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Sammanfattning  

Hälsa och fitness är två omdiskuterade och svårdefinierade begrepp som dagligen präglar 

människor i vårt samhälle. Vi tror oss kunna identifiera en koppling mellan individualism, 

globalisering och stressen kring vikt. Våra kroppar tycks ha blivit ett populärt ämne för media 

och intresset verkar inte avta. Samtidigt som världen blir mer och mer artificiell uppmanas 

människan bli mer ”naturlig”. Hälsoproblem så som hjärt-och kärlsjukdomar ökar i takt med 

att nya dieter föds och intresset för en stark kropp ökar.  Problemet är komplext då risken för 

ohälsa är stor och vägen till hälsa diffus. I föreliggande uppsats undersöks hur tidsskrifterna 

Tara, Aftonbladet och Iform framstället begreppet hälsa och vilket sätt detta går till. Resultatet 

strider mot våra hypoteser då det framgår utifrån analyserna att hälsa framställs i hög grad 

som ett tillstånd utan sjukdomar, snarare än utseende och sociala relationer.  

 

Nyckelord: Hälsa, fitness, individualism, sjukdomar, media, investeringar, livsstil, kost 

 

Abstract 

Health and fitness are two controversial and not easily defined topics that affect people in our 

modern society every day. We believe that we can find a link between individualism, 

globalization and the stress concerning weight and appearance ideals. Our bodies have turned 

into a popular subject for the media, and there is no indication that the interest will decline. As 

the world gets more artificial, "natural" ideals are getting more attention, such as the concept 

of a strong and healthy body. But there is also a downside, for example with health issues 

such as cardiovascular disease increasing following the birth of high-fat diets. The potential 

risks with these ideals and diets may be great and even be counterproductive. In this essay, we 

seek out to learn how newspaper and periodicals Aftonbladet, Tara and Iform defines the 

concept of health and in which way it is described. Our results indicate that health to a large 

extent is described in terms of sickness and disease, rather than ideals. The results contradicts 

our hypothesis and we discuss why this might be the case. 
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1. Inledning  
”The body is an increasingly popular subject for the mass media, with stories offering advice 

about diets, cosmetic surgery, and fitness plans while emphasizing the importance of beauty 

and youthfulness.”(Shilling:2003). (Bodies of Change:2009:105) 

 

Med citatet ovan inleds denna undersöknin som grundsten till vad som kommer att definieras 

som ett problem och som motivation till följande diskursanalys. Sedan 80- talet har 

medelsvensken ökat i vikt med fem kilo samtidigt som det blivit mer populärt med träning 

och dieter än någonsin, detta i takt med att teknologin utvecklats och stillasittandet blivit ett 

faktum i mångas vardag. (Metro.se) Den vardagliga motionen sker generellt sätt inte längre 

naturligt då fordon så som bil, buss och tåg ersätt promenaderna, långa samt korta sträckor 

och maskiner kroppsligt arbete. Motionen har för många istället kommit att bli ett moment 

utöver den dagliga agendan som i mångas fall blir ett stressmoment eller bortprioriteras helt. 

Kanske inte så konstigt när vi förväntas arbeta på heltid, ha tid för barnen, vårda relationer 

och ta hand om kroppen, samtidigt. Träning och tid har kommit att bli lyxvaror. Ingen har nog 

missat rubrikerna om storslagna dieter och effektiv träning som pryder tidningsomslagen, det 

är tips och råd om hur du får den perfekta magen eller de slanka vältränade armarna inför 

bikinisäsongen.  Den västerländska människan har gått från att vara en kropp, till att ha en, till 

att inte vara nöjd med den och slutligen till att modifiera den.  Trots denna öppna diskussion 

om våra kroppar tycker vi oss kunna identifiera en skam över viktnedgången. Inte ofta hör vi 

oss själva eller andra faktiskt erkänna sin önskan om att gå ner i vikt och inte sällan hör vi 

frågan ”bantar du eller?”.  Detta kan bero på de normer som lever kvar i vårt samhälle trots 

publiceringen av det privata livet i media. Vi tror att människor idag är försiktiga med att 

uttrycka sig angående utseende, vi får inte vilja vara som alla andra och inte betona vikten av 

att se bra ut utan fokusera på insidan, detta samtidigt som samhället blir mer och mer 

ytligt.  Minst sagt ett komplext och problematiskt område, enligt oss.  

 

1.1 Bakgrund 

Vi tror oss kunna identifiera en samhällspatologi som kan komma att spegla den nya 

individualismen, tidsbristen och ett samhälle i ständig utveckling. Denna patologi är 

ätstörning som idag rör en stor del av den svenska befolkningen. (Vårdguiden.se) 

En ätstörning kan definieras på följande sätt; ”(...) karaktäriseras av att individens ätande inte 

längre styrs av kroppens näringsbehov.” (web4health.se) Man kan även beskriva det som att 

en individ äter eller inte äter för att tillfredsställa psykiska behov snarare än fysiska. Om så är 
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fallet kan nog många identifiera sig men denna sjukdom, tankar om vad man får och inte får 

äta präglar troligtvis de flesta, men frågan är om detta inte är ett måste i ett samhälle med så 

många valmöjligheter, nyttiga som onyttiga. Men någonstans måste en gräns dras. Det finns 

olika resonemang gällande vad denna sjukdom kommer i från eller vad den är en produkt av, 

men det säger något om vilka vi är och kanske är det just det som är problemet. Vi har 

resonerat kring individens ökade egna ansvar och frihet som bidragande faktorer men också 

medias roll. Det vi ställer oss kritiska till är huruvida media skiljer på hälsa och 

”fitness” tillräckligt då vi anser detta vara två helt skilda begrepp. En definition av ”fitness” är 

när en människa är vältränad inom samtliga områden som styrka, balans, kondition, 

koordination och smidighet med mera. (ptstockholm.se) Fitness översätts i svenskan som ”i 

form” och ”kondition”. (Tyda.se) Detta är ett komplext begrepp då människor i vår 

omgivning och även media använder ordet ”fit” för att beskriva en kropp som ser vältränad ut 

och enligt oss är detta ett begrepp som i folkmun syftar på hur kroppen ser ut. “Det börjar 

närma sig sommar så nu måste man verkligen börja fokusera på sin träning och kost så man 

får den där förbannat jävligt snyggabeachkroppen!” (finest.se)“Så bli du fit – till 

sommaren”, “Slipp stå i vassen och skämmas i sommar. Det finns fortfarande tid att få 

magrutor och mindre lår. – Allt går med lite hjälp på traven, säger Adam Gillberg på 

Proteinbolaget.se.”(mediaupdate.se) 

 

Även hälsa är ett begrepp som är svårt att sätta fingret på och har många olika betydelser 

beroende på vilken kontext man befinner sig i. Men den definition som vi anser vara mest 

relevant för studien att jämföra med fitness och som enligt oss stämmer bäst in på vad hälsa 

är, eller vad det innebär att ha hälsa, är världsorganisationen ”World Health Organization” 

definition som lyder enligt följande: "Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity.".(www.who.int) Varför denna 

definition kan appliceras i denna studie är för att den fokuserar på ett välbefinnande som är 

komplext i den bemärkelse att ordet välbefinnande är en fråga om hur varje individ känner sig 

och inte i bestämmelse av trend och ideal. För att jämföra dessa två begrepp tycker vi oss 

kunna identifiera en klar skillnad då hälsa syftar på det psykiska och fysiska välbefinnandet 

baserat på egna upplevelser medan fitness är ett begrepp som är beroende av ideal, tid och 

rum. 

Det är tydligt att vi idag har svårt att finna en balans i kost och motion vilket är ett problem. 

Mat har kommit att handla om tillfredsställelse snarare än överlevnad. Maten är sötare, fetare 

http://www.proteinbolaget.se/se/
http://www.proteinbolaget.se/se/
http://www.proteinbolaget.se/se/
http://www.proteinbolaget.se/se/
http://www.proteinbolaget.se/se/
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och skapar beroenden som har visat sig vara farliga för människan. Samtidigt som vi ska unna 

oss av det goda livet och njuta ska vi också behålla den fysiska hälsan för ett långt och 

värdefullt liv. I Sverige handlar det troligtvis inte om brist på kunskap, dock verkar vi ha 

slutat tänka och reflektera själva och litar istället blint på det som erbjuds då forskning har 

kommit att få mycket makt.  När vi är i behov av viktnedgång förlitar sig många av oss på den 

metod som media målar upp som den perfekta viktnedgången, som är enkel samt ger snabba 

resultat. Den negativa aspekten presenteras sällan vilket resulterar i att många ger sig in på 

dieter utan någon egentlig vetskap om hur detta kommer påverka just deras kroppar. Att efter 

dieten falla tillbaka i gamla vanor är vanligt då balansen fortfarande inte är funnen. Viljan och 

kunskapen finns hos många men samhällets struktur och frestelser gör det svårt för individer 

att förhålla sig hälsosamt. 

 

1.2 Hypotes 

Vi är medvetna om att hypoteser inte brukar användas i kvalitativa studier utan i större 

utsträckning i kvantitativa undersökningar. Vi anser dock att dessa hypoteser är viktiga då de 

är fördomar vi har som kan komma att påverka resultatet. Vi vill understryka att denna 

undersökning ska vara så transparent som möjligt och därför har vi valt att presentera våra 

hypotetiska antaganden gällande hur media framställer hälsa enligt oss.  

Denna undersökning syftar till att besvara frågeställningarna och att testa våra hypotetiska 

antaganden. Våra första hypoteser var att vi skulle stöta på en diskursiv kamp i hur hälsa 

beskrivs. Vi hade en hypotes om att de valda media skulle tala om hälsa ur ett 

fitnessperspektiv, med mer fokus på utseende och form snarare än livslängd och sjukdomar. 

Denna fördom delar vi med bloggaren Sofia Bursjöö som i en av artiklarna berättar att för 

mycket fokus ligger på utseendet, platt mage och jakten på en mindre jeans storlek. Kanske 

kan vår fördom ha att göra med vilka typer av tidningar vi i vår vardag väljer att läsa och TV 

program vi väljer att titta på, vi använder oss i större utsträckning av amerikansk media vilket 

kan vara en bidragande faktor till våra förutfattade meningar angående medias sätt att 

framställs hälsa. Sättet att tolka grundar sig alltid i vilka förkunskaper man har inom ett ämne, 

ännu en anledning till varför vi väljer att presentera våra hypoteser, och ännu viktigare då 

resultatet av en undersökning kan komma att spegla forskarens förkunskaper inom ämnet.  En 

annan orsak till varför vi anser denna hypotes vara så viktigt är för att vi anser hälsa och 

fitness vara två helt skilda begrepp som bör särskiljas, någonting vi upplever att media missar. 

Det är ingenting som säger att en smal, vältränad människa är hälsosam och inte heller att en 
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större kvinna skulle vara icke hälsosam. Sedan kan man diskutera följderna av fetma, men det 

är stor skillnad på fetma och övervikt. Fetma är, enligt vårdguiden, en sjukdom som kan bero 

på ärftlighet, livsstil och miljö. Sjukdomen kan uppkomma då man får i sig mer kalorier än 

vad kroppen förbränner.  Fetma både belastar och anstränger kroppen och ökar därför också 

risken för sjukdomar. (1177.se) Detta kan mätas med hjälp av BMI (body mass index) där ett 

BMI över 30 är fetma. Överviktig kan du klassas som om du har ett BMI mellan 25-29,9. 

Skillnaden är att överviktig kan den korta, muskulösa vara, den långa bredaxlade, den sunda 

mulliga eller den vältränade tjejen/killen vara. Som känt väger muskler mer än fett, den 

genetiskt tunna som inte tränar och som äter chips varje dag, har troligtvis ett BMI som landar 

på normalviktig medan den som tränar, bygger muskler och äter hälsosamt kan komma att 

hamna på ett BMI på 25,5. (1177.se) 

 

Vi hade även en hypotes om att den psykiska hälsan i högre grad skulle lyftas upp, vikten av 

sociala relationer, närhet och framgångar. Med psykisk hälsa menar vi inte bara saknad av 

psykiska sjukdomar så utan som ovan nämnt goda relationer, lycka och ett psykiskt 

välbefinnande. Vi tycker oss ofta höra och läsa om hur viktigt det är med närhet och att 

vänskap och familj skall prioriteras. Vad är ett liv värt utan sociala relationer? Vad spelar en 

platt mage för roll om man ändå inte är lycklig. Vi tror att fysisk hälsa, precis som pengar, kan 

göra en lycklig lyckligare, men inte en olycklig lycklig. Vi tror att vänskap och gemenskap 

har kommit att få ett högre värde sedan vi som studenter flyttat ensamma till en helt ny stad 

utan familj och vänner. Just vikten av att ha någon att prata med, studera med, laga middag 

tillsammans med och få stöd av. I ett samhälle i ständig utveckling där stress och depression 

blivit ett vanligt problem anser vi det vara extra viktigt att uppmärksamma människor att 

stanna upp, andas och se över sitt liv. Vi hade en bild av att även media utnyttjade detta 

genom att sälja råd och enkla lösningar till att förbättra relationer. (1177.se) 

1.3 Syfte och frågeställning  

Denna undersökning syftar till att testa våra hypoteser i empirin och besvara frågeställningen 

hur media framställer hälsa. 

 Hur framställs hälsa i media?  

– Vad innebär det att vara hälsosam? 

 Vilka metoder använder sig journalister av för att presentera sin definition av hälsa? 
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1.4 Avgränsning  

Varför vi valt att avgränsa oss till två tidningar vars målgrupp är kvinnor är för att det vi vill 

undersöka är diskursen hälsa och hur den förmedlas inom media, inte om media förmedlar 

olika budskap för män och kvinnor. Vi är medvetna om det faktum att även män modifierar 

sina kroppar och läser hälsoartiklar men vi tror att budskapen till de olika könen kan komma 

att vara olika. I en annan undersökning vore dock även det intressant att undersöka, en 

jämförelse mellan hur män och kvinnor på olika sätt uppmanas att leva upp till olika ideal.  

Det hade även varit intressant i en annan studie att undersöka hur diskurserna skiljer sig 

beroende på år genom att jämföra artiklar tagna från olika tidsepoker. Skälet till att TV och 

bloggar som mediala verktyg valts bort är att syftet är att studerar media, skrivna av 

auktoriteter och inte diverse bloggare. Dock anses många bloggare vara starka förebilder och 

många är extrema åt något håll. Många bloggare väljer också att göra reklam för den livsstil 

de lever men de får anstå till en annan studie.  

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer vi presentera tidigare forskning inom ämnet för att ge läsaren en insikt 

om vad som tidigare har forskats på. Därefter presenteras de teorier vi valt att använda oss av 

för att ge stöd åt vår undersökning, detta följs upp av syfte, frågeställningar och de hypoteser 

vi utgått ifrån. Följaktligen presenteras våra metoder och urval. Därefter följer resultat av 

analyser, hur väl våra hypoteser stämde och vidare en avslutande diskussion som 

problematiserar de teman vi fann i analysen av resultatet.  

2. Tidigare forskning  

För att undersöka om det finns en kunskapslucka inom vårt område har vi tagit del av tidigare 

forskning. Detta för att jämföra och ta del av det som redan har forskats på, finns det likheter 

och saknas det kunskap inom ämnet? Detta kapitel kommer presentera Anja Hirdmans 

avhandling “Tilltalande bilder” där vi diskuterar likheter och skillnader och även relevanta 

teorier för vår studie. Vi tar även upp liknande studier kring vårt ämne så som medias sätt att 

framställa olika attribut.   

