ger intrycket av trygghet, ger bilden 

också ett intryck av glädje och lycka, genom att hennes ögon glittrar och hennes leende är 

stort. Hennes vita tänder gör att hon ser en aning hälsosam och välmående ut, och kanske har 

hon det även ekonomiskt bra ställt. Det man skulle kunna säga om denna kvinna, tack vare 

hennes raka kroppshållning, är att hon är självsäker, eller stolt i den kropp hon lever i.  

5.1.2. Juli 

På juliomslaget förekommer inte många dietrubriker och gå-ner i viktrubriker utan ”håll 

vikten i sommar” och ”yoga bort värk och oro”. Den största rubriken på omslaget är 

”Sommarens bästa lättviktar-mat”, med en tillhörande puff där det står ”39 läckra recept”. 

Tidningens rubrikval kan ha att göra med kvinnans förväntan att redan i juli ha gått ner de 

extra kilona inför sommaren. Det kan också ha att göra med tidningens antagande att läsarna 

är nöjda med sina kroppar vid den här tiden på året. Fraser som ”den bästa dieten” eller ”gå 

ner i vikt” finns inte i någon av rubrikerna trots att samma slags budskap kommer fram 

rubriken ”lättviktar-mat”. Anledningen kan vara att läsarna redan insett att det är för sent att 

tänka på dieter, att de varken känner lust eller ork att gå ner några kilon under sommaren då 
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de har semester och vill slappa. Med lite lättare rubriker undviker tidningen att skrämma iväg 

sina läsare. 

 

Denotativ nivå: Denna kvinna ligger på stranden i en blå bikini på en röd handduk. Hon har 

ett stort leende och mörkt långt hår som hänger över på ena sidan av axeln. Hennes ansikte 

vilar i hennes hand på ett sätt som gör att hon ser avslappnad och harmonisk ut, samtidigt som 

hon möter betraktaren med ett leende. Ett mjukt ljus faller mot hennes ögon som gör att de 

glittrar. 

 

Konnotativ nivå: Det som kan tolkas av bilden är att det är sommar och sol, eftersom kvinnan 

ligger på stranden och solen skiner på henne. Kvinnans blåa bikini konnoterar maskulinitet då 

färgen blå oftast förknippas med killens färg. I och med att hon bär en blå bikini kan det 

tolkas som att hon är sportig, eller har en aktiv livsstil. Att hon ligger i bikini ser man 

eftersom bikinitrosorna syns på bilden i bakgrunden, även om ansiktet är centrum på bilden. 

Den röda färgen på handduken förstärker det varma intryck som bilden ger.  

5.1.3. Augusti 

På augustiomslaget finns rubriker som ”Smal utan att banta”, ”Medicinerna som kan göra dig 

tjock”, ”3 vanliga kvinnor: Vi blev höga på godis, treo & vin” med flera. Efter en titt på 

omslaget skulle man kunna tro tidningen enbart innehåller reportage om hur man går ner i 

vikt, men så är det inte trots det stora antalet rubriker på omslaget om kost- och dieter. Det 

som kan sägas om augustiomslaget är att det finns fokus på smal respektive tjock samt en 

individidentifiering, att kunna identifiera sig med personerna i fokus.  

 

Min tolkning av rubriken ”Smal utan att banta” är att om man vill förändra sitt utseende och 

bli smal kan man göra det utan att behöva äta eller träna på ett speciellt sätt, vilket gör mig 

som läsare nyfiken på vad som egentligen menas med det. Det ger samtidigt ett intryck av att 

det är hälsosamt att vara smal då rubriken om det framställs på ett positivt sätt, motsatsen är 

tjock som ses som ohälsosamt och framställs som vad jag skulle kalla det en varningsrubrik, 

”Medicinerna som kan göra dig tjock”. Identifiering med de tre vanliga kvinnorna i rubriken 

”3 vanliga kvinnor: Vi blev höga på godis, treo & vin”, kan tolkas som att ett beroende och 

berusning är något som kan drabba alla och att det inte är något att skämmas för. Rubriken är 

av uppmanande karaktär som får läsaren att reflektera över sitt problem för att sköta om sin 

hälsa. 

 

Denotativ nivå: Det är en bild på en kvinna i rosa träningskläder. Kvinnan har kort blont hår, 

rynkor runt ögonen och ett leende. Bakgrunden bakom henne är vit och oskarp.  

 

Konnotativ nivå: Det som rynkorna konnoterar är att kvinnan är äldre, kanske runt 40 år, 

jämfört med de andra tre omslagen där kvinnorna ser något yngre ut. De rosa träningskläderna 
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konnoterar ett aktivt liv, kanske inom en lättare sport eller aktivitet. Den rosa färgen på 

kläderna får henne att verka flickig. Den ger också ett intryck av mjukhet och oskyldighet, 

som gör att hon ser något yngre ut än vad hon är (bortsett rynkorna). I träningssammanhang 

konnoterar leendet att hon tycker att det är roligt att träna. Den suddiga bakgrunden får henne 

att hamna fokus och i centrum av bilden.  

5.1.4. December 

I decembernumret handlar det om jul, där ”julbord med kalorikoll” är en rubrik, men också 

”Ät det du vill – gå ner i vikt” och ”Smartaste håll-vikten knepen i jul”. Till rubriken ”ät det 

du vill”, finns en underrubrik om Jannice som tappade 47 kilo med hjälp av metoden. Precis 

som i den tidigare forskningen av Sandberg är även den så kallade framgångshistorien 

förekommande i MåBra, och i detta fall lyfts det fram redan på omslaget. Det ”Du” tilltalet 

som finns i många rubriker kan jämföras med Lövgrens studie där hon också fann liknande 

tilltal. Hon menar att det personliga läsartilltalet finns ofta i artiklarna och används genom 

ordet ”Vi”, men det finns också ett direkt ”Du.
93

 För att åter tala om rubriken, har tidigare 

forskning visat att kvinnor hela tiden förväntas att tappa kilon och att ha koll på vad de äter. 

Det finns någon slags uppmuntran till det, till att må bra. Lövgren nämner i sin avhandling att 

en insändare i Tara (2003:12, en tidning för medelålderskvinnor) tackade tidningen för att 

hans fru blivit så snygg efter att ha bantat ner sig ett par kilon, och att han nu är nyförälskad. 

”Nu har jag fått en slank, snygg, men framförallt glad fru”. Hon menar att kvinnor idag 

uppmanas till att tänka på sitt yttre för sin egen skull, jämfört med på 50 och 60-talet där 

uppmuntran till ett bra utseende var viktigt för att behaga mannen. Trots att kvinnor idag 

försöker leva ett sunt liv för sin egen fördel blir de, enligt Lövgren, ofta påminda genom 

artiklar om att det är viktigt att få sitt yttre bekräftat av omgivningen.
94

 Samma sak skriver 

Sandberg, kvinnan går ner i vikt för andras skull, för att nå skönhet och lycka.
95

  

 

Denotativ nivå: Kvinnan på bilden är återigen blond och har ett leende på läpparna. Hon har 

en jacka på sig och en rosa halsduk. Hon verkar vara nere på stranden vid vattnet. Vinden gör 

att hennes hår blåser. Det faller också ett mjukt ljus på hennes ansikte. 

 

Konnotativ nivå: Kvinnan på bilden verkar vara ute på en promenad då man får se henne bära 

jacka. Att hon bär en jacka kan konnotera att det är kyligt ute, och eftersom omslagsbilden är 

för december månad kan det nog stämma. Återigen finns den rosa färgen med, som än en 

gång ger intryck av oskuldsfullhet. Det ser ut som hon tar en promenad på stranden och det 

intryck jag får av bilden är att hon är att hon är aktiv och hälsosam och gillar att röra på sig. 

Hon ser lycklig och hälsosam ut och det mjuka ljuset får henne att se fräsch ut.  
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5.1.5. Sammanfattning 

Då mitt syfte var att beskriva, analysera och problematisera hur hälsa representeras i 

hälsotidningen var det speciellt intressant att titta på omslaget av tidningarna. Jag utgår från 

att det är tidningarnas framsidor som är menade att locka oss att köpa dem, och trots stora 

rubriker som tar mycket plats, har bilderna en stor påverkan på om vi drar oss till tidningen 

eller inte. 

 

Majoriteten av rubrikerna på omslaget handlar om förändring. Tidningen sänder ut signaler 

och budskap om förändring till den som beskådar den. Det är budskap om att ett nytt, smalare 

liv, kan nås med hjälp av dieter och smal mat. Det verkar också som att ett smalare liv är ett 

lyckligt liv, eftersom det är något som hela tiden eftersträvas. Det märks genom rubrikerna 

och de bilder som finns på framsidan. De stödjer upp varandra genom att bilderna lyfter fram 

kvinnans lycka. Det är vanligt med puffar för att lyfta fram rubriker om dieter och vikt. 

