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Abstract (sv)  
 

I uppsatsen belyser jag begreppet hälsas argumentativa orientering och hur den har kommit att 

förändrats från 1976 fram till 2015. Undersökningen utgörs av en topikanalys med en 

jämförelse av användningen av topiker i antologin Hälsa och livskvalitet som är utgiven år 

1976 och hälsobloggen PT-Fia, som är en populär och välbesökt blogg inom området hälsa 

under året 2015. Teorierna i uppsatsen utgörs av Chaïm Perelmans syn på topiker, Jonas 

Gabrielsens fyra topikförståelser och teorin gällande retorisering av enskilda begrepp enligt 

Patrik Mehrens och Jon Viklund.  

 

Resultatet visar att antologin Hälsa och livskvalitet har en striktare syn på hälsa som till 

största del baseras på sanningar och fakta. En hälsoblogg som PT-Fia använder begreppet 

hälsa på ett mer okonstlat vis där hon värderar psykiskt välmående högre än strävandet efter 

perfektion. Detta ger begreppet en ny argumentativ orientering.   

 

Skillnaderna i användningen av begreppet hälsa kan vara PT-Fia och andra hälsobloggars 

svar på den retoriska situationen gällande den rådande hälsodebatten i landet. Bloggar som 

PT-Fia menar att debatten har gått för långt och att den utgör risker att bli för fixerad vid sin 

hälsa. PT-Fia tenderar därför att ta ett steg ”tillbaka” i debatten vilket visar sig i hennes 

uttryckssätt gällande begreppet hälsa. 
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1 Inledning 

 

I vårt samhälle idag pågår det en ständig hälsodebatt. Runt om i världen uppkommer TV-

shower, hälsotidningar, bloggar och böcker som ger tips om hur man bör bete sig för att vara 

hälsosam. Men vad innefattas egentligen i begreppet hälsa? Vilka faktorer syftar vi till när vi 

benämner begreppet? Kan dessa faktorer ha kommit att förändras med tiden? Kan de ha 

förändrats i så pass hög grad att begreppet har fått en ny argumentativ orientering?  

 

När ett begrepp ändrar sitt argumentativa värde och får en ny argumentativ orientering, 

innebär det att begreppet får nya möjligheter inom en argumentation. De nya möjligheterna 

innebär i sin tur att begreppet har retoriseras. Patrik Mehrens och Jon Viklund behandlar detta 

i artikeln ”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”.1  

 

Med hjälp av retorikens teorier kan vi inte bara analysera hur ett begrepp redan används, utan 

också klarlägga vidareutvecklingar av ett begrepps betydelse. Min idé i denna uppsats är att 

undersöka om det har skett en retorisering gällande begreppet hälsa. I uppsatsen kommer jag 

därför att utreda vad som innefattas i begreppet hälsa genom att analysera vad vilka topiker 

som associeras till begreppet. Jag kommer därefter se om det finns en möjlighet att begreppet 

har retoriserats sedan 1976. Kan vi uttrycka något mer med begreppet hälsa idag än vad vi 

kunde tidigare, för närmare bestämt 39 år sedan?  

 

2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är undersöka om begreppet hälsa har genomgått en retorisering och 

om så är fallet hur den retoriseringen kan ha påverkat begreppets argumentativa orientering. 

Med argumentativ orientering menar jag de möjligheter begreppet har i en argumentation, det 

vill säga begreppets argumentativa värde i olika sammanhang.2 Ett exempel på detta är att 

begreppet hälsa går att använda när vi talar om kost och träning, men kanske inte när vi talar 

om möbler och design. 

 

                                                
1 Mehrens Patrik, Viklund Jon, ”Retoriseringen av begreppet 'folk' i 1800-talets Sverige”, Rhetorica 
Scandinavica 2013:63, s. 54-70. 
2 Mehrens & Viklund 2013, s. 60.  
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Begreppet hälsa har kommit att bli ett centralt begrepp för vår kultur idag och det används 

frekvent i nya sammanhang. Den ökade användningen utgör en möjlighet för att begreppet 

kan ha retoriserats och därmed ha fått en ny argumentativ orientering, vilket jag kommer att 

undersöka i uppsatsen. I uppsatsen fokuserar jag mest på hälsa i form av psykiskt välmående, 

detta då många av de nya uttryckssätten är kopplade till psykiskt välmående. Jag kommer att 

spåra eventuella betydelseförskjutningar som kan ligga till grund för att begreppet har laddats 

med fler betydelser och värderingar som inte varit lika närvarande i en tidigare definition av 

begreppet.   

 

Materialet jag kommer att basera min undersökning på består av en antologi, Hälsa och 

Livskvalitet,3 vilken är utgiven år 1976, samt en hälsoblogg, PT-Fia, med blogginlägg från 

2015. Tidsspannet för undersökningens material ligger således på 39 år.  

 

Den redan stora och ständigt ökande hälsodebatten i dagens samhälle har kommit att utveckla 

nya beteenden som inte är lika hälsosamma. Vissa kallar det hälsohets, där det hälsosamma 

tänket går överstyr. Det finns människor som i dagens samhälle fokuserar så mycket på att 

vara hälsosamma att det blir ett beroende som i värsta fall kan leda till sjukdomen ortorexi. 

Sjukdomen är en variant på anorexi och innebär ett tvångsmässigt beteende för att leva 

hälsosamt. Den drabbade strävar efter att ha kontroll över sin kropp genom mat och träning 

för att nå en specifik livsstil. Till slut tar fixeringen över och den kan i allra värsta fall sluta i 

döden.4  

 

Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den vanligaste orsaken till att människor 

sjukskriver sig idag.5 Viktigt att komma ihåg är dock att statistiken gäller all sorts psykisk 

ohälsa, det vill säga allt ifrån schizofreni och tvångssyndrom, till utbrändhet och ätstörningar. 

Psykiskt välmående är väldebatterat i dagens samhälle. Det uppkommer ständigt nya metoder 

vilka har som syfte att öka vårt psykiska välmående. I Sverige inspireras vi dessutom av andra 

                                                
3 Ivarsson Ulf, Johanson E. Kjell (red.), Lööf-Johanson Margaretha, Tibblin Gösta, Östby Nils, Hälsa och 
livskvalitet, 5 edn, Larson, Täby 1976. 
4 1177 Vårdguiden, ”Ätstörningar”, http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vad-ar-en-
atstorning/ (21/12 2015). 
5 Försäkringskassan, ”Psykisk ohälsa – en stor utmaning som kräver samarbete”, 
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/LcgxDsIwDEbhszBkTgobW4U4AQt0sX6I1UZJnCo2Rdy
eDkxP3_OTv_tJsKUZlpqg7H58XvW8whY3nEYXLk2MxW5XF9bOqv9UjpELJLLsR785aaa2oCiIhdRap7dVS
JKZtFU3HEPu2LiToqI_2diveTz8AOeIvu8!/ (12/12-2015). 



 7 

länders kultur och genom meditation, yoga och pilates prövar vi nya uttryckssätt för att uppnå 

psykiskt välmående.6 

 

Mitt sätt att tolka och använda mig av den retoriska situationen baseras på teorier från Lloyd 

Bitzer. Bitzer menar att den retoriska situationen innebär ett kritiskt tillfälle där det krävs ett 

uttalande. Det är ett specifikt tillfälle som ger en talare möjlighet att tala.7 Talet ses som ett 

svar på vad situationen kräver men behöver för den skull inte förändra situationen och skapa 

en ny diskurs, utan kan lika gärna bekräfta den redan rådande diskursen.8 

 

Den retoriska situationen ser olika ut för PT-Fia och antologin. I uppsatsen kommer jag att 

reda ut varför samt visa hur PT-Fia tar ställning och anpassar sig efter den retoriska 

situationen i sitt sätt att uttrycka sig.  

 

Jag kommer att undersöka mitt material med fyra frågeställningar enligt följande:  

 

1. Hur används begreppet hälsa idag av sociala medier som till exempel en blogg och hur 

skiljer sig denna användning från tidigare exempel?  

2. Vilka topiker kan vi koppla till begreppet idag som inte varit lika närvarande tidigare?  

3. Hur kan topikerna i materialet belysa eventuella förändringar för begreppets 

betydelse? 

4. Om begreppet kan associeras till fler topiker än tidigare, skiljer de sig från begreppets 

tidigare topiker, om ja, på vilket sätt samt i vilken riktning?    

 

3 Teori och metod 

 

Teorierna i denna uppsats är utvalda för att ge en grundlig beskrivning av hur en eventuell 

retorisering kan se ut och vad den kan grunda sig i. Genom att analysera mitt material med 

hjälp av teorier om topiker och teorin om retorisering av enskilda begrepp kommer jag kunna 

utreda om det finns en möjlighet att begreppet hälsa har retoriserats. Det är möjligt att jag på 

grund av uppsatsens omfång bara kommer kunna peka på tendenser till en retorisering av 

begreppet, men uppsatsen förväntas ge en nödvändig början kring ämnet.  

                                                
6 Korp 2002, s. 19.  
7 Lloyd F. Bitzer, "The Rhetorical Situation", Philosophy & Rhetoric, vol. 25, no. 1, 1992 s. 2.  
8 Bitzer 1992, s. 4-5. 
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 3.1 Teorin om topiker     

 

Det är svårt att ge en exakt definition av vad en topik är och hur en topikanalys ser ut då det 

hos forskare råder olika uppfattningar om begreppens definition. Gemensamt för de flesta 

forskare är dock att en topik är en ”plats” där talaren kan finna ett argument. Även 

indelningen av topiker ser olika ut för olika forskare men de generella riktlinjerna för nutidens 

topikbegrepp utgår ifrån det antika arvets retorik och därmed tankar från stora namn som 

Aristoteles, Cicero och Quintilianus.9 En anledning till att begreppet topik är svårdefinierat 

kan vara att Aristoteles behandlade begreppet tidigt i sina skrifter Topiken och Retoriken utan 

att definiera det. Efter Aristoteles användning av begreppet gjordes många försök att ge en 

precis definition av begreppet vilket idag har mynnat ut i två utgångspunkter. 

Utgångspunkterna är anpassade till det moderna samhället och fungerar som generella 

riktlinjer att gå efter gällande kritiska tolkningar av topiker och topikanalyser. Den första 

utgångspunkten innebär att ett begrepp genomgår en reduktion och generalisering av 

allmänna topiker.10 Reduktionen innebär att färre topiker går att associera till begreppet. Den 

andra varianten, vilken mest ligger till grund för denna uppsats gällande begreppet hälsa 

innebär det motsatta, nämligen en utvidgning och en anpassning av de specifika topikerna. 

Variant nummer två gör att begreppet går att associera med ett ökat antal specifika topiker.11  

 

Topikbegreppet är relevant för undersökningen då det utgör ett hjälpmedel för att se vilka 

värderingar som är mest framträdande i ett material. Genom en topikanalys är det möjligt att 

urskilja vilken typ av värderingar som författarna baserar sina argument på. Argumenten kan i 

sin tur vara till stor hjälp för att se i vilken riktning definitionen av begreppet hälsa är på väg 

och om det har retoriserats. De allmänna topikerna kommer främst att analyseras genom 

Perelmans teori och de specifika topikerna kommer främst att analyseras med hjälp av teorin 

av Mehrens och Viklund angående retorisering. Gabrielsens sätt att tolka de fyra 

topikförståelserna kommer att ge en bild av hur jag väljer att förstå och använda mig av 

topiker.  