 

2.1 Journalism 

Anja Hirdman har skrivit avhandlingen ”Tilltalande bilder” i syfte att undersöka hur 

maskulinitet, femininet och relationen dem emellan blir framställda i bild och text i media 

under tre decennier. Hon menar på att medias definition av världen idag är allt mer definitiv. I 
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media skapas stereotyper om vad som utgör kvinnligt och manligt. Hirdman jämför två olika 

veckotidningar för att undersöka fenomenet. Dessa tidningar var Veckorevyn som har en 

tydlig riktning mot kvinnor och Fib Aktuellt som är den första moderna herrtidningen. 

(Hirdman, 2001:8) Likt vår undersökning fördjupar sig Hirdman kring hur fenomen framställs 

i media. Hon har valt att undersöka genus, hur det produceras och förmedlas vilket skiljer vår 

undersökning från Hirdmans. Vår undersökning fördjupar sig inte i skillnaderna mellan 

förmedlingen beroende på kön utan förmedling av fenomenet riktat mot främst kvinnor. Dock 

kan man ifrågasätta det då två av tidsskrifterna vi valt främst är riktade mot kvinnor, men det 

är inget vi kommer betona eller jämföra med tidskrifter riktade mot män. Hirdman 

specialiserar sig på meningsskapandet av olika fenomen mot kvinnor och män och 

skillnaderna däremellan medan vår undersökning fördjupar sig i begreppet hälsa och 

framställningen av det begreppet oberoende av kön och publik. En teori vi anser intressant 

och någonting att utgå ifrån i denna undersökning är teorin om meningsskapande. Hirdman 

utgår ifrån ett konstruktivistiskt medieperspektiv där representation anses vara i en aktiv 

process i urval och presentationser som de i sig skapar betydelser. Representationen av ett 

attribut både återger idéer om, i Hirdmans fall kvinnor och män, och skapar dem. 

(Hirdman:2001:14)  

2.2 Det personliga tilltalssättet 

En teori vi anser vara intressant för vår forskning är det personliga tilltalssättet. Hirdman tar 

upp olika journalistiska perspektiv som dels ifrågasätter om journalism producerar normer 

eller om det är en kulturell produkt som producerar sina konsumerade subjekt. Till följd av 

dessa teorier beskriver Hirdman om det personliga tilltalssättet. Denna teori innebär att media 

använder sig av privat beskrivning för att komma närmare läsaren men även för att fånga 

läsarens uppmärksamhet. Det essentiella som Hirdman tar upp är hur media skapar ett band 

mellan skribent och läsare och producerar ”intima rum av gemenskaper” vilket enligt 

Hirdman är väl förekommande.(Hirdman: 2001:19) Hirdman använder sig av begreppet 

homosocialitet för att analysera relationen mellan tidningar och publik. Begreppet brukar 

användas för att beskriva bandet mellan personer av samma kön. Detta begrepp kommer vi 

inte gå djupare in på då denna undersökning inte syftar till att undersöka skillnaderna och 

likheter i tilltalssättet beroende av kön. Vi kommer likt Hirdman intressera oss för vilka 

tekniker och teoretiska begrepp journalister använder sig av för att skapa dessa band och få 

läsaren att känna tillförlit gentemot tidningen. Enligt Hirdman är ett nära och mer direkt 

tilltalssätt så som du och dig typiska tilltalssätt för att locka kvinnor, Hirdman presenterar i 
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sin bok en teori om att detta kan bero på att kvinnor är mer intresserade av 

relationer.  (Hirdman, 2001:15,17)  

2.3 Frame-work 

Tidigare forskning som gjorts inom ramen för media och kroppsmodifiering är en 

undersökning av Josh Adams, Bodies of Change: A Comparative Analysis of Media 

Representations of Body Modification Practices, skriven våren 2009 och publicerad i 

tidningen Social Perspectives. Undersökningen syftar till att fördjupa sig i hur media väljer att 

rama in olika fenomen som i sin tur speglar hur samhället uppfattar det. De 

kroppsmodifieringar som undersökningen tar upp är tatueringar, piercing och 

plastikoperationer och visar på hur plastikoperation och tatueringar blir positivt framställda 

och piercingar ofta negativt framställda som någonting ohälsosamt. Det essentiella i artikeln 

är hur media använder sig av olika ramverk i form av symboler, interaktioner och kulturer för 

att stärka en identitet beroende på tidningen intresse. Författaren till artikeln använder sig av 

Goffmans teori Frame-work för att stärka sina argument. Enligt Goffman används Frame-

work eller “ramar” för att förstärka ett intryck. Media använder sig av ramverk på samma sätt 

som individer gör, genom att via större kulturella kontexter, ge mening till fenomen. En 

individs ramverk kan vara kläder, sätt att tala på, fritidsaktivitet som alla förstärker ett intryck 

som individen vill ge. (Goffman, 2007:207). Goffman använder sig av metaforen scen för att 

beskriva världen och likt en scen finns även bakre och främre regioner. I de olika regionerna 

finns även olika sätt att förhålla sig på. Den bakre regionen beskrivs som en plats där 

aktörerna inte behöver upprätthålla någon roll utan kan återhämta sig inför nästa akt.  Den 

främre regionen är där aktören uppträder inför en publik med förväntningar, oftast involverar 

ett uppträdande bara ett fokus där tal och språk är beroende av mottagare/region. I den främre 

regionen följs de normer och regler som skapats inom den bestämda regionen. Varken 

journalister i artiklar eller människor i vardagen kan bete sig hur som helst utan sanktioner. 

Media är enligt oss främre regioner där författare upprätthåller en fasad för att underhålla och 

tillfredsställa sin publik. Fasaden är den gemensamma definitionen av situationen som aktören 

och publiken delar, de är alltså beroende av varandra. En inramning är också platsbunden, 

beroende av plats kan fenomenet uppfattas på olika sätt, en artikel kan på så sätt tolkas på 

olika sätt beroende på vilken tidning den är publicerad i. (Goffman:1959,1990:109–110) 

 

Genom att måla upp en bild av individer med piercingar i kontexter som symboliserar låg 

klass, brott och kriminalitet ger det en viss mening till användandet av piercingar, på samma 
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sätt som plastikoperationer får en annan betydelse då det många gånger sätts i en kontext av 

rikedom och hög status. Vidare berättar studien hur media ger mening till de olika livsstilarna 

inom ämnen av hälsa och välmående då det sätts in i olika kontexter. Studien är genomgående 

detaljerad och beskriver modifikation för sig, hur de framställs och hur samhället ställer sig 

till det. Det är olika livsstilar som blir presenterade vilket resulterar i att konsumtion blir 

förknippat med identitet då hur man väljer att konsumera speglas i vem man är. Författaren 

stärker sin studie med Shilling begrepp om “Consumer socitey” och “Self-identity” för att 

beskriva hur individer väljer att köpa en livsstil och få en identitet, då media associerat en 

livsstil med en identitet. Författaren drar slutsatsen att media har inflytande vad gäller trender 

inom kroppsmodifiering angående vad som anses hälsosamt/ohälsosamt och vad som är 

accepterat eller inte accepterat normativt. av (Adams:2009:19–27) 

 

2.4 Medias roll 

Tidigare forskning har även gjorts kring hur media talar om problemet barn med övervikt. 

Undersökningen är ett examensarbete som gjordes år 2006-2007 av en lärarstudent vid 

Malmö Högskola som heter Nina Ahlqvist. Undersökningen syftar till att kritiskt göra en 

textanalys över hur media talar om barn med övervikt och barnfetma. Enligt Ahlqvist är fetma 

ett växande problem som idag berör många barn i Sverige. Det vitala i denna undersökning är 

referensen till Helena Sandbergs avhandling om Medier & fetma, en analys av vikt (2004). 

Sandberg menar på att media är ett forum där vi till stor del skapar oss en uppfattning om 

fetma, därför är det viktigt hur fetma presenteras där. (Sandberg, 2004). Detta kan vi även ta 

del av då vi anser att media är en viktig plattform för vilken information som sänds ut till 

samhället, det är media som ger oss en stor kunskap därför är det viktigt att vi kan ta del av 

den och att den är korrekt. Det är viktigt att hälsa presenteras på rätt sätt och inte blandas ihop 

med andra variationer på hälsa. Ahlqvist refererar till Birgitta Meurlings teori ur boken 

“Varför Flickor” om hur människan tycks ha ett medfött behov av att tävla, vara mer för och 

kategorisera. Enligt Birgitta Meurling används kroppen som redskap för att markera vilken 

kategori man tillhör. Denna teori anser vi vara viktig i även vår studie då det förklarar varför 

individer väljer att låta sig bli manipulerade av medial fakta. (Meurling: 2003) 

 

Det som kan tänkas diskuteras är Birgitta Meurling påstående att människa tycks ha ett 

medfött behov att tävla. Det vi ställer oss frågande till är att om beteenden verkligen är en 

medfödd egenskap det kan även tänkas vara ett beteende präglat av samhället. Oavsett anser 

vi teorin vara viktig i vår studie.  
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2.5 Social kategorisering  

Den brittiska socialpsykologen Henri Tajfel myntade begreppet social kategorisering som är 

ett välkänt begrepp inom socialpsykologin. Tillsammans med John Turner utfördes studier om 

hur människor uppfattar sig själva och hur människans självidentitet är förankrad i vilka 

sociala grupper de är aktiva i. Utifrån dessa grupper tar en självidentitet form, Tajfel och 

Turner menar på att detta kan leda till bland annat etnocentrism. Att kategorisera menar Tajfel 

och Turner hjälper människan att dela upp grupper och kulturer för att lättare förstå sig på och 

hantera omgivningen. Identifikationen sker när vi jämför och resonerar kring oss själva i 

relation till andra. Detta ger oss en social identitet då vi själv kategoriserat oss själva, och dels 

en personlig identitet då vi kan resonera kring hur vi skiljer oss från andra. Tajfel och Turner 

tar även upp social jämförelse som den positiva distinktionsprincipen som leder till att vi 

uppfattar vår grupp och oss själva som mer positiv än andra grupper. (Tajfel och Turner: 

1979:33–47) Även Christina Eriksson skriver i boken “Feminiteter, maskulinitet och 

kriminalitet, genusperspektiv inom svensk kriminologi” (Lander och Pettersson, 2003:45) att 

människor använder sig social kategorisering för att hantera den information som vi dagligen 

utsätts för och för att förenkla vardagen. Vi har ett behov av att kategorisera oss själva och 

andra för att underlätta för vårt tänkande kring beteenden och även vår egna sociala identitet. 

Christina beskriver att vi utan denna möjlighet snabbt skulle bli överbelastade och samvaron 

mer stressad då vi dagligen stöter på nya människor och nya grupper. Fördomar är en stor del 

av den sociala kategoriseringen och kan både fungera positivt och negativt. Det hjälper oss att 

i förväg veta, eller vi tror oss veta, hur vi ska se på en grupp människor, hur vi ska bete oss 

och vad vi kan förvänta oss, dock kan detta vara negativt i den bemärkelsen att det kan 

missgynna minoriteter. (Lander och Pettersson:2003) Denna teori anser vi vara grundläggande 

för denna studie då anledningen till varför kroppen kommit att bli så viktig kan bero på vikten 

av att kategorisera och för att kroppen speglar en livsstil.  

2.6 Individualismen  

Vi har även tagit del av boken ”The new individualism” då vi anser att människan som ett 

företag kan ha att göra med den rådande egocentriska människan.  Den nya individualismen 

presenteras av Elliott och Lemert och delas in i fyra olika kärnor: 1.Self-reinvention 2. Instant 

change 3. Short termism 4. Episodicity, speed och dynamism. Dessa begrepp innebär att vi 

vill att det ska gå fort, kunna förnya självet, och få enkla och digitala lösningar på våra 

problem. (Elliott och Lemert, 2009:xi)  
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2.7 Kunskapsluckan 

Efter att ha tagit del av forskning kring ämnet kan vi se att det både finns forskning kring hur 

olika livsstilar framställs, hur journalistiken fungerar, hur det talas om barn med fetma och 

hur kategorisering fungerar. Vi anser att det finns en kunskapslucka angående framställningen 

av just begreppet hälsa och hur det förknippas med livsstilar utifrån de rådande trenderna. 

Därför anser vi denna studie som lämplig och intressant att genomföra. 

3. Teori 

Vi har valt att använda oss av Goffmans teori om Frame-work.  Denna teori beskriver hur 

individer använder sig av olika ramar för att förstärka en roll. Enligt Goffman agerar 

människor utifrån olika roller som de tar på sig beroende på vilken situation de befinner sig i. 

Dessa ramar kan vara kläder, miljö och materiella ting. Denna teori kommer ligga som grund 

för studien som i sin tur ska spegla hur media använder sig av denna metod för att rama in 

diskursen hälsa. Vi väljer denna typ av teori då vi tydligt kan se utifrån tidigare forskning att 

betydelsen av ramverk är stark i den bemärkelsen att människor relaterar kontext med attribut 

och vi anser att media utnyttjar dessa svagheter. Denna teori hänger samman med 

intrycksstyrning som även det är myntat av Goffman. Intrycksstyrning är hur det går att styra 

andras intryck genom ramverk. (Goffman, 2007:193–195, 207.) Då media, enligt tidigare 

forskning, fungerar som normsättning, är vår frågeställning om och hur i sådana fall media 

använder sig av olika ramar för att marknadsföra en livsstil genom att manipulera begreppet 

hälsa. Hälsa tror vi kan utnyttjas då det just är ett komplext begrepp som saknar fast 

definition. Studien svarar på hur och varför människor väljer att manipuleras av medias makt. 

Enligt Birgitta Meurling, för att dra en parallell till tidigare forskning, har människan ett 

medfött behov av att tävla och markera att man utmärker sig. Meurling menar att detta görs 

med kroppen som verktyg. Meurling berättar i sin bok “Varför flickor?” hur individer i vårt 

samhälle kategoriseras och kategoriserar varandra i olika grupper vilket tycks vara viktig för 

att veta hur vi ska förhålla oss gentemot varandra. Dessa olika grupper kan vara otränad, 

nyttig, onyttig, tjock, atletisk, svag, stark, hälsosam eller hälsosam. Det som dock är viktigt att 

tänka på är att alla dessa begrepp är relativa, det som anses vara vacker på en plats i världen 

kan anses fult på en annan. (Birgitta Meurling, 2003) 

 

En annan teori vi valt att använda för att besvara vår frågeställning är Bourdieus begrepp om 

habitus och klassresor. Ett habitus är både någonting man föds med och föds in i. Habitus 

uttrycker sig kroppsligt och är inlärt från den dagen människan föds. Ens habitus speglas av 
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ens värderingar som är summan av det liv man tidigare levt och lever. Habitus symboliserar 

olika saker i samhället och delar in oss i samhällsklasser, det kan även speglas i ens kläder, 

kroppsbyggnad, sätt att tala, sätt att tala om saker, saker att tala om som är präglade av det liv 

man levt. Bourdieu påstår att man inte kan trots byte av kläder, modifiering av tal och språk 

eller liknande kan hoppa mellan samhällsklasserna. Han menar på ens habitus alltid kommer 

följa med och förr eller senare avslöjas. Kroppen har sedan lång tillbaka fungerat som verktyg 

för att uttrycka klass. (Bourdieu, 1970:18–19) Tidigare i svensk historia då det rådde svält och 

misär kan man tänka sig fetma tydde på goda socioekonomiska förhållanden medan svält 

tydde på misär. Idag kan vi se en tydlig förändring då idealet ser annorlunda ut. Det är allmänt 

känt att det tunna idealet präglar den västerlänska kulturen. Vi har spekulerat kring vad detta 

kan bero på och har en teori om att smal tyder på kontroll, tid för träning och pengar. Vi 

kommer använda oss av teorin om habitus och klassresor som en möjlig förklaring till varför 

individer låter sig manipuleras då vi tror att hoppet om en högre status ligger som grund för 

den eviga kampen om vikten. Individer kan låta sig tro att genom att modifiera sina kroppar 

på “rätt” sätt kunna göra klassresor.  