Tidigare forskning har visat på samma sak. Många artiklar puffas för, vilket Lövgren tolkar 

som uppmaningar. Ett exempel som hon funnit i sin undersökning är ”Nå din ideal vikt”.
96

 

Precis som min omslagsanalys visat rubriker som ”Jannice som tappade 47 kilo”, fanns 

liknande i omslagsanalysen av Lövgren. Hon menar att de är slagkraftiga citat som ska ge ett 

intryck av att vara direkt från verkligheten.
97

 Att använda sig av rubrikerna som handlar om 

att gå ner i vikt, smala recept och dieter är, enligt min uppfattning de rubriker som lockar flest 

läsare, främst kvinnor och därmed säljer bäst. 

 

Sandberg skriver att rapporteringen om övervikt tycks kunna bekräfta och förstärka stereotypa 

framställningar och fördomar om överviktiga.
98

 Likaså tror jag att rapporteringar om hälsa 

och ett hälsosamt liv har vissa stereotypa framställningar. De framställningar av hälsa som jag 

kunnat tolka av omslagsanalysen är att hälsa är att vara smal och äta rätt, vilket leder till 

bekräftelse, och som i sin tur leder till lycka och att det främst berör kvinnor. 

 

Då det gäller bildanalysen är det kvinnor på samtliga bilder och det är intressant, då det oftast 

är kvinnor på tidningar vända till män, se bara på Slitz och Café. Anledningen kan vara att 

MåBra är en tidning där identifiering och samvaro med personen på bilden skapar ett band. 

Att det istället skulle vara en man på en hälsotidning vänd till kvinnor skulle kännas fel med 

tanke på att kroppen och alla hälsobudskap om att gå ner i vikt inte skulle höra ihop och vara 

relevanta med varandra. Tidigare forskning om medelålderstidningar har visat att omslagen på 

dem också domineras av en ensam kvinna fotograferad i halvfigur eller närbild, som bemöter 

betraktaren med ett stort leende. Lövgrens tolkning av detta är att det motsvarar ett kulturellt 

ideal om kvinnan som vänlig och välvillig.
99

 Det är också intressant att kvinnan på bilderna 
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oftast står stilla, eller ligger ned, och männen på andra tidningars omslagsbilder ofta rör på sig 

eller spänner sig. Kvinnan ses med andra ord ofta som passiv. Likaså har studier från om 

kvinnans framställning i veckotidningar visat. Jarlbro skriver att vi sällan ser kvinnan göra 

någonting, och när de väl gör något så är det att raka benen eller applicera någon 

hudvårdsprodukt på kroppen. 
100

 

 

Tre av fyra kvinnor är blondiner, och samtliga ser glada ut, har grönbruna ögon och vita raka 

tänder. De ser alla slanka ut även om man inte alltid ser deras kropp. Kroppshållningen är ofta 

rak om de står upp. 

 

På bilderna är tre av fyra bilder på yngre kvinnor, en kvinna är något äldre. Samtliga bilder är 

vad jag skulle klassa som närbilder där huvud och skuldror står i fokus och kvinnan har fin 

hy, ett vackert leende och två ögon som tittar rakt in i kameran. En närbild innebär ett intimt 

eller personligt tilltal.
101

 Det är en brunhårig och tre blondiner på respektive nummer. 

Anledningen till det är jag väldigt osäker på, men det kan vara att de blonda kvinnorna på 

omslagen säljer fler exemplar. Jämför man med Sveriges topp bloggerskor är majoriteten 

blondiner, som till exempel Blondin Bella. Leendet på samtliga kvinnor kan ge en trygghet 

hos mottagaren. Något som nämns i A.Hirdmans avhandling är att ett leende är en 

återkommande konvention som bygger band av kompanjonskap mellan betraktaren och 

subjekt.
102

  

 

Trots hårfärg kan samtliga kvinnor ses som en förebild för de som vill bli hälsosamma. Ett 

exempel är bilden på tjejen som ligger på stranden. Genom att hon ligger på stranden i bikini 

och inte baddräkt, kan man tolka det som att hon är stolt över sin kropp och inte skäms för att 

visa upp den. Detta skulle kunna vara en dröm för en överviktig person. Hela kvinnans figur 

är inte centrum på omslagen, utan det är leendet som återkommer nummer efter nummer.  

5.2.  Tematisering 

Med hjälp av metoden för uppdelning av teman för en text har jag själv sorterat upp det 

innehåll som finns i tidningen. Efter närläsning av artiklarna i de fyra nummer fick jag en 

uppfattning om vad tidningen innehöll. Det bör nämnas att mina tidigare erfarenheter inom 

området har använts för att kunna göra uppdelningen möjlig. Efter närläsningen av de fyra 

numren formulerade jag fram fem kategorier, ”Medicin”, ”Kost, Träning & vikt”, 

”Personligt”, ”Skönhet & välbefinnande”, samt ”Övrigt”. Jag har nedan valt att beskriva vad 

dessa teman innehåller, vilka slags hälsorelaterade rapporteringar det finns, lite kort om vad 

de handlar om samt en övergripande analys av hur olika hälsobegrepp kommer till uttryck. 
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5.2.1. Medicin 

I samtliga nummer lyfts piller fram, vitaminpiller och andra piller, som till exempel 

lyckopiller. Vad ska man äta för att få i sig viktiga vitaminer? ”Vi har lärt oss att vitaminer är 

bra för hälsan, försäljningen av ”nyttiga” piller har ökat och i fjol köpte vi piller för 1,9 

miljoner kronor. Men hur nyttiga är de egentligen?” Det granskas ganska flitigt och oftast 

förekommer det, i de flesta fallen, källor efter varje faktabaserat stycke.  

 

”Nytt om medicin” är något som återkommer i varje nummer. ”Nytt om medicin” består av 

små notiser och faktarutor inom kategorin medicin, där meningen är att visa fram ny 

forskning. ”Dagsljus ger bättre syn” och ”Gravida äter för lite jod” är två exempel. 

Tolkningen av de ovannämnda notiserna är att man borde vistas ute mer och att som gravid 

bör man äta mer jod. Den korta meningen får oftast stöd av en text som förklarar ämnet 

närmare. De kan också skapa frågor och förvirringar hos läsaren då de ofta är korta och saknar 

förklaring. Under varje ruta i både ”Nytt om medicin” finns källor från var informationen är 

hämtad angivna. Det kan vara allt från olika universitetssjukhus till den amerikanska 

dagstidningen New York Times. Precis som Newmans tidigare forskning om vilken 

vetenskaplig grund hälsotidningen hade i de uttalande som gjordes, exempelvis artiklar eller 

notiser, visade även här hälsotidningen MåBra på vetenskaplig hållbarhet. Källorna gör att 

man kan följa upp fakta och läsa mer om den om man skulle vara intresserad. Det visar på att 

fakta som tidningen skriver om är tillförlitlig och man ”döljer” ingenting man uttalar sig om. 

Det finns också boktips i ”Nytt om medicin”. Då kan det handla om exempelvis böcker om 

ryggskott eller nackspärr. Då finns priset och var boken finns att köpa angett. Det är 

hälsorelaterat på så sätt att man uppmanas att förbättrar sitt hälsotillstånd, om man har 

problem. 

 

De reportage som hamnar under kategorin ”Medicin” har många gånger en viss 

personanknytning. Tilltalet är väldigt klart vänt mot kvinnan då det endast förekommit 

kvinnor som berättar och delar med sig av sin kamp mot eventuella sjukdomar eller 

motgångar. Det handlar ofta om sjukdomar och motgångar som drabbar just kvinnor, ”Bästa 

metoderna som lugnar orolig mage”, är ett exempel. Där berättar tre kvinnor om kampen mot 

magbesvär. ”Sprutan som smälter bort fett” är en artikel som inleds med att förklara metoden 

och sedan fortsätter med att berätta om två kvinnor som testat den. Samma sak har Lövgrens 

tidigare forskning om tidningar för medelålderskvinnor visat. Där utgår sjukdomsartiklarna 

från ett kvinnligt perspektiv och handlar om åkommor som drabbar kvinnor i högre grad än 

män. 
103

 Ett exempel hon nämner är sjukdomsartiklar om bland annat sköldkörtelsproblem, de 

symptom för över- eller under produktion av sköldkörteln bagatelliseras för ”kärringsjuka” 

eller ”klimakteriebesvär”. Trots en ganska oseriös klang är dessa två ord uppenbara sätt att 

tilltala en kvinna på.  
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Det finns många artiklar där MåBra doktorn står för svaren, ”Går jag upp av min medicin?” 

där man tagit hänsyn till läsarnas frågor och svarar på dem. MåBra doktorn är Gunilla 

Hasselgren, med titeln ”allmänläkare”. Det är hon som svarar på de frågor som läsarna ställer 

om medicin & hälsa. Likaså finns en liknelse här med Newmans forskning, det är en läkare 

som ansvarar för att besvara frågor om sjukdomar, medicin och det som rör ämnet, på ett 

sannolikt vetenskapligt sätt. 

5.2.2. Kost, träning & vikt 

De flesta artiklar kommer från bilagan Lättviktarna. Innehållet består främst av recept med 

fokus på årstider och säsong. För juli månad gäller ”Lätta och heta rätter på grillen”. Recepten 

har även en tillhörande kaloritabell. Tidningen har ett eget lättare sätt att beräkna måltider på. 

Genom så kallade MåBra poäng.  