 
                                                
9 Mehrens Patrik, "Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk kritik, Fischer Otto, Mehrens Patrik, Viklund Jon (red.), 
Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 70. 
10 En allmän topik är inte kopplad till något specifikt ämne utan berör generella ämnen såsom definitioner och 
jämförelser. Aristoteles räknade in 28 stycken topiker till de allmänna topikerna.  
11 En specifik topik är till skillnad från en allmän kopplad till ett specifikt ämne. Exempel på dessa är topiker 
som smak, pris, doft eller färg, under rubriken frukt. Då dessa topiker är i princip oändliga angav Aristoteles 
inget specifikt antal för dessa.  
Mehrens 2014, s. 70.  
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 3.1.1 Topikbegreppet enligt Chaïm Perelman 

 

Chaïm Perelman presenterar en teori gällande argumentation vilken går att tillämpa på 

topikbegreppet. Han menar att det finns två utgångspunkter för en argumentation där den 

första utgår ifrån sanningar och fakta, vilka Perelman benämner som verkligheten. Den andra 

utgångspunkten utgår ifrån vad publiken föredrar och kan uttryckas genom exempelvis 

värderingar och förhållningssätt. Dessa värderingar och förhållningssätt konkretiseras därefter 

i allmänna topiker. Perelman benämner dessa topiker med den latinska termen loci. Han 

menar att loci har som funktion att presentera allmänna värderingar och förhållningssätt som 

människor inom en kultur tar för givna. Perelman innefattar sex loci till det han kallar 

allmänna loci. Dessa är alla direkt kopplade till kulturella värderingar. De sex loci utgörs av 

 

1. Kvalitets-loci, vilket innebär argument för något specifikt och unikt.  

2. Kvantitets-loci, vilket innebär argument för något som gynnar de flesta.  

3. Turordnings-loci, vilket innebär argument där det redan befintliga prioriteras över det 

möjliga och en orsak förklarar en konsekvens.  

4. Existens-loci, vilket innebär argument där det som redan existerar prioriteras över det som 

endast är möjligt.  

5. Väsens-loci, vilket innebär argument som bäst representerar gruppens väsen.   

6. Person-loci, vilket innebär argument som gynnar en persons värdighet.  

 

Genom att analysera loci i ett material är det möjligt att urskilja vilka loci som är mest 

representerade och därmed torde vara viktigast för argumentationen.12 I denna uppsats 

kommer jag därför analysera de loci som berörs mer eller mindre hos PT-Fia i jämförelse 

med hur de berörs i antologin Hälsa och livskvalitet. Dessa loci utgörs av kvalitets-loci, 

kvantitets-loci, turordnings-loci, väsens-loci och person-loci. 

 

 3.1.2 Topikförståelser enligt Jonas Gabrielsen  

 

Jonas Gabrielsen har beskrivit det komplexa topikbegreppet genom att ringa in fyra 

grundläggande förståelseramar inom vilka topikbegreppet har förståtts. Hans förhållningssätt 

                                                
12 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, översättning Mats Rosengren, Ödåkra: Retorikförlaget 2013, s. 55-56.   
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till topikerna ger mig en möjlighet att förtydliga hur jag använder och förstår topikbegreppet i 

denna uppsats. 

 

Gabrielsen menar att det finns två huvudsakliga sätt att förstå topikerna på - en 

innehållsinriktad samt en forminriktad. Dessa varianter att förstå topikerna ses som analytiska 

tillvägagångssätt och har som syfte att systematiskt kunna se vilken typ av genre en talare 

utgår ifrån i en argumentation, eller hur urvalsprocessen för en talare har gått till om 

vederbörande återanvänder ett material.13 De två varianterna att förstå topikerna på utesluter 

därmed inte varandra utan går snarare in i varandra. Gabrielsen kopplar fyra stycken mer 

preciserade vinklar till de två huvudsakliga förståelserna. Under den innehållsinriktade 

förståelsen innefattar Gabrielsen en heuristisk samt en kollektiv förståelse av topikerna. Den 

heuristiska topikförståelsen innebär ett sätt att använda samtliga topiker. Ramen för den 

heuristiska topikförståelsen utgör nämligen den del av topikläran som innefattas av inventio. 

Då inventio fungerar som en mall där nya argument kan upptäckas leder det till att det 

heuristiska sättet att använda sig av och förstå topiker på omfattar samtliga topiker. Under det 

kollektiva sättet att förstå och tolka topiker på placeras den del av topikläran som utgörs av 

elocutio. Elocutio hjälper till att forma redan befintliga argument, istället för att upptäcka nya. 

Topiker som återanvänds placeras därför under det innehållsinriktade sättet att förstå dem på, 

detta då de formar redan befintliga topiker genom troper och figurer.14  

 

Det andra huvudsakliga sättet att förstå topiker på, det formmässiga, delar Gabrielsen in i en 

inferentiell samt en kognitiv förståelse. Till ramen för den inferentiella synen hör de topiker 

som skapar en struktur i argumentationen.15 Detta skiljer sig från grundtanken om att topiker 

utgör en plats att ”finna” argument på. Exempel på dessa strukturer är Aristoteles sätt att se på 

skillnader, likheter, orsaker, definitioner och konsekvenser.16 Gabrielsen menar att det som 

placeras under den inferentiella topikförståelsen liknar Aristoteles definition av koinoi topoi 

och de 28 argumentationsformerna.17 Topiker inom den inferentiella ramen är väsentliga för 

att bland annat kunna bygga enthymem då de genom exempelvis skillnader och likheter, eller 

                                                
13 Mehrens 2014, s. 73.  
14 Mehrens 2014, s. 72.  
15 Mehrens 2014, s. 73. 
16 Lindqvist Grinde 2008, s. 138-148.  
17 Mehrens 2014, s. 73. 
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definitioner av argumenten, gör det möjligt för en slutsats att dras. Dessa topiker är således 

allmänna topiker som hör till saken.18 

 

Tyvärr finns det inte utrymme att analysera samtliga förståelseramar i denna uppsats vilket 

leder till att jag inte kommer att analysera mitt material genom en inferentiell förståelseram. 

Detta då jag har funnit det tydligare att hitta betydelsefulla skillnader i materialen genom de 

andra förståelseramarna.  

 

Den kognitiva topikförståelsen utgörs av ett sätt att använda topiker på som är abstrakt. Detta 

till skillnad från de andra som kan ses som praktiska verktyg. Gabrielsen menar att de topiker 

som hör till den kognitiva förståelseramen kan liknas vid doxa och vår uppfattning kring 

något. Fokus för topiker som innefattas i denna förståelse innebär en förmåga att kunna tänka 

i form av platser för att därefter se vad människor inom en kultur har för gemensamma 

värderingar i form av grundprinciper, åsikter och känslor.19 I uppsatsen kommer topiker 

kopplade till den kognitiva förståelseramen användas genom en jämförelse i hur materialen 

uttrycker principer, åsikter och känslor. Författarna till antologin Hälsa och livskvalitet och 

PT-Fia får således representera principerna, åsikterna och känslorna bland folket från deras 

respektive tid.  

 

3.2 Retoriseringen av enskilda begrepp enligt Mehrens och Viklund 

 

Teorin om processen då ett begrepp retoriseras behandlas i Patrik Mehrens och Jon Viklunds 

artikel ”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”. I artikeln skriver författarna 

om hur retorisering sedan mitten av 1900-talet har använts för att beskriva förändringar i 

språkbruket. Retorisering är ett svårdefinierat begrepp som kan komma att tolkas olika 

beroende på författaren. Gemensamt för de flesta tolkningar är dock att retorisering innebär 

att ett begrepp associeras med något mer än vad det gjorde tidigare. Detta innebär att 

begreppet i fråga går att använda i flera sammanhang än tidigare och ger utrymme till att 

nyttjas i nya situationer, vilket ger begreppet en ny argumentativ orientering. Den nya 

orienteringen innebär i sin tur att vårt sätt att tolka, förstå och använda ett begrepp 

förändras.20  

                                                
18 Lindqvist Grinde 2008, s. 138-148.  
19 Mehrens 2014, s. 73.  
19 Mehrens & Viklund 2013, s. 54.  
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Mehrens och Viklund illustrerar sin teori i form av att applicera den på begreppet ”folk”. De 

beskriver hur ”folk” genomgår en retorisering under 1800-talet då begreppet gick från att stå 

för en folkkultur till att delas upp i två läger genom en borgerlig kultur och det traditionellt 

folkliga. Intresset för vad det traditionellt folkliga egentligen stod för blev mer intressant då 

det stod för något nytt och odefinierat. Retoriseringen är en generell förändring i hur vi 

använder oss av och tolkar ett begrepp, den ger även begreppet nya värderingar. 

Retoriseringen handlar således inte om plötsliga omkullkastningar av ett begrepp, utan snarare 

nya sociala mönster som med tiden växer fram.21 När ett begrepp får nya förutsättningar, kan 

det representera något mer än tidigare i en argumentation och kan urskiljas genom en 

topikanalys (se 3.1). Om fler topiker kan kopplas t och ill begreppet får det nya 

argumentationsmöljligheter i en diskussion - vilket enligt Mehrens och Viklund är en typ av 

retorisering.22  

 

I Mehrens och Viklunds exempel folk kom nya topiker att kopplas till begreppet genom de 

nya förutsättningarna som skapades för begreppet i samband med den franska revolutionen. 

Från att ”folk” användes som något negativt, började nu andra positiva faktorer växa fram 

som en motståndskraft, framför allt inom politiken och konsten. Folkvisan och folksagan är 

exempel på uttryckssätt för dessa motståndskrafter. De var positiva krafter som kom från 

folket – krafter som den stora massan av invånare skapade tillsammans. Folk representerade 

idag istället något som hade möjlighet att påverka, förändra och göra uppror, likt ett kollektiv. 

”I folkets namn” tog nästan över begreppet ”I Guds namn” och folket utvecklades till något 

som var värt att strida, kämpa och kriga för. Den postrevolutionära eran gav därför nya 

förutsättningar för begreppet folk, vilket innebar att begreppet hade retoriserats. I retoriska 

termer kan vi förklara detta med att be  greppet folk blev bärare av ytterligare topiker såsom 

konst, politik och kulturell identitet.23   

 

När ett begrepp, i Mehrens och Viklunds fall ”folk”, används i nya sammanhang associeras 

det med och blir bärare av nya topiker i form av värderingar, tankesätt eller sociala mönster. 

Förändringarna innebär att begreppet genomgår en betydelseförskjutning och en retorisering. 

                                                
21 Mehrens & Viklund 2013, s. 54.  
22 Mehrens & Viklund 2013, s. 62.  
23 Mehrens & Viklund 2013, s. 57.  
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Retoriseringen kan vara olika stor, beroende på hur stor betydelseförskjutningen är. Graden av 

retorisering menar Mehrens och Viklund att man kan analysera genom tre kategorier.   

 

1. Den kvantitet av nya topiker som kan kopplas till begreppet ifråga, vilka styr hur vi ser 

på och tolkar begreppet.  

2. Kvantiteten av de egenskaper vi låter de nya topikerna representera.  

3. De nya förutsättningarna som de nya betydelserna ger i en argumentation.  

 

De två första punkterna är beroende av varandra. Den första blir betydelsefull genom den 

andra och viceversa, detta då de behandlar samma princip; att det går att associera ett högre 

antal topiker till begreppet. De båda punkterna är kvantitetsbaserade och ger ett ökat intresse 

för begreppet. Den tredje punkten innebär att begreppet går att använda i fler sammanhang än 

tidigare.24  

 

Retorisering kan enligt Mehrens och Viklund även urskiljas med hjälp av motsatsord. Genom 

att analysera hur motsatsordet beskrivs är det möjligt att avgöra vilka topiker som är relevanta 

för begreppet.25 Samtliga av dessa tankar kommer att återkomma i denna uppsats genom en 

applicering av dem på begreppet hälsa. Detta för att urskilja om de specifika topikerna kan ha 

kommit att förändras i PT-Fia’s sätt att argumentera och om den eventuella förändringen har 

kommit att förändra begreppet hälsas argumentativa orientering.  

 

4. Tidigare forskning  

 

Hälsodebatten är en stor fråga i vårt samhälle idag dit nya källor och uttryckssätt frekvent 

tillkommer till debatten. Uttryckssätten är många och varierande. World Health Organization, 

hädanefter benämnt som WHO, definierade begreppet hälsa år 1948 i ett uttalande genom 

meningen ”ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller svaghet”. Då uttalandet ansågs vara näst intill ouppnåeligt kom 

definitionen så småningom att förändras i folkmun. Den vanligaste definitionen av hälsa idag 

är därför ”frånvaro från sjukdom”.26 

 

                                                
24 Mehrens & Viklund 2013, s. 63.  
25 Mehrens & Viklund 2013, s. 67.  
26 Ola Sigurdson, Centrum för kultur och hälsa, Kultur och Hälsa, Göteborgs Universitet, Göteborg 2014 s. 31.   
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Den tidigare forskningen kring hälsa är för omfattande för att jag ska kunna ge en rättvis 

överblick av den i detta arbete. Jag har därför istället valt att redogöra för några av de 

infallsvinklar som är viktigast för just denna uppsats. Jag berör därför tidigare forskning 

kopplat inom hälsa och humaniora, där begreppets definition samt tidigare 

användningsområden sätts i fokus.  

 

Inom humaniora finns det mycket forskning kring ämnet hälsa. Forskningen benämns som 

”Humanistisk och samhällsvetenskaplig hälsoforskning” vilket också är namnet på ett stort 

nordiskt företag som fokuserar på just det. Forskningen berör bland annat etiska regler inom 

hälsa, hur register bör hanteras, hur etiskt det egentligen är med genteknik, hur miljö kan 

påverka hälsa och mycket mer. En av de forskare som har betytt mest för forskningen kring 

hälsa inom humaniora är Karin Johannisson. Hon har analyserat hur samhällsförändringar 

påverkar människan fysiskt som psykiskt,27 och har även forskat kring medicinens historia. I 

sin forskning kommer Johannisson fram till att det finns tre typer av forskning kring historien 

för hälsa. Den första behandlar forskning om medicinhistorisk verksamhet, den andra kring 

social medicinhistoria, den tredje inriktningen handlar om kritisk medicinhistoria.28 Det finns 

således en hel del forskning om hälsa som berör dessa sammanhang.29 

 

Det har även utförts forskning kring begreppets betydelse och dess innebörd, dock inte i så 

stor utsträckning. Ett betydelsefullt namn inom denna typ av forskning kring begreppet hälsa 

är Ola Sigurdson. Sigurdson forskar vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid 

Göteborgs Universitet och har skrivit en bok som handlar om hur hälsa betyder något mycket 

mer än bara ”frånvaro från sjukdom”. Sigurdson styrker sina uttalanden genom att jämföra 

begreppet hälsa med begreppet kultur, där han kommer fram till att det är svårt att ge en exakt 

definition av begreppet hälsa då det i likhet med begreppet kultur är individuellt för 

människor. Ett av Sigurdsons exempel på detta baseras på en sjuk individ som får tillgång till 

musik. Sigurdson menar att om den sjuke har en stor kärlek till musik sedan innan och sedan 

får höra sitt favoritband när den är som sjukast, kan musiken få vederbörande må bättre. Den 

får nödvändigtvis inte individen att bli fysiskt friskare men kan alltså vara ett hjälpmedel för 

                                                
27 Uppsala Universitet, Karin Johannisson, http://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX1497 (14/2-2016). 
28 Gunnar Bjursell, Lotta Vahlne Westerhäll (red), Gunilla von Bahr, Christina Doctare, Erland Hjelmquist, 
Karin Johannisson, Even Ruud, Ola Sigurdson, Töres Theorell, Sven-Olov Wallenstein, Peter Währborg, Gunnar 
Bjursell, Lotta Vahlne Westerhäll, Kulturen och hälsan: essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och 
hälsans bestånd, Karin Johannisson ”Kultur och hälsa: Två besvärliga begrepp” s. 18.  
29 Sigurdson 2014, s. 20. 
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att skapa ett lugn, vilket indirekt får den sjuke individen att ändå må bättre. Genom detta 

exempel menar Sigurdson att hälsa bör vara mer än bara ”frånvaro från sjukdom”. Hälsa är 

enligt honom inte heller något negativt begrepp utan snarare ett begrepp som baseras på 

välbefinnande.30 Dessa parametrar leder oss således något närmre WHO’s definition av 

begreppet hälsa.  

 

En annan del av den tidigare forskningen kring hälsa handlar om hälsopromotion. 

Hälsopromotion är ett begrepp som definierades år 1986 vid den internationella konferensen 

Ottawa Charter Health Promotion. Begreppet utgör en utveckling av hälsobegreppet och 

syftar till den förmågan hos människor att kunna öka kontrollen över vår hälsa. Genom en 

ökad kontroll och ett aktivt och produktivt liv, ska människan kunna uppnå välbefinnande och 

livskvalitet. En av de som kom att utveckla innebörden av hälsopromotion är den amerikanske 

professorn i medicinsk sociologi - Aaron Antonovsky. Antonovsky stärker tesen kring 

”enpowerment” det vill säga egenmakt när det kommer till hälsa och hälsopromotion. Han 

menar att det finns tre vitala punkter för att en individ ska kunna besitta makt över sin egen 

hälsa; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky benämner dessa som 

”KASM”. Tanken är att det behövs en ”känsla av sammanhang” för att människan ska må bra 

och vara både psykiskt och fysiskt hälsosam.31 I forskningen om hälsopromotion kan vi 

följaktligen se att det finns ett flertal infallsvinklar kring hälsa, som alla går att koppla till 

hälsodiskursen i någon form.  

 

I en avhandling utkommen år 2002 skriven av Peter Korp vid Göteborgs Universitet beskrivs 

en utveckling av hälsopromotion och hälsobegreppet. Korp menar att det sedan 1980-talet har 

skett en utveckling av hälsas betydelse som har gett en bredare syn på begreppet, han menar 

att hälsopromotion är en helhetsbild av hälsa, samt att en ny folkrörelse för hälsa har skapats. 

Detta då universitet och högskolor har tagit fram ett flertal utbildningar som i någon form är 

kopplade till hälsa. Inriktningarna är varierande vilket även det speglar det breddade 

användningsområdet för begreppet. Många av dem har inte huvudfokus på träning och kost 

utan fokuserar snarare på det mer filosofiska tolkningen av begreppet vilket enligt Korp 

styrker det breddade användningsområdet.32 Exempel på filosofiska tolkningar är några av de 

                                                
30 Sigurdson 2014, s. 31.   
31 Landstinget i Sörmland, Definitioner och begrepp, http://www.landstingetsormland.se/Paverka-
sjalv/Folkhalsa/Definitioner-och-begrepp/ (14/2-2016).  
32 Korp Peter, Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen 2002, Hälsopromotion: en sociologisk studie av 
hälsofrämjandets institutionalisering, 2002 s. 12. 
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kursbeskrivningar som finns för de nya inriktningarna - ”Naturens medicin – friskvård med 

alternativmedicin” vilken går på Nordens folkhögskola, Biskops-Arnö. Beskrivningen av 

kursen lyder ”... studerar de synsätt på hälsa, kropp och psyke som finns inom olika kulturers 

naturmedicin ...”33 beskrivningen avslutas sedan med ”... Du får öva dig i att leda grupper. 

Människokroppen, naturmedicin, massage, frigörande dans, meditation och yoga.”34 Korp 

menar således att vår kultur har influerats av andra kulturer vilket därmed har breddat 

användningen av begreppet. I takt med universitet och högskolor erbjuder nya utbildningar 

kopplade till hälsa har även nya yrken skapats. Tillsammans speglar dessa faktorer enligt 

Korp hur vi ser och använder oss av begreppet hälsa.35 Han menar att det ”sociala” inom hälsa 

får ta större plats och att hälsa har blivit mer individanpassat än tidigare.36 

 

Korp menar att hälsa har blivit mer tvärvetenskapligt och att det går att finna ett utbrett 

intresse för beteendevetenskapliga faktorer. Han skriver ”Det är ingen tvekan om att den 

svenska folkhälsodebatten och den politiska retoriken inom hälsoområdet har svängt från 70-

talet och fram till idag.”37 Han beskriver även hur förändringen inte är unik för Sverige utan 

finns i många andra kulturer runt om i världen. Det finns ett ökat intresse för folkhälsa och 

folkhälsofrågor sedan 1980-talet. Han beskriver även hur många av de nya begreppen som 

används och går att koppla till hälsa inte heller har definierats riktigt,38 vilket kan vara en av 

anledningarna till att det är svårt att veta vad som innefattas i begreppet hälsa generellt.   

 

Sveriges utbildningsradio (UR) har gjort ett program med namnet UR Samtiden – Välfärd och 

hälsa, Folkhälsa och välfärd förr och nu. Sammanfattningsvis handlar programmet om hur 

folkhälsan har förändrats genom tiderna. De beskriver även vilka anledningar som finns för 

att den har förändrats. I programmet talar man mer om faktiska sjukdomar än om själva 

innebörden av begreppet hälsa vilket gör att programmet inte är så användbart för just detta 

arbete men de får dock fram en faktor som kan ses som relevant för mitt arbete. De beskriver 

att det som anses vara hälsosamt förändras kontinuerligt men förändringarna oftast baseras på 

tidigare riktlinjer,39 vilket förmodligen även bör gälla dess definition.  

                                                
33 Korp 2002, s. 119.  
34 Korp 2002, s. 120.  
35 Korp 2002, s. 119. 
36 Korp 2002, s. 120.  
37 Korp 2002, s. 125.  
38 Korp 2002, s. 125.  
39 Sveriges utbildningsradio UR.se, Ur Samtiden – Folkhälsa och välfärd förr och nu, 
http://urskola.se/Produkter/168379-UR-Samtiden-Valfard-och-halsa-Folkhalsa-och-valfard-forr-och-nu (10/5-
2016).  
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Enligt Nationalencyklopedin beskrivs hälsa som ” ... ett svårdefinierat begrepp vars betydelse 

är vidare än frihet från sjukdom.” Ett tillstånd som innebär att personen ifråga fysiskt, 

psykiskt och socialt.40   

 
Definitionen från Nationalencyklopedin, Sigurdson och Korp har fått med många relevanta 

punkter kring begreppet hälsa när det kommer till dess definition samt dess 

användningsområden. Det finns även många andra som har ta är dessutom bara exempel på 

individer som har bidragit till hälsoforskningen. Forskningen kring hälsa är ett stort och ämne 

som många har försökt att et finns för mycket forskning kring hälsa i stort för att det ska få 

plats i eller vara relevant för denna uppsats. Anledningen till att jag har valt just dessa 

personer är för att de har riktat in sig på just definitionen av hälsa och inte ”vad som är 

hälsosamt eller inte”. Den tidigare forskningen för begreppet är intressant och innehåller 

många relevanta parametrar för begreppets definition. Det finns dock en faktor som min 

undersökning kan bidra till och fördjupa ytterligare; detta i form av ett djupare perspektiv av 

kopplingen mellan hälsa och psykiskt välmående. Ett perspektiv som undersökningen 

kommer att visa har blivit allt vanligare och som har utvecklats till ett socialt begrepp för vår 

kultur idag.   

 

5. Avgränsningar   

 

I uppsatsen kommer jag att göra avgränsningar för att kunna gå djupt in på mitt material. 

Trots att hälsodebatten berör hela världen är materialet i denna uppsats avgränsat till Sverige. 

Det vore intressant att studera andra typer av material och material som sträcker sig till andra 

länder. Det vore även intressant att göra en undersökning med material som täcker en större 

del av tidsperioden. På grund av denna uppsats omfång kommer jag dock att avgränsa mig till 

det utvalda materialet och istället fokusera på att ge en rättvis och speglande bild av det. 