4. Metod 

I följande kapitel kommer vi diskutera valet av metod för denna undersökning. Kapitlet 

kommer belysa de tidningar vi valt att analysera, antalet artiklar och en diskussion kring hur 

analysen kommer gå tillväga. Vi kommer även presentera den analysmetod vi valt att använda 

oss av och varför vi valt den. Det finns även två tabeller för att ge en enklare överblick på 

artiklarna och för att visa hur vi kodat dem. Se Tabell 1 och Tabell 2.  

 

4.1 Val av metod 

Utifrån tidigare forskning har vi valt att utgå ifrån att media har stort inflytande och att media 

använder sig av olika metoder för att uttrycka sig på olika sätt.  Det angreppssätt vi valt är en 

diskursanalys för att undersöka hur väl våra hypoteser kring framställningen av hälsa stämmer 

och för att få en kritisk överblick över valda medias sätt att framställa och rama in begreppet 

hälsa. Det finns så klart många andra sätt att angripa problemet på. Studien skulle kunnat vila 

på intervjuer där informanter får svara på frågor angående deras egen upplevelse av 

problemet. Vi skulle kunna ställa frågor som får individer att tänka ett steg längre angående 

det liv de lever, vad som fått informanten att förhålla sig kring kost och träning på det sättet 

denne gör och sedan försöka finna samband mellan resultatet och medias presentation av 

hälsa. Dock är det inte syftet med denna undersökning. Frågeställningen är inte hur individer 
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påverkas utan snarare om det råder en diskursiv kamp och i sådana fall, hur går den till? 

Studien syftar till att belysa framställningen begreppet hälsa och vilka verktyg som används.  

 

4.2 Diskursanalys 

En diskurs kan definieras på olika sätt: talat eller skrivet språk, eller som Foucault definierar 

det; diskurs är regler som sätter gränserna för vad som är säg- och tänkbart inom en viss epok. 

En diskurs är flytande och kan ha maktfulla effekter. Det är ett sätt att objektifiera och göra 

fenomen verkliga genom att definiera dem och när definitionen sker får fenomen en 

betydelse. (Wetherell, Taylor och Yates, 2013:268–269) Foucaults definition av diskurs anser 

vi passa in på hur vi definierar diskursen hälsa, då vi människor har pratat olika om hälsa 

genom tiderna. Detta kan bero på vad vilka tillgångar som finns, trend och ny forskning. 

Mycket handlar om kunskap. Vi har satt gränser om vad som är rätt och fel inom hälsa, hur vi 

får prata om det och hur läkare och vad som anses vara bevisat. Ett exempel på detta är synen 

på rökning. Tidigare kunde/fick röka under graviditeten då man inte hade kunskap om hur 

rökning kunde påverka fostret, idag är det inte socialt accepterat att röka under graviditeten då 

man är medveten om vilka konsekvenser det kan få.  

 

Vi kommer använda oss av en pragmatisk analys, det vill säga, en kombination av begrepp 

från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe´s diskursteori och glasögon från Fairclough 

diskursanalys.  Enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe´s diskursteori är sociala fenomen 

en tillfällig fixering av betydelse i detta fall hälsa som aldrig kan lyckas helt. Vilket innebär 

en konstant kamp om definitioner och betydelser för fenomenet i samhället, vilket kan även 

leda till sociala konsekvenser.  De begrepp vi valt att använda i detta fall är nodalpunkten 

hälsa, där flera andra begrepp kan förstås utifrån nodalpunkten. Så som träning, kost, 

sjukdomar och livsstil. Hälsa enligt oss är ett socialt fenomen som inte kan fixeras eller bli 

färdig. Det kan definieras och uppfattas på hur många olika sätt som helst av individer och av 

samhället i sig. Vi anser att en post-strukturalistisk analys har hjälp oss att förstå begreppen 

och de kategorier vi identifierat för att analysera och bearbeta artiklarna. (Winther och 

Phillips, 2000:31–33) I undersökningen har vi även använt en kritisk diskursanalys för att 

kunna analysera språket som författaren av artikeln använder sig av. Kritisk diskursanalys 

innebär att man försöker få fram kopplingar mellan språk och andra fenomen i det sociala 

livet som ofta är svåra att upptäcka vilket innebär att man ser på språkets makt och dominans, 

hur det fungerar ideologiskt och diskussion mellan sociala och personliga identiteter. 
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Wetherell, Taylor och Yates, 2013:230). Språket är väldigt viktigt när man gör en 

diskursanalys. Texter kan tolkas på olika sätt beroende på journalist och läsare. Då det finns 

flera språkliga tillvägagångssätt har vi sökt efter mönster och liknelser i texter med hjälp av en 

kodningsmetod. Även hur språket används. Det frågeställningar vi haft i åtanke har varit: 

Använder sig författarna av metaforer? Vilka ordval används? Hur konstrueras meningarna? 

Vi anser detta vara utav prioritering då ett fenomen kan ha olika betydelser beroende på hur 

det konstrueras.(Wetherell, Taylor och Yates, 2013:5-6) 

 

4.3 Analytiska begrepp 

Som begrepp från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe's metod har vi valt att använda oss av 

nodalpunkt och flytande signifikanser. Nodalpunkten är genomgående Hälsa. Nodalpunkten 

är det tecken som andra tecken ordnas kring och får sin betydelse av. En nodalpunkt är ofta ett 

tomt begrepp i sig men det får sin betydelse genom andra tecken. Hälsa i sig har alltså ingen 

egentlig betydelse utan någon kontext. De tecken som ringar in nodalpunkten är de som kallas 

flytande signifikanser. Vi kommer utgå ifrån Laclau´s trestegs-modell där första steget är att 

försöka identifiera de flytande signifikanserna, det vill säga de ord och tecken som används 

för att ge mening till begreppet. Andra steget blir att utifrån dessa urskilja olika 

teman.  Slutligen summeras de olika teman och ett resultat kring huruvida det råder en 

diskursiv kamp eller ej urskiljs. (Winther och Phillips, 2000:56-59) Denna metod går att 

jämföra med trestegsmodellen Qualitative Data Analysis (Hjerm och Lindgren 2010:86-87).  

 

1. Reduktion av data (kodning)  

2. Presentation av data (tematisering)  

3. Slutsatser och verifiering (summering)  

Reduktionen av data fungerar som verktyg för att få texten mer hanterbar genom att 

identifiera centrala begrepp, på samma sätt som de flytande signifikanserna identifieras. 

Begreppen översätts till koder som i sin tur bildar mönster. Andra steget är att urskilja olika 

teman som görs med hjälp steg 2. (Hjerm och Lindgren, 2010:91ff) Antagonism är 

diskursteorins begrepp för konflikt och uppstår när olika identiteter hindrar varandra från att 

etableras som gällande. Antagonism är en öppen konflikt mellan de olika diskurserna i en 

bestämd diskursordning. Med andra ord kan ingen diskurs etablera sig totalt, den befinner sig 

alltid i konflikt med andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda och som därmed 

anger andra riktlinjer för det sociala handlandet. Varför vi valde att begränsa oss till endast 
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två av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe begrepp och att beskriva det som en pragmatisk 

analys är för att Laclau och Mouffe´s diskursteori innefattar många fler begrepp än vad vi kan 

komma att behöva för att besvara frågeställningen. Just nodalpunkt och flytande signifikanser 

anser vi vara de viktigaste för att identifiera diskurser och senare urskilja dessa från varandra. 

Från det kritiskt diskursanalytiska perspektivet har vi sökt efter metaforer, negationer, 

auktoritetsord och hegemoni. Se definitioner av begreppen under rubriken analytiska begrepp. 

Med dessa begrepp trodde vi oss kunna se hur skribenter använder sig av språkets konst för 

att argumentera för sin definition av problemet.  

 

4.4 Material  

Vi har valt att använda oss av två magasin som ges ut en gång i månaden och en kvällstidning 

som ges ut varje dag. Anledningen till varför vi valde att använda oss av tre olika tidningar 

var för att försöka spegla en bredare bild av hälsa utifrån medias perspektiv. Dock visade det 

sig att dessa tidningar var snarlika varandra och att endast en diskurs av hälsa kunde urskiljas. 

Från varje tidsskrift har vi använt oss av sju olika artiklar som material för vår studie. Skälet 

till att vi valt att använda oss av dessa tre tidningar är för att det var de tre tidningar som tar 

upp ämnet hälsa på samtliga förstasidor och fanns tillgängliga. Iform och Aftonbladet var två 

självklara val då de båda är moderna och specialiserar sig på hälsa. Tara är enligt 

tidningsstatistik en tidning speciellt riktad mot kvinnor över 40 år. Tidningen startade år 2000 

och ges ut 16 gånger per år. Iform beskrivs som en modern hälsotidning för alla som vill leva 

ett roligare och friskare liv. Tidningen startade år 2004. Aftonbladet startad 1929, är en 

dagspress som riktar sig mot både män och kvinnor och ges ut sju gånger per vecka.  

 Tara valdes för att det är tidning speciellt riktad mot kvinnor och en känd tidning för oss 

författare. Tidningen Dam ligger högre på topplistan enligt TS, dock är detta inte utav intresse 

för denna studie då Dam inte är specialiserat mot hälsa. (tidningssatatistik.se) Varför vi valde 

dessa typer av tidsskrifter var för att vi hade en fördom om att tidningarna skulle skilja sig åt. 

Detta visade sig stämma delvis när vi kodade artiklarna då vi kunde se att tidningarna pratar 

om många olika teman inom hälsa. Vi kunde dock se tre tydligt gemensamt och genomgående 

tema nämligen investera (11), sjukdomar (13) och kost (10). Varför dessa kodord visade sig 

vara så populära att skriva om kommer att diskuteras i det avslutande kapitlet. 
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4.5 Tabell 1 och 2 

Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aftonbladet Artikel Handling Kodord 

  1.1 5:2 metoden Frisk, sjukdomar, vikt, kost, beslutsamhet 

  1.2 Ät nötter lev längre Livslängd, investera, sjukdomar, kost  

  1.3 Träna 10 min varje dag Fitness, glad, vikt, utseende, balans  

  1.4 Så kommer du igång, tre tips Motion, investera, beslutsamhet, individualism 

  1.5 Viktigt med sömn Sjukdomar, sömn, depression 

  1.6 Biggest loser, viktigt med balans Frisk, glad, balans 

  1.7 Lycka får oss att må bättre Fysisk, lycka, frisk, glad, social, framgång 

2. Tara 2.1 Kost efter din personlighetstyp 

Vikt, balans, sjukdomar, medicin, lycka, tillfredsställelse, 

kost 

  2.2 Ändra din kost efter 40 Vikt, individualism, genetik, investera 

  2.3 Investera i din hälsa  Motion, investera, kost  

  2.4 Hälsovinster Sömn, sjukdomar, investera 

  2.5 Surkål är bra för hälsan Investera, vikt, sjukdomar 

  2.6 Vänd ohälsan efter 40 Balans, sjukdomar, genetik, kost, frisk, energi  

  2.7 Ändra din kostplan för bättre kolesterolvärde Individualism, investera, sjukdomar, medicin, kost 

3. Iform 3.1 Ät mer naturligt, undvik socker Sjukdomar, investera, kost 

  3.2 Träna 2 min varje dag och behålla vikten Vikt, motion 

  3.3 5:2 metoden  Vikt, frisk, investera, sjukdomar, kost  

  3.4 Kombinera träning och kost, unna sig Motion, kost, välmående, balans 

  3.5 Hälsoreklam Beslutsamhet, kost, balans  

  3.6 

Undersökning kan berätta dina kommande 

sjukdomar Investera, sjukdomar, livslängd 

  3.7 Kramas för hälsan Välmående, sjukdomar, investera 



19 

 

Tabell 2. 

Kodord Aftonbladet Tara Iform Summa 

Fysik 1 0 0 1 

Frisk 3 1 1 5 

Sjukdomar 4 5 4 13 

Vikt 2 3 2 7 

Livslängd 1 0 1 2 

Investera 2 5 4 11 

Fitness 1 0 0 1 

Glad 3 0 0 3 

Motion 1 1 2 4 

Individualism 1 2 0 3 

Beslutsamhet 2 0 1 3 

Depression 1 0 0 1 

Balans 2 2 2 6 

Social 1 0 0 1 

Framgång 1 0 0 1 

Medicin 0 2 0 2 

Tillfredsställelse 0 1 0 1 

Genetik 0 2 0 2 

Energi 0 1 0 1 

Kost 2 4 4 10 

Välmående 0 0 2 2 

Lycka 0 1 0 1 

Sömn 1 1 0 2 
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4.6 Urval 

Målet med denna undersökning var att spegla hur hälsa framställs och vi valde att analysera 

tidningsartiklar. Tanken var att analysera 30 artiklar, varav 10 artiklar från respektive tidning. 

De tidningsartiklar som valdes var tvungna att uppfylla ett antal kriterier: 

1. Artikeln ska vara från 2013 januari-december  

2. Artikeln ska ha en rubrik som innehåller något av följande ord: Hälsa, vikt, kost, träning.  

3. Artiklarna ska vara publicerade i antingen Tara, Hälsa eller Aftonbladet. Utbudet var dock 

inte som förväntat och justering på kraven blev ett måste. Detta blev nödvändigt för att inte 

hålla tillbaka undersökningen på grund av att endast ett fåtal artiklar nämner orden vikt, hälsa, 

träning och kost i rubrikerna.  

 

Vi har även fått justera antalet artiklar då vi inte lyckats komma över tillräckligt många som 

var relevanta för vår undersökning. Det slutade med sju artiklar från varje tidning, trots 

besvikelse från vår sida, anser vi att detta är en bra siffra då 30 artiklar kan komma att bli för 

mycket, 15 för lite men 21 en lagom mängd. Vi använde sökmotorn Mediearkivet (Retriever 

Research) och fick fram artiklarna genom sökordet hälsa. Genom detta tillvägagångsätt fick 

vi fram 21 stycken valida artiklar, som alla nämnde hälsa på något sätt. Detta kan självfallet 

ge ett stort bortfall av relevant data men med tidsbrist och för att undvika ett för stort och 

ohanterligt material att arbeta med ansåg vi att detta tillväga gångsätt passade just denna 

studie bra. 

4.7 Etiska överväganden  

De etiska aspekter som denna studie behöver ta hänsyn till är vederhäftig behandling av 

artiklar och en objektiv syn på materialet. Allt material är offentliga handlingar men de krävs 

att vi ändå studerar artiklarna objektivt och på samma tillvägagångssätt. Vi lägger ingen 

personlig vikt vilken tidning som publicerat artikeln och inte heller vem som skrivit det. 

Artiklarna blir granskade för denna studie och inte för någonting annat. Vi ser det som ett 

material. I studien nämns vem det är som har skrivit artiklarna men då det är en offentligt kan 

vi inte se något etiskt problem i det.  

5. Resultat av analys 

I följande kapitel redovisas vårt resultat av undersökningen. Vårt arbete har utgått ifrån 

frågeställningen: Hur framställs hälsa i media. Det har vi konkretiserat i några hypoteser som 

i resultatet prövas och redovisas. De hypoteser vi utgått ifrån presenteras under 

hypotesprövning.  Artiklarna kommer att presenteras i en tabell som berättar om artikelns 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://web.retriever-info.com/services/j_acegi_security_check?j_username=UPPSALAUNIVERSITETSB&j_password=tyoehgcvnkdjhgbvmxbk
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://web.retriever-info.com/services/j_acegi_security_check?j_username=UPPSALAUNIVERSITETSB&j_password=tyoehgcvnkdjhgbvmxbk


21 

 

nummer, artikelns huvudsyfte och de kodord vi identifierat.  Kodorden har vi arrangerat 

systematiskt och delat in i teman som även de kommer att presenteras. Med hänsyn till antalet 

artiklar kommer vi sammanställa framställningen av hälsa i en sammanfattning under 

presentationen av hypotesprövningen.  

 

5.1 Stämde hypoteserna? 

Vi har testat våra hypoteser för att kunna besvara frågeställningarna genom att koda, 

tematisera och summera.  

 

Hypotes 1. Media skiljer inte på hälsa och fitness 

I vår analys har vi kommit fram till resultatet att de flesta (18 av 21) artiklarna inte väljer att 

framställa hälsa i samband med fitness. Det är snarare fokus på hälsa som ett tillstånd utan 

sjukdomar och viktminskning, att investera i sin hälsa genom att äta och träna på ett visst sätt, 

behålla vikten eller att förändra kosten för att undvika att fetma. Dock kan man tolka dessa 

budskap på olika sätt och det verkar finnas ett visst förgivandetaget i att alla vill eller behöver 

gå ner i vikt. Kanske är sjukdomar en bortförklaring för att utan skam få gå ner i vikt för att få 

en önskad kropp. Men om man ska tolka exempelvis “se upp med vad du äter efter 40”, 

utifrån vad som faktiskt står, är det endast två av artiklarna som tar upp utseende. Den ena är 

Amy Dixon som i en artikel i Tara förespråkar för ett sätt att hitta formen på 10 dagar. I denna 

artikel är det fokus på både tid och uteseende då den talar för att hitta drömkroppen, snabbt 

och enkelt. Amy ger vanliga människor med knappt om tid en chans att se ut på ett sätt som 

många önskar. Artikeln tar upp, precis som många andra, hur viktig motion är för hälsan 

samtidigt som hon talar om träning i negativ klang då det ska gå snabbt och “överstökas”. 

Detta sätt att se på träning tror vi är en produkt utav tidsbristen då många inte inser faran med 

att inte träna och prioriterar istället det som ger löning här och nu. Vi anser inte detta vara 

psykiskt hälsosamt då vi anser att träning snarare ska vara en energikärna och ett redskap för 

välmående än ett tråkigt moment som måste utföras.  

“Om man vill få sin träning avklarad snabbt.” 

“(...) Som fokuserar på att snabbt tona kroppen med endast 10 minuters träning om dagen.” 

“Även om de tränar regelunder så ligger många helt enkelt på en för låg intensitetsnivå och 

får inte det resultatet de är ute efter.” 

“Och mer än så behövdes faktiskt inte för att förbättra både hälsan och känna dig starkare 

och gladare” 
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Trots detta anser vi att hon ändå är en förespråkare för en formad och tonad kropp.  

 

“Toppa formen - på 10 dagar” 

“Hon ligger också bakom den populära fitnessdvd-serien “give me 10” som fokuserar på att 

snabbt tona kroppen(…)” 

 

Den andra artikeln som nämner utseende är “Jag kommer aldrig att återgå till mitt gamla liv”. 

Denna artikel talar om övervikt som något negativt och betonar vikten av ett gott utseende, 

vältränade armar och en platt mage.  

 

“Han kunde sitta hemma två veckor i sträck och äta pizza, godis och chips och mackor.” 

“Idag är Simon Kachoa i topp-form. Armarna är vältränade, magen platt och leendet stort. 

För första gången i livet är han stolt över sin kropp.” 

Men precis som övriga artiklar hamnar själva viktminskningen i skymundan. 

“Visst känns det fantastiskt att ha nått målvikten, men det bästa är att jag hittat den rätta 

balansen mellan träning, kost och livet.” 

“Annas mål är i första hand att tillfriskna och komma tillbaka till sig själv. Viktmässigt vill 

hon ner till 70 kilo och dit har hon 12 kilo kvar i dag.” 

 

Sedan kan man diskutera om även artikeln “Så kommer du igång” fokuserar på utseendet då 

målvikten tas upp. Vad är nu en målvikt och vad den skulle i sådana fall grunda sig i för 

preferenser och ideal? När har man uppnått målet? Då man ser bra ut eller mår bättre? Det tas 

inte upp i artikeln vilket gör den svår att tolka vad gäller vår frågeställning om utseende tas 

upp. 

“Ta fram papper och penna och skriv ner hur mycket du väger och hur mycket du vill gå 

ner.” 

 

Hypotes 2. Att ha hälsa innebär goda sociala relationer, närhet och framgång 

Angående vår andra hypotes, den psykiska hälsan, vikten av närhet, relationer och 

framgångar, fanns inte heller så mycket som väntat. Samtidigt som Amy Dixon ser att bli 

“gladare” som en positiv följd av träning, skiljer hon på träning och glädje.  

“Och mer än så behövs faktiskt inte för att förbättra både hälsan och känna dig starkare och 

gladare.” 
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Biggest Loser vinnaren Simon Kachoa, nämner också sin känsla av oövervinnlighet som ett 

pris för allt arbete.  

“Varje morgon tittar jag mig i spegeln och tänker. “Wow, är det där verkligen jag?” Jag 

känner mig oövervinnlig.” 

 

Vår hypotes var inte att träning och dieter skulle resultera i en bra självbild, utan snarare tvärt 

om, att närhet, relationer och en god självbild skulle presenteras som god psykisk hälsa. De få 

artiklar, två av 21 artiklar, som tog upp detta var “kramas för hälsan” och “Backintervaller 

och blåbärspaj”. Redan i rubrikerna kan man urskilja en typ av psykisk hälsa. Backintervaller 

och blåbärspaj är en rubrik som tar upp både sunt och “osunt” men som resulterar i balanserad 

livsstil.  

“Upp och hoppa är träningsbloggen som handlar om att träna för kicken av att må bra och 

känna sig stark. Inte för att jaga storlekar eller plattare mage. Det får du på köpet. “ 

 

Just orden att må bra, känna sig stark och att få kroppen på köpet, saknade vi i resterande 

artiklar då det i dessa snarare presenterades som tvärt om. Artikeln fokuserar på den inre 

hälsan och är nästan tvärt emot Amy Dixons artikel där träning ska gå snabbt och överstökas.  

“Jag vill visa att träning och sunt leverne är något jag unnar mig. När kinderna är rosiga och 

endorfinerna kickar in efter träningspasset, det är då jag mår som bäst. “ 

”Det är alldeles för mycket hets kring utseende och att hela tiden jämföra oss med andra. 

Kolla den här kändisen har minsann också celluliter och så här fort gick hon ner efter sin 

graviditet. Jag vill ta bort den hetsen.” 

“Att stärka bålstabiliteten efter man fött barn handlar om att känna sig stark, energisk och 

peppad. Utseendet är en positiv bieffekt.” 

 

Citatet nedan betonar vikten av fysiskt kontakt men inte på det sätter vi förväntade oss. Citatet 

lägger fokus på de positiva fysiska konsekvenserna av närhet istället för hur närhet påverkar 

människans psykiska välbefinnande. Men det är även positivt att sociala relationer och 

framgångar inom arbetslivet lyfts fram som en viktig faktor i din hälsa.  

“Enligt ny forskning frigör kramar hormonet oxytocin i blodet, vilket sänker blodtrycket, 

reducerar stress och oro och stärker minnet. “ 
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“Säg hej till lyckan” är en av de få som faktiskt betonar vikten av ett roligt och socialt liv med 

lyckan som hjälpmedel. lyckan presenteras som en funktion, som om våra kroppar var ett 

företag, på samma sätt som artiklar talar om att investera i hälsan.  

“Positiva känslor som glädje och tacksamhet påverkar dig nämligen på mängder av sätt som 

inte bara kan göra livet roligare utan även friskare, kreativare, socialare(...)” 

“Positiva känslor hjälper oss bland annat att hantera motgångar, hitta nya lösningar och 

bygga starka relationer.” 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra hypoteser inte fick stöd i materialet. Endast en 

av tidningarna använder formen som motivation till viktnedgången medan resterande artiklar 

om träning och kost använder sig av längre livslängd och ett friskt liv som motivation. Endast 

två artiklar tog upp den psykiska hälsan så som vikten av närhet och sociala relationer.  

5.2 Problem 

Efter att ha bearbetat samtliga artiklar har vi kommit till insikt med att hälsa presenteras som 

ett problematiskt område där människor förutsätts behöva hjälp. Oförmågan att förhålla sig 

balanserat mellan mat och träning är en underliggande faktor.  Ett annat problematiskt område 

är tidsbristen för att kunna förändra sin livsstil till en mer hälsosam. Denna osunda relation till 

tid spelar media på genom att locka läsare med snabba och effektiva lösningar. Vi har inte tid 

att träna eller orken så de säljer sina tidningar genom att ge tips på att “slippa träna” men ändå 

måste du träna för att må bra. De lägger mycket tyngd på att hur man ska slippa undan på ett 

lindrigt sätt men ändå få in lite motion i vardagen vilket är viktigt. Mönstret vi kunde se i 

kostartiklarna var att det antingen handlade om en strikt diet eller att på något sätt hitta en 

balans i sin kost, det rekommenderades ofta då det är en investering i din kropp och hälsa 

inför framtiden. Problemet många har är dock att hitta denna balans, då det finns extremt 

mycket olika variationer på vad som är bra eller dåligt för just en individ. Vad som är just bra 

eller dåligt är även beroende på varifrån informationen kommer och vilken särskild kost man 

tittar på/letar efter. Det motsatta förhållandet vi la märke till i artiklarna negligerar dessa 

snabba lösningar och presenterar istället ett enligt oss naivt tillvägagångsätt att hålla vikten 

och undvika ohälsa på - nämligen självklara - att äta rätt och träna rätt.  Det som inte tas till 

hänsyn här är att alla kroppar är olika, det vill säga genetiken. Samtidigt som man vill ha 

snabba resultat med minsta ansträngning fokuseras det på långsiktiga investeringar. Kanske är 

det just detta som är svårt att förhålla sig till. När allt går så vansinnigt fort kan det vara svårt 

att stanna upp och tänka inför framtiden, samtidigt som det är svårt att leva i nuet när 
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framtiden hela tiden knackar på dörren. Kanske kan detta leda till en stress som får oss att 

göra tvärt om, ta de snabbaste lösningarna, skuldsätta oss och äta osund snabbmat.  Att 

investera för framtiden är utifrån dessa artiklar ett populärt ämne och möjligtvis ett nytt 

fenomen då man insett att snabba lösningar inte är hållbara lösningar vilket vi kopplar till den 

nya individualismen. Det tipsas om att sova åtta timmar/natt vilket kan vara svårt då stressen 

tränger på om natten och det lockar en att sitta uppe de där sista timmarna och jobba för att få 

god feedback på jobbet dagen efter.  

 

Hur olika tidsskrifter väljer att framställa begreppet hälsa på och visa på tillvägagångssätt kan 

grunda sig i många olika faktorer. Vi har, utifrån våra 21 artiklar, kommit fram till att 

samtliga argumenterar för olika sätt att gå tillväga på för att undvika övervikt och sjukdomar 

nu och för framtiden, det som skiljer dem åt är tillvägagångsätten och det kan vara svårt att 

veta vilket av alla lösningar som dels faktiskt stämmer och dels passar in på just mig eller 

dig.  Vi kan inte veta vad som ligger till grund för olika tidsskrifters intresse men vi kan anta 

att det dels handlar om reklam för att få läsare att köpa tidningen men även ny forskning. 

Genomgripande teman vi hittade var investering, genetik, dieter, balans och individualism 

som vi presenterar under rubriken teman. Något vi uppmärksammat är vikten av att skilja på 

psykisk och fysisk hälsa då fysisk hälsa i större utsträckning är generellt då vi vet vad fet mat 

gör med kroppen och vi vet hur olika sjukdomar ter sig. Dock kan det finnas brister i 

kunskapen hos individer. Den psykiska hälsan är svårare då alla inte blir glada av samma sak, 

tycker samma saker är fina eller skrattar åt samma skämt. Det som ger en självförtroende är 

individuellt, skiljer sig individer emellan och kanske därför inte kan definieras. En kram får 

en individ att må bra, och en annan individ att må dåligt. En stor kropp kan ge en människa 

gott självförtroende och välmående medan den kan få en annan att inte vilja finnas till.  

 

Enligt dessa artiklar har vi kommit till insikt med att det snarare råder en diskursiv kamp 

kring hur man talar om sjukdomar och hur man går tillväga för att undvika sjukdomar snarare 

än om diskursen hälsa. Hälsa beskrivs på någorlunda liknande sätt genom många artiklar men 

olika journalister presenterar olika lösningar för att uppnå detta tillstånd, så som att träna på 

ett visst sätt, äta rätt kost och sova ett visst antal timmar. Men målet är detsamma, att 

investera i sin hälsa för att undvika sjukdomar. De kodord vi fann när vi kodade artiklarna 

var: Fysik, Frisk, Sjukdomar, Vikt, Livslängd, Investera, Fitness, Glad, Motion, Individualism, 

Beslutsamhet, Depression, Balans, Social, Framgång, Medicin, Tillfredsställelse, Genetik, 
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Energi, Kost, Välmående, sömn och Lycka. Ett av det absolut viktigaste temat som 

genomsyrar samtliga artiklar är det ökade ansvaret på den enskilda individen, pressen, 

motivationen och den eviga kampen för människan, mot samhällets utveckling vilket vi 

kommer exemplifiera nedan.  

 

5.3 Teman 

Som tidigare nämnt kunde vi inte urskilja någon diskursiv kamp i hur det talas om hälsa. 

Hälsa beskrivs generellt av samtliga tidsskrifter som ett tillstånd fritt från sjukdomar. Men det 

som skiljer artiklarna åt är sättet att tala om tillvägagångssätten för att undvika sjukdomar och 

för att nå hälsa. Dessa olika sätt kallar vi för teman. Nedan följer de fyra olika teman vi anser 

vara framträdande i vårt material.  

 

Investering  

Investering är ett tema som vi finner i 11 av 21 artiklar och det bedöms därför som det 

starkaste temat. Det är ett intressant sätt att se på saken då investering har följande 

synonymer; kapitalplacering, penningplacering, kapitalsatsning och satsning; placerat 

kapital. De flesta av oss förknippar nog investering med kapital, en satsning som kan komma 

att ge vinning. Det är troligtvis det budskapet 11 av dessa artiklar vill ge oss läsare. Många har 

nog ställt sig frågan; är det värt det? Alla timmar på gymmet, dyr mat och plågsamma 

metoder. Dessa artiklar menar att det faktiskt är det av det skälet att man har större chans att 

undvika sjukdomar och att leva längre. En filosof eller en ren finsmakare skulle troligtvis säga 

“Livet är inte dagarna som passerar, det är dagarna vi minns”, vilket handlar om att leva i 

nuet. Idag är det mycket fokus på framtiden vilket kan komma att förklara varför investering 

blivit så viktigt. Kroppen talas om som ett företag vi investerar i för bästa möjliga resultat. 

Citaten nedan tyder på att många beteenden idag inte är för här och nu i ren njutning utan för 

framtidens hälsa då de beskriver hur de plågats och mått dåligt med motivationen att det 

senare kommer vara värt besväret.  

 

“En tur till Söderns sol är mer än bara avslappning - det är en investering i din hälsa. En ny 

undersökning visar nämligen, att en semester för med sig flera goda ting, bland annat ett 

hälsosammare blotryck, bättre sömnkvalité och mindre stress.” 

“Sömnbrist är också nära kopplat till övervikt och på några års sikt ökar risken för 

åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.” 

http://synonymer.se/?query=kapitalplacering
http://synonymer.se/?query=penningplacering
http://synonymer.se/?query=kapitalsatsning
http://synonymer.se/?query=satsning
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“(...) Och det är ingen trend - för här är alla forskare ense om att mer sådant bums är en god 

hälsoinvestering för framtiden.” 

“Under den första 5:2-veckan var det dock tufft, Anna fick ont i huvudet och var svimfärdig.” 

 

Urklipp från “Jag tror vi kan påverka vår hälsa enormt” om SciLife Clinic;  

“Se inte det här som en diet utan som en investering i ditt liv. Genom att äta på det här sättet 

satsar du på din hälsa och både sänker dina nuvarande kolesterolvärden och förhindrar höga 

kolesterolvärden i framtiden, säger doktor David Jenkins, skapare av The Portfolio diet.” 

 

“Hon var på det klara med att undersökningarna kunde ge henne obehagliga besked. Men 

hon ville hellre veta det nu, så hon kan göra sitt bästa för att bekämpa sjukdomarna.” 

“Jag tror att vi kan påverka vår hälsa enormt mycket. Vi kan sänka våra stressnivåer genom 

meditation och vi kan äta och motionera på precis det sätt som är bäst för våra kroppar, 

säger hon.” 

“Trots de många dåliga nyheterna har hon inte ångrat att hon gjort en framtidsprognos.” 

 

Vi kan inte neka till att detta är en enastående utveckling men frågan är hur hälsosamt det är 

rent psykiskt och speciellt stressande att veta sitt öde, frågan är om det verkligen är mening att 

vi ska ha sådan kunskap. Vill vi se hela vårt livs historia innan vi lever våra liv, så vi kan 

motarbeta allt det negativa, är det inte det som gör oss starkare? Det beror på hur man ser på 

livet. Det är nog en smaksak och ett väl omdiskuterat område. Trots att det skrivs mycket om 

vad som orsakar sjukdomar röker vi, äter ohälsosamt och gör medvetna ohälsosamma val. Vi 

vill gärna leva länge men vi har inte tiden eller orken att leva upp till alla de resurser som 

faktiskt finns för ett hälsosamt liv då vetenskapen är en pågående process.  

 

Genetik 

Att allas kroppar ser och är olika kan i dagens samhälle vara någonting vi glömmer bort. Vi 

tror, utifrån de artiklar vi läst, att alla kan om de vill se ut på ett visst sätt, och glömmer bort 

att alla kroppar har olika idealvikter och former. Vi är inte menade att se ut på samma sätt, det 

handlar om genetik. I kontrast till alla dieter som diskuteras nedan, beskriver två av 21 artiklar 

problematiken och diskuterar olika kroppsformer gentemot typ av mat. Dock kan man 

spekulera kring vad målet med dessa föreslagna kostupplägg är. De tar hänsyn till att alla bär 

på olika genetiska ryggsäckar, men istället för att acceptera detta presenteras kost som passar 
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din kroppstyp. ”Passar” i den bemärkelsen att olika kost upplägg får olika individer att gå ner 

i vikt mer eller mindre. Detta provocerar oss då vi anser att budskapet snarare är att det nu inte 

finns några ursäkter till varför man är överviktig, då man kan anpassa kosten till vilken till sin 

kroppstyp och sina gener. Är strävan att alla kan se ut på samma sätt, men med olika metoder? 

 

“Vi vill gärna tro att det är en universalmetod som fungerar lika bra och lika fort för alla. Så 

är det tyvärr inte. Då är det lätt att bli besviken när viktminskningen inte går lika snabbt som 

den gjorde för väninnan/maken/sonen” 

“Den mängd mat vi kunde äta i 30-års åldern och få var perfekt för oss gör oss överviktiga i 

50 års åldern” 

“Har du inte fått fart på ämnesomsättningen(…)” 

 

Nedan beskrivs målet balans och saknad av sjukdomar 

“Genom att lära känna sin eller sina doshor och anpassa mat och livsstil efter det kan man 

hitta en bättre balans i livet och undvika att bli sjuk” 

“Inom Ayureveda finns mycket som kan lära oss stressade nutidsmänniskor att hantera 

vardagen bättre” 

 

Dock presenteras genetik på ett annat sätt  

“Det är inte våra gener som avgör vår hälsa, utan kosten vi äter, säger Charlotte  

Erlanson-Albertsson. När vi förbränner maten producerar kroppen syra, så ju mer basiskt vi 

äter desto sundare är det. Vi äter alldeles för mycket kött i Sverige och kött är surt. Vi 

behöver fylla tallrikarna med mycket grönsaker och frukt i stället. Fisk och fågel är bättre 

proteinkällor än kött.” 

 

Dieter 

Att gå på en diet kan vara starten för en viktig viktnedgång hos vissa individer. Däremot 

fungerar alla kroppar olika och därför bör dieter fungera olika på olika kroppar. Det tycks 

ändå presentera i artiklarna att dieter passar alla.  Det problematiska med dieter enligt oss, är 

att det kan vara svårt att äta den långsiktigt. Det kan vara svårt att få dieten som en livsstil att 

anamma resten av livet. Efter en viktnedgång kan det vara enkelt att gå tillbaka till gamla 

vanor gå upp kilona igen och att falla tillbaka till frestelser som dieten inte tillåten. Detta 

berättar inte artiklarna som handlar om dieter utan de lyfter fram att det fungerar för alla och 

tar inte upp någon information som informerar läsaren om eventuella nackdelar med dieten. 
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Dieter är bra då du kan minska i vikt, dock är problemet att efter en viss viktnedgång kan 

kroppen ställa in sig i sparläge och det kan vara svårt att fortsätta att gå ner i vikt.  

 

“Problemet med en diet är ju bara att vips har läkarna kommit på att den inte alls är så 

bra(...)” 

“Sanningen är den att vi alla är olika. Våra kroppar fungerar olika både beroende på ålder 

och kön.” 

 

Två artiklar som bekräftar vår tanke om dieter.  

“Ät helt normalt 5 av veckans 7 dagar - och gå ner i vikt! Det låter som en dröm för alla som  

vill ner i vikt, men det fungerar: Om du fastar och håller dig till 500 kalorier två dagar i 

veckan  

och annars äter som vanligt, går du lättare och snabbare ner än med traditionella dieter.” 

“Anna hade gått upp 30 kilo och fått två ansiktsförlamningar efter en komplicerad graviditet.  

Efter det var det näst intill omöjligt för henne att gå ner i vikt. Nyårsskiftet 2012/13 fick hon 

till  

slut nog och gav viktnedgången all sin energi, nu skulle det lyckas!” 

“Genom att dra ned på färdiglagad mat, socker, mjöl och mejeri kommer du långsamt att 

dala i  

vikt. En lättare kropp är roligare att röra på och du kommer att fortsätta att i lagom takt 

landa i  

din idealvikt” 

 

En dröm för alla absolut men fungerar den för alla?  Det låter som en säljslogan. Även att den  

beskriver en omöjlig viktnedgång men sen blev möjlig av 5:2 dieten. Att ha en lättare kropp 

leder till din idealvikt. De spelar väldigt mycket på att allt är möjligt oavsett dina 

förutsättningar eller kropp.  

 

Balans 

Att hitta balans i sin kost och motion är nyckeln till hälsa enligt oss. Att hitta en balans 

innebär ett välmående av flera faktorer. Att äta lagom mängd och lagom av kolhydrater samt 

fett. Även att motionera lagom då det inte är bra att motionera för lite eller för mycket. Du bör 

röra på dig för att hålla kroppen aktiv dock är det aldrig bra att ta någonting till det extrema. 

Vi anser att balansen är någonting viktigt, detta lyfter fem av artiklarna fram. De andra 
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artiklarna fokuserar på det ena eller det andra. Antingen handlar det om hur du bör äta eller att 

du bör motionera. Att hitta balansen däremot, är inget enkelt utan snarare upplever vi det som 

källan till mångas övervikt och ohälsa. Dagens samhälle erbjuder många frestelser kan man 

enkelt få i sig för mycket av det goda då det är svårt att motstå.  

 

“Visst känns det fantastiskt att ha nått målvikten, men det bästa är att jag har hittat den rätta  

balansen mellan träning, kost och livet.” 

“Anpassa mat och livsstil, efter det kan man hitta en bättre balans i livet och undvika att bli 

sjuk.” 

“Mina personliga erfarenheter när det gäller att övergå till sundare matvanor handlar om att  

förhandla med mig själv” 

“Jag vill visa att träning och sunt leverne är något jag unnar mig.” 

“Du kan träna hur mycket som helst, om du äter skräp kommer du ändå inte få de resultat du 

vill ha. Du kommer givetvis att vara hälsosammare än om du inte tränar, men du kommer inte 

att kunna se resultatet av allt hårt jobb som du faktiskt har lagt ner.“  

 

Här är fem tydliga exempel på hur artiklarna trycker det viktiga med att hitta balansen. Att 

förhandla med sig är just ett sätt att hitta balansen. Om du äter något mer onyttigt kanske du 

får äta något nyttigare senare eller hoppa över eftermiddagsbullen, eller som hon nämner i 

artikeln byta ut pastan mot grönsaker. Även att man unnar sig att hitta balansen menas det är 

inget som är negativt utan snarare tvärtom att man vill hitta balansen och måste unna sig den 

tiden att finna den. Om du vill se det resultat du tränar efter kan du heller inte tro att du kan 

äta vad du vill. Även om du tränar hårt måste du även ha en balanserad kost för att få ut det 

mesta av din träning. 

 

“Genom att dra ned på färdiglagad mat, socker, mjöl och mejeri kommer du långsamt att 

dala i vikt. En lättare kropp är roligare att röra på och du kommer att fortsätta att i lagom 

takt landa i din idealvikt.” 

“Genom att lära känna sina doshor(...)” 

“Biggest loser vinnaren Simon Kachoa, 24, gick ner 84 kilo på fem månader” 

“Det som skiljer vinnarna från förlorarna är hur man hanterar svackorna. Antingen tar man 

sig i kragen och går tillbaka till gymmet, eller så ligger man kvar i soffan och då är man snart  

tillbaka på ruta ett (...)” 

“Lösningen till din viktuppgång och välmående är inte 5:2. Utan en god natts sömn, visar ny  
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forskning”. 

“Bestäm dig” 

“Ta alla dina ursäkter och släng dem i en soptunna” 

”När du väl har bestämt dig för att sätta hälsan i fokus kan ingen stoppa dig, utan dig själv” 

 

“Har du ont tid och är ute efter en supersnabb och effektiv träning? Det finns”. 

“Nu finns det inga ursäkter längre” 

“När det handlar om träning och hälsa vet vi alla innerst inne vad vi behöver göra”  

“En ny studie visar att ett par minuters träning med hög puls per dag räcker för att hålla 

vikten stabil.” 

“Bespara oss en tripp till gymmet” 

“Syftet med artikeln är att argumentera för att alla har tid att träna, oavsett livsstil, det 

behövs bara 10 minuter varje dag, det har väl alla tid med” 

6. Avslutande analys 

För att besvara frågeställningarna har vi utgått ifrån två hypotetiska antaganden av den 

anledningen at stora delar av denna undersökning grundar sig i vår förförståelse. Våra 

hypoteser var att media dels skulle framställa hälsa i samband med fitness och utseende, och 

dels i samband med psykisk hälsa så som goda relationer. Vi har kommit fram till att våra 

fördomar inte stämde i detta fall. Vi fann fyra genomgripande teman och diskuterar vidare vad 

dessa kan grunda sig i. Detta kapitel kommer diskutera problematiken med ett samhälle som 

dagligen präglas av metoder att gå ner i vikt, ett samhälle som är ambivalent till huruvida man 

ska investera inför framtiden eller satsa på det som finns här och nu. Kapitlet diskuterar hur 

tidningar motiverar sina läsare med hjälp av olika metoder så som personliga tilltalssätt och 

ramverk. Vi kommer belysa och diskutera de problem vi valt att lyfta fram utifrån de teman 

som presenterades i resultatet. Frågan är om vi till följd av medias makt och tidsbrist har slutat 

tänka själva och litar vi för mycket på ny forskning och är den nya individualismen kärnan till 

den rådande hälsohetsen.  

 

Analyserna bekräftar att vårt samhälle idag motiverar oss till att vi kan och ska vara vårt bästa 

jag.  Det inte längre finns några ursäkter till att inte vara det då möjligheterna är oändliga 

vilket media tydligt bekräftar genom att presentera lösningar för alla olika typer av kroppar 

och ambitioner. Tidningsomslag pryds av modeller med magrutor, perfekt hy och ett stort vitt 
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leende samtidigt som det framställs som om det vore en helt vanlig tjej som du och jag. Vi 

kan tydligt se hur artikelförfattare använder sig av det personliga tilltalssättet som Hirdman 

beskriver det för att fånga läsare.(Hirdman:2001) Man talar i termer av vi kan, du och jag som 

ger läsaren en känsla av att texten talar till denne personligen. Vi har urskilt olika 

tillvägagångsätt som vi beskriver som teman, till en bättre hälsa. Men hur får journalisterna 

oss att tro på dessa och hur motiverar de oss? Rädslan för ohälsa gör det lättare för journalister 

att manipulera. En metod som vi uppmärksammat är hur journalister presenterar förödande 

följder utav en ohälsosam livsstil och sedan presenteras vidare deras lösning som den enda. 

Rädslan för att bli stressade och sjuka kan drivkraften till varför vi låter oss manipuleras. 

Flera presenterar även svåra fall så som artikeln “Jag kommer aldrig återgå till mitt gamla 

liv” om Simon som gått ner 80 kg.  Kan han, kan jag, tänker nog många. Det som inte betonas 

är att han faktiskt varit med i ett extremt bantningsprogram och gått på en strikt diet som i sig 

kanske inte är hälsosam. Efter att ha medverkat i ett sådant program är det lätt att säga att allt 

är möjligt, men alla har kanske inte samma resurser eller tillgångar. Det föregaller oss att 

sådana artiklar både ger hopp men även skapar en känsla av ångest och missnöje. Utifrån 

analysen identifierar vi även journalisters intresse för att återkoppla till kända auktoriteter och 

ny forskning för att öka tilliten 

 

Kanske har vi, till följd av det högteknologiska samhälle vi lever i, blivit för lata för att både 

tänka själva och på egen hand forska kring olika dieter och väljer därför att lita på den media 

som för oss presenteras. Ett annat sätt för att fånga läsarnas förtroende tycks vara att ta ner 

hela författarskapet på en mänsklig nivå. Denna teori om personligt tilltalssätt är även en teori 

Anja Hirdman använder sig av i sin avhandling “Tilltalande bilder”. Hon beskriver hur 

journalister använder sig av privata beskrivningar för att komma närmare läsaren. Troligtvis 

blir vi mer inspirerade och berörda av personliga upplevelser än av objektiva berättelser, där 

av bloggandets framfart i världen. En blogg kan liknas med en dagbok som är öppen för 

allmänheten via internet. Vem som helst kan skriva en blogg och vem som helst kan läsa, 

såvida man inte väljer att göra den hemlig. Vi vet inte vart detta ska leda, men vi kan med 

största säkerhet säga att det inte är en hållbar utveckling för människans välmående. 

Ätstörningar så som fetma, anorexi och bulimi tyder på att det nuvarande utvecklingen inte är 

positiv för folkhälsan vare sig vi vill acceptera det eller inte.  
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Men frågan är hur vi hamnat här vi är idag, i ett samhälle där utseende kommit att bli så 

viktigt. Vi anser att den nya individualismen ligger till grund för samtliga teman i resultatet 

(investering, genetik, diet och balans). Den nya individualismen ger både rum för personlig 

utveckling, personliga intressen och hög kompetens samtidigt som det sätter press på 

människan att prestera då ansvaret vilar på individen. Vi är inte längre en massa människor 

med bestämda uppgifter, idag värderas personligheter, specifika färdigheter och hårt arbete. 

Arbetsgivare söker inte längre en maskin utan en individ som kan driva företaget framåt och 

arbetet blir därför också mycket mer personligt än vad det var förr. Den nya individualismen 

beskrivs som en oändlig hunger efter ständig förändring och förbättring, vi lever i ett ”gör-

det-själv-samhälle” och är alla entreprenörer av våra egna liv. Människan har blivit mer 

känslosam och narcissistiskt då vi ersatt gamla reformer med vetenskap och teknologi som 

erbjuder alternativ för det sociala livet.  Friheten har lett till möjligheter att designa våra egna 

liv, men även gjort oss mer självcentrerade och gett mer rum till känslor, behov och begär. 

(Elliott och Lemert:2009) Boken The New individualism tar upp det faktum att utvecklingen 

går så snabbt och att det påverkar oss människor, vi vill ha snabba förändringar, snabba 

beslut, direkta resultat och snabba lösningar.  

 

Ansvaret tycks inte längre vila på samhället utan på individen. Det finns inte längre något att 

skylla på då utbudet av dieter, träningsformer och kostråd är stort och möjligheterna oändliga. 

Men när alternativen blir för många och kraven för höga resulterar det i beslutsångest och 

kaos. Vi finner även dynamiken då författare lockar läsare med snabba resultat, möjligen inte 

genomgående, men även dieter är en tillfällig lösning på ett större problem. Frågan är om det 

är media som speglas av samhället, eller om samhället speglas av media? Anja Hirdman tar 

ifrågasätter liknande fenomen i sin bok “Tilltalande bilder” där hon ställer frågan om 

journalism producerar normer, eller om journalismen är en är en kulturell produkt av sina 

konsumerande subjekt. Kanske speglar media samhällets förväntningar och behov medan 

samhället reproducerar och ger näring till journalism.(Hirdman:2001). Men varför är det så 

viktigt för oss att se ut på ett speciellt sätt? Är det verkligen så att vi endast gå ner i vikt för 

hälsans skull eller handlar det kanske om kategorisering så som Tajfel och Turner beskriver 

det. Kroppen är ett verktyg som sedan länge speglat människans jag. Den sociala 

kategoriseringen kan ha kommit att integrera hälsan och kanske är resultatet av detta den 

rådande hälsohetsen. Människor har kommit att bli fanatiska, nya restauranger som bara 

serverar hälsosam mat har slagit upp runt om i landet och träningsbloggar har aldrig varit fler. 

När kroppen säger så mycket om en individ tror vi att det blir extra viktigt att modifiera 
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kroppen på det sätt som är mest lämpligt då vi enligt Tajfel och Turner är vi beroende av att 

kategorisera varandra för att underlätta vardagen, bedöma och döma ut.  

 

Trenderna ändras med både tid och rum. Man kan anta att i ett samhälle där det råder  

fattigdom och svält, tyder fetma på välfärd och makt. Vi kan dock inte säga att ätstörningar 

inte existerade förr, men vi kan anta att det är mer vanligt idag är förut. Men vart kommer det 

sjukligt smala, då många modeller exempelvis lider av anorexi, idealet ifrån och hur kan det 

komma sig att det i västvärlden i större utsträckning finns välfärd, varför uppmuntras vi då att 

gå ner i vikt? Modet att gå omkring i gymnastikskor är knappast någon slump utan säger 

någonting om vilka vi är eller vilka vi vill vara. Det intressanta är hur media lyckas påverka så 

pass många människor. Vi omges ständigt av ramverk som ger mening till fenomen och som 

påverkar vårt sätt att se på saker. Media framställer generellt hälsa som ett tillstånd utan 

sjukdomar samtidigt som de presenterar ett tillvägagångssätt för att gå ner i vikt. Då menas 

det enligt oss att frisk är smal, eller inte överviktig vilket vi anser vara ett dolt budskap.  

7. Diskussion 
Dieter tycks vara populära i media och är enligt oss ett svar på de snabba lösningar vi söker. 

Dock anser vi att följa en diet är en snabb lösning på ett mycket större problem. För de flesta i 

Sverige handlar det inte längre om att överleva dagen. Det handlar heller inte om att hitta tak 

över huvudet. Idag finns resurser och förväntningar på att inte bara leva länge, utan leva ett 

gott liv. Förr var fokus troligtvis inte på vikten då det inte fanns utrymme för sådant. Kanske 

kan det bero på det ständiga stillasittandet som i sin tur beror på att mycket av det arbete som 

idag utförs sker bakom skrivborden. Förr var kroppen ett verktyg för att överleva och 

motionen skedde i samband med det dagliga arbetet då inte maskiner fanns att utföra arbetet 

åt oss. I takt med att maskiner ersatt människan har intelligens kommit att spela större roll och 

vikten av muskler i arbetssyfte minskat. Detta problem har lett till ett växande hälsoproblem 

då stillasittandet leder till mindre motion och den ständiga strävan efter utveckling har lett till 

tidsbrist. Denna tidsbrist har vi i vårt resultat lyft upp som ett problem då svaret blir snabba 

och effektiva lösningar så som dieter, operationer och motionen ska gå snabbt och enkelt. 

Dieter utesluter ofta det ena eller det andra vilket i längden inte håller eftersom 

människokroppen behöver en varierad kost. Dessutom kommer snart ny forskning som 

motbevisar eller presenterar en ny, bättre och snabbare diet.  Människan tycks, så som Elliot 

och Lemert beskriver det i den nya individualismen, att människan är i ständig jakt på att bli 

bättre och att förnya sitt jag.  
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I resultatet tycker vi oss kunna identifiera en skam med att vilja gå ner i vikt och hur detta 

delvis kommer i skymundan samtidigt som det står i fokus. Att minska betydelsen av 

viktnedgången i media kan vara bra, dock är det viktigt att belysa vad som sker med kroppen 

när man går upp och ner i vikt och kanske ha mer information om en långsiktig lösning. En 

långsiktig lösning är en livsstil som håller oberoende av trender. Att leva efter en diet kan 

både vara fysiskt påfrestande men även psykiskt och socialt. När man väljer att sluta med en 

diet är det svårt att behålla vikten och problemet är fortfarande inte löst. Denna obalans väljer 

vi att definiera som en ätstörning, en störning huruvida man ska förhålla sig till mat. Man vet 

inte idag om ätstörningar så som anorexia och fetma är produkter av den rådande hetsen om 

vikt i vårt samhälle eller om det är en flykt från en ett samhälle i ständig utveckling, det finns 

många olika resonemang kring ämnet. Kanske är ätstörningar en produkt av 

individualiseringen, ökade krav på individens personlighet. Vi vet heller inte om 

journalisterna speglar samhället eller om det är samhället som formar media. Vill vi gå ner i 

vikt för att media säger det, eller är journalistiken en produkt av samhällets behov och 

förväntningar?  

 

Hälsa är inte enligt de undersökta tidningarna, Tara, Aftonbladet och Iform, att vara vältränad 

och se bra ut, i jämförelse med annan typ av media från andra länder, som Instagram där 

otaliga konton om fitness inspiration finns. Instagram är en app till smartphones. Appen går ut 

på att lägga upp privata bilder. Du följer vänner och profiler och dessa kan även följa dig 

tillbaka. Du måste följa personer för att kunna se deras bilder samt andra personer måste följa 

dig för att få tillgång dina bilder. Du kan få “likes” vilket innebär att dina följare gillar dina 

bilder. Det finns en strävan för att få många likes då din bild är uppmärksammad och du kan 

anses vara populär. Kanske har inte detta fenomen kommit till Sverige än. Kanske är det 

något mer amerikanskt men som ändå uppmärksammas av svenska unga människor som 

använder sig av andra mediala verktyg och ser på amerikanska program. På grund av 

globaliseringen kan vi idag ta del av information som presenteras i såväl USA som i 

Kina.  Budskapet att alla kan bli lika snygga som en Victoria´s Secret modell är motiverande 

men kan också vara stressande. Victoria´s Secret är ett märke som i första hand lanserar 

underkläder. De har en väl känd modevisning med de främsta modellerna i världen varje år, 

för att visa upp deras nya kollektion med underkläder. Modellerna är kända för att vara (för) 

smala och väldigt snygga. Detta uppmärksammas extra mycket då de går modevisningen i 

endast trosor och bh.  Denna show visas på TV över nästan hela världen och är mycket 

uppmärksammad och uppskattad. Detta är ännu inte är så aktuellt i Sverige och kan kanske 
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bero på att USA har “The American Dream”, en tanke om att allas önskedrömmar kan gå i 

uppfyllelse, och ens bakgrund spelar ingen roll.  

 

Det går att diskutera om jantelagen i Sverige sakta men säkert börjar blekna i takt med  

globaliseringen. Vi är fortfarande försiktiga men en framgång som är tydlig är hyllningen av  

Zlatan Ibrahimovic. Fotbollsstjärnan har skrivit en självbiografi, höjt sig själv till skyarna och 

satt den amerikanska drömmen i rampljuset. Allting är möjligt oavsett bakgrund. Zlatan 

kommer från en utsatt kommun utanför Malmö och har därifrån byggt upp en karriär och 

blivit en av världens mest framgångsrika fotbollsspelare. Liknande utveckling identifieras i 

media. Genom att presentera ett sätt att förändra sin kropp presenteras även ett sätt att 

förändra sitt själv då kroppen alltid har varit ett verktyg för att uttrycka sitt själv, kanske har 

det aldrig varit så tydligt som idag då kroppen blivit ens eget företag.    

 

7.2 Sammanfattning  

Vi inledde denna undersökning med ett citat taget från Shilling (2003).  

De problem vi valt att lyfta upp och som vi tror kan ligga bakom de teman som  

ovan nämnt är de ökade förväntningarna på individen, tidsbristen och den nya synen på 

kroppen som ett företag. Dieter och snabba lösningar är ett svar på både tidsbristen, de krav 

som ställs och de oändliga möjligheterna, företagandet orsakar höga krav och investeringar är 

ett svar på ett snabbt växande samhälle och rädslan för sjukdomar ökar. Våra kroppar tycks ha 

blivit ett populärt ämne för media och intresset verkar inte avta. Samtidigt som världen blir 

mer och mer artificiell uppmanas människan bli mer naturlig. Hälsoproblem så som hjärt-och 

kärlsjukdomar ökar i takt med att nya dieter föds och intresset för en stark kropp 

ökar.  Problemet är komplext då risken för ohälsa är stor och vägen till hälsa diffus. Möjligen 

ligger problemet i de numera vaga gränserna mellan system och livsvärld och kanske har vi 

glömt vad som faktiskt är nöje och vad som är nytta. Syftet med denna undersökning var att 

undersöka hur bra eller dåligt våra hypoteser stämde med verkligheten och besvara 

frågeställningen: Hur framställs hälsa i media? Hur fungerar denna framställning? I resultatet 

lyfter vi fram vad hälsa är och de olika sätten att gå tillväga på för att uppnå det beskrivna 

hälsotillståndet.  

 

 

 



37 

 

Vidare forskning 

Utifrån resultatet av analysen anser vi att det i de valda artiklarna inte råder någon diskursiv 

kamp i hur hälsa definieras.  Då vi valt endast tre tidningar kommer vi inte kunna generalisera 

resultatet. Det vore övermodigt att skriva media, då media rymmer oändligt mycket mer än de 

media vi valt att undersöka. För ett mer reliabelt resultat krävs det större variation av tidningar 

och fler artiklar då resultatet av vår analys skulle kunna vara orsakad av slumpen. Men vi 

anser att analysen av resultatet är gjord på ett systematiskt sätt och vi hoppas att vi kunnat 

fånga en del av mediavärldens framställning av hälsa. Men då våra hypoteser motbevisas 

minskar risken för att vår roll ska ha spelat in i den bemärkelsen att vi troligtvis omedvetet 

försökt bekräfta våra hypoteser. Forskare påbörjar en forskning med en viss förkunskap och 

förförståelse om ämnet, oavsett kunskap inom ämnet.  För att bekräfta att det som vi 

identifierar som ett problem integrerar även hälsan, krävs en mer omfattande studie med mer 

och större variation av media. Alternativt kombinera bildmedia så som instagram och 

printreklam med tidningsartiklar och Tv-reklam för att öka validiteten och reliabiliteten. Om 

detta utförs är sannolikheten högre att resultatet speglar media i högre utsträckning. Kanske 

kan denna undersökning väcka ett intresse för vidare forskning inom ämnet. Till skillnad från 

en kvantitativ undersökning kan ett kvalitativt resultat tolkas på olika sätt och forskarens 

förkunskaper kan komma att ha en betydande roll. 
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9. Bilaga artiklar  

1. Aftonbladet 

 

1.1 "En diet ska vara en livsstil man tycker om" 
Denna artikel jämför diet med metod och specialiserar sig på 5:2 metoden. Artikeln handlar 

om Anna, som efter 2 graviditeter gått upp 30 kg och drabbats av en ansiktsförlamning. 

Författaren säger att en diet ska vara någonting man mår bra av och en livsstil som man 

tycker om. Författaren till artikeln har själv testat 5:2 dieten med syfte att förlora vikt och 

berättar hur hon i början mådde väldigt dåligt av dieten då hon under fastedagarna kände sig 

svimfärdig och hela dieten var en stor omställning för henne. Det viktigaste enligt henne som 

hon beskriver i artikeln var inte själva viktnedgången utan hennes tillfrisknande och tillbaka 

kommandet till sig själv. 

Analys  
1. Kodning 

Frisk, sjukdomar, vikt, kost, beslutsamhet 

Menings uppbyggnader och citat: 

“Men det var inte viktnedgången som var viktigast med 5:2-dieten utan hälsoaspekten”. 

“En tuff start 

Annas mål är i första hand att tillfriskna och komma tillbaka till sig själv. Viktmässigt vill hon 

ner till 70 kilo och dit har hon 12 kilo kvar i dag” 

“- Kan jag göra något för att få en friskare framtid så gör jag det.” 

“Sen är viktnedgången ett stort plus. Men jag tänker fortsätta fasta efter att jag har nått mitt 

mål, det enda jag kommer ändra är att tillåta mig äta lite mer, bara så jag håller vikten. En 

diet ska vara något man mår bra av, en livsstil som man tycker om.” 

2. Tematisering 

Hälsa är ett tillstånd som man strävar efter för att må bra, inget fokus på just viktminskning 

men de beskriver att viktminskningen leder till goda ting. 

3. Summering 

Ordet hälsa beskrivs som ett tillstånd utan sjukdomar och gemeneman har ett eget val då de 

gäller kost och livsstil, då valet av mat har kommit att spegla olika livsstilar. Viktminskningen 

ligger inte som fokus men fördelarna utav att ha gått ner i vikt. Denna artikel presenterar hälsa 

som ett tillstånd utan sjukdomar och ett friskt och aktivt liv med medvetna val av kost. 

 

1.2 “Dålig hälsa ska få på nöten - Kolla, nu har forskarna knäckt hur vi ska kunna leva 

längre” 
Artikeln handlar om att om du äter nötter kan du leva längre. Vi har länge vetat att nötter är 

nyttigt och innehåller fetter men som är bra. Genom att äta en näve nötter per dag kan du öka 

din levnadstid visar två stora studier. De visar att de farliga fetterna med nötterna är 

överskattat och att de som äter nötter överlag lever ett hälsosammare liv utan rökning och 

övervikt.   

Analys  
1. Kodning 

Livslängd, investera, sjukdomar, kost  

Meningsuppbyggnader och citat: titeln har metaforer och är väldigt kliché “Dålig hälsa ska få 

på nöten - Kolla, nu har forskarna knäckt hur vi ska kunna leva längre” hälsa ska få på nöten, 

ska få höra! forskarna har knäckt alltså kommit på och löst hur vi ska kunna leva längre. 

2. Tematisering 

I denna artikel framställs hälsan som ett tillstånd där man mår tillräckligt bra så man lever 

längre och undviker sjukdomar. Hälsan framställs som någonting vi kan ändra och påverka, 
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även detta är en investering att lägga på sin hälsa. om du äter en näve nötter varje dag kommer 

du leva längre, fokus på att leva längre. Genom att identifiera vad ohälsa är kan vi även 

identifiera vad hälsa enligt denna artikel är. Ohälsa är sjukdomar och att dö i förtid. 

3. Summering 

God hälsa är att undvika sjukdomar och leva längre, detta går att uppnås med god kost som 

håller sjukdomarna borta. 

 

1.3. “Toppa formen - på 10 dagar”   

Toppa formen - på 10 dagar, enligt personliga tränare Amy Dixon. Denna artikel presenteras 

hur Du med hjälp av 10 minuters pass kan toppa formen på 10 dagar tillsammans med Amy 

Dixon. Amy är en av USA:s mest anlitade personliga tränare och ligger bakom Dvd-serien 

“give me 10”. Denna serie fokuserar på att forma kroppen med endast 10 minuters träning 

varje dag.  Syftet med artikeln är att argumentera för att alla har tid att träna, oavsett livsstil, 

det behövs bara 10 minuter varje dag, det har väl alla tid med? Det essentiella är 

intensiteten, att få upp flåset och variationen på träning varje dag för att förbättra hälsa och 

känna sig starkare och gladare. Amy berättar om hur viktigt det är att få in träning som en 

vardagsrutin för att få en bättre hälsa och en snabbare förbränning vilket, enligt Amy, leder 

till att man förbränner fler kalorier per dag.  Amy Dixon säger även att vi måste röra på oss 

mer och äta mindre skräpmat. 

 Analys  
1. Kodning 

Fitness, glad, vikt, utseende, balans 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“vi vet vi vet” = vi är en av er. VI känslan. Förstår er, men de finns en lösning. Enkelt. 

“resultat” Vad är resultatet? 

“och mer än så behövs faktiskt inte för att förbättra både hälsan och känna dig starkare och 

gladare” 

“du kommer givetvis vara hälsosammare än om du inte tränar, men du kommer inte att kunna 

se resultatet av allt hårt jobb du faktiskt lagt ner” 

2. Tematisering 

Författaren skiljer på hälsa och att känna sig stark och gladare, förklarar hälsa i den termen av 

att röra på sig och äta mindre skräpmat. Dock sätter Amy ett Och mellan god hälsa och 

förbränning, vilket betyder att hon skiljer dessa åt. Men följderna av den goda förbränningen 

är god hälsa - viktminskningen. Träning och en god hälsa finns tillgänglig för alla - god hälsa 

är att hålla flåset uppe för ett gott hjärta, inte gå upp i vikt då detta kan leda till sjukdomar och 

äta mindre skräpmat som kan skada din kropp. Detta är individens egna ansvar och längre 

finns inga ursäkter då Amy argumenterar för att alla ha 10 minuter/dag att träna. 

3. Summering 

I denna artikel lyfts riskerna med övervikt upp och faran med att inte röra på sig tillräckligt då 

fetma kan leda till sjukdomar - återigen en artikel som framstället hälsa som ett tillstånd utan 

sjukdomar. Träning presenteras som någonting nödvändigt men som inte är för skojs skull, 

utan för att snabbt bli trimmad och uppnå en god fysisk hälsa. 

 

1.4. “Så kommer du igång! ” 
I artikeln “så kommer du igång” berättar Jimmy om vikten av att sätta hälsan i Fokus. Jimmy 

har under 10 veckor gått ner 10 kilo och vill motivera andra att också börja träna. Han ger 

tre tips och det första är; Bestäm dig! Under denna rubrik beskriver han hur människor idag 

lägger mycket tid och pengar på sina hem eller bilar men att vi ofta glömmer bort oss själva. 

Efter att man bestämt sig för att sätta hälsan i fokus ska man sätta upp kortsiktiga mål som 
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exempelvis mål-vikt. Vidare bör man besöka en kiropraktor för att räta ut kroppen  och göra 

den redo för att svettas.   

Analys  

1. Kodning 

Motion, investera, beslutsamhet, individualism. 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“När du väl har bestämt dig för att sätta hälsan i fokus kan ingen stoppa dig - utom du själv” 

Kroppen är ungefär som en bil, den måste vara besiktigad innan den kan köra i full fart..” 

Tar för givet att alla vill köra i fullt fart, att kroppen är ett verktyg 

“Ta alla dina ursäkter och släng dem i soptunnan” 

“(…)Skriv ner hur mycket du väger och hur mycket du vill gå ner” 

2. Tematisering 

Hälsa är någonting som man tar sig an för att vår kropp kräver att vi gör det. Aktiva livsstilar 

med träning i fokus, uppmuntras att läsa på om träning och kost. Ansvaret ligger på dig själv. 

Artikeln riktar sig mot de som vill gå ner i vikt och köra på full fart. 

3. Summering 

Du kan uppnå hälsan med mindre vikt. Det är ditt ansvar, du ska köra full fart. Ramar in 

artiklarna med en kille som rasat massor i vikt. 

 

1.5. “Trött på fasta? sov dig i form!” 

Denna artikel presenteras ny forskning som visar att sömn gör så att du går ner i vikt. 5:2 

dieten ratas och författaren säger att diet och träning inte spelar någon roll så länge kroppen 

inte får den sömn den behöver och att för lite sömn kan leda till fetma.  Detta kan i sin tur 

leda till följdsjukdomar som sömnapné och diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. De menar 

alltså inte på att sömnen i sig formar kroppen utan uteblivandet av sömnen kan leda till fetma 

och sjukdomar. 

Analys  

1. Kodning 

Sjukdomar, sömn, depression.  

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Sov dig i form “ – vilseledande” ”visar ny forskning” - spelar på auktoriteten 

“De människor som sover lite riskerar övervikt”- skrämsel 

2. Tematisering 

Man kan motverka att vara ohälsosam, att undvika de negativa i kordorden kan man behålla 

en god hälsa, om ohälsosam är fetma och sjukdomar är hälsa att inte ha sjukdomar och ej 

fetma. Förebyggandet av ohälsan. Även kommentaren “ trött på att fasta?” negligerar 

fastedieter. 

3. Summering 

Hälsa ur ett bredare perspektiv, många faktorer som spelar in, inte bara träning och kost utan 

även återhämtningen. Hälsa är att inte vara sjuk. Ohälsa presenteras i samband med övervikt. 

 

1.6. “Jag kommer aldrig att återgå till mitt gamla liv” 
Aftonbladet har publicerat en artikel där Simon, biggest Loser vinnaren, berättar om sina 5 

månader då han gick ner hela 84 kilo. Han berättar om hur kan kunde sitta hemma 2 veckor i 

sträck och äta pizza, godis, chips och mackor utan att röra på sig. Idag är Simon i sin livs 

form och han berättar att träningen inte bara blivit en passion utan även en ny karriär.  Idag 

väger Simon 90 kg, samma som på finaldagen, men skillnaden är att ha förvandlat mer fett till 



45 

 

muskler. Han berättar om hur fantastiskt det känns att ha nått målvikten men att det viktigaste 

han uppnått är balansen mellan träning, kost och livet. Simon berättar om att det hela tiden 

handlar om medvetna val och att hans kropp är ett livsprojekt. Nu har Simon börjat utbilda 

sig till personlig tränare och kostrådgivare och föreläser en del om hur han liv sett ut förut 

och berättar att han aldrig kommer gå tillbaka till sitt gamla liv då han nu vet hur bra man 

kan må! 

Analys  
1. Kodning 

Frisk, glad, balans 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Han kunde sitta hemma två veckor i sträck och äta pizza, godis, chips och mackor” 

Negligerar sin gamla livsstil och framställer det som ohälsosamt 

“Armarna är vältränade, magen platt och leendet stort. För första gången i livet är han stolt 

över sin kropp. Självförtroendet har gått från noll till hundra” 

Samband mellan psykisk hälsa och en vältränad kropp 

“Visst känns det fantastiskt att ha nått målvikten, men de bästa är att jag hittat balansen 

mellan träning, kost och livet” 

”det som skiljer vinnarna från förlorarna är hur man hanterar svackor” 

Svårt att vara en vinnare, tydligen då många har svårt att hitta balansen därför är inte alla 

smala. 

2. Tematisering 

Man ska ha ett balanserat liv och finna balansen mellan träning, kost och livet. Kontroll över 

kalorierna, Vältränad kropp gör ett lyckligare liv. Som många andra hamnar viktminskningen 

i skymundan, som om att det är tabu att vilja gå ner i vikt, samtidigt som det i nästa stund är 

det bästa. 

3. Summering 

Hälsa är ett tillstånd där man har kontroll över kalorierna, balans mellan träning och livet. 

Alltså är hälsa en balansgång. Ohälsosam är att inte ha balansen mellan kost och träning och 

de är de som han beskriver som förlorarna 

 

1.7. “Säg hej till lyckan!”  
Författaren Linnea Molander skriver i Aftonbladet en krönika där en redovisning av hur 

lycka kan komma att påverka hälsan presenteras. Ny forskning visar på att positiva känslor 

och glädje hjälper oss att hantera motgångar och bygga starka relationer till andra 

människor. Lycka är alltså ingen destination utan mer som ett färdmedel för att nå andra mål 

så som god fysisk hälsa och framgångar inom arbetslivet. Vidare presenteras olika studier 

hur dessa lyckokänslor fungerar och det har visat sig att lyckliga människor är mer benägna 

att ta hand om sin fysiska hälsa, träna och göra sunda val. 

Analys  

1. Kodning 

Fysisk, lycka, frisk, glad, social, framgång 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Visst är det kul att vara lycklig, men är det verkligen så viktigt? Jajamen, visar ny 

forskning” 

2. Tematisering 

Leva ett positivt liv som leder till lycka som i sin tur leder till en bättre fysiskt och psykiskt 

hälsa. Detta presenteras i samband med att vara frisk, kreativ, mer social och framgångar på 

arbetsplatsen. 
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3. Summering 

Hälsa är att vara frisk, brett socialt nätverk, nå framgångar, 

 

2. Tara 

2.1. “Ät efter din kroppstyp” 

I artikeln ät efter din kroppstyp presenterar Cathrine Schuck den Ayurvediska läkekonsten 

som beskriver ett samband mellan personlighetstyp, hur du lever och hur du mår. Syftet med 

artikeln är att presentera ett nytt sätt att se på valet av kost då olika människor behöver olika 

födoämnen för att hålla vikten eller gå ner i vikt. Budskapet är att olika livsstilar passa för 

olika kroppar. Vidare presenteras mat som passar till de olika kroppstyperna. 
Analys 
1. Kodning 

Vikt, balans, sjukdomar, medicin, lycka, tillfredsställelse, kost 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Lär dig mer och låt maten bli din medicin” 

“anpassa mat och livsstil efter det kan man hitta en bättre balans i livet och undvika att bli 

sjuk” 

2. Tematisering 

Man uppmanas att ha koll och att faktiskt förändra sin kost för att förbättra matsmältningen 

och behålla en god hälsa. 

3. Summering 

Denna artikel beskriver hälsa som ett tillstånd utan sjukdomar och övervikt för att nå 

välbefinnande. 

 

2.2. “Se upp med vad du äter”  
Enligt denna artikel är mat ett redskap för att må bättre. Enligt Cathrine Schuck är det viktigt 

att se över sin kost efter det att man fyllt 40 då vi reagerar olika på olika livsmedel beroende 

på var i livet vi befinner oss. Artikeln diskuterar tre anledningar till varför du inte går ner i 

vikt, kan det vara mejeriprodukterna? E-ämnen som kan störa ämnesomsättningen eller kan 

det ägg och nötter som är svårsmälta varor. 

Analys  
1. Kodning 

Vikt, individualism, genetik, investera 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“vi vill gärna tro att det är en universalmetod som fungerar lika bra för alla” 

Fungerar i den bemärkelsen att man går ner i vikt 

“Bestäm dig för att inte bestämma dig - men kör en provmånad och känn efter hur det känns” 

“Mat är ett redskap för att må bättre” 

“mat är ett fantastiskt redskap för att må bättre och hitta hälsoformen.” 

Skev vinkling, Man ska alltså testa oavsett 

2. Tematisering 

Uppmanas att alla över 40 bör se över sin kost och göra någon skillnad i den för att det tas för 

givet att det är ett problem. Man uppmanas hela tiden att göra någon justering för att uppnå 

maximal hälsa. 

Hälsa verkar vara något som uppnås då man har koll på vad man kan äta och inte, vad man 

går ner/upp i vikt av. 

3. Summering 
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Hälsan kan du behålla god genom att vara uppmärksam på hur din kropp fungerar och hur den 

har förändrats. Vara uppmärksam på kroppens förändringar, se över kosten, äta efter sin 

kropptyp. 

 

2.3. “Hur investera i sin hälsa?” 
“Hur investera i sin hälsa?” är en artikel i Tara där Ann Fredlund lyfter fram det 

problematiska med olika dieter då det ena dagen framstår som revolutionerande och dagen 

därpå kommer man på att den inte alls är bra. Ann Fredlund vill betona de 

hälsoinvesteringar vi bör göra för att främja hälsan i framtiden. Dessa investeringar kan vara 

små saker i vardagen så som att stå upp mer på jobbet, ha mer flås i vardagen, stretcha, öva 

balans och äta mer grönsaker - saker som vi vet endast gör oss gott utan att följa en trend. 

Ann Fredlund berättar om sin upplevelse av att rata saker i livet som man anser vara “inte så 

roligt” eller “ingenting för mig”, men även ett privilegium att själv få bestämma över sitt liv. 

Det farliga är att man ibland kan ratar saker man inte gillar men som kan vara det man mest 

behöver. Tara vill inspirera läsarna att ta nya vägar i livet. Ann jämför detta med sin 

upplevelse av Hathay Yoga som hon till en början hatade men nu ser som en utmaning och 

som gett henne mycket i livet.   

Analys  
1. Kodning 

Motion, investera, kost 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Hur man investerar i hälsa” är en lovande mening som ger läsaren ett intryck till en stor 

förändring. men enligt Tara kan det räcka med att röra på sig mer, det lilla gör mycket. 

“Hälsoprofetionerna avlöser varandra” 

Negligerar hela alla dieter, gör narr av det. 

“Det lovas viktnedgång, sänkta blodfetter och en kick får våra celler” 

Det lovar tolkar vi som ett sätt att säga att samtliga säger en sak men sedan blir det inte så. 

“annat är det med hälsoninvesteringar...” 

Flås, stretcha, balans, kost, 

2. Tematisering 

artikeln uppmuntraratt man ska prova på nya saker såsom yoga, man knuffas in på nya spår. 3. 

3. Summering 

Denna artikel är lite tvetydlig då de beskriver hälsa genom att tala om olika former som skulle 

kunna passa. Välja rätt val för att behålla god hälsa för framtiden, investera i hälsan, genom 

att utföra olika slags träning 

 

 

2.4. “Hälsotipset: Testa ditt sömnbehov” 

I följande artikel beskriver författaren hur man ska gå till väga för att ta del av alla 

“hälsovinster”. Det huvudsakliga i artikeln handlar om hur många timmar man bör sova för 

att minska risken för sjukdomar och fetma. Artikeln berättar att vuxna bör få sex till åtta 

timmar oavbruten sömn per natt och för att känna sig ut vilad när man vaknar. De tipsar om 

att känna efter om man är ut vilad och om du är pigg hela dagen är du antagligen ut vilad. 

Analys  
1. Kodning 

Sjukdomar, sömn, investera 

Meningsuppbyggnader och citat: “hälsovinster” 

2. Tematisering 



48 

 

Talas om att använda sig av sömn för att undvika ohälsa så som fetma och sjukdomar 

3. Summering: 

Med tanke på att författaren skriver hälsovinster menar denne på att saknad av fetma och 

sjukdomar är en av många andra hälsovinster. 

 

2.5. “Helt rätt att välja syrat”   
Surkål är bra för hälsan, eftersom att det är rikt på fibrer, håller tarmarna igång, innehåller 

kalium. Sedan kylskåpet kom på 1950 talet slutade man syra maten och nyttiga bakterier 

försvann men nu är det tillbaka, Cathrine är glad att någonting nyttigt blivit trendigt. 

Bakterierna i den syrade maten skyddar mot sjukdomsalstrande organismer och är även bra för 

tarmfloran och immunförsvaret skriver Christina. 

Vidare berättar hon att surkål även är bra för de som tänker på vikten då det har ett lågt GI och 

är riktigt på fibrer som håller tarmarna igång. 

Johan Alm, barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, har tillsammans med 

forskarkolleger studerat hur livsstil kan kopplas till allergi. De kom fram till att personer som 

äter syrade livsmedel hade en lägre risk att utveckla allergi. 

Analys  
1. Kodning 

Investera, vikt, sjukdomar 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Bakterierna i den syrade maten skyddar mot sjukdomsalstrande organismer och är även 

bra” för tarmfloran och immunförsvaret skriver Christina. 

“Cathrine är glad att någonting nyttigt blivit trendigt.” 

Det betyder att de faktiskt skriver utifrån ett trendresonemang. Är inte alltid trendigt nyttigt? 

kommer det vara ute om en viss tid? är det inte bra längre då? 

2. Tematisering 

Att motverka en sur kropp som ofta gör så att kroppen rent fysiskt inte fungerar som den ska. 

Den livsstil som presenteras är att försöka hålla sig till basisk mat för att uppnå god fysisk 

hälsa. 

3. Summering: 

Hälsa är att inte ha en sur kropp - sjukdomar 

 

2.6.”Det går utmärkt att vända obalansen efter 40!” 
Kostrådgivaren Åsa Jakobsson uppmuntrar kvinnor över 40 att det inte är för sent att vända sin 

obalanserade kost. Med en obalanserad kost menar Åsa sur mat så som kött och pasta, mat som 

producerar mycket syra i kroppen och gör kroppen sur. Genom att äta basisk mat så som fisk, 

frukt och grönt, producerats mindre syre och man kan undvika att drabbas av välfärdssjukdomar 

som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Charlotte Erlanson-Albertsson, professor på 

institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet berättar i artikeln att 

det är kosten som är avgörande för vår hälsa, inte våra gener. Charlotte berättar att det lättaste 

sättet att ta reda på om man är försurad är att känna efter hur man mår. Om man är frisk, full av 

energi, har tarmar och magen i ordning, fin hy, är fri från cravings och söt-sug kan man vara 

lugn. Är man dock trött och hängig, har övervikt, söt-sug eller några andra välfärdssjukdomar 

bör man se över sin kost. 

Analys 
1. Kodning 

Balans, sjukdomar, genetik, kost, frisk, energi 

Meningsuppbyggnader och citat: 
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“- Det lättaste sättet är att känna efter hur du mår. Är du frisk, stark och full av energi? Magen 

och tarmarna i ordning? Fin hy? Fri från cravings och sug? Bra - då är du i balans! “ 

2. Tematisering 

Kosten i fokus, välja bra basiskt mat för att inte försura kroppen och hålla sig fri från sjukdomar 

3. Summering 

Hälsa är ett tillstånd utan sjukdomar, när man är frisk och har energi med fokus på kosten. 

Ingenting ytligt talas om kroppen, utan mer hur man mår inifrån, att man ska känna efter. En god 

hälsa presenteras som ett eget tillstånd 

 

2.7. “Ät dig till lägre kolesterol!” 
Istället för att ta medicin för ditt höga kolesterolvärde kan du ändra din kost genom att börja följa 

denna diet “The Portfolio diet” som kan hjälpa dig sänka ditt kolesterolvärde visar ny forskning. 

Genom att äta enligt denna kostplan kan du påverka din hälsa alltså ditt kolesterolvärde. Om du 

äter en kost som består av betaglukaner och växtsteroler kan du påverka dit värde så mycket att 

du inte behöver äta medicin. 

Analys 
1. Kodning 

Individualisering, investera, sjukdomar, medicin, kost 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“- Se inte det här som en diet utan som en investering i ditt liv.” 

2. Tematisering: 

Presenterar ett bättre liv att leva med långsiktiga lösningar då medicin är en kortsiktig lösning på 

ett kanske stort problem. Att göra upp en kostplan betyder att man förändrar hela sin livsstil då 

kostplanen ska vara för alltid. 

3. Summering: 

Hälsa är att undvika sjukdomar och medicin. 

 

3. Iform 

 

3.1.”Så enkelt äter du mer naturligt” 

I artikeln så “enkelt äter du med naturligt” presenteras hälsosam och billig mat som både ska 

vara bra för hälsan och figuren. De betonar att naturlighet står högt i kurs när mat väljes då 

desto mer naturlig maten är, desto fler vitaminer och mineraler får man i sig. Undviker du 

dessutom färdiglagad mat får du i dig mindre socker, socker som i det långa loppet  kan bidra 

till fetma och diabetes. 

Analys 

     1. Kodning 

     Sjukdomar, investera, kost 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Men lyckligtvis kan du både enkelt och billigt hitta mer naturliga alternativ som är bra för 

både figuren och hälsan.” 

“(…)sänka risken för att utveckla fetma, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes” 

2. Tematisering 

Fokus på kosten, göra medvetna val, naturlig kost som minskar risken för fetma och 

sjukdomar 

3. summering 

Medvetna val, hälsa är att inte vara sjuk 

3.2. ”Hög puls i 2 minuter räcker ” 



50 

 

En ny studie visar att ett par minuters träning med hög puls per dag räcker för att hålla vikten 

stabil. I artikeln presenteras olika sätt att höja pulsen på, ex cykla till jobbet eller bära hem 

tunga matkassar. På detta sätt besparas en tur till gymmet. 

Analys  
1. Kodning 

Vikt, motion 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“räcker” 

“Besparas” 

2. Tematisering  

Fokus på träning som främjar utseendet. 

3. Summering: 

Hälsa presenteras som ett folkligt problem då artikeln redovisar att människor inte har tid/tar 

sig tid att investera i sin hälsa. Presenterar en lösning för de som inte har tid. 

3.3. “Gå ner i vikt med två dagars fasta 5:2” 

Denna artikel gör reklam för ett enkelt sätt att gå ner i vikt - nämligen 5:2 dieten. Man ska 

både bli slankare och friskare då man 5 dagar i veckan äter normal och 2 dagar i veckan 

håller sig till 500 kalorier. Detta sätt ska få dig att gå ner i vikt snabbare än andra dieter. 45 

åriga Hannel Leiono har nu testat i 4 veckor och lyckats gå ner tre kilo. Hon är glad då hon 

inte känner att hon saknat något, hon har kunnat utan samvete ta en kaka på jobbet. Det är 

fastan, beskriver Martin Kreuxer som gör skillnad för vikten och hälsan.  Den regelbundna 

fastan kan förbättra koppens fettförbränning, att förbättra kroppens insulinkänslighet, 

förbättrar kolesterolvärdet och stärker din hjärna. Vidare berättar några 5:2 användare om 

sina upplevelser av dieten och även experter. 

Analys  
1. Kodning 

Vikt, frisk, investera, sjukdomar, kost 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“hon har kunnat utan samvete ta en kaka på jobbet” 

2. Tematisering 

Det som artikeln förmedlar är att man med 5:2 dieten både kan gå ner i vikt men ändå få äta 

det man vill. Med denna metod finns ingen balans utan en genväg till den önskade vikten. 

Citatet om kakan gör det tydligt att det ej känns okej i vanliga fall att äta kakan, fast suget är 

så stort. 

3. Summering 

Hälsa handlar om att undvika att gå upp i vikt och att kunna äta vad man vill utan att känna 

skuld för detta. En typ av balans. 

 

3.4.  “Blåbärspaj och backintervaller” 
Bloggaren Sofia Bursjöö om sin blogg Upp och hoppa. Hon berättar i artikeln att hon inte är 

villig att uppoffra livets godsaker utan tränar för kicken av att må bra och att känna sig stark 

inte för att jaga storlekar och en plattare mage utan det får man på köpet. Hennes 

träningsfilosofi handlar om att ta fram den bästa versionen av sig själv, att utvecklas och 

främst att vara snäll mot sig själv. Hon vill visa att träning och ett sunt liv är någonting man 

ska unna sig. Hon vill att läsare av hennes blogg ska bli taggade att komma igång med 

träningen och se på det som något man unnar sig snarare än något tvångsmässigt. Hon säger 

att hon har svårt för att allt ska bytas ut mot “Hälsa med stort H” och att det för mycket 

handlar om uteseende snarare än välmående. 
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Analys  
1. Kodning 

Motion, kost, välmående, balans 

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Då får du skapa bra möjligheter för att lyckas, inte sätta för höga mål eller vara för sträng 

mot dig själv. Du får gärna sätta höga mål, men planen för att nå dit får inte vara för brant.” 

Här uppmuntrar hon att man sätter upp mål, men realistiska mål alltså inte för höga mål utan 

någonting som du faktiskt kan klara av, du bör alltså ha en förståelse om hur din kropp 

fungerar eller klara av. l 

2. Tematisering 

Vägen till att må bra ska vara kul. Man ska både kunna äta det som faller en in men också 

träna för att stärka kroppen. 

3 Summering 

Hälsa är inte så komplicerat utan presenteras som en enkel livsstil där både träning och god 

mat ska få plats. Denna artikel tar för givet att alla har den där balansen mellan kost och 

träning, framställer hälsa som någonting basalt 

 

3.5. “Konsten att byta till sig hälsa” 
I denna artikel berättar Karlin Lyager Horve, chefsredaktör på tidningen Iform, om hennes 

upplevelse av all hälsoreklam. Hon frågar läsarna hur ofta de får höra att de ska sluta äta 

eller dricka något som de tycker mycket om för att uppnå en god hälsa. Hon berättar vidare 

att hon blir som ett barn i trotsålder och får motsatt effekt då hon istället får ett större behov 

av att äta större mängder av det hon inte får äta. Hon vill poängtera att det ska vara roligt att 

äta och att man inte kan utesluta allt bara för att någon hälsoexpert säger det men att hon är 

villig att förhandla utan man ska förhandla med sig själv, byta ut saker i maten. Istället för 

pasta kan man äta färglada strimlor av grönsaker. 

Analys  
1. Kodning 

Beslutsamhet, kost, balans  

Meningsuppbyggnader och citat: 

“Mina personliga erfarenheter när det gäller att övergå till sundare matvanor handlar om att 

förhandla med mig själv” det här är också en investering som du kan göra själv. Genom att du 

förhandlar med dig själv kan du även kontrollera din intag och påverka din hälsa. Men kan 

alla förhandla med sig själv? är det inta samma sak som att hitta en balans i sin kost? 

2. Tematisering 

Här framställs hälsa som någonting enkelt att bestämma sig för, en förhandling som kommer 

hjälpa dig till det bättre. Få kontroll och kunna unna dig “onyttiga” saker som andra förbjuder. 

Oavsett om det handlar om en diet eller lär dig balansera maten så handlar det alltid om att du 

inte kan äta vad du vill när du vill. Blir lite motsägelsefullt då många andra artiklar i Iform 

handlar om hur man ska äta och vad man bör hålla sig ifrån. Och för en läsare som 

förmodligen vill komma i form eller ändra på sin hälsa som sen läser denna artikel måste 

undra vad som pågår. menar hon att man ska göra som man vill, stämmer inga studier? 

Såklart tycker vi att detta är en fin tanke men vad vill hon förmedla? 

3. Summering 

Summan blir att hälsa är goda kostvanor 
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3.6. "Jag tror att vi kan påverka vår hälsa enormt mycket" 
I artikeln “jag tror att vi kan påverka vår hälsa enormt mycket” berättar en elitidrottare som 

alltid fokuserat på sin hälsa att hon fått upp ögonen för SciLife Clinic där man kan ta reda på 

vad som är bra för just sin kropp. Hon kritiserar att det finns för mycket mängdinformation 

om kost och hälsa och att det därför är svårt att veta vilken väg man ska ta för att uppnå sitt 

egna bästa möjliga hälsotillstånd. På sciLife Clinic kan man göra en undersökning där man 

får reda på sina kommande sjukdomar och på detta sätt kan man påverka sin hälsa och 

anpassa sina val efter den informationen. Hon berättar att det själv klart är obehagligt men 

att hon nu ska börja investera rätt i sin hälsa. 

Analys 
1. Kodning 

Investera, sjukdomar, livslängd 

Meningsuppbyggnader och citat: “- Mängden information om kost och hälsa gör att man lätt 

förlorar överblicken” här menar hon att den information som vi får är för mycket och icke 

hanterbar, svårt att hitta rätt information. Det är alltså bättre att göra dessa undersökningar då 

det blir en personlig fråga just för din kropp. Även hur hon säger att vi kan påverka vår hälsa. 

vi kan alltså själva vara den som styr över oss, genom att förebygga hälsan i detta fall 

sjukdomar. 

2 Tematisering 

Hälsa framställs som någonting svårt och negativt. Det är komplicerat att veta vad du behöver 

med kost och hälsa. Dock om du gör en personlig undersökning blir det positivt och du kan få 

reda på vad just din kropp behöver för att uppnå bra hälsa. 

3. Summering 

Hälsa enligt denna artikel är personlig och varierar från person till person, genom att göra 

undersökningar kan man alltså få reda på vad din kropp behöver göra för att inte bli sjuk. 

 

3.7. “Kramas för hälsan” 
I artikeln säger de att det är bra för hälsan och välmående att få en kram. Ny forskning visar 

att genom att få en kram frigörs hormonet oxytocin i blodet som gör att du blir mindre 

stressad får bättre minne och känner mindre oro, detta funkar dock bara om du känner 

personen. Då det annars kan ge tvärtom effekt. Denna artikel förmedlar hälsa med lite ny 

forskning och om man får en kram på rätt sätt kan man må bra. Enkelt att krama sin nära och 

kära för att påverka sin hälsa. 

Analys  
1. Kodning 

Välmående, sjukdomar, investera 

Meningsuppbyggnader och citat: “men ett par armar runt din kropp är faktiskt även bra för din 

hälsa och ditt välmående.” här lägger de upp sitt argument väldigt enkelt, genom att få ett par 

armar runt dig kan du förbättre din hälsa, det är så enkelt. 

2. Tematisering, 

Hälsa framställs som att man mår bättre genom att kramas med någon man känner. Detta 

läggs upp som någonting positivt och uppmuntrande 

3. Summering: 

Att vara hälsosam är alltså ett tillstånd med minskad stress. 

 

 

 

 