 

MåBraPoäng är vårt eget smarta sätt att räkna energi. Vid poängberäkningen 

utgår vi från kalorivärdet men tar hänsyn till fett och kolhydrater för att främja 

nyttiga fettyper och ett lågt GI-värde. MåBraPoäng går alltså inte att översätta 

direkt till kalorier men en poäng motsvarar ca 60 kalorier. 

 

Det visar att läsaren bör bli medveten och räkna för att få kontroll på sin viktnedgång genom 

MåBra:s metod. I varje bilaga finns också 7 dagar med smal MåBraMat. Där finns menyer för 

en hel vecka för den som vill ta del av dem. I en dagsmeny ingår frukost, mellanmål, lunch, 

middag och minst en frukt. 

 

MåBra testar är en del av bilagan där det testas produkter. I julinumret handlade det om tio 

olika glassar som betygsattes. Varje glass hade en näringsinnehållstabell efter hur mycket 100 

gram glass innehåller. Eftersom glassarna ofta inte väger 100 gram fanns också en liten blå 

rund bubbla med respektive glass kalorimängd för att underlätta beräkningen och ”hålla koll”. 

Detta kan tolkas som att läsaren förväntas att vara intresserad av att hålla koll på hur många 

kalorier en glass innehåller, eller att bli medveten om det.  

 

I Nytt om mat ligger hälsobudskapen istället på smalt och näringsrikt, ”helt kalorifri te”, 

”fräscha färdiga sallader”, ”jordgubbar är fulla av vitaminer”. Det finns även fåtal 

faktameningar, där ett exempel är ”visste du att 58 % av Sveriges yrkesverksamma kvinnor 

har med sig en matlåda hemifrån till lunchen”. Det är också ett uppslag som är informativ och 

uppmanar läsaren till medvetenhet och ett ansvar för hälsan. 

 

Det som kan analyseras av de två föregående stycken är att det finns motstridiga budskap i 

tidningen. Ena stunden läser man om goda glassar, andra ska man äta smalt. Fallet är 

densamma i bland annat Sandbergs tidigare forskning, I Aftonbladet utlovas läsaren att den 

som ger efter begär mår dåligt men den som ger efter hunger kommer att må bra och att vi 
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uppmanas att undvika vissa ting, vilket leder till dubbelmoral. Dubbelmoral eftersom läsaren 

får lära sig att det är okej att äta sådant som tidignigen längre fram i en annan artikel skriver är 

absolut förbjudet. Ett exempel hon nämner är ”Socker utan dåligt samvete”, ”Ät fett!”.
104

 

 

Utbudet av träningsartiklar är inte lika stort som jag trodde att det skulle vara. Trots att de 

flesta artiklar man läser i tidningen berör träning på ett eller annat sätt, fanns det inte många 

artiklar som enbart handlade om träning. De artiklar som jag hittade om träning i min empiri 

hade rubriken ”Sätt fart på vågen med fettslukarövningar”, ”Ladda för nystart med långsam-

träning”, ”Toppträning för överkroppen” och ”2 minuters träning för hela kroppen”. Samtliga 

uppslag innehöll bilder med övningar och tillhörande förklaring på hur det utövas. Det är 

övningar som man kan göra hemma.  

 

Dessa artiklar om träning som läsaren får ta del av, får träning att framstå som något tråkigt 

som ska gå snabbt att göra, eller som ska bör enbart göras i syfte för att tappa vikt, i alla fall 

om man tittar på hur rubrikerna lyder. Att träning är viktigt för hälsan, exempelvis för att 

motverka vissa sjukdomar, kommer inte riktigt fram i tidningen, utan målet verkar vara att 

tappa vikt. Jämfört med tidigare forskning har Johansson skrivit att människor uppmuntras till 

träning för att värna om sin hälsa, men efter granskning av hälso- och träningsindustrin 

framgår det tydligt att det handlar om en skönhetsindustri.
105

 I MåBra finns det flera möjliga 

underförstådda budskap om vad träning är bra för. Det kan vara att viktminskning är bra, 

eftersom det leder till färre sjukdomar. Det kan också vara att lägre vikt ger ett bättre 

utseende, eller att hålla igång och motionera underlättar livet. Det är helt enkelt upp till 

läsaren själv att bestämma hur träningssignalerna ska tolkas eftersom tidningen inte gör det 

klart att det gäller en skönhetsindustri på samma sätt som tidigare forskning visat.  

 

Det finns alltid ”Tre saker just nu” i Nytt om träning. Läsaren uppmanas till konsumtion 

genom att denne erbjuds och lockas att köpa produkter. Det är lyxiga bilder som kan skapa ett 

begär som gör att läsaren blir konsument. Skriverier om exempelvis en fin baddräkt och ett 

bra träningsredskap är bara två exempel. Det är tips på produkter man kan köpa själv eller ge 

bort i julklapp. Enligt tidigare forskning handlar konsumtion om ett underliggande budskap 

som är ett uttryck för igenkännelse, identifikation och livsstil.
106

 Att man handlar för att må 

bra, för att skapa en image och för att följa en viss livsstil. Det är tydligt att tilltalet även här 

är till kvinnan eftersom det är baddräkter och produkter som kvinnan använder. 

 

Viktreportage fanns det ungefär lika mycket artiklar om som artiklar om träning. Det 

förekommer mest stora uppslag med jämförelser där MåBra granskar, tipsar och får fram sina 

egna ord om exempelvis dieter. I artikeln ”Din guide i diet-djungeln” finns profiler eller 
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kategorier, som läsaren själv får placera sig inom. Vidare finns råd om vilken metod som 

passar denne bäst.  

 

Jojjobantar du som kändisarna, är en artikel som refererar till en utländsk och en svensk 

välkänd kvinna, samt de motgångar och framgångar de haft under åren. Artiklarna sänder ut 

signaler till läsaren om att de inte är ensamma om sitt viktproblem utan att det kan drabba 

alla, oavsett yrke, karaktär, och samhällsposition. I en studie av veckotidningen Veckorevyn 

från 1965, var det även då vanligt att läsarna fick ta del av både utländska och svenska 

kändisars liv. Hirdman skriver att den effekt bilderna hade var att de gav ett intryck av realism 

som bygger på att kunna känna igen sig med kändisarnas liv och öden.
107

 

5.2.3. Personligt 

Under personligt förekommer mer privata ämnen som handlar om individen på ett djupare 

plan. Det är områden som berör psykologi, relationer och utveckling. Reportagen handlar om 

fobier, personliga erfarenheter, sex, rädslor, missbruk, vanor, kärlek, vänner och jobb. MåBra 

väljer att skriva om individer som haft personliga problem i sina liv, och som läsare får man 

ofta ta del av deras erfarenheter. Det är kvinnor som kommer till tals och delar med sig av 

sina privata handlingar. Reportagen är oftast flera sidor långa där läsaren får en bakgrund till 

ämnet, personens motgång, erfarenhet och lärdom av händelsen. Några exempel från 

tidningen handlar om en tjej som berättar om hur det är att vara mamma vid 17 års ålder, en 

annan berättar om sina vänner som vill henne illa och den tredje om att hon inte vågar ta ut 

skilsmässa. Ur ett hälsoperspektiv handlar reportagen om den psykiska hälsan och att komma 

i balans. Att det skrivs om personliga och djupa ämnen i hälsotidningen verkar falla läsaren i 

smak. Ett liknande tema finns i Lövgrens tidigare forskning, men då under temat relationer. 

Lövgren skriver att många artiklar är åldersanpassade och artiklarna fokuserar på en tänkt fas 

i livet, samt de relationer som kan tänkas utmärka dessa perioder. Det är reportage om att ha 

tonårsbarn, skilsmässor, att träffa ny partner med mera.
108

 Genom att göra reportagen så 

detaljerade, djupa och rörande, kan läsaren lära sig att det finns olika livsstilar, hjälp till 

anpassning men också att det går att leva vidare.  

5.2.4. Skönhet & välbefinnande 

Temat skönhet & välbefinnande handlar om festliga håruppsättningar, gör om mig reportage 

där olika kvinnor får en helt ny look, och om diverse produkter för bland annat hudvård. Det 

är inte svårt att förstå att artiklarna är vända till kvinnan återigen. Det är före och efter bilder 

där kvinnorna på före bilderna ofta är osminkade, gråa och ostylade och på efter bilderna 

festligt klädda och sminkade. Reportagen handlar om förändring, att bli så vacker som det 

bara går. Det finns också hemmareportage där inredning och ett vackert hem utgör några sidor 

av innehållet. Ett exempel är familjen Källströms ”ljusa och inbjudande” hem men också 
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familjen Nyfjälls ”fina trädgård med många växter”. Hemmen beskrivs med ”vackra” ord och 

tillsammans med bilderna ger de ett varmt intryck. Att det förekommer artiklar om skönhet i 

hemmet i en hälsotidning kan verka en aning orelevant, men samtidigt passar det eftersom en 

fin hemmamiljö kan ge en bättre känsla, av att just vistas i en fin miljö. 

  

I Nytt om skönhet visas det bilder på nya produkter för kvinnor som mascaror, krämer och 

parfymer. I augustinumret till exempel finns badpulver, oljor för mjuk hy och krämer som 

skyddar huden, allt för en friskare look, ”Det är inte bara sommartorpet som behöver fräschas 

upp. Unna även dig själv en helrenovering”. Det är inte ovanligt att produkterna betygsätts 

och kommenteras. Även här verkar syftet vara att väcka ett begär hos läsaren. Det kan ses 

som en plikt för kvinnan att hela tiden förbättras och bli vackrare eftersom produkterna är 

främst för kvinnans behov, som att få en mjukare hy och en friskare look. Nytt om skönhet 

ger oftast läsaren ett intryck av att ta hand om sig själv genom att köpa produkter och 

konsumera, precis som tidigare nämnt under temat träning, kan det underliggande budskapet 

vara är ett uttryck för igenkännelse, identifikation och livsstil.
109

 I Lövgrens forskning var 

produkter också ett dominerade inslag i tidningarna. Det var produkter om mode, om 

inredningsprylar och skönhetsprodukter. Precis som min analys visade, fanns likaså i hennes, 

regelbundna produkttester, produktgenomgångar, tips och nyheter, men också lockande bilder 

och texter som indikerar på en slags förbättring till det vackra.
110

  

5.2.5. Övrigt 

MåBra mix ligger i tidningens början och innehåller i princip allt möjligt. ”Visste du att…” är 

en rubrik med varierande små kortare texter i varje nummer, mängder småtester som ”Är du 

uppmärksam”, ”Hur mycket jul är du”, samt faktabaserade smårutor om mängder olika saker, 

”46 kalorier färre får du i dig om du tuggar tuggummi när du lagar mat…” och liknande. 

MåBra mix består av korta och enkla meningsbyggnader som är enkla för ögonen att skumma 

igenom. Uppslaget är två sidor långt och innehållet är inte fokuserat till ett specifikt tema om 

hälsa. Det är inte heller riktigt klart och tydligt vem som tilltalas, alltså om det är en kvinna 

eller en man. 

 

Ordet är fritt är precis som det låter, fritt. Det är en slags insändare där läsarna får ställa 

frågor, ge synpunkter, med mera, genom att skicka brev eller maila in till redaktionen. 

Förutom det fria ordet läsarna har, finns ett cirkeldiagram där svaren från en läsarfråga (som 

jag antar ställs på MåBra:s hemsida) redovisas i varje nummer. Det frågor som relaterar till 

tidigare artiklar, och ett exempel är ”I nummer 5 testade Vivvi träning framför tv:n med 

Nintendo Wii Fit. Har du testat att träna med tv-spel?” På sidan finns också en Bikt där 

läsarna skriver sina åsikter kring saker och ting. Exempel på ämnen som förekommer ofta 

handlar om killproblem. Det som kan tolkas är att hälsa i avsnittet Bikten i tidningen ofta 
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handlar om att läsarna vill få hjälp med att upprätthålla sina relationer och lösa eventuella 

konflikter och problem som kan uppstå i ett förhållande. Precis som i Newmans tidigare 

forskning om insändare skriver läsarna ofta om sina problem. I tidningen i min empiri men 

också i hennes tidningar, Good medicin och Nature & Health, besvaras de frågor som 

uppkommer i insändare av läsare som skickar tillbaka brev och mail. Det blir som en slags 

läsare till läsare-feedback där erfarenheter utbyts. 

 

Slutligen finns också en insändare som lyfts fram av redaktören, och som tack för ett bra 

inlägg får insändaren olika produkter hemskickade. Dessa publikationer handlar ofta om ett 

hälsosammare liv av något slag, som att bryta dåliga vanor och kunna anpassa sig till det nya 

och hur detta uppnåtts. 

5.2.6. Sammanfattning 

Det som tematiseringen har visat på är mängder av artiklar om hälsa, inom olika kategorier.  

Hälsobudskapen inom temat medicin handlar om piller, vitaminer, anpassad kost, förändrade 

vanor, ett vackrare yttre, samt ett friskare längre liv. Några av dem har en personanknytning, 

speciellt reportage om olika sjukdomar och motgångar där artiklarna och tilltalet är skrivna 

för kvinnan. Kost, träning & vikt artiklar om smala och lätta måltider, men också med 

motstridiga artiklar som kan väcka ett begär och locka läsaren till att konsumera olika 

produkter så som glass och träningsredskap.  

 

Det som skrivs om träning är att det inte är något som ska vara tidskrävande, utan något som 

man gör hemma på några minuter. Det står aldrig varför man bör träna och varför träning är 

viktigt utan det är upp till var och en att tolka, även om hälsoaspekterna mer än gärna lyser 

med sin frånvaro. Dieter sätts på prov och granskas, och det finns referering till kändisar som 

läsaren kan känna igen sig med. Tilltalet är vänt till kvinnan genom bilderna på kvinnor som 

tränar, träningsprodukter som är anpassade för kvinnan samt genom rubriker som ” visste du 

att 58 % av Sveriges yrkesverksamma kvinnor har med sig en matlåda hemifrån till lunchen”, 

för att nämna ett exempel.  

 

Under temat personligt skrivs det om kvinnor och deras privata liv och eventuella motgångar 

som på något sätt utmanat den psykiska hälsan, och hur dessa kvinnor har tacklat sina 

problem och levt vidare.  

 

Hälsa inom skönhet och välbefinnande är främst om att unna sig något, att konsumera i form 

av produkter eller behandlingar. Skönhet uppnår läsaren i sitt hem men också med sitt egna 

utseende. Det uppnås genom förändring av ett yttre, en ny hårfrisyr, en mjukare hy, ny 

snyggare stil, men också genom ett vackrare hem, med ny inredning, en omväxlande och 

finare miljö. Rapporteringar om hälsa i temat Övrigt är mer generella ting, mest små notiser 

och faktarutor om hälsa som är lätta att läsa och skumma igenom. Övrigt om hälsa handlar 
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också om problem och relationer där insändarna själva men också redaktionen ger support åt 

varandra.  

5.3.  Artikelanalys 

Nedan görs en artikelanalys av utvald artikel inom respektive tema för att bland annat besvara 

frågeställningen om tilltalet men också hur hälsobudskapen förmedlas. Jag tittar på vad som 

gör hälsa, vilka hälsodiskurser som finns och vilka ord som används. 

5.3.1. Medicin 

Artikeln “Nya sprutan som smälter bort fett”, från MåBra januari 2008 är skriven av Vivvi 

Toikkanen, som är redaktör inom området ”skönhet” enligt presentationen på sidan fyra i 

tidningen. Artikeln är tre sidor lång och handlar om en ”ny metod” som går ut på att ta bort 

överflödigt kroppsfett med hjälp av en spruta. Ingreppet heter lipolys. Ur hälsoperspektiv kan 

rapporteringen handla om en förbättrad psykisk hälsa genom att lypolysingreppet kan ge dem 

som har dålig självkänsla och mår dåligt över sin feta kropp, ett bättre självförtroende. Att ha 

ett bättre självförtroende kan i sin tur leda till en förbättrad emotionell och social hälsa.  

Artikeln kan å andra sidan förvärra hälsotillståndet för de som redan har en dålig psykisk 

hälsa, genom de bilder som finns på sidorna. Det är en före och en efter bild på Yusmila. På 

den första bilden är hennes mage och lår något kraftiga. Att Yusmila gör ingreppet tyder på att 

hon tycker att hon är stor och vill bli mindre. Det är av den anledningen som den psykiska 

hälsan kan förvärras hos den som ser lika kraftiga ut. Rapporteringar om utseendefixering kan 

hjälpa en människa, men de kan också lätt skapa problem för en annan.  

 

Bilderna tar upp hela första sidan och funktionen de kan ha är att uppmärksamma och locka 

läsaren att ta del av texten. Att visa före och efter bilder visar på effekt, att lipolys faktiskt 

fungerar. Längst upp finns rubriken som lyder ”Här är sprutan som smälter bort fett”. 

Rubriken är lång och sträcker sig över bägge sidorna. Den ger ett intryck av att det är så lätt 

som att trycka på en knapp, och vips så är fettet borta. Att använda ordet "smälter" får 

begreppet att låta enkelt och något som går fort att göra. Ingressen summerar i stort sett hela 

artikeln i två meningar, ”Nu finns sprutan som smälter bort envisa valkar, gäddhäng och 

dubbelhakor. MåBra har testat lipolys, den nya knivlösa fettsugningen”.  Det ordval som 

används i artikelns ingress är ord som tilltalar främst kvinnan. Liknande ordval har Sandberg 

också funnit i Aftonbladets rapportering om fetma. Hon skriver att kvinnokropparna beskrivs 

som svettiga, äckliga, stora och att kroppens olika delar hänger och slänger, sväller och väller 

ut över alla breddar. 
111

 

 

Inledningsvis skrivs det om lipolys, och när jag började läsa kändes det som reklam eftersom 

det är svårt att uppfatta vem det är som talar. Efter en kort historisk bakgrund av hur omöjligt 
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det har varit att få bort det där jobbiga och fula fettet och att ”det enda sättet att bli av med 

kärlekshandtagen, lårgnugg och kalkonhals har varit att göra en fettsugning” kommer 

kirurgen Olof Nybacka till tals. Olof är den första i Sverige som utför behandlingen och 

behandlingen utförs enbart i kosmetiskt syfte, i alla fall enligt texten i artikeln. Detta säger 

mig att tidningen är öppen för kirurgiingrepp och mer än gärna publicerar större uppslag om 

det. Olof berättar lite mer om behandlingen, vad som händer under och efter den, men också 

att den ger resultat. Han nämner i slutet av stycket att behandlingen inte ska användas som en 

”bantningsmetod”, vilket får honom att låta som en professionell kirurg som måste uttala sig 

om bantning för att få läsarna att inse att det inte handlar om att bli jättesmal, utan att vara 

nöjd med de få centimeter som går att minska ner. Trots det så kan man som läsare tolka 

reportaget som en bantningsmetod. Komplement till texten är en bild på en läkare som står 

med en nedstucken spruta i ryggen på en patient. Trots att det inte framkommer att det är Olof 

på bilden eftersom det inte finns någon tillhörande bildtext, får man det intrycket. Han ser 

väldigt arg och motbjudande ut, och inte riktigt någon man skulle få för sig att gå till för att 

göra behandlingen. Samtidigt kan det tolkas som att han är fokuserad på att göra ett bra jobb. 

 

Efter inledningsstycket på andra sidan finns också ett stycke om Yusmila som provade 

metoden för att få ner midjemåttet efter sin graviditet. Det budskap som tidningen för fram är 

att det trots barnafödande är viktigt att se bra ut och vara i form, och att formen är något som 

bör upprätthållas. Hon berättar att hon länge försökt träna bort de kilon hon lagt på, och att 

hon även testat andra metoder som upphettning för att få ner måtten, men utan någon vidare 

framgång. Precis som tidigare forskning har visat har det blivit accepterat att göra olika 

ingrepp och behandlingar. Så vanligt att till och med en hälsotidning kan skriva om det. Det 

finns idag en större förståelse och en acceptans att vända sig till läkare när träning, en 

medveten kost och livsstil inte hjälper.
112

 Vidare säger hon att lipolys gjorde henne nyfiken, 

och hon berättar hur hon upplevde det och hur väl det fungerade för henne. Hon fick på sig 

sina jeans igen. Vi uppmuntras hela tiden till att ge oss in i olika kroppsprojekt där målet är att 

se bättre ut snarare än frisk.
113

  

 

På sidan tre finns ett annat exempel, också med före och efter bilder. Det är en tjej som heter 

Victoria som provade lipolys på sina armar. Victoria hade provat styrketräning, men det 

hjälpte inte så hon gav metoden en chans och efter några veckor insåg hon att det fungerade 

bra. Ingressen ”Trots styrketräning blev hullet på överarmarna allt lösare” kan tolkas som att 

styrketräning ger lösa armar och att det inte är att föredra. Victoria har tränat och ansträngt sig 

men det fungerade inte. Istället valde hon en så kallad ”quick fix”, där det ska gå snabbt att se 

förändringen till det vackrare. I bägge exemplen görs en jämförelse med träning och att det 

kosmetiska är att föredra före den, i alla fall enligt de tjejer som det skrivs om i artikeln. En 

hälsotidning uppmanar till träning men väljer att publicera något som motspråkar den.  
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Slutligen på sidan tre finns en faktaruta om lipolys, ”så fungerar lipolys”. Man får anta att 

redaktören skrivit faktarutan själv, då det inte finns källor utskrivna. I texten framkommer hur 

processen går till, att det sprutas in i huden och att nedbrytningen av fett pågår i cirka sex till 

åtta veckor. Det står också att midjemåttet minskar med fler antal behandlingar. Slutligen att 

en behandling kostar mellan 3000 och 3500 kronor beroende på områdets storlek.  

 

Till skillnad från det Johanssons skriver, om att det idag är vanligt med hänvisning till olika 

behandlingskliniker i stora tidningsuppslag
114

, finns i denna artikel varken en hänvisning till 

hemsida, besöksplatsen, eller ett nummer att ringa och ställa frågor om man skulle vara 

intresserad av att prova metoden. Det kanske är underförstått att man ska höra med sin läkare, 

eller läsa vidare om metoden på Internet.  

 

Det finns tre olika roller i artikeln. Den första är doktorn som bjuder in och introducerar 

läsaren till en ny metod, den andra är de två tjejerna som redan provat metoden och den tredje 

redaktören som skrivit artikeln. Det finns ett slags beroende i relationen mellan de två 

förstnämnda, där tjejerna får doktorn att verka trovärdig genom att de kommer till tals och 

berättar hur metoden fungerade för dem. Om de hade samma doktor får man aldrig riktigt 

veta, men det är vad man uppfattar efter att ha läst artikeln. Det framkommer överhuvudtaget 

inte att det finns en relation mellan redaktör och de övriga eftersom artikeln är skriven på ett 

genomskinligt och sakligt sätt. 

 

En innebörd av vad hälsa är, är att medborgarna i ett samhälle har vissa gemensamma idéer 

om vad som bör undvikas samt eftersträvas 
115

. Genom att titta på rubriken kan en slutsats 

dras, att läsaren är medveten om att fett och övervikt inte är önskvärt på en kropp. Artikeln 

behandlar inte heller ämnet utifrån någon grundläggande nivå, vilket kan innebära att läsaren 

redan förväntas ha en uppfattning att fett gör oss ohälsosamma. Vi får veta att fetma är något 

som i dagens samhälle och som enligt våra gemensamma idéer ska undvikas, det är något som 

är gemensamt för den kulturen vi lever i. De metaforer som används inom 

medierapporteringen för övervikt kopplas samman med att överviktiga personer är icke 

önskvärda personer, de är utstötta av samhället.
116

  

 

Bilderna på tjejerna är väldigt personliga då de visar mycket av sin kropp och pratar öppet om 

sina kroppsproblem. Vad det gäller ordvalet i texten använder sig redaktören av 

”skonsammare”, för att förklara den fördel lipolys har i jämförelse med fettsugning. Träning 

och dieter beskrivs som hopplöst och tidskrävande, och fettsugning som mindre skonsamt. 

Det återkommer hela tiden kopplingar till ”quick fix”, den snabba förändringen. 
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I ingresserna till Yusmilas och Victorias stycken skrivs det ”Med den nya injektionsmetoden 

minskade midjemåttet betydligt”, och ”-Redan efter ett par veckor var armarna mer 

slimmade”. Det talar för att lipolys ger resultat och det tar inte längre än ett par veckor, vilket 

är kort tid till skillnad från träning och dieter där man antas ligga i något längre för att få 

samma resultat, och visst är det lite jobbigare.  

 

Aktörerna i artikeln instämmer att lipolys ger en fastare och stramare kropp, läkaren Olof 

säger ”En annan fördel är att behandlingen stramar upp kroppen”, Padilla fortsätter ”Magen är 

plattare”, och slutligen säger Victoria ”Armarna såg en aning mer slimmade ut, och för varje 

vecka som gick blev de fastare och fastare”. Alla uttrycker sig om lipolys verkligen stramar 

upp en viss kroppsdel. Ordval som slim, platt, fast och uppstramad används för att visa på en 

kvinnlig kropp som nått framgång.  

 

En annan intressant referens är när läkaren knyter an metoden till kändisen Britney Spears, 

han säger ”Metoden är väldigt populär i USA och Britney Spears lär ha provat 

lipolysbehandling”. Att han använder sig av ordet ”lär” gör inte honom mer tillförlitlig.  

5.3.2. Kost, träning & vikt 

Artikeln ”Jojo-bantar du som kändisarna?” kommer från bilagan i julinumret och är skriven 

av Ussie Hjelm. Det framgår inte vem personen är, varken i bilagan, tidningen eller på 

hemsidan. Hur som helst handlar artikeln om jojo-bantning, ett annat ord för viktpendling, där 

texten refererar till bland annat sångerskan Carola och Oprah Winfrey. Artikeln är två sidor 

lång, och bilderna tar upp den mesta platsen. Det är en bild på Carola och hennes jojo-

pendlande tidslinje från 2004 till 2008. Oprahs tidslinje sträcker sig från 2005 till 2007, där 

bildvalet är mycket mer intressant. 2005 står hon upp med bägge armarna i taget och ser glad 

och slimmad ut, på de andra bilderna där hon ser fylligare ut ser ansiktsuttrycket neutralt och 

förvirrat ut.  

 

Rubriken ”Fast i jojo-fällan? Så blir du fri” sträcker sig ungefär under mitten av sidan tvärs 

över artiklarna. I ingressen bjuds läsaren in genom frågan ”Är du en viktpendlare? Då är du i 

gott sällskap”. Genom ett ”Du” tilltal känner läsaren med liknande problem genast samvaro 

med artikeln. Första intrycket av artikeln är att den känns enkel att ta sig igenom. Texten 

inleds med referens till ”skivsläpp, filmgalor och stora balunser” för att vidare relatera det till 

kändisskap, och att de i och med dem får jobba på en viktnedgång. Ordvalet i inledningen 

låter glamoröst vilket kan ses som att även ett glamoröst liv kan få sina konsekvenser. ”Det 

knapras broccoli och dietpulversoppor och det tränas hårt på löpbandet”.  Efter inledningen 

kommer någon röst fram som säger ”att pendla i vikt är något som många ”vanliga” kvinnor 

också ägnar sig åt”. Tilltalet är här även vänt till kvinnan, och att använda sig av orden 

”vanliga kvinnor” gör att artikeln mottaglig för många fler, och inte enbart dem som lever ett 
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glamoröst liv. I och med att inget namn är utsatt tolkar jag det som att uttalandet kommer från 

den som skrivit artikeln.  

 

Senare i texten gör Marie Tegnér ett uttalande om hur trög slutspurten kan vara och att de 

flesta ger upp då det börjar gå trögare. Tegnér är MåBra:s viktcoach. Ett annat uttal kommer 

från Claude Marcus, som är professor vid Karolinska Institutet. Han menar att med 

svältmetoder väljer kroppen att lagra fett och att viktuppgång senare kommer leda till att man 

får fel kroppsproportioner. Vidare förklarar journalisten att Marcus menar att det går att få 

stopp på pendlingarna genom regelbunden träning och ordentlig kost. Marcus och Tegnér är 

de enda som kommer till tals i artikeln, de är experterna enligt textens ingress och gör att 

artikeln ses som mer trovärdig och vetenskaplig än om en vanlig redaktör skulle ha skrivit 

den. 

 

Historiskt sätt knyts jojo-bantningen till Oprah, där det tydligt står i texten att ”hon har i 20 år 

pendlat mellan att blixtbanta till att vråläta och sett vågen pendla mellan 114 och 64 kilo”. 

Oprah har av min egen läserfarenhet använts många gånger i liknande sammanhang. En 

svensk anknytning görs till Carola, där hennes godisbegär lyfts fram. Att de väljer Carola 

beror med all sannolikhet på hennes kroppsförändring under åren men också att hon är ett 

känt svenskt ansikte i Sverige. 

 

Det finns en faktaruta till höger om artikeln, med funktionen att ge läsaren råd på hur den kan 

stoppa vikten när den väl börjar gå uppåt. Det är råd som kommer från Tegnér. Att ge läsarna 

råd, metoder och tips att för viktminskning är enligt tidigare forskning primärt i syfte till 

förbättring av utseendet och inte hälsan.
117

 

 

Funktionen bilderna har är att visa på förändring hos personerna. En rosa kurva sträcker sig 

också över bilderna som visar upp och nergång. Den rosa färgen känns kvinnlig och eftersom 

det är kvinnor på bilden blir tilltalet till kvinnan mycket mer tydligare.  

 

Det som ”experterna” uttalar sig om verkar vara faktabaserat och vetenskapligt. I alla fall i 

den må som det sägs på. Uttrycken är väldigt konkreta, ”Vid en snabb viktnedgång bryter du 

ner fett och muskelvävnad”. En intressant mening som finns i faktarutan referat till jeansen, 

”Sätt en gräns för när det är dags att ta itu med vikten”, ett av exemplen var ”När mina jeans 

börjar strama”. Johansson skriver att vi uppmanas hela tiden att forma våra hem, vår 

omgivning och våra beteenden så att de ger en positiv förändring, och kläder som är 

”tjockiskläder” ska rensas ut ur garderoben.
118

 Att utseendet är viktigt i hälsotidningen är 

uppenbart, men att passa in i tighta kläder och samtidigt se bra ut verkar vara ett av de primära 

hälsomålen. 
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5.3.3. Personligt 

Artikeln ”Hur får jag ny energi?” är baserad på ett brev från en läsare med avsändarnamnet 

”Damen”, till Tomas Enhager. Enhager återkommer i varje nummer och ger läsarna svar på 

frågor om personlig utveckling, under ett avsnitt i tidningen som heter ”Fråga Personliga 

Coachen”. Att han kallas för coachen kan tolkas som att han vet vad han pratar om och kan 

svara på frågor som rör det personliga livet och den sociala hälsan.  

 

Artikeln är cirka en halv sida lång och handlar om en kvinna som berättar om sina motgångar 

då det gäller utbildning, jobbsökande, samt privatliv. Hon berättar att hon vill ha en 

förändring i sitt liv, att hon vill förändra den sociala hälsan och bli lyckig. Enhager besvarar 

henne genom tips på vad som kan få henne att må bättre. Det finns en bild på Enhager bredvid 

texten. Han ser glad ut, bär en blå skjorta och ett par jeans på sig. Hans kläder gör att han ser 

manlig ut, men inte dominerande då han har ett leende på läpparna.  

 

Rubriken ”Hur får jag ny energi efter alla motgångar?” är tydlig. Den sammanfattar ungefär 

det avsändaren har sagt. Under rubriken finns ett ”?” i en liten orange ruta där insändarens 

inlägg finns. Det som är intressant är att insändaren inte ställer en enda fråga, utan mer en 

konstatering av hur olycklig hon är. Efter signaturen ”Damen” finns ett ”!”, som följer av 

Enhagers svar. Han börjar med att referera tillbaka till hennes situation genom att säga ”I tider 

som dessa”, vilket kan tolkas som att alla mer eller mindre hamnar där någon gång i sitt liv.  

 

De som får komma till tals är ”Damen” och Enhager, och det är väldigt uppenbart eftersom 

det finns en slags dialogisk ordning där hon ställer frågan och han ger ett svar. De påståenden 

som jag tar hänsyn till i analysen och som kommer fram i texten är från Enhager. Han tilltalar 

kvinnan med något lättsam attityd då han att använda sig av ordet ”alla”, ”alla har motgångar i 

livet och att det är viktigt att bryta sig loss och inte fastna i det dåliga mönstret". Svaren han 

ger henne är av hälsokaraktärer: ”När man är trött och nedslagen kan det vara lätt att fastna 

och mitt råd är att skapa energi i ditt liv genom att träna, intressera dig för din hälsa och för 

dina intressen”.  

 

Det som är lite förvirrande med texten är att Enhager framställer kvinnan som att hon är 

passiv, ohälsosam och har för få intressen, utan att hon ens nämner något om det. ”Damen” 

kan redan ha alla dessa attribut och lever precis så som han tycker att hon bör. Hennes olycka 

och tvivel behöver inte ha med hälsa och engagemang att göra eftersom hon inte nämner 

något om att vara ohälsosam, utan bara missnöjd efter flertal motgångar i arbetslivet som lett 

till dåligt socialt liv. Anledningen till att Enhager tar förgivet att hon behöver fysisk träning 

och ett intresse för hälsan kan vara för att hon är en kvinna. Att det som gör henne olycklig 

och deppig har med hennes passivitet att göra, och i sin tur även hennes yttre. Det som kan 

tolkas av Enhagers svar är att vara hälsosam betyder att vara lycklig, och att oavsett vilken typ 
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av social ohälsa det handlar om, kan allting bli bättre med lite motion och ett större intresse 

för sin hälsa. 

5.3.4. Skönhet & välbefinnande 

“Sol, bad & ayrurveda I indiska paradiset Kerela” är en artikel som faller under kategorin 

Skönhet & välbefinnande. Artikeln är fyra sidor lång och finns kanske i syfte till att locka 

läsaren att ”unna sig en härlig och hälsosam semester, genom att gå på yoga, äta goda 

fruktsallader och få massage”, eller helt enkelt ta hand om sig själv. I artikeln delar reportern 

Annette Wallqvist med sig om sin upplevelse i Kerela.  

 

När man slår upp sidan 44 i januarinumret ser man en stor bild på en kvinna som utför en 

yogaövning på stranden. Det kan relateras till andlighet och lugn och ro. På sidan bredvid 

finns också en mindre bild av en tallrik fruktsallad, en lätt och exotisk måltid. Längre ned på 

sidan finns även en bild på två personer, den ena får massage av den andra. Det ger ett intryck 

av avslappning. Den första och största bilden man ser lockar direkt till läsandet, yogaövningen 

ser inte direkt ansträngande ut, utan mer harmonisk. Komplettering till bilden finns en text 

som säger ”En stilla morgonyoga på stranden är ett perfekt sätt att börja dagen”. Att andas 

djupt, känna harmoni med vågorna och börja dagen på detta sätt har en lugnande inverkan på 

alla, enligt tidningen. Återigen behövs inte ansträngning utan det går även att träna lugnt och 

stilla. Det säger mig också att hälsa framställs som andligt i artikeln, eftersom 

huvudbudskapet med artikeln är att känna harmoni, uppnå en inre lugn och känna ro i själen. 

Det framställs och som skönhet, det ska vara vackert, exotiskt och avslappnande. Newman 

skriver att hälsotidskrifter omfattar en stor mängd information om skönhet, men att detta är 

normalt inom diskursiva hälsoramar som att ”se frisk ut”, ”välj naturlig hudvård” och 

"växtbaserade viktminskningsbehandlingar”. Hon menar att genom att visualisera skönhet 

semiotiskt får vi ”hälsa”. Exempel på detta är jogging på en strand men också en person som 

tar ett bad med rosenblad.
119

 

 

Bilden på Wallqvist är intressant då hon överhuvudtaget inte ser glad ut. Hennes nedåtgående 

ögonbryn ger ett intryck av att hon är lite bitter. Möjligtvis kan det bero på att hon har solen i 

ögonen. Vi vet inte heller om bilden är tagen före hennes semester eller efter. Att den skulle 

varit tagen före kan visa på att hon var lite sliten men texten tillhörande bilden visar att den är 

ny, ”Efter två veckor känner jag mig fullständig här och nu”. I ingressen blir vi inledda av en 

beskrivning av Wallqvist där det framkommer att hon är en stressad fyrabarnsmamma som 

ska få njuta av god mat, ayurvedabehandlingar, morgonyoga och ljumma bad några par 

veckor. Detta säger oss att även äldre kvinnor, mammor, har rätt till en upplevelse och 

hälsokick som denna. Ingressen avslutas med ”Jag har hittat tillbaka till mig själv. Hit måste 

man bara återvända”. Wallqvist har hittat tillbaka till sig själv från en stressig vardag genom 

god mat, behandlingar, yoga och massage. I hela texten hör vi Wallqvists röst där hon berättar 
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om sin hälsoupplevelse. Texten är lite som en bok som gärna beskrivs i detalj där hälsa, 

avkoppling och god mat framhävs mest. Ord som välbefinnande, väl behandlad, ljuvligt, 

avkopplande, fantastisk, rosafärgad och hälsokick används för att ge en detaljerad beskrivning 

och en känsla av en lyxigare njutning. 

 

På sidan tre finns en bild på en person som blir masserad, där finns också tillhörande texten 

”starka händer masserar min rygg och återställer balansen i hela min kropp”, vilket jag tolkar 

som att det är Wallqvist som blir masserad. Bredvid bilden finns en liten ruta som har 

rubriken ”Här blir du väl behandlad” där det tas upp om både Ayurveda och Yoga, vad de 

innebär för behandling och hur man ska gå tillväga för att få dem.  

 

Det finns en stor faktaruta som tar upp nästan hela sista sidan. I rutan finns en karta på Kerala 

och lite om hur stor staten är sen också tips på var man ska bo, vad man inte får missa och när 

bästa vädret är. I faktarutan nämns det ingenting som berör hälsa på något sätt. 

Kompletterande bilder till texten är på en husbåt i vatten med palmer i bakgrunden och en 

klarblåhimmel, en bild på oljan som används i ayurvedabehandling och lite opassande till hela 

artikeln, en bild på dekorationer, där texten förklarar är dekorationer för hinduiskt-religöst 

bruk. Bilderna ger ett intryck av en exotisk stämning och långt ifrån den miljö som vi lever i 

Sverige vilket kan göra att vi faktiskt lockas till att ta reda på mer om Kerala. 

5.3.5. Övrigt  

Under kategorin övrigt har jag valt att analysera Ordet är fritt i den mån att MåBra Mix 

innehåller alltför många korta meningar och ofullständig brödtext. 

 

I Ordet är fritt, som tidigare nämnt är en slags insändare, finns rubriker som ”Våga vägra 

datorer”, ”Han vill inte ha mig”, ”Hjälp – min kille är periodare”, ”Sara – Du måste lämna 

honom” och som i alla andra nummer, ”MåBra frågar”. Insändaren om datorer handlar om en 

person som hatar datorer och föredrar att istället upptäcka dofter, ta på böcker och träd och 

helt enkelt vara ute i naturen och röra på sig. Avsändaren skriver att hon/han håller sig borta 

från datorer så mycket som det går. Till texten finns en lite Grattis-text med en bild på 

skönhetsprodukter, som tack för ett bra inlägg. Att tidningen lyfter fram detta inlägg och ger 

en belöning kan vara att det ger en uppmuntran att vara aktiv och kanske tänka i liknande 

banor, att inte glömma bort att röra på sig och inte hamna i en värld av enbart siffror och 

tecken. Att tidningen överhuvudtaget delar ut gåvor antar jag är för att locka läsarna att skicka 

in brev och svar. Liknande lockbete fann Newman i tidningarna i hennes undersökning. Hon 

menar att lyxiga produkter erbjuds, men enbart om läsaren ger feedback eller kommentarer.
120

 

 

Vidare finns inlägg som handlar om pojkvänner/män där två av insändarna tar upp sina 

relationsproblem. Längst ned på sidan finns ett inlägg som besvarar ett annat genom att 
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kvinnan berätta om sin egen upplevelse, vilket visar på en förståelse och gemenskap hos 

MåBra:s läsare. Det första intrycket av insändarsidan är att den är väldigt rörig, man vet inte 

var man ska börja läsa utan skummar igenom rubrikerna för att se om någonting lockar till 

läsning. Rubrikerna ger ett intryck av att insändarna handlar om relationsproblem, ”han vill 

inte ha mig”, ”min kille är periodare”, ”du måste lämna honom”, med flera. Det är diskurser 

som handlar om den sociala och emotionella hälsan som kommer fram i Ordet är fritt. Att en 

stor del av ämnen/insändarna handlar om relationer och att det klassas handla om hälsa är 

nästan självklart i MåBra. I Newmans forskning visade sig att hälsotidningen Good medicin 

ökat i försäljning genom tidningens varierande, informativa, uppdaterade publiceringar och 

relevanta fakta om hälsa. Hon skriver att definitionerna av hälsa aktivt expanderar i tidningen, 

och numera utgör relationer, skönhet och karriär en stor del av begreppet hälsa. Syftet med så 

pass vid syn på vad som är ”hälsa” är att få läsarna att göra något positivt åt en dålig situation, 

men också att uppmuntras till att njuta av ett långt och hälsosamt liv.
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Aktörerna i texten är insändarna, som är läsare av tidningen, i alla fall av det intrycket som jag 

får. I inlägget ”Hjälp – min kille är periodare” finns två personer som kommer till tals. Den 

ena heter Sara och beskriver hur hon har problem med sin kille och att han har 

alkoholproblem. Sara frågar om det finns ”någon som känner igen sig?” som en avslutning på 

inlägget. Svar på tal verkar Anette ha, där hon beskriver sin egen erfarenhet av problemet. 

Hon ger Sara ett råd och det är att ”lämna honom NU”, med följt av ”det blir inte bättre”. Jag 

antar att Sara’s insändare publicerats tidigare men återanvänts för att läsaren ska förstod vad 

Anette svarar på. Det är vanligt att läsarna som tidigare nämnt, frågar efter råd och tips av 

andra läsare. Läsarna gärna delar med sig av råd och tips som efterfrågas. Newman skriver att 

tidningen Nature and Health publicerar många insändare som söker information och som 

svarar på tidigare publicerade insändare. Men att tidningen mest publicerar nya brev och 

ämnen. Hon klargör att det är vanligt med en oberoende kommunikation mellan läsarna 

genom att de delar med sig information och ger stöd åt varandra. Hon fortsätter och menar att 

tidningen kan ses som en mellanhand i stället för en myndighet.
122

 

6. Diskussion 

Denna studie syftade till att beskriva, analysera och problematisera hur hälsa representeras i 

hälsotidningen MåBra. Det går inte generalisera resultatet för alla MåBra tidningar, eller alla 

andra hälsotidningar, då undersökningen endast har gjorts på en tidning och fyra olika 

nummer. Studiens utgångspunkt var i diskursanalys, olika teorier om vad hälsa är samt teorier 

om genus. Frågeställningar var: Vilka hälsorelaterade teman finns i tidningen? Vad handlar 

hälsorapporteringarna om? Hur förmedlar tidningen hälsobudskapen? På vilket sätt blir 

läsaren tilltalad? 
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Liksom tidigare forskning visade även denna studie att tidningen har olika hälsoteman. Det är 

olika slags rapporteringar men alla berör hälsa. Uppdelningen och ordvalen är mina egna. Jag 

har på ett så objektivt sätt som möjligt, med hjälp av de hälsoteorier jag utgått från, formulerat 

kategorierna ”Medicin”, ”Kost, träning & vikt”, ”Personligt”, ”Skönhet & välbefinnande” 

samt ”Övrigt”. Alla artiklar med diskurser om hälsa kan och har sorteras inom dessa teman.  

 

Hälsobudskapen förmedlas på framsidan av tidningen men också inuti tidningen. På varje 

omslag finns en bild på en leende kvinna, vilket indikerar ett band av kompanjonskap mellan 

tidningen och läsaren. Att dra slutsatser om vad hälsa är enligt MåBra genom att enbart 

analysera rubriker och bilder på omslaget kan vara vilseledande. Det som analysen av 

framsidan har visat, är vilka hälsobudskapen är och hur de tilltalar. Bilderna och de rubriker 

som finns på framsidan uppmuntrar till förändrig, till ett smalare och hälsosammare liv. Det är 

rubriker som handlar om recept, där smal är ett ord som återkommer, ”smal mat”, ”ditt nya 

smala liv”. Men också olika typer av dieter, träning, prylar och tankar som hjälper dig till ”ett 

smalare liv”.  

 

De finns många diskurser om hälsa i tidningen. De som jag funnit i en av de fem 

artikelanalysen är att fett inte är önskvärt. För att ta bort fett kan man ta till olika kirurgiska 

ingrepp då träning inte fungerar. Ingreppen går mycket snabbare att göra än att träna. Det är 

inte lika ansträngande som träning heller. Det ger också en fastare, slimmare och mer 

uppstramad kropp, vilket är attraktivt och hälsosamt. Att referera och knyta an hälsoproblem 

som jojopendling till kändisar som misslyckats med sitt utseende och form visar vanliga 

kvinnor att det kan gå snett även för dem som lever ett glamoröst liv. För att behålla vikten 

och vara hälsosam är det viktigt att träna regelbundet och äta ordentligt. På så sätt slipper vi 

pendla i vikt och behöva tänka på dieter och bantning. Att upprätthålla en social hälsa är 

viktigt för att må bra och inte vara missnöjd med livet. Det händer dock alla förr eller senare 

men då gäller det att vara engagerad. Att träna och upprätthålla en god fysik är lika viktigt 

som att intressera sig för sin hälsa och sina intressen. Andlig hälsa kan göra oss mindre 

stressade och den uppnås genom avkopplingar, yogaövningar, goda fruktsallader men främst 

genom en hälsosam semester som får oss på andra tankar och ger oss en miljöomväxling. 

Hälsa är också att upprätthålla relationer och läsa problem då de uppkommer. Att lyssna på 

andra som varit i samma situation, och lära sig av deras misstag, eventuellt ta till sig tips, är 

något som är vanligt i tidningen. 

 

Samtliga artiklar i min empiri är skrivna utifrån ett kvinnligt perspektiv. Det är kvinnor på 

bilderna, det är ett tilltal, ofta genom ”Du” till kvinnan genom bland annat rubriker och text 

som refererar till kvinnan (”vanliga kvinnor”), det är kvinnorna som artiklarna handlar om, 

det används metaforer som exempelvis beskriver kvinnans olika delar av kroppen, som 

”lårgnugg”, ”gäddhäng”, ”kärlekshandtag” med flera. 
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6.1. Slutsats 

Med utgångspunken i teorierna om hälsa som fysiskt, psykiskt, socialt, emotionellt, andligt 

samt att medborgarna i ett samhälle ska ha gemensamma idéer om vad som bör eftersträvas 

och vad som bör undvikas, men också WHO’s definition av hälsa som fullständigt 

välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt, har jag i min uppsats sett att samtliga definitioner 

av hälsa på ett eller annat sätt kommit till uttryck. 

 

Hälsa i MåBra är medicinskt. Medicinskt på så sätt att alla kan uppnå ett hälsosammare liv 

med hjälp av vitaminer och piller. När träning inte hjälper att förändra utseendet finns 

medicinska metoder att föredra. Sjukdomsdrabbade får kosttips som gör deras liv 

hälsosammare, det vill säga lättare än förut. Det är den fysiska och psykiska hälsan som 

berörs. Hälsa handlar också om att ha ett vackert yttre, och kan nås genom en lätt och smal 

kost, det vill säga dieter som håller vikten samt träning. För ett hälsosammare liv bör man 

lägga om sin kost och äta smala och lätta måltider, men samtidigt kunna unna sig det som 

frestar (men då bör man vara medveten om vad det innehåller).  

 

Träning gör man hemma på några minuter. Träning ska inte vara tidskrävande. Varför man 

bör träna framkommer inte riktigt i tidningen. Det är undermedvetet men kan tolkas som att 

det är främst för utseendemässiga och sociala skäl. Med andra ord är träningens uppgifter att 

underhålla och förbättra den fysiska och sociala hälsan, men samtidigt den psykiska i den mån 

att resultatet av träning ger en god mental balans. Dieter sätts på prov och granskas ur 

hälsosynpunkt om vad som är att föredra för speciella kropps- och persontyper. Det relateras 

till kändisar för att läsaren ska kunna ta del av dennes öde och få en insyn i deras liv, 

framgång eller motgång.  

 

Under temat personligt skrivs det om sådant som kan skaka om livet och få en ur balans. De 

flesta artiklar handlar om individer som på något sätt haft en dålig psykisk hälsa och gått 

igenom mycket, men som genom olika metoder och stöd mår bättre idag. Hälsa inom skönhet 

och välbefinnande handlar om konsumering av produkter. Produkter som ger skönhet både i 

hem och för utseende. Det handlar om att göra om sig på något sätt. Det kan ske genom en ny 

frisyr eller stil, eller en härlig resa till exotiska platser med avkoppling, i syfte att nå harmoni 

och underhålla den andliga hälsan. Slutligen visade studien också rapporter om hälsa som 

handlar om generella ting som faktabaseras. Det redovisas om mängden personer som har 

goda vanor men också ovanor. Det är faktarubriker som inspirerar och uppmanar till 

ändring. ”Gravida äter för lite jod” är ett exempel som syftar till att gravida bör ändrar sina 

nuvarande vanor och våga äta mer jod. Hälsa handlar också om relationsproblem där läsarna 

hjälper och stödjer varandra genom att skriva i till exempel insändaren. De visar sina känslor 

genom att uttrycka sorg, stress, depression och ångest, den emotionella hälsan. 
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Det jag kan säga att min studie har genererat och den slutsatsen jag kan dra är att hälsa i 

tidningen är att förändra vanor, sig själv och sin syn på livet. Dåliga vanor, personliga 

egenskaper och livsglädje är något som alltid kan bli ännu bättre.  

6.2. Vidare forskning 

Denna kvalitativa studie har visat att MåBra:s rapportering om hälsa tyder på uppmuntran till 

förändring av flertal aspekter i läsarens liv. Det är bland annat aspekter som rör fysik och 

psyke. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie av MåBra och en hälsotidning 

som främst är vänd till män, för att se om det finns genusskillnader i rapportering om hälsa, 

samt vilka hälsoområden det rapporteras om. Det skulle också vara intressant att studera 

skillnader i tilltalet mellan två tidningar, men också om det finns skillnader i rapporteringen 

om att hela tiden förändras.  

 

En annan intressant studie som skulle kunna göras är att jämföra MåBra med en veckotidning 

och analysera skillnaderna i vad som anses vara hälsoidealet i respektive tidning.   
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7. Sammanfattning 

Studien syftar till att visa hur hälsa representeras i hälsotidningen MåBra genom att analysera 

tidningens omslagsbilder och rubriker, innehåll, rapporteringar om hälsa, samt tilltal. 

Utgivningsåret för tidningen i studien är 2008 bland annat för dess aktualitet, och det är 

säsongsnumren som analyserats. De artiklar som analyserades valdes genom ett obundet 

slumpmässigt urval efter att tematiseringen av innehållet gjordes. Studien bygger på tre olika 

analysdelar därav en är en semiotiskanalys av de bilder som finns på tidningens omslag. Den 

bygger också på en indelning av innehållet samt en kvalitativ diskursanalys av ett avgränsat 

material. Med hjälp av de teorier som studien utgick ifrån var analysen möjlig att genomföra. 

Teorierna om genus, som definieras av Hirdman och Jarlbro, och olika teorier om vad hälsa 

är, främst från ett hälsopedagogiskt synsätt men också kroppen, samt teorier om bild och 

genre låg i grund för analysen. I studien analyserades de hälsodefinitioner som finns i min 

teori samt hur de kom till uttryck i tidningen men också vilka budskap om hälsa de förde med 

sig. Samtidigt tittar studien på hur dessa hälsobudskap tilltalar, bland annat vilka ord som 

används. 

 

Resultaten sammanfattades av alla tre analyser och visade att alla definitioner av hälsa som 

studien utgått från används av tidningen. Hälsa representeras i tidningen på ett medicinskt, 

psykiskt, fysiskt, socialt, emotionellt och andligt synsätt och artiklarna rapporteras inom 

teman ”Medicin”, ”Kost, träning & vikt”, ”Personligt”, ”Skönhet & välbefinnande” samt 

”Övrigt”, där övrigt bland annat handlar om korta faktabaserade notiser om hälsa samt 

insändare. Det som analysen av framsidan visade var att bilderna och rubrikerna förmedlar 

budskap om uppmuntran till förändrig, till ett smalare och hälsosammare liv. Det är rubriker 

som handlar om recept, där smal är ett ord som återkommer, ”smal mat”, ”ditt nya smala liv”. 

Men också olika typer av dieter, träning, prylar och tankar som hjälper dig till ”ett smalare 

liv”. I rapporteringarna om hälsa använder sig tidningen av läsarnas underförstådda 

föreställningar om vad som bör eftersträvas och undvikas, exempelvis att en fet kropp inte är 

attraktiv. Några av rapporteringarna att nämna är rapporteringar om kirurgiska ingreppen, 

piller, relationsproblem, lätta måltider, resor till exotiska plaster, med flera. Samtliga artiklar i 

min empiri är skrivna utifrån ett kvinnligt perspektiv. Det är kvinnor på bilderna, det är ett 

tilltal till kvinnan genom bland annat ett ”du” i rubriker och text som också refererar till 

kvinnan (”vanliga kvinnor”). Det är kvinnorna som artiklarna handlar om, det används 

metaforer som exempelvis beskriver kvinnans olika delar av kroppen, som ”lårgnugg”, 

”gäddhäng”, ”kärlekshandtag” med flera. Slutsatsen om vad hälsa är som min studie har 

genererat är att förända vanor, sig själv och sin syn på livet. Dåliga vanor, personliga 

egenskaper och livsglädje är något som alltid kan bli ännu bättre.  
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