Anledningen till att materialets form skiljer sig från de två tidpunkterna är tillgången till 

internet som kom under tidigt 1980-tal. Sedan dess uppkomst i Sverige har användningen ökat 

enormt och år 2015 har hela 93 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet.41 Vi 

använder internet för nöjes skull, vi använder det i skolor och universitet för 

informationsinhämtning och vi använder det i arbetslivet. Det är därför rimligt att internet kan 
                                                
40 NE.se, Hälsa, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hälsa (14/2-2016).   
41 Kulturrådet, Kulturen i siffror, 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf (28/1-2016).  
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ha en stor inverkan på hur det svenska folket uppfattar begrepp och språkliga termer. Av 

denna anledning utgörs uppsatsens material från 2015 av en internetkälla, nämligen 

hälsobloggen PT-Fia. Att materialet utgörs av just en blogg är för att ge en folklig bild av 

begreppet hälsa. En blogg är ett utmärkt exempel på en informationskälla med möjlighet att 

ge ut mycket information men som samtidigt kan bibehålla en lättsam och kravlös relation till 

hälsa för läsarna.   

 

6. Presentation av material  

 

 6.1 Hälsa och livskvalitet  

 

Antologin Hälsa och livskvalitet är utgiven år 1976. I antologin berör författarna Ulf Ivarsson, 

Kjell E. Johanson, Margaretha Lööf-Johansson, Gösta Tibblin och Nils Östby temat hälsa. 

Antologin är utgiven i samarbete med Svenska Frisksportsförbundet och är skriven på ett 

pedagogiskt sätt. Syftet är att agera studiebok, idéskrift eller praktisk handling och den 

rekommenderas till både studiecirklar och enskilda individer. Den är indelad i två delar där 

den första berör fakta, argument och praktiska råd och den andra perspektivet på 

hälsodebatten. Författarna vill skapa debatt kring hälsa och ge ett helhetsperspektiv på dess 

definition.42 Dessa faktorer gör tillsammans att antologin är ett representativt material för sin 

tidsperiod. Antologin utgår ifrån fakta och material från WHO. I det första kapitlet nämner 

författaren Kjell E. Johanson att antologins titel ”Hälsa och livskvalitet” är ambitiös och att 

författarna är medvetna om att allt som innefattas i begreppet ”Hälsa och livskvalitet” inte 

berörs.43 Dock är urvalet ett exempel på vilka faktorer som författarna upplever som viktigast 

för begreppet, vilket leder till att det inte är ett problem för denna undersökning att författarna 

har gjort ett urval, utan snarare något som hjälper undersökningen. Antologin passar således 

utmärkt och uppfyller de krav för en analys enligt Mehrens och Viklunds teori gällande 

retorisering av enskilda begrepp.  

 

6.2 PT-Fia 

 

Sofia Sjöholm, PT-Fia, driver en av Sveriges största bloggar inom kategorin ”hälsa, sjukvård 

och handikapp”. Sofia Sjöholm har själv varit utbränd och lägger därför stort fokus i sin blogg 

                                                
42 Ivarsson 1976, s. 7-8.    
43 Johanson 1976, s. 13.  
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på att må bra psykiskt. Hennes blogg, www.PT-Fia.metromode.se, når cirka 2966 besökare i 

veckan. Bloggen fokuserar på helheten inom hälsa istället för att gå in på specifika dieter.44 

Med detta i åtanke är PT-Fia ett representativt exempel på hur en bloggare inom området 

hälsa kan uttrycka sig. De åtta inlägg jag har valt att analysera är utvalda då de representerar 

PT-Fia’s tillvägagångssätt för att definiera begreppet hälsa på ett bra sätt. Blogginläggen visar 

en representativ bild av vilka topiker PT-Fia associerar till begreppet. Samtliga blogginlägg 

jag har valt ut är publicerade under år 2015, detta för att analysen skall baseras på en så 

uppdaterad blid som möjligt av hälsobegreppet. Jag spåra eventuella betydelseförskjutningar 

och se om hälsa har laddats med fler betydelser och värderingar än i tidigare användningar. 

Samtliga av de blogginlägg som analyseras finns i bilaga 1.  

 

7. Analys av material 

 

Antologin Hälsa och livskvalitet har en tydlig indelning där läsaren så tidigt som i 

innehållsförteckningen får en kännedom om vilka faktorer författarna tycker är viktigast för 

begreppet, detta genom kapitelindelningen. Antologin är uppdelad i två delar där den första 

delen berör fakta, argument och praktiska råd, den andra berör perspektivet på hälsa samt en 

debatt. Författare utgår inte ifrån att läsarna har så mycket kunskap inom området hälsa 

tidigare vilket innebär att den retoriska situationen kräver att kunskap ges ut. Detta leder till 

att författarna utförligt beskriver strukturer och principer för begreppet. Texterna i antologin 

är genomgående informativa och baseras på konkreta fakta. De innehåller diagram, tips för 

kosthållning samt träningsscheman. Av dessa faktorer kan vi redan nu se att antologin Hälsa 

och livskvalitet har en relativt strikt relation till begreppet hälsa men som alltså kan grunda sig 

i den retoriska situationen.  

 

Även PT-Fia har en indelning i sin blogg, vilken utgörs av kategorier för de teman hon 

behandlar. Exempel på dessa kategorier är ”Träningsglädje”, ”Dagens påminnelse”, 

”Glutenfritt”, ”Lunch och middag” och ”Veckans utmaning”. Kategorierna i bloggen är inte 

lika tydligt organiserade som de är i antologin Hälsa och livskvalitet utan går mer in i 

                                                
44 Bloggportalen, ”PT-Fia – En viktig hälsoblogg om en sund livsstil”, 
http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=135791, (4/6-2015).  
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varandra, detta kan vi urskilja genom att inlägg från olika kategorier använder gemensamma 

hashtags.45   

 

Innan jag går in på analyserna om hur materialen skiljer sig ifrån varandra är det relevant att 

visa hur materialen liknar varandra. Både Hälsa och livskvalitet och blogginläggen från PT-

Fia ger en helhetssyn på begreppet hälsa. Anledningen att jag tolkar deras förhållningssätt till 

hälsa som en helhetssyn är för att de båda beskriver hälsa utifrån flera perspektiv. De 

fokuseras således inte bara på ett perspektiv, som exempelvis kost eller kroppsideal utan tar in 

fler perspektiv. De båda materialen har även andra faktorer som liknar varandra, exempelvis i 

form av synen på träning och kost. Ett exempel är synen på återhämtning och vila. Både 

antologin och bloggen benämner detta som mycket viktigt.46 De båda nämner även relevansen 

av att lägga mål om kost och träning på sin egen nivå.47 Det finns dock en skillnad i 

uttryckssätten för de gemensamma faktorerna i materialen, vilket jag kommer att belysa i 

analysen.  

 

7.1 Analys enligt Chaïm Perelmans teori 

 

Perelmans teori gällande argumentation går att tillämpa genom en topikanalys. Genom 

topikanalysen kan vi därefter se om det har skett en eventuell retorisering (se 3.2).  Perelmans 

teori innebär att det finns två utgångspunkter för en argumentation. Den första utgår från 

sanningar och fakta och den andra från vad publiken föredrar. Resultaten från materialen 

skiljer sig från varandra. I antologin Hälsa och livskvalitet ligger stort fokus på den första 

utgångspunkten - sanningar och fakta. Exempel på detta är det stora fokus som läggs på vad 

individen inte skall göra för att vara hälsosam. Detta bevisas exempelvis i antologins fjärde 

kapitel om ”Snask och drycker” genom stycket ”...Är man sugen och småäter mellan målen är 

det ett tecken på att man inte äter som man ska.” Fortsättningen på stycket utgör ett bevis på 

hur författarna använder sig av orsaker för att förklara konsekvenser, vilket är grunden för 

turordnings-loci som är en del av den andra utgångspunkten enligt Perelman. ”...Det som man 

stoppar i sig blir det som finns mest tillgängligt. Med andra ord det som säljs i kioskerna.”48 

Informationen gällande riskerna med att småäta får en konsekvens i form av att man enligt 

                                                
45 En ”hashtag” är ett sätt att koppla ett material till internet. Genom att göra en hashtag (#) kan andra personer 
gå in och se det material som är kopplat till just den hashtagen.  
46 Östby 1976, s. 71. PT-Fia Blogginlägg 8, ”Dagsformen”.  
47 Östby 1976, s. 107. PT-Fia Blogginlägg 5 ”Gå ner i vikt?”.  
48 Lööf-Johanson 1976, s. 57.  
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författarna istället köper något sött ifrån kioskerna. Turordnings-loci får ta en relativt stor 

plats i argumentationen hos Hälsa och livskvalitet. Ytterligare exempel på hur turordnings-

loci visar sig i argumentationen finns i kapitlet ”Mat och hälsa”, ”Det är mycket angeläget att 

fettinnehållet i maten minskas för att vi ska komma till rätta med en del av de problem som 

tidigare nämnts, bl. a hjärt-kärlsjukdomarna och fetman.”49 I exemplet menar författarna att 

hjärt-kärlsjukdomarna och fetman är en konsekvens av orsaken att fettinnehållet i maten är för 

högt.  

 

Ett ytterligare exempel på turordnings-loci finns i kapitel sju, ”Drogerna, individen och 

samhället”. I kapitlet beskriver författaren problematiken med tobak och droger. Kapitlet 

fokuserar på farliga sjukdomar och de negativa konsekvenserna som kan uppstå om 

människor fortsätter att använda sig av tobak eller droger. Trots att texten inte innehåller 

mycket facktermer utan snarare är skriven med en låg stilnivå, genus humile, är det faktum att 

argumentationen är baserad på turordnings-loci en anledning till att texten ändå uppfattas som 

strikt. Antologin är informativ, beskrivande och innehåller många riktlinjer angående rätt och 

fel vilka ofta utgörs av turordnings-loci. Turordnings-loci är således vanligt förekommande i 

antologin, men används mer sällan hos PT-Fia. En anledning till detta kan vara att PT-Fia 

argumenterar för att man skall befinna sig i nuet i en annan utsträckning. Ett exempel på detta 

finns i inlägg 1, ”Dagens påminnelse”. I inlägget beskriver PT-Fia situationen gällande 

nyårslöften och hopp om nya livsstilar som ofta uppstår efter nyår. Hon tipsar om att inte 

tvinga sig själv till att starta med allt på en gång utan snarare ta det lite i sänder. Hon skriver 

även i samma inlägg att vi borde prioritera vad som är mest relevant för stunden för att vi 

skall nå våra målbilder. Hon menar att allt kanske inte är viktigt just nu. Inlägget visar på hur 

PT-Fia lägger större vikt vid argumentationer kopplade till väsens och person-loci, och att 

hon inte använder sig av turordnings-loci i samma grad som Hälsa och livskvalitet gör.  

 

Vidare kan vi se ytterligare exempel på hur PT-Fia argumenterar med väsens-loci. Detta 

genom de nya uttryckssätten och argumentationsformer som har uppkommit genom topiken 

psykiskt välmående. Uttrycksformerna baseras på en tanke om ett inre lugn vilket således 

representerar ett psykiskt välmående. För att nå detta inre lugn förespråkas metoden yoga. Ett 

exempel på detta finns i inlägg 8, ”Dagsformen”. PT-Fia beskriver hur hon uppskattar yoga, 

att den får henne att känna sig lugn. Hon uppmanar även läsarna att våga stressa av. Inlägget 

                                                
49 Lööf-Johanson 1976, s. 36.  
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utgör argument som är baserade på väsens-loci då de innebär att PT-Fia menar att yoga är en 

metod att nå ett inre lugn, som alltså bäst representerar psykiskt välmående enligt henne. Ett 

ytterligare exempel på argument baserat på väsens-loci finns hos PT-Fia i inlägg 3, ”Sjukt 

hälsosam”. I inlägget uppmanar hon läsarna att ha en okonstlad relation till hälsa för att må 

bra psykiskt. Argumenten kopplade till väsens-loci tenderar därför att ge hälsa nya 

möjligheter inom en argumentation, vilket innebär att begreppet får en ny argumentativ 

orientering.  

 

Det går att hitta ett flertal exempel på PT-Fia’s användning av person-loci. Detta i 

blogginlägg nummer 8, ”Dagens bikt”. I inlägget låter PT-Fia läsaren själv uttrycka sig och få 

ett personligt svar från henne eller en stöttande kommentar från andra läsare. Inlägget ger 

möjlighet för läsarna att känna sig personligen sedda vilket utvecklar deras syn på sin egen 

värdighet. Genom inlägg som dessa visar PT-Fia att hon lägger större fokus på ett 

individanpassat välmående vilket ökar användandet av person-loci. Att inlägget ”Dagens 

bikt” dessutom är ett återkommande koncept i bloggen visar också på hur PT-Fia hanterar det 

som ett väsentligt loci.  

 

Användandet av kvantitets-loci är inte lika högt hos PT-Fia som det är i Hälsa och 

Livskvalitet. Genom PT-Fia’s grundvärdering av att lyssna på sin egen kropp, faller råden 

som skall beröra ”den stora massan av folk”, det vill säga de råd som tillhör kvantitets-loci, 

något åt sidan. I Hälsa och livskvalitet finns däremot en hel del exempel på tillfällen då 

kvantitets-loci används. Ett exempel på detta är i kapitlet om snask och drycker. Lööf-

Johanson beskriver hur det är önskvärt att både barn och vuxna undviker snask. Vidare 

utvecklar hon sin tanke genom att förklara att det kan vara svårt att undvika snask men att 

man skall begränsa konsumtionen av det till vissa dagar.50 Även om antologin liknar PT-Fia 

på så vis att författarna menar att man kan äta snask ibland, skiljer sig uttryckssättet mellan de 

två materialen. Antologin Hälsa och livskvalitet baseras på en regel, att inte äta snask. Regeln 

kan brytas någon gång i veckan om det är nödvändigt. Med andra ord utgår den från ett slags 

förbud, som någon gång i veckan kan brytas. När förbudet bryts blir det som ett misslyckande 

för läsaren. PT-Fia däremot utgår inte från detta förbud. Hon menar återigen att man skall 

lyssna på sin kropp och att det är helt okej att äta en godisbit ibland. Hos PT-Fia blir således 

inte godisbiten ett misslyckande utan ett steg för att kunna upprätthålla en långsiktigt 

                                                
50 Lööf-Johanson 1976, s. 58. 
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hälsosam livsstil. Uttryckssätten är en faktor som visar på en påtaglig skillnad hos de olika 

materialen.  

 

Hälsa och livskvalitet baseras således i hög grad på den första utgångspunkten gällande 

sanningar och fakta men när den andra utgångspunkten gällande vad publiken föredrar 

används, baseras argumenten på turordnings-loci. PT-Fia fokuserar i högre grad på den andra 

utgångspunkten, vad publiken föredrar och använder ofta argument baserade på kvalitets-loci, 

väsens-loci och person-loci. 

 

7.2 Analys baserat på Jonas Gabrielsens topikförståelser   

 

Det går att utgå ifrån Gabrielsens tankar angående de fyra förståelseramarna för att analysera 

materialen. Det första sättet att förstå topikerna som hör till innehållsinriktade 

huvudförståelsen, innebär en heuristisk förståelse. I Hälsa och livskvalitet är det inte möjligt 

att urskilja vilka topiker som kan vara nya då antologin utgör den första utgångspunkten för 

en definition av begreppet i denna uppsats. Det är dock möjligt att göra en redogörelse av 

vilka topiker som är mest framträdande. Johanson går igenom dessa användningsområden för 

hälsa vilka vi kan tolka som topiker i kapitlet om helhetssynen på hälsa. Johanson delar in 

dessa topiker i två klasser. Den första klassen är specifika och utgörs av topiker som individen 

själv kan påverka, dessa innefattas av de specifika topikerna hygien, tobak, alkohol, 

narkotika, sömnmedel, lugnande medel, mat, motion, sömn och vila.51 Topikerna som hör till 

den andra klassen är också specifika. Den utgörs av topiker som individen inte kan påverka 

ensam. De berör uppväxtförhållanden, skola, arbete, boendemiljö, kultur, fritid, jord, luft och 

vatten.52 Johansons definitioner innebär att den argumentativa orienteringen för hälsa utgörs 

av dessa användningsområden vilka vi alltså kan tolka som topiker. Det är i dessa 

sammanhang det går att argumentera med hälsa.   

 

Om vi jämför Hälsa och livskvalitets topiker med topikerna som berörs hos PT-Fia, är det 

möjligt att urskilja en tendens till en förändring. Först och främst associerar inte PT-Fia hälsa 

till alla dessa topiker. I de inlägg jag har valt ut vilka representerar hennes syn på hälsa och 

dess argumentativa orientering berörs inte topiker som hygien, tobak, alkohol, narkotika, 

sömnmedel, lugnande medel, uppväxtförhållanden, skola eller boendemiljö. Däremot 

                                                
51 Johanson 1976, s. 17.  
52 Johanson 1976, s. 18.  
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associerar PT-Fia den specifika topiken psykiskt välmående till hälsodiskursen i en högre 

utsträckning, detta genom att propagera för ”balans” och ”acceptans”. Psykiskt välmående 

berörs visserligen även i Hälsa och livskvalitet i form av topiken sömn och i viss mån topiken 

uppväxtförhållanden, men hos PT-Fia får topiken psykiskt välmående nya egenskaper i form 

av ”balans” och ”acceptans”. Dessa får dessutom ta mer plats i PT-Fia’s argumentation. Den 

heuristiska förståelseramen hjälper oss att notera de nya egenskaperna som alltså utgör 

topiken psykiskt välmående. Den ger även oss en bild av vad PT-Fia prioriterar och fokuserar 

på i sina blogginlägg. Hennes argument som utgör en heuristisk förståelse av topikerna utgörs 

således av topiklärans inventio och framhäver topiken psykiskt välmående i form av ”balans” 

och ”acceptans”.  

 

Den andra, kollektiva förståelsen vilken också placeras under det innehållsinriktade sättet att 

förstå topiker på berör hur ett argument formas. I Hälsa och livskvalitet är det som nämnt 

tidigare inte möjligt att göra någon jämförelse av hur topikerna har använts tidigare men det 

är möjligt att se på exempel hur de befintliga topikerna är uppbyggda. Antologins författare är 

sparsamma med att utsmycka språket genom troper och figurer. Den innehåller istället 

diagram och tabeller gällande tränings- och kostscheman. Ett exempel på en metafor finns 

dock i kapitlet gällande motion och hälsa, där Östby skriver ”Även Akilles hade en häl”.53 

Visserligen hade Akilles en häl men i sammanhanget innebär uttrycket att alla är dödliga och 

att det är en anledning till att läsarna skall vara uppmärksamma på eventuella skador 

relaterade till träning. Exempel på figurer finns sparsamt i form av parafraser. ”Kräv inte för 

mycket av deltagarna, särskilt om de är ojämna i färdigheter. Forcera inte.”54 och ”Motionen 

bör bli en del av livsmönstret, lika självklart som det är att borsta tänderna. Vi reflekterar inte 

över tandborstningen särskilt mycket. Lika självklart bör det vara att öva och träna sin kropp 

regelbundet.55 I dessa exempel säger Östby samma sak fast med andra ord, vilket innebär att 

han använder sig av en parafras.  

 

Hos PT-Fia kan vi se exempel på ett kollektivt sätt att förstå topiker på i fler sammanhang, 

detta genom troper som metaforer, hyperboler, erotema och figurer som parafraser och 

ellipser. Ett exempel på metafor kan vi se i blogginlägg 1, ”Dagens påminnelse”. I inlägget 

skriver PT-Fia att hon ”pepprar kalendern”. ”Pepprar” betyder givetvis inte att hon häller på 

                                                
53 Östby 1976, s. 98. 
54 Östby 1976, s. 100.   
55 Östby 1976, s. 102.  
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peppar på kalendern, utan står istället för att hon bokar in många aktiviteter. En ytterligare 

metafor hittar vi i inlägg 5, ”Gå ner i vikt?”. PT-Fia beskriver träningen som hennes kompis 

syster får rekommenderat till sig som en ”piska på”-träning. PT-Fia menar inte att hon tror att 

hennes kompis syster kommer ha någon som piskar på henne utan snarare att träningen är 

hård och inte accepterande. Ett exempel på hyperbol kan vi hitta i inlägg 5, ”Gå ner i vikt?”, 

detta genom uttrycket ”träna tills du spyr-mentalitet”. Den utformade träningen är troligtvis 

inte utformad så att kompisens syster skall träna tills hon spyr, vilket leder till att PT-Fia 

använder sig av en överdrift för PT-Fia att uttrycka att träningen är för hård. Vidare finns det 

ett flertal exempel på hur PT-Fia använder sig av retoriska frågor i form av erotema. Exempel 

på dessa retoriska frågor finner vi i inlägg 1, ”Dagens påminnelse”, detta i form av 

meningarna ”Prioritera. Är det viktigt att du gör precis allt just nu för att det är början av 

januari eller kan en del vänta till senare?”.  Ett annat exempel finner vi i blogginlägg 5, ”Gå 

ner i vikt?”, genom frågan ”Ska det vara såhär?”. PT-Fia förväntar sig att det självklara svaret 

är nej. I inlägget använder PT-Fia sig av ellipser. Exempel på detta är ”Relativt nyligen fött 

barn. Har diabetes. Har en övervikt som hon vill ha hjälp med. Hennes önskan är att trivas 

bättre med sig själv, hitta en sund livsstil och träna regelbundet.” PT-Fia utelämnar ord vid 

flera tillfällen vilket får känslan i hennes inlägg att bli intima och ärliga. Ellipser finns i fler av 

PT-Fia’s inlägg.  

 

PT-Fia använder sig således av troper och figurer i en högre utsträckning än vad författarna 

för Hälsa och livskvalitet gör. Hennes sätt att uttrycka sig på påverkar vårt sätt att uppfatta 

hälsa. Hälsa blir mer lättsamt och intimt genom troperna och figurerna. Begreppet känns 

mindre regelbaserat än vad det gör i Hälsa och livskvalitet. Användningen av troper och 

figurer påverkar således vår uppfattning kring begreppet och därmed det argumentativa värdet 

för hälsobegreppet. Hälsa handlar inte regelbaserade krav, utan snarare om att göra det som 

får en att må bra. 

 

Det finns även argument hos både författarna för Hälsa och livskvalitet och PT-Fia som 

utgörs av ett kognitivt sätt att förstå topikerna på och alltså tillhör den andra delen av den 

formmässiga huvudförståelsen. Då den kognitiva förståelseramen utgörs av de principer och 

värderingar som finns bland folket, är det svårt att avgöra hur dessa visar sig i antologin 

Hälsa och livskvalitet, detta då antologin inte kräver att läsarna innehar så mycket tidigare 

kunskap inom hälsa. Så vidare inte folkets principer och värderingar kring hälsa var 

obefintliga innan de fick tillgång till antologin, är det därför svårt urskilja om de har 
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utvecklats tack vare antologins uppkomst. Det går dock att urskilja hur författarna förhåller 

sig till doxa, detta genom Perelmans första utgångspunkt för en argumentation, sanningar och 

fakta, vilka Perelman benämner som verkligheten (se 3.1.1). Värderingarna baseras på att 

träna regelbundet och att äta nyttigt (se 7.1). Meningen ”Den mänskliga organismen är byggd 

för rörelse”56 visar också på ett förhållningssätt till doxa för författarna för antologin. 

Exemplet berör en princip gällande hälsa som författarna har och som de flesta antagligen 

håller med om. Ett ytterligare exempel finns i kapitlet om drycker: ”Som dryck betraktat har 

vattnet alla fördelar.” Argumenten för att vattnet är att föredra baseras på att det är billigt, 

kalorifritt och passar till all mat. De absolut flesta människor håller nog med om dessa 

argument vilket leder till att det kan klassas som en allmän uppfattning, vatten är drycken med 

flest fördelar. Värderingarna och doxa är kopplade till ett kroppsligt sammanhang. Dessa 

värderingar placeras enligt Gabrielsen förståelseramar under den kognitiva förståelseramen.  

 

Hos PT-Fia utgörs värderingar av ”balans” och ”acceptans”, detta genom en grundvärdering 

av att lyssna på sin kropp (se 7.1). Ett exempel på ett argument som utgör ett kognitivt sätt att 

förstå topiker på finns hos PT-Fia i blogginlägg 2, ”Om att ta kloka beslut”. I inlägget 

beskriver PT-Fia hur hon ställer in sina ordinarie planer för dagen för att hon känner att hon 

inte har tillräckligt med energi. Hon beskriver därefter relevansen av att lyssna på sin kropp 

när den säger ifrån. Inlägget är ett exempel på hur hälsa förknippas med en grundvärdering 

hos PT-Fia – att lyssna på sin kropp. Det är möjligt att tolka det som en grundvärdering då 

den står över de andra värderingarna PT-Fia har. Oavsett de tidigare planerna hon gjort, så 

kommer hon att lyssna på sin kropp framför att genomföra dem. Värderingen blir följaktligen 

en grundvärdering som representerar doxa.  

 

PT-Fia argumenterar även mer frekvent med sina åsikter och känslor än vad författarna för 

antologin Hälsa och livskvalitet gör, vilket också utgör ett kognitivt förhållningssätt till hälsa. 

Ett exempel finner vi i blogginlägg 5, ”Gå ner i vikt?” I inlägget uttrycker PT-Fia sin 

frustration över råden som hennes kompis syster fått gällande soppdieter och ”träna tills du 

spyr-mentalitet”. Läsaren kan nästan känna PT-Fia’s frustration i inlägget genom 

meningsbyggnader som ”Det är piska på och se ner på vila och återhämtning.” och ”Militärisk 

hård träning...”.  

 

                                                
56 Östby 1976, s. 69.  
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Vidare kan vi enligt Gabrielsens fyra sätt att förstå topiker urskilja skillnader i 

förhållningssättet till topiker för Hälsa och livskvalitet och PT-Fia. I antologin används fler 

topiker i argumentationen och det ges en bredare förklaring av begreppet. Både ”positiva” och 

”negativa” topiker får ta plats i argumentationen, de ”negativa” i form av topikerna narkotika, 

alkohol och nikotin. PT-Fia fokuserar inte lika mycket på dessa ”negativa” förbud, utan 

tenderar istället att fokusera på topiken psykiskt välmående. Detta i form av nya egenskaperna 

”balans” och ”acceptans” som hon kopplar till topiken. PT-Fia’s grundvärdering vilken 

baseras på denna ”balans” och ”acceptans” utgör doxa i hennes argumentation. Det är 

viktigare att lyssna på sin kropp än genomföra sina ursprungsplaner, enligt henne.  

 

7.3 Analys enligt Mehrens och Viklunds teori gällande retorisering av 

enskilda begrepp 

 

Det går att urskilja förändringar i argumentationen hos författarna i Hälsa och livskvalitet och 

argumentationen hos PT-Fia i användningen av specifika topiker. Dessa förändringar 

påverkar den argumentativa orienteringen för begreppet. I Hälsa och livskvalitet står 

begreppet för en argumentativ orientering med argumenteringsförutsättningar för diskurser 

gällande värderingar och perspektiv vilka oftast är kopplade till fysiska och kroppliga 

sammanhang. Författarna berör de specifika topikerna hygien, tobak, alkohol, narkotika, 

sömnmedel, lugnande medel, mat, motion, sömn, vila, uppväxtförhållanden, skola, arbete, 

boendemiljö, kultur, fritid, jord, luft och vatten, vilket kommer fram i Johansons översikt av 

hälsa. Vi kan se ett exempel på användningen av dessa specifika topiker i kapitlet om motion 

och hälsa. I kapitlet beskriver Östby utförligt exempel på träningsövningar. Han benämner 

övningarna som ”Kroppens ABC” och menar att det är viktigt att vi tränar regelbundet,57 detta 

är en av kopplingarna till det fysiska och kroppsliga sammanhangen. Ytterligare exempel på 

kopplingen mellan hälsa och de fysiska och kroppliga sammanhangen finns i kapitlet om 

snask och drycker. Lööf-Johanson beskriver de negativa konsekvenserna med snask i form av 

att det kan leda till karies.58 Lööf-Johanson hade likväl kunnat skriva att snasket påverkar 

kroppens blodsocker och därmed personens energi men väljer här att fokusera på de 

kroppsliga konsekvenserna.  

 

                                                
57 Rörelserna är utformade av friidrottsinstruktören Ernst Idla. Östby hänvisar många av sina tankar till Idla. 
Östby 1976, s. 74- 84.  
58 Lööf-Johanson 1976, s. 57. 
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Det finns några få exempel på hur författarna till Hälsa och livskvalitet förhåller sig till 

”balans” och ”acceptans”, detta i kapitlet om träning och hälsa. ”Testa dig gärna och för 

träningsbok, men testningen och boken ska vara din stimulans, inte din herre.”59 Citatet visar 

att författaren, Östby i detta kapitel, rekommenderar hjälpmedel som skall hjälpa läsarna att 

komma igång med sin träning. Citatet är accepterande genom beskrivningen av att 

träningsboken skall vara en stimulans och inte en ”herre” över individen. Även den 

nästkommande meningen indikerar på en ”balans” och ”acceptans” för antologin: ”Det är du 

som bestämmer, inte redskapen, modet, grannarna.60 Citaten visar hur värderingar och 

perspektiv kopplade till kroppsliga sammanhang ändå bör samarbeta och vara lyhörda för om 

den psykiska hälsan ”säger ifrån”. Enligt dessa citat är den psykiska hälsan och den fysiska 

kroppsliga hälsan beroende av varandra.  

 

Ett citat som inte visar samma ”balans” och ”acceptans” finns lite tidigare i samma kapitel 

och lyder: ”Skulle det ta emot med träningen under någon period kan man ju alltid lura 

kroppen med en belöning.”61 Citatet exemplifierar här istället ett sätt att skilja på den psykiska 

och kroppsliga hälsan. Med citatet menar Östby indirekt att den psykiska hälsan inte har 

samma mål som den kroppsliga hälsan. Det går enligt Östby att ”pressa” sig till att orka träna, 

även om den psykiska hälsan säger ifrån. Genom en sådan formulering samarbetar inte den 

psykiska och den kroppsliga hälsan i samma utsträckning som de gör hos PT-Fia. Ett bra 

exempel på hur PT-Fia förespråkar att lyssna på den psykiska hälsan finns i blogginlägg 2, 

”Om att ta kloka beslut” då PT-Fia explicit skriver om hur hon inte pressar sig till att orka 

saker utan snarare vågar göra tvärt om emot vad hon egentligen ”borde”.62  

 

Det är möjligt att urskilja skillnader i språkbruket hos PT-Fia och för författarna till Hälsa 

och livskvalitet. PT-Fia använder hälsobegreppet på ett okonstlat vis där hon lägger fokus på 

att människor skall må bra psykiskt. Ett exempel finner vi i blogginlägg 1, ”Dagens 

påminnelse”. I inlägget ger hon läsarna tips om hur de kan byta ut vissa ord för att skapa en 

positivare inställning till det som skall göras. Hon menar att ord som ”måsten” och ”krav” 

med fördel kan bytas ut till ord som ”vill” och ”kan”. Enligt Mehrens och Viklunds teori är 

detta ett exempel på hur PT-Fia använder sig av motsatsord för att definiera ett begrepp. Hon 

visar genom orden ”måsten” och ”krav” hur hälsa inte bör definieras. Då ”vill” och ”kan” har 
                                                
59 Östby 1976, s. 107.  
60 Östby 1976, s. 107.  
61 Östby 1976, s. 104. 
62 PT-Fia, Blogginlägg 2, ”Om att ta kloka beslut”.  
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en positivare klang än ”måsten” och ”krav” kan vi se att PT-Fia tenderar att använda sig av 

ett positivt språkbruk med positiva formuleringar, vilket hon vill sprida vidare till sina läsare. 

Hon visar genom detta språkbruk att inställningen till hälsa bör vara positiv.   

 

PT-Fia fokuserar också på att motverka stress, att inte sätta för höga krav på sig själv, samt att 

undvika regler och förbud för olika saker. Hon beskriver att hon vill få människor att ha en 

okonstlad relation till hälsa. Ett exempel på det är i inlägg 3, ”Sjukt hälsosam”.63 I inlägget 

uppmanar hon sina läsare att skaffa en balans i sin kost och träning genom att inte hänga upp 

sig på detaljer. Inlägget är ett exempel på hur PT-Fia kopplar ”balans” till topiken psykiskt 

välmående. Hon uppmanar sina läsare att inte sträva efter perfektion, att inte lägga för stor 

vikt vid att vara hälsosam för att det då finns risk för att fastna i en fixering kring begreppet. 

Inlägget är bara ett av många exempel där PT-Fia argumenterar om hälsa med hjälp av 

begreppet ”balans”. I många av dessa fall förklarar hon också begreppet med hjälp av ordet 

”acceptans”, se inlägg 1, ”Dagens påminnelse” och inlägg 4, ”En sund mathållning”. Det går 

att se kopplingar till ”balans” och ”acceptans” i samtliga av de analyserade blogginläggen. 

PT-Fia’s fokus på psykiskt välmående gör att hälsa får en ny argumentativ orientering med 

nya möjligheter inom en argumentation. Detta innebär att begreppet enligt det analyserade 

materialet har genomgått en betydelseförskjutning.  

 

För att avläsa graden av denna retorisering, kan vi se att PT-Fia argumenterar med topiken 

psykiskt välmående betydligt mer frekvent än vad författarna till antologin gör, även om 

topiken inte är helt ny för diskursen. Detta går att koppla till den första punkten hos Mehrens 

och Viklund. Den andra punkten, som berör kvantiteten av de egenskaper vi låter de nya 

topikerna representera, har genom egenskaperna ”balans” och ”acceptans” ökat hos PT-Fia. 

Den sista punkten angående vilka förutsättningar förändringarna ger i en argumentation, 

utgörs av att PT-Fia menar att det går att bli för fixerad till att vara hälsosam. Fixeringen kan 

leda till en rubbning av balansen i sitt psykiska välmående. En balans som har rubbats är inte 

bra. Vi kan således notera en ny förutsättning som uppkommit i PT-Fia’s material som hon 

dessutom lägger stor vikt vid. Kanske kan förutsättningen ses som ett svar som den retoriska 

situationen, ett svar som situationen kräver.    

 

 

                                                
63 PT-Fia, Blogginlägg 3, ”Sjukt hälsosam”.  
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7.4 Sammanfattande analys  

 

För att sammanfatta analyserna kan vi se att författarna till antologin Hälsa och livskvalitet 

utgår mycket från Perlmans första utgångspunkt gällande argumentation, sanningar och fakta. 

Den andra utgångspunkten vilken berör det publiken föredrar utgörs oftast av turordnings-loci 

och kvantitets-loci i antologin. Vi kan genom denna kännedom se att Hälsa och livskvalitet 

använder sig av en generalisering i argumentationen om hälsa. PT-Fia argumenterar mer 

genom den andra utgångspunkten för argumentation, det publiken föredrar. Detta gör hon 

oftast genom person-loci, väsens-loci och kvalitets-loci.  

 

Med hjälp av Gabrielsens fyra sätt att förstå topiker på kan vi genom den heuristiska 

förståelsen se att författarna i Hälsa och livskvalitet argumenterar med de specifika topikerna 

hygien, tobak, alkohol, narkotika, sömnmedel, lugnande medel, mat, motion, sömn, vila, 

uppväxtförhållanden, skola, arbete, boendemiljö, kultur, fritid, jord, luft och vatten. PT-Fia 

argumenterar inte med topikerna hygien, tobak, alkohol, narkotika, sömnmedel, lugnande 

medel, uppväxtförhållanden, skola, boendemiljö, utan fokuserar istället på topiken psykiskt 

välmående, detta genom egenskaperna balans och acceptans. Till den kollektiva 

förståelseramen hör det faktum att PT-Fia använder sig av troper och figurer mer frekvent än 

vad författarna till Hälsa och livskvalitet gör. Detta gör hon i form av metaforer, hyperboler, 

erotema, ellipser och parafraser. Hennes användning av ellipser gör att hennes inlägg 

uppfattas som ärliga och uppriktiga, vilket är en av anledningarna att hennes syn på hälsa 

känns genuin.   

 

Grundvärderingar och doxa som kommer fram i Hälsa och livskvalitet grundar sig på de 

argument som publiken föredrar. Dessa utgörs av den andra punkten enligt Perelmans teori 

gällande de två utgångspunkterna för en argumentation (se 3.1.1). Värderingarna baseras 

således på att träna regelbundet och att äta nyttigt. Värderingarna är kopplade till ett 

kroppsligt sammanhang (se 7.1). Hos PT-Fia utgörs värderingar av ”balans” och ”acceptans”, 

detta genom en grundvärdering av att lyssna på sin kropp (se 7.1). Dessa värderingar placeras 

enligt Gabrielsen förståelseramar under den kognitiva förståelseramen.  

 

Mehrens och Viklunds teori gällande retoriseringen av enskilda begrepp visar att den 

argumentativa orienteringen för hälsa har förändrats. Detta då författarna för Hälsa och 

livskvalitet till största del argumenterar med hälsa i fysiska och kroppsliga sammanhang. 
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Kopplingar till hälsa och topiken psykiskt välmående genom ”balans” och ”acceptans” finns, 

men används inte i samma utsträckning som den gör hos PT-Fia. PT-Fia’s fokus på ”balans” 

och ”acceptans” visar sig i hennes språkbruk, detta genom ordval som tenderar att vara 

positiva. Inställningen till hälsa blir således mer positiv hos PT-Fia. Hon propagerar även för 

att läsarna skall ha en okonstlad relation till hälsa. Detta då hon menar att det i dagsläget råder 

för stort fokus på att vara hälsosam. Detta kan leda till en fixering vid hälsa som i värsta fall 

kan sluta i psykiska sjukdomar. Vi kan genom dessa förändringar se att det analyserade 

materialet visar på en retorisering för begreppet hälsa.  

 

Graden av retorisering kan enligt Mehrens och Viklund avgöras genom tre punkter. Den 

första punkten behandlar antalet nya topiker som kan associeras till hälsa. Analysen har visat 

på topiken psykiskt välmående som visserligen inte är helt ny för argumentationen, men 

används betydligt oftare hos PT-Fia än i Hälsa och livskvalitet. Punkt nummer två gällande 

de nya egenskaperna som den ”nya” topiken får, visar på egenskaperna ”balans” och 

”acceptans”. Punkt nummer tre vilken berör de nya förutsättningarna som begreppet får 

genom de nya topiken, utgörs av en möjlighet att argumentera med hälsa i situationer när det 

har lett till en fixering av begreppet som har gått för långt. 

 

Det är viktigt att komma ihåg de olika materialens retoriska situation. Det är möjligt att Hälsa 

och livskvalitet uppfattas som en regelbaserad antologi som inte är öppen för ”balans” och 

”acceptans”, detta kan dock förklaras med att antologins syfte är att informera sina läsare som 

inte har lika mycket förkunskaper inom ämnet som PT-Fia’s bloggläsare har. Dessutom 

kanske PT-Fia har en annan publik åldersmässigt baserat på hennes forum att argumentera på, 

kanske riktar sig en blogg till en yngre målgrupp än en antologi?   

 

Att antologin är utformad efter principer och strukturer kan enligt denna omständighet 

förklaras men faktum kvarstår att förhållandet till hälsa skiljer sig hos de båda materialen. 

Även en okunnig publik hade enligt PT-Fia’s uttryckssätt fått tillgång till informationen om 

psykiskt välmående och ”balans” och ”acceptans” för att gynna sin psykiska hälsa. Det är 

därför möjligt att urskilja att uttryckssätten för de analyserade materialen skiljer sig, vilket 

indikerar på en retorisering för begreppet hälsa. 

 

Det är möjligt att PT-Fia’s höga fokus på att informera om psykiskt välmående har med det 

ökade intresset för hälsodebatten i Sverige att göra. PT-Fia är medveten om att hennes läsare 
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är pålästa inom ämnet hälsa vilket med stor sannolikhet innebär att de har ett intresse för att 

vara hälsosamma. PT-Fia’s sätt att uttrycka sig på och argumentera kring begreppet hälsa kan 

således vara ett svar på den retoriska situationen gällande det ökade intresset för 

hälsodebatten. PT-Fia tenderar att ”ett steg tillbaka” i hälsodebatten för att undvika en 

fixering och psykisk ohälsa i form av ätstörningar. Bloggen PT-Fia kan naturligtvis inte ge en 

rättvis bild av hur hela hälsobegreppet används år 2015 men den kan representera en 

användning av begreppet som gäller för de som är intresserade av hälsa, detta då bloggen når 

cirka 2966 hälsointresserade personer i veckan.  

 

8. Slutsats 

   

Sammanfattningsvis kan denna uppsats påvisa tendenser för hur begreppet hälsa kan ha 

kommit att retoriseras från 1976 till och med idag, 2015. I min första frågeställning gällande 

hur begreppet hälsa används idag av sociala medier som till exempel en blogg och hur 

användningen skiljer sig från tidigare exempel, kan vi i denna uppsats konstatera att PT-Fia 

använder sig av begreppet på ett okonstlat sätt där fokus ligger på att hennes läsare skall må 

bra psykiskt. Exempel på detta finns i blogginlägg 1, ”Dagens påminnelse”, blogginlägg 4, 

”En sund mathållning” samt i blogginlägg 7, ”Må bra i vardagen”. I PT-Fia’s blogginlägg 

framkommer det att hon menar att innehavandet av god hälsa inte är likställt med att sätta 

extrema krav på sig själv och blint fokusera på att uppnå specifika mål. Hon menar istället att 

innehavandet av god hälsa grundar i ”balans” och ”acceptans” och att lyssna på sin kropp.  

 

Vidare angående den andra frågeställningen som berör vilka topiker vi kan koppla till 

begreppet hälsa idag som inte har varit lika närvarande tidigare, kan vi konstatera att 

begreppet associeras med argument som tillhör kvalitets-loci, väsens-loci och person-loci i en 

högre grad. Dessa loci har också fått nya betydelser i form av ”balans” och ”acceptans”. Den 

argumentativa situationen för PT-Fia inte lika dan som för antologin Hälsa och Livskvalitet. 

Möjligheter inom argumentationer som associeras till psykiskt välmående är således nya hos 

PT-Fia, vilket tycks visa på att begreppet har retoriserats.  

 

Den tredje frågeställningen gällande hur topikerna i materialet kan hjälpa oss att belysa 

eventuella förändringar för begreppets betydelse, kan besvaras med att topikerna 

demonstrerar vilka argument som är vanligt förekommande i en argumentation. Ett vanligt 

förekommande argument innebär att det är viktigt för argumentationen. En topikanalys 
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belyser även i vilka sammanhang ett begrepp kan användas, det vill säga vilken argumentativ 

orientering det har. Får ett begrepp ett nytt antal betydelser ger det begreppet nya möjligheter 

i en argumentation vilket kan upptäckas i en topikanalys.  

 

När vi kommer till den fjärde och sista frågeställningen angående begreppets eventuellt nya 

topiker skiljer sig från begreppets tidigare topiker och om ja, i vilken riktning, kan denna 

uppsats bara påvisa om tendenser för i vilken riktning det skulle vara. En hälsoblogg som PT-

Fia tenderar att använda begreppet med en positivare inställning. Hon baserar sina inlägg på 

en grundvärdering om att lyssna på sin kropp. Hennes sätt att uttrycka sig skiljer sig från 

Hälsa och livskvalitet i form av formuleringar, ordval och grundvärderingar som är positivare. 

Författarna för antologin Hälsa och livskvalitet framhäver ”sanningar” i form av strukturer 

och principer och är därför ett tecken på ett striktare förhållningssätt till hälsa. De olika 

uttryckssätten kan påvisa en tendens i hur den argumentativa situationen för hälsa har 

förändrats hos sociala medier som bloggar. Detta då begreppet har fått nya 

argumentationsmöjligheter i och med de nya egenskaperna som är kopplade till topiken 

psykiskt välmående.   

 

Det är möjligt att förstå dessa förändringar som hälsobloggarnas svar på den rådande 

hälsodebatten i landet. Genom sådan tolkning skulle hälsobloggar som PT-Fia har tagit 

hänsyn till den retoriska situationen kring debatten, tyckt att den har gått för långt och därför 

bemött den genom att förändra användandet av och förutsättningarna för begreppet hälsa. 

Bloggarnas definition och användning av begreppet hälsa liknar WHO’s definition: ”ett 

tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av 

sjukdom eller svaghet”. Kanske kan hälsobloggar som PT-Fia vara en av anledningarna att 

begreppet är på väg i en sådan riktning igen även i folkmun?  

 

9. Vidare forskning 

 

För att kunna avgöra om hela användningen av begreppet hälsa har retoriserats från 1976 fram 

till och med idag, krävs en större undersökning än denna. Dock har min undersökning visat att 

det finns anledningar att tro att hela begreppet har retoriserats, vilket är en rimlig anledning att 

utföra vidare undersökningar i frågan. Forskningen kring vad som är hälsosamt skulle 

förenklas av en tydlig definition av begreppet. Förslag på vidareutveckling av forskning är 

därför att utvidga denna undersökning genom ett bredare material. Hur ser tendenserna ut för 
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böcker som behandlar begreppet hälsa idag? Skiljer det sig beroende på vilken typ av socialt 

medium som analyseras? Skulle analysen ge samma resultat om det vore en blogg som 

analyserar hälsobegreppet från en medicinsk vinkel? Hur uttrycker sig författare idag som 

skriver böcker med liknande syfte som Hälsa och livskvalitet, det vill säga med syftet att 

informera läsare som inte har så mycket kunskap inom ämnet sedan tidigare? En bredare 

undersökning med fler källor involverade samt ett större urval från tidsperioden skulle ge en 

ännu mer speglande bild av den argumentativa orienteringen för begreppet hälsa och hur den 

kan ha kommit att förändras. Den eventuella retoriseringen av begreppet hälsa är ett stort 

område som kan beivras på otaliga sätt. Denna uppsats är bara en av många ingångar för att se 

om begreppet faktiskt har retoriserats. Uppsatsen har visat på tendenser för det, men kan vi 

genom ytterligare forskning säga att hela begreppet har retoriserats? Har hela begreppet hälsa 

blivit ännu hälsosammare?  
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Bilaga 1. PT-Fia’s blogginlägg 
 

1. ”Dagens påminnelse” publicerad 5/1-2015 (5/6-2015) 
 

Såhär några dagar in på det nya året är de alldeles för lätt att dras med i någon form av jakt på att bli 
en mer perfekt människa. 
Jag känner själv hur jag skriver listor, pepprar kalendern och försöker styra upp diverse grejer för att 
få rutin och bli en bättre version av mig själv. Allt det här har en god tanke och gör massor med gott, 
men det behövs vara på en snäll nivå så det inte ballar ur. 
Här är några ord på vägen som fungerar till både den som vill bli hälsosammare, den som har tio 
nyårslöften eller den som vill styra om halva livet. 
> Skriv ner saker du vill förbättra och var realistisk. Dra ner på stränga ord eller strikta planer. 
Oavsett om du vill äta mer hälsosamt eller styra upp arbetstiderna så skapar du bättre förutsättningar 
om du gör det med omtanke istället för pisk.  
> Gör inte allt på en gång. Vi blir sällan bättre av att göra mer, vi blir bättre av att bli effektivare. 
Samla inte på dig mängder med saker som ska ordnas, ändras och grejas. Var sparsam och välj ut ett 
par saker i taget. Som jag alltid säger är det bättre att välja två saker som du verkligen gör och får till 
än att försöka vända hela livet på två veckor och sedan ramla tillbaka i gamla vanor.  
> Prioritera. Är det viktigt att du gör precis allt just nu för att det är i början på januari eller kan en 
del vänta till senare? Den här månaden är ofta fullbokad av saker ändå för att komma ikapp efter 
julens ledighet så gör smarta planeringar där det som alltid måste göras är först och resten är som en 
ren bonus.  
> Lova dig själv att det du väljer att ändra föds ur ”Vill”, ”Kan”, ”Kärlek”. Alltså, skippa alla 
måsten och löften som innehåller självhat, destruktiva ord, strikta planeringar, förbud och ”måsten”. 
Vi har provat det förut och det fungerar sällan. Motivera dig med snälla ord och gör val som gör att 
du mår bättre, inte sämre.  
 
 

2. ”Om att ta kloka beslut” publicerad 30/1-2015 (5/6-2015) 
 
Igår kväll tog jag ett klokt beslut. Stängde av telefonen, bokade av dagens möten och ställde ingen 
väckarklocka. Det resulterade i att jag sov tills nästan halv elva och nu sitter inlindad i en filt med 
svällda ögonlock. 
Kroppen är helt enkelt i behov av vila. Ibland är det så oerhört segt att ta de här besluten, besluten som 
påminner om att ge upp, om att inte göra sitt bästa och att inte pressa på utan att faktiskt lyssna och ge 
efter för det där som säger vila. 
Men det är så viktigt att vi vågar göra det, att vi vågar säga att vi är kloka som lyssnar på kroppen och 
att vi vågar göra tvärt emot ibland. 
Att vi vågar sova bort halva dagen en fredag trots att det är vanlig arbetsdag och löjligt nära helgen. 
Att vi vågar gå emot vår egen önskan och göra det som är bäst för kroppen här och nu, att inte vänta. 
 
Så idag pillar jag på datorn i ett fåtal timmar, gör det absolut nödvändigaste för att sen stänga av och ta 
helg. 
För att det är det bästa för både kropp och huvud, just precis nu, trots att det finns många måsten och 
många ”borde” i både skalle och på att göra-listan. 
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3. ”Sjukt hälsosam” publicerad 30/8-2015 (5/6-2015) 

 
Vi är många som strävar efter att vara hälsosamma. Vi vill ta hand om våra kroppar, träna regelbundet, 
 gör vårt bästa för att äta bra mat och utgå från hälsosamma val. Att göra det är något positivt och bra 
för både kropp och själ. 
Det gör att vi blir starkare och mår bättre. 
Men vart går gränsen? 
Det är faktiskt möjligt att bli för hälsosam. Det går att ta i för mycket och det går till och med att bli 
sjuk av allt det hälsosamma. En del blir så sjuka i ätstörningar att de dör. Det är ett skrämmande 
faktum. 
Ändå är det många som passerar gränsen för vad hälsosam är, som glömmer att det går att göra för 
mycket. 
Jag tror att gränsen går någonstans där när en börjar tänka för mycket på varje detalj – när varje val får 
orimligt stor betydelse. 
När valet inte längre är fritt utan liknar ett tvång. När den fantastiska och söta smaken av en riktigt 
saftig kanelbulle knappt hinner landa innan den trängs bort av dåligt samvete, ångest och tankar om att 
den måste kompenseras med träning. 
Jag tror att en passerar gränsen när känslan av att ”aldrig vara tillräckligt hälsosam” eller ”borde alltid 
träna mer” tar över. 
Det är då det blir farligt. 
När vi förföljs av dåligt samvete, när tankar om perfektion smyger sig på och när maten inte längre 
fylls av glädje, njutning och det sociala. När mat blir prestation och höjer självkänslan är vi illa ute. 
Mat bör inte handla om perfektion eller allt eller inget. Mat bör vara lika mycket hälsosamma val som 
njutning och energi. 
Jag vill påminna om detta om och om igen – sträva inte efter att äta 100% nyttigt. Sätt inte upp mål 
där du ska träna och äta ”perfekt”. Uteslut inte livsmedel om du inte har en faktisk intolerans eller 
sjukdom. 
Var rädd om dig själv. Sträva efter balans och kom ihåg att leva också. 
 
 

4. ”En sund mathållning” publicerad 2/9-2015(5/6-2015) 
 
Jag tänker att vi behöver prata om det här med vad en sund mathållning är. För vad är det? Är en sund 
mathållning att äta perfekt dvs inga spontana middagar, inget som är aningens fett och inget som har 
för mycket kolhydrater? 
Eller är en sund mathållning att äta det som får en att känna sig energisk på dagarna, bidrar till att 
humöret svävar stabilt och ger energi till livet? 
Min utgångspunkt är att jag äter sådant jag verkligen tycker om. Det handlar mer om tajming och 
mängder än att inbilla mig om att jag aldrig kan äta något ”onyttigt”. Jag är övertygad om att en bra 
grund är tillräckligt för att skapa balans. 
Jag utesluter inte något ur min kost och jag vägrar sätta upp förbud. Ibland snöar jag in på olika saker 
som jag tycker är extra gott i perioder, ibland äter jag inte kött på en hel vecka och ibland äter jag tre 
croissanter på helgen. För mig skapar det balans och en okomplicerad relation till mat. 
 
För mig är en sund mathållning ungefär såhär: 
- Det finns en nyfikenhet för att prova livsmedel, rätter och recept. 
- En dags måltider innebär frukost, lunch, middag och några mellanmål. 
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- Kroppens behov och förbrukning styr vad jag äter snarare än mina känslor. 
- Jag gör mitt bästa för att äta frukt, grönsaker och bär i olika former dagligen. 
- Influenser från nya trender välkomnas och används som inspiration men tar inte över och leder till 
förbud. 
- Jag äter tills jag blir mätt och det finns en förståelse för att mättnad och hunger kan variera från dag 
till dag. 
- Äter medvetet vilket innebär att jag lyssnar på kroppens signaler, mättnad och behov och inte stressar 
genom måltiderna. 
- Även traditionella sötsaker som fikabröd med socker och mjöl har en självklar och okomplicerad 
plats och njuts av när suget finns. 
- Tankar på mat och ätande är på en nödvändig nivå vilket innebär att det inte funderas på mer än i 
samband med måltider, handling eller tillagning. 
- Äter varierat, vilket lika mycket betyder prova olika mjöler som dinkelmjöl eller mandelmjöl till en 
pajbotten som att äta något glutenfritt, något med socker, något sockerfritt osv. För att skapa balans. 
 
Hur beskriver ni er version av en sund mathållning? Är ni där ni vill vara? 
 
 

5. ”Gå ner i vikt?” publicerad 15/9-2015 (5/6-2015) 
 
 
En vän ringde och berättade att hennes syster har signat upp sig på en form av ”gå ner i vikt” – grej på 
sitt lokala gym. So far so good. 
Systern i fråga har inte tränat på 9 år. Relativt nyligen fött barn. Har diabetes. Har en övervikt som hon 
vill få hjälp med. Hennes önskan är att trivas bättre med sig själv, hitta en sund livsstil och träna 
regelbundet. 
Det är hennes förutsättningar och önskan. Ändå är följande vad hon får: 
Militärisk hård träning flera gånger i veckan med en personlig tränare. Det är strikta 
rekommendationer om att börja på soppdiet och light-produkter. Det är träna tills du spyr-mentalitet. 
Det är piska på och se ner på vila och återhämtning. Det är hetsjakt på siffror och vågen. 
Hon har inte tränat på 9 år, har diabetes och blir inkastad på ett dietprogram med hetsträning och inget 
som helst fokus på hälsa, lägga om livsstilen och försöka må bra. Ska det vara såhär? 
Måste det se ut såhär för att vi är så fokuserade på snabba resultat som syns? Har de lyssnat på hennes 
önskemål? 
Vad är det som pågår? 
 
 

6. ”Dagens bikt” publicerad 1/10-2015 (5/6-2015) 
 
Några av den här bloggens mest uppskattade inlägg verkar vara de här ”skriva av sig”-inläggen som 
jag kallar för bikt. I det här inlägget är det ni som har ordet. 
Ni berättar hur ni känner er, mår, vad ni tänker på, något som tynger er eller vad som helst som ni 
känner att ni vill lufta. 
Upplägget: 
Att få skriva av sig och faktiskt försöka formulera det där som känns tungt är för mig en självklar del i 
att må bra. Det blir lätt ett inre kaos när tankar trasslar omkring i skallen utan sammanhang. Jag 
skriver ofta ner mina tankar och känslor här inför er så nu är det dags att vi byter. 
Se det här inlägget som en chans att skriva av er, att dumpa det som känns jobbigt, glatt, svårt eller 
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förvirrande. Detta är helt enkelt ett tillfälle att få tömma sig. Självklart går det bra att vara anonym ni 
vill. 
Genom att berätta något som ni går igenom eller upplever just nu så garanterar jag att ni även hjälper 
någon annan. Läs gärna igenom andras kommentarer och svara om ni känner att ni har något ni kan 
bidra med eller tipsa om. 
Helt enkelt ett litet verktyg för hälsan! 
 
,. en annan bra sak för hälsan är att göra något så härligt som att mata kossor. De är sådana raringar! 
 

7. ”Må bra i vardagen” publicerad 27/10-2015 (5/6-2015) 
 
Det finns små saker som ger mig välmående i vardagen. Sådant som inte är särskilt avancerat men ger 
massor med energi tillbaka. 
>> Det här med att tända ljus hela tiden. Att hösten är min absoluta favoritårstid är ingen hemlighet. 
En anledning till detta är att allt ger en sådan harmoni när det mörknar och en tänder mängder med 
ljus. Det är en av mina viktigaste saker för att må bra under höst och vinter – att marinera lägenheten i 
tända ljus varje kväll. 
 
,. har även förstått att många ljusskällor är nyckeln till mys hemma. Så att blanda upp ljusen med 
många lampor blir extra bra! 
>> Det här med att sminka av mig direkt jag kommer hem istället för att göra det precis innan 
läggdags. Känslan av att göra sig ren i ansiktet, smörja in krämer ordentligt, dra bak håret från ansiktet 
och kliva i mjuka kläder och sockor är fantastisk. Jag vågar påstå att kvällen blir skönare av detta! 
 
,. har nyligen upptäckt det här med ansiktsvatten, typ av evighet efter alla andra.  
>> Den där känslan som en morgonpromenad ger. Bara det faktum att en faktiskt tagit sig ut i kylan en 
tidig morgon gör en glad och lite stolt. