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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Nationella rekommendationer avråder från allmän användning av kosttillskott. Ändå visar 
försäljningsstatistik och kostundersökningar att många svenskar konsumerar kosttillskott. Vi var 
intresserade av att studera budskap kring kosttillskott som sänds via svenska media. 
 
Syfte 
Syfte med uppsatsen var att kartlägga och tolka budskap i annonser som marknadsför kosttillskott 
i kommersiella svenska tidskrifter. 
 
Metod 
Metoden som användes för att kartlägga och tolka budskap var en kvalitativ innehållsanalys 
inspirerad av Graneheim och Lundman. Texterna transkriberades och innehållet kodades. 
Därefter kategoriserades och abstraherades innehållet för att identifiera centrala teman som 
beskriver centrala mönster. 
 
Material 
För att begränsa materialet till enbart annonser för kosttillskott formulerades ett antal inklusions- 
och exklusionskriterier. Här inkluderades produkter med märkningen kosttillskott eller dietary 
supplements, samt produkter som angavs innehålla minst en typ av vitamin eller mineral och 
säljas i avgränsade doser. Totalt inkluderades 29 annonser i nio olika tidskrifter. Tidpunkt för 
materialinsamlingen var april 2017. 
 
Resultat 
Tre centrala teman identifierades: det rationella, det trovärdiga, samt det ideologiska. Dessa 
beskriver centrala mönster bland budskapen. 
 
Diskussion och slutsats 
Resultaten i denna uppsats tyder på att det finns tre teman bland de budskap som återfinns i 
annonser som marknadsför kosttillskott i svenska tidskrifter. Rationella budskap om att 
kosttillskott är nödvändigt, har en förmåga att behandla hälsoproblem och skydda mot 
hälsorisker, samt hälsoförbättrande egenskaper. Andra mönster som framställs är trovärdighet 
som har belägg i vetenskaplig forskning och personliga upplevelser, samt ideologiska budskap 
om att kosttillskott är naturligt och helande förmågor. 
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ABSTRACT 
 
Background 
National recommendations discourage general use of dietary supplements. Nevertheless, sales 
numbers and surveys are telling a story of many Swedes using dietary supplements. We were 
interested in studying messages about dietary supplements sent via Swedish media. 
 
Objectives 
The aim of this thesis was to map and interpret messages in advertisements that promote dietary 
supplements in Swedish commercial magazines. 

 
Method 
The method used was a qualitative content analysis inspired by Graneheim and Lundman. The 
texts were transcribed and the content encoded. Thereafter, the content was categorized and the 
texts abstracted by the identication of themes that describes central patterns. 
 
Material 
To limit the material only to ads for dietary supplements a number of inclusion- and exclusion 
criteria were formulated. Ads for products labeled kosttillskott, dietary supplements or sold in 
delimited doses and labeled with at least one name of a vitamin or mineral were included. 
A total of 29 adds were included from nine different magazines. The time of collection was April 
2017. 
 
Results 
Three main themes were identified: the rational, the trustworthy and the ideological. These 
describe central patterns among the messages. 
 
Discussion and conclusion 
The results in this thesis indicate there are three themes among the messages found in 
advertisements promoting dietary supplements in Swedish magazines. Rational messages that 
dietary supplements are necessary, can treat health problems and protect against health risks, as 
well as health-improving capacity. Other patterns are trustworthiness that have evidence of 
scientific research and personal experiences, as well as ideological messages that dietary 
supplements are natural and have healing abilities. 
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Begreppsförklaring 
 
Sändare  - Den som har för avsikt att förmedla ett budskap 
Mottagare  - Den som tar emot/är tänkt att ta emot ett budskap 
Budskap  - Innehållet i ett meddelande 
Manifest innehåll  - Beskriver det synliga, uppenbara innehållet i en text 
Latent innehåll  - Beskriver det dolda innehållet som uppenbaras vid tolkning av en text 
Meningsbärande enhet- Ord, meningar eller stycken ur originaltexten, utgör det manifesta 

innehållet 
Kondensering   - Sammanfattning av innehållet 
Kodning   - Process där de meningsbärande enheterna namnges (kodas) 
Kategorisering  - Systematisk indelning av budskap i innehållet 
Teman    - Generella mönster i innehållet, utgör det latenta innehållet 
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Bakgrund 
 
Hälsokommunikation - en introduktion 
Sandberg (2005) definierar ämnet hälsokommunikation som ett “forskningsfält inom vilket man 
studerar mänsklig kommunikation om hälsorelaterade frågor och ämnen” (s. 27). Hälsa är något 
som står individen nära och anses vara ett viktigt ämne för de flesta. Hälsa får även mycket 
uppmärksamhet av media. Den medierade kommunikationen har många vägar till individen och 
det finns en rad olika aktörer som står bakom information som kommuniceras (Sandberg, 2004, 
2005; Simunaniemi, 2011). De budskap inom hälsa som kommuniceras kan vara väldigt 
beroende av vad som anses aktuellt i dagsläget. Idag finns fler kanaler som tillåter sändare och 
mottagare interagera med varandra. Mottagaren förstår budskapet utifrån sin förförståelse och tar 
till sig det som denne anser viktigt. Genom dagens mediekanaler, där det finns möjlighet att dela 
eller kommentera budskap, kan budskapet komma att ändras innan det når nästa mottagare 
(Friedrich, 2014). Hälsokommunikation fokuserar på förhållandet mellan kommunikation och 
hälsa, hälsobeteenden och attityder gentemot hälsa (Cline, 2011). 
 
Kost och behandling av sjukdom genom kost, kan sägas vara en del av hälsokommunikation. 
Prell, Palmblad, Lissner och Berg (2011) menar att idag kommuniceras budskap som lägger en 
allt större del av ansvaret för den personliga hälsan på individen och dennes livsstil. I en 
kvalitativ studie på hur individer söker information kring hälsa på nätet samt bedömer dess 
trovärdighet visade det sig att individens förmåga att ta till sig budskapet avgjordes av om en 
myndighet som stod bakom informationen, om språket i texten var förståeligt (inte ”för 
vetenskapligt”), och om websidan nyligen var uppdaterad. Vissa tyckte även att utseendet på 
sidan var viktig för att inge förtroende. Däremot visade det sig även att deltagarna i efterhand 
glömde bort varifrån de fått informationen (Eysenbach & Kohler, 2002). 
 
Livsmedelsverket är den svenska myndighet som har regeringens uppdrag att ta fram råd till 
individen om hur kostvanor kan gynna hälsan (Livsmedelsverket, 2017b). Men kostråd från 
experter följs godtyckligt och slumpmässigt beroende av de egna angelägenheterna kring kosten, 
och skiljer sig från individ till individ (Simunaniemi, 2011). Utöver de statliga myndigheternas 
hälsobudskap sänds budskap kring hälsa i olika typer av kommersiella media. Hälsobudskapen 
kan se olika ut och motsäga varandra. Exempel på avsändare är företag, medier, TV, radio, 
tidskrifter, eller självutnämnda experter via sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. 
Enligt Jarlbro (2010) har media ett ansvar kring informationen de sprider. Det är lika viktigt att 
rapportera om alla de hälsoproblem som existerar, som det är att se till att budskapen är sanna 
och inte motsägande. 
 
De amerikanska forskarna Nichter och Thompson (2006) påpekar att det ofta förekommer en 
diskrepans mellan den officiellt kommunicerade informationen och individers faktiska 
användning. I Sverige ifrågasätts ibland Livsmedelsverkets budskap i media (Sandberg, 2004). 
Bland annat kritiseras myndigheten för att det tar för lång tid för dem att utveckla nya, och 
omformulera gamla, kostråd. Detta innebär att de inte “hänger med” i debatten på samma sätt 
som andra aktörer gör (Sandberg, 2004). Livsmedelsverkets kostråd kan ibland stöta sig med det 
som kommuniceras i media (Nygren, 2015). Däremot påverkar budskapen i media vad människor 
pratar om och vilka ämnen som anses viktiga i dagsläget (Jarlbro, 2010). 
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Kommunikationsprocessen i media 
Varje kommunikationskanal som används har sina förutsättningar, begränsningar och traditioner, 
som avgör vilka budskap som rapporteras kring (Nygren, 2015). Inom medie- och 
kommunikationsvetenskap brukar man tala om sändare, mottagare och budskap. Sändare är den 
som har för avsikt att förmedla ett budskap, mottagare är den som tar emot/är tänkt att ta emot 
budskapet, medan budskapet är det som är menat att kommuniceras. Om budskapet anpassas efter 
sin tänkta mottagare ökar chansen att det når fram som tänkt. Nygren (2015) påpekar även att 
sändare och mottagare av hälsobudskap inte alltid befinner sig i samma “sociokulturella rum” 
(s.20). 
 
Jarlbro (2010) skiljer på tre olika kommunikationsmål som fokuserar på kunskap, attityd eller 
beteende. Det primära målet med kommunikation inom marknadsföring är att förändra ett 
beteende (konsumtion av en produkt), men vägen dit kan behöva gå via en förändrad attityd och 
förvärvade kunskaper i form av de påståenden som sändaren presenterar kring produkten. Nygren 
(2015) menar att detta kan leda till att kommunikation kring hälsa tolkas annorlunda än vad som 
är avsett. Detta kan vara en anledning till, och en konsekvens av, att hälsa är olika fördelat i 
samhället. Motivation och förmåga att ta till sig hälsobudskap från till exempel myndigheter 
varierar mellan individer, och grupper av individer. I en amerikansk studie bland studenter 
beskrevs möten mellan människor vara den vanligaste formen av hälsokommunikation, 
framförallt med vänner och familj. Olika ämnen associerades med olika kommunikationskanaler, 
ämnen som kostbehandling och hälsorisker kopplades samman med massmedier (Baxter, Egbert, 
& Ho, 2008). 
 
Nygren (2015) anser att det kan vara viktigt att nyansera begreppet sändare, och skilja på den 
som utformat innehållet i ett budskap och den som bidrar till att sprida det. Det kan vara två olika 
personer/myndigheter/företag eller liknande. Ett budskap som når oss via media har färdats en 
lång väg från tanke till färdig produkt, och bearbetats och begränsats av många olika 
omständigheter och personer. Vilken kanal man väljer för att kommunicera ett mediebudskap 
påverkar självklart förutsättningarna för dess innehåll och utseende. Varje genre av medietext har 
sina begränsningar och möjligheter. Och varje person som påverkar formuleringen av en 
medietext har präglat den med sina intressen utifrån sin yrkesroll (Nygren, 2015). Vårt förtroende 
för media är baserat i emotionellt, såväl som rationellt, grundade tankar kring budskapets kvalitet 
och innehåll (Elliot, 1997). 
 
Olika media-kanaler 
TV 
TV är den mediekanal som dominerar de svenska medierna (Nygren, 2015). Mediebarometern är 
en årlig undersökning (utförd av Nordicom vid Göteborgs Universitet) av olika mediers räckvidd 
bland den svenska befolkningen. Mediebarometern 2016 visade att 81 % såg på TV via någon typ 
av plattform (NORDICOM, 2017). En systematisk översikt av internationella studier vittnar om 
att TV är den mediekanal som dominerar marknadsföringen av livsmedel. 14 av de 18 studier 
som inkluderades visade också en positiv korrelation mellan livsmedelsmarknadsföring och 
konsumtionsmönster (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013). Reklam i TV är även den mest 
inflytelserika källan till information som konsumenter grundar sina inköpsval på vad gäller 
läkemedel och kosttillskott (Blendon, DesRoches, Benon, & Brodie, 2001) 
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I en kvalitativ analys, av 66 timmars observation av sändningar i svensk TV, identifieras tre olika 
hälsodiskurser: en medicinsk (som handlade om skydd och behandling), en hedonisk (dom 
handlade om välmående) och en social (om omtanke). I undersökningen skiljs mellan 
hälsobudskap som fokuserar på fysisk, mental och social hälsa. Studien identifierar även vad 
författarna kallar för en offensiv retorik, dit räknas kvantifiering, empirisk evidens och 
vetenskapliga argument. Expertis, naturlighet och tradition är mönster som förekommer bland 
budskapen i materialet (Prell et al., 2011). 
 
Tidskrifter 
Mediebarometern konstaterar att nästan 70 % av befolkningen läser en dagstidning per dag, där 
halva befolkningen läser i pappersformat och 25 % läser dagstidningen via nätet. 14 % av 
befolkningen läser i genomsnitt en veckotidning per dag, denna andel har också äldst läsare 
(NORDICOM, 2017).  
 
Massmedia har ett relativt lågt förtroende bland mottagarna (Elliot, 1997). I en kvantitativ studie 
kring förtroende för de tre olika typerna av mediekanaler skiljer Elliot (1997) mellan tre typer av 
media: TV/radio, dagspress och massmedia. Begreppet massmedia skiljer sig från de andra två 
kategorierna då denna inkluderar mer renodlade kommersiella medieformer såsom tidskrifter, 
veckotidningar, reklam, musik mm. Resultaten indikerar att massmedia har lägst förtroende bland 
de tillfrågade. 17 % har svarat att de har ett mycket stort eller stort förtroende för massmedia, 
medan 50 % av de tillfrågade har mycket stort eller stort förtroendet för TV/radio. Elliot menar 
vidare att begreppet massmedia inkluderar mer än bara veckotidningar, vilket förklarar resultatet 
av det låga förtroendet för denna kategori. Pasadeos, Key, Hall och Morvillo (1987) hävdar att 
konsumenter anser att annonsering i nyhetstidningar är mer informativ än annonser i tidskrifter. 
Tidskriftsannonser i sin tur uppfattas som mer informativa än annonser i TV. 
 
Marknadsföring av livsmedel i media 
Det finns få studier som utförts på marknadsföring av kosttillskott specifikt (DeLorme, Huh, 
Reid, & An, 2012). En australiensisk studie studerade sambandet mellan ungdomars 
medieexponering och livsmedelsval. Resultaten indikerar att exponering för livsmedelsreklam i 
kommersiell TV, samt i tryckta och digitala medier, alla var självständigt associerade med 
personernas matval. Högkonsumenter av kommersiell TV (>2 timmar/dag) var mer benägna att 
rapportera högre konsumtion av de typer av livsmedel som studerats (Scully, Wakefield, Niven, 
& Chapman, 2012). I en annan studie försökte man pröva hypotesen att exponering för 
marknadsföring av livsmedel i TV påverkar intaget av livsmedel. Resultaten visade att barn 
konsumerade 45 % fler småmål efter exponering för marknadsföring av livsmedel. Vuxna 
konsumerade mer av såväl hälsosamma som ohälsosamma småmål efter exponering för 
marknadsföring av mellanmålsprodukter. I de två experimenten som utfördes ökade 
marknadsföring för livsmedel konsumtionen av produkter, även sådana som inte presenterats i 
reklamen, och dessa effekter var inte relaterade till rapporterad hunger eller andra medvetna 
influenser. Slutsatsens som drogs var att livsmedelsannonser påverkar exponenternas omedvetna 
ätbeteende och inte bara vad gäller preferens för olika varumärken (Harris, Bargh, & Brownell, 
2009). Några studier kring korrelationen mellan marknadsföring och intag av kosttillskott 
specifikt har ännu inte, uppsatsförfattarna veterligen, publicerats. DeLorme et al. (2012) påpekar, 
i en systematisk översikt över studier av annonsering av kosttillskott i USA, att marknadsföring 
av kosttillskott är ett viktigt och försummat forskningsområde. 
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Vad gäller kosttillskott finns en kvantitativ innehållsanalys utförd på 294 artiklar, publicerade i 
tryckta dagstidningar i England, USA och Kanada. Här studerades hur tillskott av vitamin D 
framställdes i artiklarna. Det mest framträdande budskapet var “adekvat nivå av vitamin D är 
nödvändigt för god hälsa”. Vitamin D framställdes också som svårt att få i sig från livsmedel och 
brist på vitamin D framställdes som ett utbrett problem. I 80 % av artiklarna föreslogs att tillskott 
är eller kan vara nödvändigt för populationen generellt, medan nästan ingen av artiklarna 
behandlade potentiella risker med tillskott av vitamin D. Fyrtio olika hälsobesvär relaterades till 
vitamin D (Caulfield, Clark, McCormack, Rachul, & Field, 2014). 
 
Definition av kosttillskott 
Livsmedelsverket hänvisar till paragraf 2 i LIVSFS 2003:9 där man definierar kosttillskott, i 
likhet med EU-direktiv 2002/46/EC, som följande: 

• En koncentrerad källa till näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller 
fysiologisk verkan. När det gäller kosttillskott menas med näringsämnen vitaminer och 
mineraler. 

• Ska tillhandahållas i avdelade doser, det vill säga i form av kapslar, pastiller, tabletter, 
portionspåsar, vätskor etcetera som ska intas i små uppmätta doser. 

• Produkter som klassificeras som läkemedel eller naturläkemedel räknas inte som 
kosttillskott (Livsmedelsverket, 2017c) 

 
Regler kring märkning och marknadsföring av kosttillskott 
Kosttillskott i Sverige omfattas av samma lagstiftning som livsmedel. Konsumentverket (2016) 
påpekar att det finns lagar som reglerar hur en produkt märks och presenteras, samt vilka närings- 
och hälsopåståenden som får göras i samband med marknadsföring. Reglerna är gemensamma för 
hela EU (förordning 1924/2006). Här skiljs det på två olika typer av påståenden: 
näringspåståenden, vad en produkt innehåller och inte innehåller, samt hälsopåståenden, vilka 
effekter livsmedlet påstås ha på konsumentens hälsa efter intag (Konsumentverket, 2016b). I 
artikel 2 i förordning EG nr 1924/2006 tas det upp att ett näringspåstående definieras som ett 
påstående som “anger, låter förstå eller antyder” att livsmedlet har gynnsamma egenskaper på 
grund av sitt innehåll. För hälsopåståenden gäller att det “anger, låter förstå eller antyder” att det 
§budskap omfattas av lagstiftningen, och att även en bild eller symbol kan vara ett 
hälsopåstående (Konsumentverket, 2016b). 
 
Livsmedelsverket publicerade år 2011 en studie av kosttillskott sålda på nätet (Wedholm Pallas & 
Laser Reuterswärd, 2011). Här granskades det hur väl märkningen av dessa stämde överens med 
gällande lagstiftning. Två av 43 granskade förpackningar uppfyllde de tio märkningskrav som 
valts ut för granskning. Av 24 produkter med svensk märkning förekom hälsopåståenden på 18 
av förpackningarna. Granskningen gjordes utifrån förordning EG 1924/2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. I studien identifierades fyra olika typer av 
hälsopåståenden: påståenden om ämnens funktioner i kroppen, om psykologiska funktioner, om 
viktminskning, samt alltför allmänna och icke specifika hälsopåståenden (Wedholm Pallas & 
Laser Reuterswärd, 2011). 
 
I mars 2016 dömdes företaget Vitaelab för felaktig marknadsföring av ett kosttillskott, sin 
produkt VitaePro. I domen står det att företaget förbjuds påstå eller ge intryck av att intag av 
kosttillskottet “ökar energin och orken” eller “medför att smidighet, rörlighet, styrka och 



6	
	

muskelstyrka kan bevaras eller behållas”, samt flera liknande påstående (Marknadsdomstolen, 
2016). Det har tagits fram ett informationsmaterial kallat Marknadsföring i sociala medier och 
bloggar. Här påpekas att det tydligt måste framgå att det handlar om reklam när en produkt eller 
tjänst marknadsförs i bloggar och andra sociala medier (Konsumentverket, 2016a). Reglerna är 
desamma oavsett om reklamen görs i sociala medier, TV eller tidningar (Konsumentverket, 
2016b). 
 
Rekommendationer kring kosttillskott 
Livsmedelsverket (2017) menar att för de flesta räcker vanlig mat för att tillgodose behovet av 
både makro- och mikronutrienter. Myndigheter uttrycker att det är onödigt, och ibland kan vara 
farligt, att äta kosttillskott och att vitamin- och mineralbrist är ovanligt i Sverige. Undantag görs 
för ett antal olika grupper bland befolkningen som rekommenderas kosttillskott. Det gäller små 
barn, äldre och gravida (D-vitamin), kvinnor som vill bli gravida (folsyra), samt personer som 
inte äter animaliska produkter (B12 och D). Personer som av olika anledningar har ett alltför lågt 
energiintag kan också behöva inta kosttillskott (Livsmedelsverket, 2017a). 
 
Försäljning av kosttillskott 
Marknadsföring av kosttillskott anses spela en viktig roll i försäljningen och konsumtion av 
kosttillskottsprodukter (DeLorme et al., 2012). Svensk Egenvård är den branschorganisation som 
tagit fram branschriktlinjer för kosttillskott och närliggande produkter (Säkra kosttillskott till 
konsument - Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 
852/2004). Tillsammans med företaget Euromonitor International samlar de även 
försäljningsstatistik för marknaden av kosttillskott och närliggande produkter. Den senaste av 
dessa redovisar 2016 års försäljning. Enligt denna rapport omsatte den svenska marknaden av 
kosttillskott/vitaminer, sportnutrition, viktkontroll och växtbaserade läkemedel år 2016 
sammanlagt 4 756 miljoner svenska kronor. Kosttillskott/vitaminer stod för 2 678 miljoner av 
försäljningen (Svensk Egenvård, 2017). 
 
Användning av kosttillskott 
Konsumenters faktiska användning av kosttillskott stämmer inte överens med de officiella 
rekommendationerna (Nichter & Thompson, 2006). En systematisk översikt, som sammanfattar 
resultaten av 63 studier från olika länder, kommer fram till slutsatsen att det inte finns evidens 
nog att uppmuntra användande av kosttillskott. I tio av studierna finns tendenser som pekar mot 
att vissa kosttillskott även kan ha en skadlig inverkan. Användning av kosttillskott bör ske med 
varsamhet och påpekar att 45 av de samlade studierna indikerade att det inte fanns några fördelar 
med att inta kosttillskott (Marik & Flemmer, 2012). 
 
Konsumentföreningen Stockholm (2015) har sammanställt en rapport där 58 % av de svarande 
uppger att de använder sig av kosttillskott. De respondenter som uppgett att de intar tillskott av 
vitaminer och mineraler ”dagligen”, “några gånger i veckan” eller “när det behövs” har även fått 
välja bland ett antal påstående om varför de intar kosttillskott. Det mest populära valet i studien 
var “För att hålla mig frisk” (Konsumentföreningen Stockholm, 2015). Sandberg och Ekström 
(2010) har genomfört intervjuer bland unga angående mat och marknadsföring där ett tema var 
kost och hälsa.  Lightprodukter och kosttillskott ses av flera som onyttigt. 
 
En dansk studie av vuxna personer i två olika städer syftar till att beskriva skillnader mellan 
användare och icke-användare av kosttillskott med avseende på ålder, kön, hälsa och 
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livsstilsfaktorer. I genomsnitt rapporterade 59 % någon form av användande. Kombinerade 
multivitamin- och mineralprodukter användes av 48 % följt därefter av en 10 % användning av 
vitamin C-tillskott (Knudsen et al., 2002). 
 
Flera studier visar att användande av kosttillskott är starkt associerat med ålder och kön, där 
användningen är högst hos äldre kvinnor (Knudsen et al., 2002; Reinert, Rohrmann, Becker, & 
Linseisen, 2007). En annan tendens var att kvinnor med en normal kroppsvikt var större 
användare av tillskott än överviktiga kvinnor. Före detta rökare var mer benägna att inta 
kosttillskott än andra (Knudsen et al., 2002; Reinert et al., 2007). Den danska studien visar att 
personer som upplevde sin hälsa som dålig var mer benägna att använda andra kosttillskott än 
bara en tablett multivitamin/mineral (Knudsen et  al., 2002). En annan tendens som kunde ses var 
korrelation mellan användare av kosttillskott och personer med hög medvetenhet kring den 
personliga hälsan (Reinert et al., 2007). 
 
Syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga och tolka budskap i annonser som marknadsför 
kosttillskott i kommersiella svenska tidskrifter.  
 
Författarna önskar att uppmuntra till ett mer kritiskt förhållningssätt till budskap kring 
kosttillskott, samt bidra till en mer nyanserad bild av vilka budskap kring kosttillskott som sänds i 
svenska media.  
 
Metod 
 
Förförståelse 
Som del i analysen är texterna transkriberade, innehållet sammanfattat och systematiskt 
kategoriserat av de båda uppsatsskribenterna. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att 
verkligheten kan tolkas på olika sätt och förstås olika beroende av subjektiv tolkning hos 
individen, och att texter alltid har multipla meningar, samt att det alltid innebär tolkning i någon 
mån att angripa en text. Analyserna har genomförts individuellt av de båda uppsatsförfattarna och 
skillnader i analysresultaten diskuterats vid flertalet möten, där kompromisser gjordes efter 
diskussion av resultat. Dock är det viktigt att påpeka att de båda uppsatsskribenterna är i ungefär 
samma ålder, av samma kön, samt bosatta i samma land och del av samma kultur. Detta har 
självklart färgat varje steg av analysen. 
 
Kvalitativ innehållsanalys och tillvägagångssätt 
Inspiration för denna uppsats har varit den metod Graneheim och Lundman (2004) kallar 
kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa ansatsen hos denna uppsats valdes för att kunna 
kartlägga och tolka ett brett spektrum av innehåll, samt för att kunna utläsa både manifest och 
latent innehåll. Det manifesta innehållet utgör det synliga, det latenta innehållet å andra sidan 
kräver en viss mån av tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Metoden går ut på läsning, omformulering och sammanfattning av texten på följande sätt:  

• Identifiering av meningsbärande enheter, till exempel ord, meningar eller stycken. Dessa 
enheter utgör det manifesta innehållet och består av citat ur texten. 
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• Kondensering går ut på sammanfattning av de meningsbärande enheterna och innebär ett 
urval bland dessa. 

• Kodning av meningsbärande enheter innebär namngivning av de kondenserade 
meningsbärande enheterna. Här görs en omformulering som innebär en tolkning. 

• Kategorisering av koder innebär en systematisk indelning och omformulering av koderna. 
Innebär därmed ytterligare urval och tolkning. Här görs även en bortsortering av så kallad 
dross (meningsbärande enheter irrelevanta för frågeställningen). 

• Formulering av teman, det vill säga identifiering av generella mönster hos koder och 
kategorier. Dessa utgör det latenta innehållet. 

 
Tabell 1 Exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes 
Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 
Active Legs tabletter 
innehåller vitamin c som 
bidrar till normal 
kollagenbildning som har 
betydelse för blodkärlens 
normala funktion 

Kosttillskottsprodukten 
innehåller vitamin c, som 
bidrar till blodkärlens 
normala funktion 

Det nödvändiga Det rationella 

Hjälp för ansträngda och 
åldrande ögon. 

Behandling av 
ansträngda och åldrande 
ögon 

Det behandlande 

Över 2000 kliniska studier 
har genomförts på vitamin 
C. 

Många vetenskapliga 
studier har genomförts 
kring vitamin C. 

Det vetenskapliga Det trovärdiga 

Naturens stora urval av 
växter är källan till New 
Nordics produkter. 

Växter i naturen är källan 
till produkten 

Det naturliga Det ideologiska 

 
Textanalysen gjordes på annonser i tio olika tidskrifter som delades upp på hälften mellan 
uppsatsförfattarna, fem tidskrifter till ena uppsatsförfattaren och fem till den andra. Tidskrifterna 
lästes igenom ett antal gånger för att finna annonser som marknadsförde kosttillskott, samt att 
börja finna mönster bland annonserna. Analysen till en början utfördes individuellt av de båda 
uppsatsförfattarna. Kalibreringsmöten genomfördes kontinuerligt med syfte att uppnå 
samförstånd av vilka annonser som skulle inkluderas samt hur författarna hade resonerat kring de 
mönster som hade tolkats ur annonserna. Detta för att stämma av att allt innehåll som var relevant 
för syftet fanns inkluderat, samt att tolkningarna som gjordes var rimliga och representativa för 
innehållet. Den ena uppsatsskribenten utförde analysen med induktiv ansats där materialet styrde 
kategorisering och identifiering av teman. Den andra uppsatsskribenten utförde en analys med 
styrd (deduktiv) ansats, med kategorier inspirerade av resultaten i Prells artikel om hälsodiskurser 
såsom livsstil, natur/naturlig, forskning, skydd och behandling (Prell et al., 2011). Efter första 
genomgång av tidskrifter, bytte uppsatsförfattarna material med varandra för att analysera och 
tolka resterande textmaterial på egen hand. Båda uppsatsförfattarna inspirerades av Graneheim 
och Lundmans metod under alla steg, som beskrivet ovan, av den kvalitativa innehållsanalysen. 
När kodningen samt gemensamma kategorier hade tagits fram, diskuterades underlaget ett flertal 
gånger för att finna teman. Efter dessa steg hade genomförts så diskuterade, tolkade och 
analyserade uppsatsförfattarna materialet gemensamt. 
 
Avgränsningar 
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Intentionen till denna uppsats var att göra en studie på budskap i annonser som marknadsför 
kosttillskott i kommersiella svenska media under april 2017. Materialet består av annonser 
observerade i TV och tidskrifter. Nedan redovisas de urvalskriterier som formulerats för att 
definiera vilka produkter som räknats som kosttillskott och därmed inkluderats i analysen. I 
flertalet annonser förekommer en bild av en förpackning av produkten i annonsen, här syns 
tydligt hur produkten är märkt. För bedömning av vilka annonser som skulle inkluderas utfördes 
först en individuell bedömning av de båda uppsatsförfattarna. Materialet delades upp mellan dem, 
och sedan gjordes ett byte. Tveksamma fall diskuterades, med uppsatta urvalskriterier som 
vägledning. 
 
Inklusionskriterier  
Livsmedelsverket hänvisar till förordning 1 i LIVSFS 2003:9, där det påpekas att produkter 
tydligt måste märkas med beteckningen “kosttillskott”. I denna uppsats har produkter märkta med 
kosttillskott eller dietary supplement inkluderats i analysen. Även annonser där produkten 
beskrivs med något av orden tabletter, kapslar eller granulat, samt namnet på minst en vitamin 
eller mineral också inkluderats. De annonser som finns inkluderade redovisas som en bilaga. 
 
Exklusionskriterier  
Enligt Livsmedelsverket (2017) räknas inte läkemedel eller naturläkemedel till kategorin 
kosttillskott. I denna uppsats har produkter märkta växtbaserat läkemedel, medicinteknisk 
produkt, livsmedel för speciella medicinska ändamål, samt viktminskningsprodukter exkluderats 
ur analysen. Produkter som inte är märkta kosttillskott eller dietary supplement, och som 
marknadsförs som tillskott av fettsyror eller aminosyror har exkluderats. Även exkluderade 
annonser redovisas i bilagan. 
 
Urval och materialinsamling 
Tidigt valdes att material skulle tas från TV, vilket resulterade i två kortare pilotstudier, den 28 
mars och den 6 april 2017, för att undersöka utbudet av annonsering kring kosttillskott. TV4 
observerades då det är en av de mest sedda kanaler, samt TV6 av ren nyfikenhet. Totalt 
observerades tio timmar tittande under tider då flest ser på TV samt under dagtid för att se på 
utbudet. Fyra annonser förekom varav tre var olika annonser men för samma 
kosttillskottsprodukt. Efter dessa två kortare undersökningar valdes tiderna på dygnet ut för att 
efterlikna peak viewing times, det vill säga de tider då flest tittar på TV och 
reklam kostar som mest. 
 
Under vecka 15 i april 2017 genomfördes 24 timmars observationer av reklaminslag på TV4 och 
TV3. Dessa två kanaler valdes ut då de var de kommersiella svenska TV-kanaler som haft flest 
tittare under 2016 (MMS, 2017). Rapporten inkluderar ett avsnitt kallat TV - Tittandet på 
vardagar respektive helger där redovisas tittande för fyra olika kategorier av veckodagar: 
vardagar (måndag-torsdag), samt fredag, lördag och söndag. 
 
 
 
 
Tabell 2 Observationsdagar, -kanaler, tider och antal observerade timmar 
Dag Kanal Tid Antal timmar 
tisdag TV3 & TV4 18:00-22:00 8 
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fredag TV3 & TV4 18:00-22:00 8 
lördag TV3 & TV4 18:00-22:00 8 
Totalt   24 
 
Veckodagen tisdag valdes ut för att representera en vardag. Fredag och söndag valdes på grund 
av att flest ser på TV under dessa dagar (MMS, 2017). Peak viewing times för denna uppsats var 
mellan 18:00-22:00 och definierades som de tider där fler än 20% av dagens inrapporterade TV-
tittande förekom (MMS, 2017). Reklampauserna spelades in via dator, respektive surfplatta. 
Dessa 24 timmars observationer av TV-sändningar resulterade i en kosttillskottsprodukt 
(VitaePro) som uppfyllde inklusionskriterierna. Annonsen för VitaePro förekom vid ett enstaka 
tillfälle i TV4. I observationerna av TV3 förekom inga annonser för produkter närliggande 
kosttillskott. 
 
Vår urvalsmetod är inspirerad av Asp (1986) som nämner två principer för urval: 
Effektorientering som handlar om att välja media som många har möjlighet att ta del 
av/exponeras för, och grupprepresentativ som innebär att olika typer av media representeras 
(Asp, 1986). För att fånga in ett material som många exponeras för valdes att studera annonser i 
kommersiell svensk TV. På grund av det begränsade materialet TV-observationerna gav ändrades 
materialet till att bestå av annonser från tidskrifter. Tidskrifter valdes mot bakgrund av 
annonseringen som förekom i dessa, samt gav möjligheten att kunna välja tidningar som vände 
sig mot specifika målgrupper, för att utifrån dessa kunna göra ett bredare urval. Enligt Sandberg 
(2004) är tilliten för tryckt media större än TV, därför kändes det relevant att även studera de 
budskap som förmedlas annonser i tidskrifter. 
 
För att nå effektorientering valdes de populäraste tidskrifterna i ett antal olika kategorier. Tio 
tidskrifter valdes, utifrån fem olika kategorier. Detta gjordes baserat på TS Medierevisions 
rapport av 2016 års tidskriftsförsäljning (TS, 2017). I denna rapport skiljs det på dagspress och 
konsumentinriktade tidskrifter. Här valdes den senare kategorin för att representera tryckt media.  
 
För att nå effektorientering valdes de två tidskrifter som sålde mest under 2016 ur de fem olika 
kategorier som redovisas nedan: 
 
Tabell 3 Beskrivning av materialet som ingick i studien 
Målgrupp Tidskrift Antal annonser 
Barn och Föräldrar Mama, Vi Föräldrar 3 
Familj Allers, Hemmets Veckotidning 5 
Idrott, motion och hälsa MåBra, ToppHälsa 14 
Kvinna-Livsstil Femina, Svensk Damtidning 4 
Man-Livsstil Body, King 3 
Totalt  29 
 
Alla kategorier förutom Idrott, motion och hälsa valdes för att få fram olika tydliga målgrupper 
då tittare under peak viewing time även är en blandad publik. Kategorin “Idrott, hälsa och 
motion” valdes då kosttillskott används just för att få bättre hälsa och välmående detta med 
bakgrund till konsumentföreningens sammanställda rapport där det populäraste resultatet till 
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varför det konsumerades kosttillskott var “För att hålla mig frisk” (Konsumentföreningen 
Stockholm, 2015). Författarna trodde därför att denna kategori skulle passa in. 
 
Tidskrifterna inhandlades i butik under vecka 16 (21 - 22 april) 2017 och bestod av den senaste 
upplagan av de olika tidskrifterna. 56 annonser i tryckta tidskrifter samlades in för analys, varav 
29 annonser inkluderades och 27 exkluderades, då dessa var för växtbaserat läkemedel, livsmedel 
för särskilda medicinska ändamål och viktminskningsprodukter. I tidskriften King förekom inga 
annonser för produkter närliggande kosttillskott. Sex av de inkluderade annonserna förekom i 
flera kategorier och tidskrifter, där analyserades dubbletter som en annons. 
 
Angående TV-materialet är det svårt att tala om mönster i innehållet vid analys av en enstaka 
annons, därför valdes det att exkludera TV-annonsen. Därav analyserades 29 annonser slutligen i 
denna studie.  
 
Litteratursökning 
I arbetet med att orientera sig i ämnet genomfördes flera omgångar av litteratursökningar. 
Generellt har tre olika söktjänster använts: Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst (via Uppsala 
Universitetsbiblioteks hemsida), Kungliga Bibliotekets söktjänst Libris (via Kungliga 
Bibliotekets hemsida) och det “digitala vetenskapliga arkivet” DiVa (via http://www.diva-
portal.org/smash/). Den specifika databas som användes vid litteratursökning kring medie- och 
kommunikationsforsknings var Communication & Mass Media Complete (via 
web.b.ebscohost.com). För litteratursökning kring kosttillskott användes databasen PubMed (via 
www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed). Sökningarna utfördes under april och maj 
2017. 
 
Sökord/söksträngar som användes var bland annat: dietary supplements, supplements, 
kosttillskott, use of dietary supplements, attitudes dietary supplements, consumers use of dietary 
supplement, views on the use of dietary supplements, consumer usage dietary supplements, 
supplement marketspace, consumer prescription advertising, direct-to-consumer advertising, 
dietary supplement advertising, dietary supplement europe och dietary supplement Sweden. 
Sökord som användes kring media- och innehållsanalys var bland annat: content analysis, media 
analysis, media content, media, newspaper advertisement, food advertisement och advertisement 
dietary supplement. 
 
Påpekas bör dock att flera av de artiklar och böcker som kommit att ha en central roll i arbetet 
med uppsatsen inte är resultat av denna litteratursökning. Ansvarig handledare har tipsat om 
svenska böcker om hälsokommunikation, hälsa i media och kosttillskott. Artikeln som ligger till 
grund för analysen är ett tips från ett handledningstillfälle kring kvalitativ metod med en annan 
anställd vid institutionen. Ett inspirationsmöte med en anställd vid en annan institution, vid ett 
annat universitet, gav oss tips på vetenskapliga artiklar inom media- och 
kommunikationsvetenskap. Även källhänvisningar från funna artiklar uppsatser gav vägledning i 
sökarbetet. 
 
Etiska ställningstaganden 
Det material som ligger till grund för analysen i denna uppsats är transkriptioner av text som 
ingår i annonser i tryckta tidskrifter. Texterna är producerade av vinstdrivande företag och 
publicerade av vinstdrivande förlag. Texterna som utgör materialet var befintliga produkter, 
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formulerade och publicerade av andra personer än uppsatsförfattarna. Dessa texter är offentliga. 
Inga personer har medverkat vid materialinsamlingen, varför någon kommunikation kring 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande inte har ansetts nödvändig. 
 
Resultat 
Åtta olika kategorier av innehåll identifierades, och sammanfattades av tre centrala teman. Dessa 
presenteras nedan. 
 
Tabell 4 Slutgiltiga teman och kategorier 
Tema Det rationella Det trovärdiga Det ideologiska 
Kategori Det nödvändiga Det upplevda Det naturliga  

Det behandlande Det vetenskapliga Det hälsosamma 
Det skyddande   
Det förbättrande   

 
Det rationella 
Användning av kosttillskott framställs som rationellt, något som handlar om saklighet och 
handlingskraft. Detta återfinns i fyra olika kategorier av innehåll: det nödvändiga, det 
behandlande, det skyddande och det förbättrade. Det rationella innehållet kännetecknas av en 
strävan efter att åtgärda problem, åstadkomma förändringar och uppnå effekter. 
 
Det nödvändiga 
Kosttillskott framställs som rationellt genom beskrivning av specifika näringsämnen, som ingår i 
produkterna, som nödvändiga för att upprätthålla normala kroppsfunktioner: 
  

Nypozin innehåller det patenterade c-vitaminet Ester-C som är syraneutralt och snällt 
mot magen. C-vitamin bidrar både till ett normalt fungerande immunsystem, och 
kollagenbildningen som har betydelse för normal broskfunktion. Nypozin 
 
Basica innehåller bland annat: Zink som bidrar till en normal syra-basbalans, koppar, 
magnesium, järn och kalcium som bidrar till en normal energiomsättning. Basica 
 
Vitamin K2 bidrar till att bibehålla en normal benstomme. Glyc Active 
 
Active Legs tabletter innehåller vitamin c som bidrar till normal kollagenbildning som 
har betydelse för blodkärlens normala funktion. Active Legs 

 
Det behandlande 
I texterna finns även budskap som illustrerar en rad olika hälsoproblem, som går att behandla 
med hjälp av kosttillskott. Det rör sig om generella problem som till exempel trötthet, samt mer 
specifika problem som muskelryckningar, gaser i magen och ansträngda ögon. Även åldrande 
beskrivs som en process som bör motverkas. 
 

Trött? Då kan du behöva mer järn. Floradix Blutsaft innehåller järn och vitaminer som 
bidrar till minskad trötthet. Blutsaft 
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Magnesium Diasporal är avsett för att behandla och förebygga magnesiumbrist. Tecken 
på magnesiumbrist kan vara att du känner dig skakig, har muskelryckningar eller 
vadkramper. Magnesium Diasporal 

  
Nogasin Go matspjälkningsenzym. I samband med kost som orsakar gasbildning. Go 

 
Sveriges mest köpta blåbärsextrakt för synen! Hjälp för ansträngda och åldrande ögon. 
Blue Eye 

 
Det skyddande 
Hit räknas budskap om specifika näringsämnens förmåga att skydda mot hälsorisker.  
 

Bland annat har det en skyddande förmåga mot skadligt ljus samtidigt som lutein skyddar 
cellerna mot fria radikaler. Blue Eye 
 
Fria radikaler som angriper cellerna sägs vara den största boven bakom ett förtida 
åldrande. Som tur är kan vissa näringsämnen hjälpa oss att oskadliggöra Imedeen 

 
Låg folsyranivå hos mamman är en riskfaktor för utveckling av neuralrörsdefekter (t.ex. 
ryggmärgsbråck) hos det växande fostret. Pharbio Omega-3 Gravid 

 
Det förbättrande 
Här finns beskrivningar av hälsoförbättrande och prestationsförhöjande egenskaper hos 
kosttillskott.  

 
Optimal för dig som är elitidrottare eller motionär och vill få ut maximalt av hård träning 
och kunna återhämta dig snabbt efteråt. Adapt Sport 
 
Ta två tabletter om dagen som en god rutin och håll utkik i spegeln efter en ny lyster! 
Imedeen 
 
Med god sömn är hälsovinsterna flera; du känner dig piggare, du ser bättre ut och du kan 
förbättra möjligheterna till att hålla vikten. Melissa Dream 

 
Det trovärdiga 
Användning av kosttillskott framställs som trovärdigt med hjälp av två olika kategorier av 
innehåll: det upplevda och det vetenskapliga. Som sändare bakom budskapet uppenbarar sig två 
parallella bilder i annonserna. Dels framställs budskapen via forskningsresultat som belägger 
produktens effektivitet, och dels sänds budskapen via en nöjd användare som vill tipsa 
mottagaren om att också prova produkten. De båda sändarnas uttalande varvas ibland, och tycks 
ge varandra belägg. Denna rubrik återfinns i en annons för ett multivitamintillskott i tablettform: 
 

Nu finns det hjälp för trötta och tunga ben. ”Jag var trött på mina tunga ben.” Active 
Legs 
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Det upplevda 
Talstreck, citationstecken, personnamn och berättelser i tredje person används för att framställa 
budskap som om de sändes via privatpersoner. 
 

“För mig är livskvalitet att kunna röra mig så mycket som jag vill”, säger Rosa med ett 
brett leende. Nypozin 
 
-Att jag känner mig utvilad på morgonen, gör att jobbet går mycket lättare. Adapt Lugn 
 
Sömnen är oerhört viktig för hennes välmående och hon känner att energin kommit 
tillbaka vilket har gjort henne mer aktiv. Melissa Dream  
 
Det tärde på humöret och hon kände sig ensam. Active Legs 

 
Det vetenskapliga 
De trovärdiga budskapen kring kosttillskott representeras även av innehåll om forskning och 
vetenskaplighet. Kvantifiering, empirisk evidens och vetenskapliga argument används för att 
framställa användningen som trovärdig. 
 

Fler än 100 vetenskapliga studier dokumenterar produktens egenskaper. Resultatet av 
över 25 års produktutveckling och forskning. Bio-Qinon Q10 
 
Över 2000 kliniska studier har genomförts på vitamin C. Ester C  

  
 Baserat på klinisk forskning. Sano Kardio 
 

Vi vet att det inte är så enkelt med informationsmulningen man utsätts för när man är 
gravid. Det finns lika många råd, tips och så kallade sanningar som det finns människor 
du möter eller nätforum du surfar förbi. Så hur ska man veta vad man ska tro på? … Och 
då är det ju tur att vetenskapen finns. Forskning har sen gammalt visat att du behöver 
extra folsyra när du är gravid… Så surfa på du och låt folk fortsätta att tipsa och ge råd. 
Nu har du ju i alla fall ett stycke fakta att luta dig tillbaka på. Pharbio Omega-3 Gravid 

 
En tendens bland denna kategori av innehåll är beskrivningar av en lång forskningstradition, men 
också av svensk forskning specifikt. 
 

Adapt Sport är resultatet av 20 års svensk forskning. Det är ett naturligt kosttillskott som 
är utvecklat och tillverkat i Sverige, från växtråvara till färdig produkt. Adapt Sport 

 
Adapt Lugn är en svensk patentskyddad upptäckt som bygger på forskning av 
adaptogener, som kan kallas “antistress-vitaminer”. Adapt Lugn 

 
Det ideologiska 
Kosttillskott framställs som ideologiskt i två olika kategorier av budskap: det naturliga och det 
hälsosamma. Det naturliga handlar om en strävan efter naturlighet och ett holistiskt synsätt, där 
människan är en del av naturen. Det hälsosamma kretsar snarare kring idealet av en hälsosam 
kropp, än specifika hälsoförbättringar. 
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Det naturliga 
I texterna finns innehåll som beskriver kosttillskott som produkter med naturligt ursprung, 
innehållande ingredienser från växtriket. 
 

Active Legs kombinerar naturliga extrakt av medelhavstals-bark med vindruvsblad. 
 Active Legs 
 
 Mineralerna i Basica är organiska, naturliga och i citratform. Basica 
 

Naturens stora urval av växter är källan till New Nordics produkter. Active Legs 
 
Naturliga färgämnen. Inget socker eller sötningsmedel. Animal Parade 

 
Det hälsosamma 
Generella uttryck kring hälsa, harmoni och positiva krafter förekommer i innehållet. De beskriver 
förmågor och fenomen, så pass ospecifika att de inte har bedömts tillhöra någon av de andra 
kategorierna av innehåll.  

 
Rena, balansera och stärk din kropp med ishavsalger! Alg-Börje 
 
Syra-basbalansen påverkar kroppens alla funktioner. Vid överskott på syra rubbas 

 jämvikten. Basica 
 
Tomatens helande kraft. Sano Kardio 
 
Kraften kommer inifrån. Adapt sport 

 
Diskussion 
	
Resultatdiskussion 
Tre olika teman identifierades i innehållet: det rationella, det trovärdiga, samt det ideologiska. 
 
Det rationella 
Inom det rationella temat ryms budskap om att kosttillskott är nödvändigt för att upprätthålla 
normala kroppsfunktioner, samt innehar förmågor att behandla besvär, skydda mot hälsorisker 
och förbättra hälsa och prestation. Detta innehåll i texterna ger en bild av själva budskapet, och 
använder sig av förnuftsbaserade argument. 
 
En amerikansk studie baserad på intervjuer av kosttillskottsanvändare fokuserar på motivet 
bakom användningen. Här redovisas behandling av sjukdom som en av de kategorier av 
anledningar informanterna anger. Användare talar om att man vill “spara” användning av 
läkemedel till “tillräckligt allvarliga” besvär, och använder kosttillskott för att undvika läkemedel 
som kan ha skadliga bieffekter eller vara beroendeframkallande (Nichter & Thompson, 2006). I 
materialet som studerats i denna uppsats ingår annonser där kosttillskott marknadsförs som 
produkter som kan lindra specifika besvär. Detta kan till exempel ses i produktnamnen, såsom 
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kosttillskottet Melissa Dream mot sömnproblem och Blue Eye för ansträngda ögon. I resultaten 
av amerikanska opinionsundersökningarna som analyserats skiljde sig regelbundna användare av 
kosttillskott från icke användare i sin tro att kosttillskott kunde behandla medicinska besvär 
(Blendon et al., 2001). 
 
Det rationella innehållet vittnar även om sin tilltänkta mottagares identitet, genom att illustrera en 
bild av dennes intressen och bekymmer. I inledningen presenterades Prell et al. kvalitativa analys 
av hälsa i annonser i svensk TV. Här skiljer författarna mellan hälsobudskap som fokuserar på 
fysisk, mental och social hälsa (Prell et al., 2011). De rationella budskapen i det material som 
studeras i denna uppsats fokuserar framförallt på den fysiska hälsan. 
  
Kosttillskottet som en lösning på mottagarens problem innebär även en igenkänning hos 
mottagaren, vars problem beskrivs i annonsen, och på så vis en koppling till sändaren, som har 
lösningen. I materialet framhävs en åldrande kropp som ett av dessa besvär, till exempel finns 
“hudvårdstabletten” Time Perfection för att ”bekämpa hudens åldrande”. En amerikansk artikel är 
baserad på resultatet av ett flertal nationella opinionsundersökningar och påpekar att en av 
undersökningarna menade att 36 % av de vuxna amerikaner som medverkade ansåg att det fanns 
kosttillskott som kunde hjälpa dem leva längre (Blendon et al., 2001). 
 
De rationella budskapen ger en bild av sin tänkta mottagares identitet, dels genom att vädja till 
negativa känslor och beskriva det denne vill skydda sig från, men också genom att vädja till 
positiva känslor för att formulera en bild av dennes önskemål och drömmar. Argumentationen 
sker med hjälp av en vädjan till negativa känslor i form av illustration av obehag. Men här finns 
även en vädjan till positiva känslor genom minskat obehag och lättnad. En innehållsanalys av 
amerikanska tidskriftsannonser för receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och 
kosttillskott indikerade att vädjande till känslor var vanligare än vädjan till rationalitet i 
annonserna för kosttillskott. Vädjan till negativa känslor var mindre frekvent än till positiva 
känslor, i annonser för samtliga produktkategorier, men allra minst frekvent i annonsering av 
kosttillskott (Main, Argo, & Huhmann, 2004). En kvantitativ innehållsanalys av annonser för 
kosttillskott i amerikanska hälso- och fitnesstidskrifter visade att i många av de undersökta 
annonserna marknadsfördes produkterna som att de hade förmågan att öka styrka och 
muskeltillväxt (Auerbach, Philen, Ortiz, & Falk, 1992). Att identifiera sig med en viss typ av 
egenskap eller prestation, handlar både om att sträva efter att utveckla sina förmågor, men också 
om en känsla av identitet och tillhörighet (Nichter & Thompson, 2006). Ur resultaten av denna 
uppsats kan nämnas citatet “Optimal för dig som är elitidrottare eller motionär och vill få ut 
maximalt av hård träning och kunna återhämta dig snabbt efteråt”. Att som motionär kunna 
identifiera sig med en elitidrottare kan ge en känsla av självförverkligande och ett självförtroende 
i att kunna maximera sina mål. 
 
I materialet ses också budskap om kosttillskott som ett utövande av individualism och 
självförverkligande genom att optimera prestation och framhäva skönhet. Här vädjas till positiva 
känslor genom illustration av den potential som individen innehar. Men också till negativa 
känslor som oro och rädsla, genom beskrivningar av de hälsorisker som hotar individen. I Nichter 
och Thompsons (2006) studie baserad på intervjuer av amerikanska kosttillskottsanvändare 
identifieras användare som ser sig tillhöra en riskgrupp, och deras motiv att använda kosttillskott 
för att en förvärva en känsla av kontroll. Prell et al. (2011) identifierar tre olika hälsodiskurser 
hos marknadsföringen av hälsorelaterade produkter i svensk TV, varav en medicinsk diskurs som 
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handlar om skydd och behandling. Denna kan kopplas till det rationella temat och investering i 
det egna välbefinnandet genom intag av kosttillskott i skyddande och förebyggande syfte. Det 
handlar också om ett ansvar som läggs hos individen, att skydda sig själv från hälsorisker. 
Nichter och Thompsons (2006) presenterar en idé om hälsa som handelsvara. 
 
Påståenden om vad en produkt innehåller (så kallade näringspåståenden) ses i materialet ofta i 
kombination med påståenden om dessa ingrediensers effekt på hälsan hos personer som intar 
dem. I kombination kan dessa två typer av påståenden ses som en antydan om ett hälsopåstående, 
det vill säga produktens effekt på konsumentens hälsa. De manifesta budskapen är två, ett om 
produktens innehåll och ett om innehållets inverkan på hälsan. Det latenta budskapet, den 
underliggande meningen som kan tolkas, är således att dessa två påståenden hör ihop, och att 
produkten har en inverkan på konsumentens hälsa (Nygren, 2015). Här är innehållet i texterna 
troligen påverkade av övergripande ramar som finns för textgenren, såsom lagstiftning kring 
marknadsföring. 
 
Det trovärdiga 
Angående sändaren bakom budskapet uppenbarar sig två parallella bilder i annonserna. Till det 
trovärdiga innehållet hör etablering av den “ställföreträdande sändaren” i form av forskning och 
expertis. Budskapen kring kosttillskottsprodukternas effektivitet och förmåga att lindra besvär 
sänds via kvantifiering, empirisk evidens och specifika vetenskapliga argument. Detta kan man 
tolka som tekniker hos den verkliga sändaren av budskapet för att vinna förtroende hos sin 
tilltänkta mottagare. Dessa tekniker kan även ses i annonser för livsmedel i svensk TV (Prell et 
al., 2011). Bland innehållet finns beskrivningar av en lång forskningstradition, men också av 
svensk forskning och svenskt ursprung. Ett exempel på fosterlandskärlek som argumentation för 
tillit och förtroende (Hellspong, 2004). En andra kategori av innehåll som ryms inom det 
trovärdiga temat är upplevda känslor. Här illustreras en bild av positiva upplevelser som till 
exempel i citaten “Astrid gläds åt att en djupare och mer avslappnad sömn och vaknar utvilad och 
full av energi” och ”-Att jag känner mig utvilad på morgonen, gör att jobbet går mycket lättare.” 
Prell et al.  (2011) identifierar en hedonisk diskurs, som handlar om välmående, i sitt material 
bestående av TV-annonser.  
 
Med hjälp av positiva känslor presenteras budskapet via en “ställföreträdande sändare” i form av 
en nöjd kosttillskottsanvändare som fått sina önskemål uppfyllda och vill tipsa mottagaren om att 
också prova produkten. Här målas levande beskrivningar av upplevda känslor av välmående upp, 
och motsvarar den tänkte mottagarens förväntningar och önskemål. Nygren (2015) påpekar att 
detta är ett vanligt tillvägagångssätt inom marknadsföring, att använda sig av information eller 
berättelser som mottagaren kan identifiera sig med. Fokus flyttas från innehållet i texten, till 
personerna, vilket lockar till sig uppmärksamhet, gör att mottagaren känner sig inkluderad och 
därför fortsätter läsa (Nygren et al., 2015b). 
 
I flera annonser där detta förekommer finns dock texten “Modellbild” intill personnamnet (där en 
bild av en person också förekommer), vilket väcker frågan om denna nöjda kund verkligen 
existerar. Här handlar det om att ge mottagaren en personligare och mer känsloladdad bild av 
sändare och budskap. Flera av annonserna i materialet är utformade som tidningsartiklar, med en 
huvudperson i fokus, vars upplevelser redovisades i form av en intervju. 
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Det ideologiska 
Användning av kosttillskott framställs som ideologiskt inom två olika kategorier av innehåll: det 
naturliga och det hälsosamma. I texterna finns innehåll som vittnar om en idealiserad bild av 
naturlighet och naturligt ursprung. Här handlar det om sändarens definition av mottagarens 
moraliska ståndpunkter och intressen. I inledningen presenterades en svensk undersökning av 
Ekström och Sandberg (2010) där man såg att unga ansåg kosttillskott vara onyttiga, precis som 
till exempel lightprodukter. Nyttig mat ansågs istället vara oförädlad mat (Ekström & Sandberg, 
2010). Att framställa kosttillskott som produkter med naturligt ursprung, baserade på 
växtprodukter och fria från syntetiska tillsatser torde skapa ett större förtroende för sändare och 
budskap hos mottagare som är skeptiska till industriförädlade produkter. 
 
Det naturliga idealet handlar om synen på människan som en del av naturen och om ekologisk 
medvetenhet. Detta ideologiska tema hos innehållet vittnar om mottagarens ideal och etiska 
värderingar. Prell et al. (2011) presenterar ett synsätt där det naturen ger anses hälsosamt för 
kroppen. I Nichter och Thompsons (2006) resultat baserade på intervjuer framträder en bild av en 
användare med ideologisk preferens för naturliga behandlingar, och en medvetenhet kring 
ekologiska konsekvenser av konsumtion. 
 
Det hälsosamma handlar om generella uttryck som målar upp mottagarens idealbild av 
hälsosamhet. Reklamens budskap kan ibland handla om att ringa in mottagarens drömvärld, 
snarare än att spegla verkligheten (Sandberg, 2004). En av opinionsundersökningarna vars 
resultat studerats av Blendon et al. (2001) vittnar om att 85 % av de deltagare som regelbundet 
använde kosttillskott ansåg att kosttillskott ”är bra för personers hälsa och välmående”. Nichter 
och Thompson (2006) identifierar ett liknande mönster i sitt material baserat på intervjuer av 
amerikanska kosttillskottsanvändare. Här diskuteras det att kosttillskottsanvändande ses som en 
del i ett bredare livsstilskoncept där det kopplas samman med en hälsosam kropp och en mer 
generell bild av välmående som även inkluderar en spirituell aspekt. 
 
Metoddiskussion 
All läsning av en text innebär en viss grad av tolkning. Varje läsare närmar sig texten med en 
unik förförståelse, nödvändig för att kunna ta till sig innehållet (Boréus & Bergström, 2008). 
Även identifiering av det manifesta, till synes uppenbara, innehållet kräver ställningstaganden 
kring hur specifika ord tolkas, och en uppskattning av vilket budskap producenten av texten 
ämnar förmedla. Identifiering av meningsbärande enheter (till exempel ord, meningar eller 
stycken) innebär en tolkning av deras förmodade betydelse, samt en uppskattning av hur 
avgörande deras roll är för innehållet i texten i övrigt. Identifiering av meningsbärande enheter 
utfördes i arbetet med denna uppsats individuellt av författarna. Här förekom ett antal olikheter 
kring vilka meningsbärande enheter som kunde utläsas, men också ett antal skillnader kring det 
exakta omfånget hos de meningsbärande enheter som båda identifierat. Till exempel kunde den 
ena studenten ha inkluderat fyra ord i en mening, medan den andra enbart tre av dessa. Samtliga 
fall som dessa diskuterades tills dess att konsensus nåddes. Tilläggas bör att det överlag rådde 
förhållandevis stor enighet kring vilka enheter som identifierats. 
 
Även resterande steg i analysen utfördes först individuellt av båda studenterna, och olikheter i 
resultaten diskuterades vid möten med syfte att nå samförstånd. Att analysen genomfördes 
manuellt innebär att varje meningsbärande enhet har tolkats, och samma ord har vid förekomst i 
två olika kontexter kunna tolkats olika (Höjsgaard, 2016). För varje steg som togs under 
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analysarbetet, så gjordes en tolkning och ett beslut om vad som ingick i urvalet för nästa steg i 
analysen. 
 
Under analysens gång av texterna uppmärksammade uppsatsförfattarna att den utfördes genom 
hermeneutisk tolkning. Hermeneutik är ett synsätt kring textanalyser som utformas ur tolkning av 
text (Bryman & Nilsson, 2011). Vid en hermeneutisk ansats, så läses texten med en viss 
förförståelse vilket gör att texten tolkas utifrån den förståelsen. Sedan läses texten med en ny 
förförståelse nästa gång texten analyseras och en ny tolkning görs på en djupare nivå. I vad man 
kan kalla en hermeneutisk spiral pendlar analysarbetet mellan fokus på textens delar och hela 
textmassans kontext. När texten hade tolkats och analyserats ett flertal gånger fann vi mönster 
som blev teman, dessa teman utgör det latenta innehållet och ett försök av att nå en högre 
abstraktionsnivån. Analyserna utfördes individuellt, men resulterade ändå i hög grad av liknande 
tolkningar. Uppsatsförfattarnas ambition har varit att ge en generell bild av marknadsföring kring 
kosttillskott i media, vilket med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen tycks ha uppnåtts till 
en viss grad. 
 
Gällande transparens är förhoppningen att arbetsgången i denna uppsats skall vara tillräckligt 
utförligt beskriven för att kunna replikeras. 
 
Trovärdigheten hos resultaten, det vill säga hur väl de identifierade kategorierna och temana 
beskriver textens innehåll, torde vara relativt hög. Dels på grund av att analyserna genomförts 
individuellt av två olika personer, samt att varje meningsbärande enhet, varje kategori och varje 
tema diskuterades vid flertalet tillfällen och processen tilläts vara tidsmässigt omfattande. Dock 
bör påpekas att analysen utfördes av två studenter, ovana vid analysmetoden och mindre insatta i 
teorier kring tolkning än erfarna forskare. 
 
Materialdiskussion 
Bortfall och omfång 
Vid insamling av materialet förekom inget bortfall. Det material som valts ut insamlades i sin 
helhet via observation och transkribering. I det insamlade TV-materialet uppfyllde endast en av 
annonserna inklusionskriterierna. Det extremt begränsade omfånget TV-annonser innebär att 
urvalet har en mycken liten förmåga att representera hela sin genre, och enbart kartlägger en 
bråkdel av det innehåll som finns i TV-annonser för kosttillskott, även vid tidpunkten (april 
2017). Det blir svårt att tala om mönster i innehållet vid analys av en enstaka annons. Därför togs 
beslutet att inte inkludera annonsen från TV.  
 
Överförbarhet 
Gällande överförbarhet är det är viktigt att ha vissa saker i åtanke kring resultaten som 
presenteras i denna uppsats. Uppsatsen kartlägger innehållet i ett mycket begränsat material (även 
det totala materialet bestående av annonser i både TV och tidningar är förhållandevis litet). Vilket 
innehåll som uppenbarat sig som centralt har påverkats av detta. Om samma material hade utgjort 
en del av ett större material hade kanske andra mönster blivit synliga, och andra delar av 
innehållet uppfattats som mer centrala. Att uppsatsen har utförts av studenter, nya för 
analysmetoden, innebär att de tolkningar som gjorts, bör tas i beräkning. En förhoppning är dock 
att denna uppsats kan inspirera till ytterligare studier av liknande material, eller mer ingående 
studier med inspiration i någon av de tendenser hos det innehåll som denna uppsats kartlägger. 
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Det material som studerades i denna uppsats utgjordes av 20 annonser i åtta tidskrifter som 
framförallt vände sig till kvinnor och tre annonser i en tidskrift som framförallt vände sig till 
män. Angående de generella resultat som presenteras i denna uppsats bör påpekas att de således 
inte bör ses som överförbara till material riktat till män. Endast vissa delar av det innehåll som 
kartlagts i uppsatsen har förekommit i annonser riktade till män. Värt att nämna är även att en av 
de tidskrifter med män som målgrupp som inkluderades i observationen inte innehöll någon 
annons som uppfyllde kriterierna, vilket alla de övriga tidskrifterna gjorde. En kvantitativ studie 
kring förekomst av, och innehåll i, annonser för kosttillskott i tryckta svenska tidskrifter som 
riktar sig till olika målgrupper skulle säkert ge intressanta resultat. 
 
Giltighet över tid 
Innehållet i annonser påverkas med stor sannolikhet av trender, särskilt ett så trendkänsligt 
område som kommunikation kring hälsa och kost. Att se resultaten i denna uppsats som stabila 
och giltiga över tid är därför inte aktuellt. Denna uppsats kartlägger mönster hos innehållet i 30 
annonser publicerade i april 2017, och bör inte överföras till material publicerade vid andra 
tidpunkter. Däremot skulle de kunna utgöra ett värdefullt komplement till andra resultat av 
studier utförda på material insamlat vid andra tidpunkter. 
 
Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
Det viktigt för en kostvetare att själv kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till budskap kring kost 
och hälsa, att kunna granska både budskapen som sådana och avsändaren bakom dem. Som 
delaktig sändare av budskap kring hälsokommunikation är det även viktigt att uppmuntra 
konsumenter till ett kritiskt förhållningssätt gentemot detta. Det kan även vara viktigt att förstå att 
olika individer har olika idéer om vad hälsa är och hur den kan uppnås. Motivet bakom vilka råd 
kring kost och hälsa individen väljer att lyssna på varierar också. Med denna uppsats hoppas vi 
kunna bredda synen på vad mottagaren får för typ av budskap från media och därmed bistå med 
besluten kring om dessa kosttillskott skulle kunna anses relevanta för den enskilda individen i 
fråga. Nygren (2015) anser att mediernas makt ligger i att vi som konsumenter leds till att 
uppfatta ämnen som tas upp i media som relevanta. Genom denna analys önskar vi ge en insikt i 
vad för typ av centrala teman som kommer fram och som kostvetare kanske kunna använda detta 
tillsammans med inläst kunskap i att slå hål på vissa påståenden från media. 
 
Både sändare och förmedlare av hälsobudskap kan ha egna intressen och agendor. En ny trend är 
att privatpersoner, till exempel bloggare, tillåts delta i den offentliga hälsodebatten (Nygren et al., 
2015b). 
 
Uppsatsens styrkor och svagheter 
Styrkor 
En styrka hos uppsatsen är att analyserna genomförts individuellt av två personer, och att de båda 
parallella resultaten överlag visade på en förhållandevis stor enighet kring vilka enheter som 
identifierats för tolkning, och hur dessa borde kodas. Att analysen genomfördes manuellt innebär 
att varje meningsbärande enhet har tolkats, och samma ord har vid förekomst i två olika 
kontexter, kunnat tolkats olika (Höjsgaard, 2016). De två uppsatsskribenterna, som parallellt 
utfört analyserna individuellt, har vid de kontinuerliga mötena diskuterat varje meningsbärande 
enhet, varje kategori och varje tema vid flertalet tillfällen och processen har tillåtits vara 
tidsmässigt omfattande. 
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Svagheter 
Författarna har försökt ge ett så brett material urval som möjligt inom tidsramen som var given. 
Materialet kan vara jämförbart men inte generaliserbart över tid då författarna tror att trender styr 
mycket av utbudet kring annonser. Det skulle behövas mer djupgående studier av just annonser i 
TV kring marknadsföringen av kosttillskott, då detta var ett gap som författarna fann men inte 
kunnat fylla till dess fulla potential under för denna uppsats. 
 
Vi har valt ett ämne som främst riktar in sig på budskap kring kosttillskott med användandet av 
en kvalitativ innehållsanalys som till största del ger en subjektiv bild av materialets resultat. Då vi 
båda inte har någon tidigare erfarenhet av denna typ av metod har det varit utmanande. 
 
Sammanfattning och slutsats 
Vid kartläggning och analys av materialet identifierades åtta olika typer av kategorier, samt tre 
centrala teman bland dessa. Det första mönstret är att kosttillskott framställs som något rationellt, 
genom budskap om att kosttillskott är nödvändigt för att upprätthålla normala kroppsfunktioner, 
har en förmåga att behandla hälsoproblem, en förmåga att skydda mot hälsorisker, samt 
hälsoförbättrande och prestationsförhöjande egenskaper. 
 
Det andra mönstret är att budskapen framställs som trovärdiga, genom att styrkas av personliga 
berättelser om upplevda förbättringar, samt av forskning som bevisar produkternas effektivitet. 
Det tredje och sista mönstret är ideologiska budskap om produkternas naturliga ursprung och 
helande förmågor. 
 
Dessa mönster beskriver latenta och manifesta budskap som återkommer i flera av de annonser 
som analyserats, och troligtvis återfinns även i andra annonser som marknadsför kosttillskott i 
svenska tidskrifter. Avslutningsvis vill uppsatsskribenterna uppmana till mer forskning kring de 
budskap om kosttillskott som förmedlas via media och marknadsföring. Studier av innehåll i 
media kan vara intressant av flera anledningar, de både påverkar och påverkas av den kultur de 
ingår i (Johansson, 1994; Nygren, 2015). 
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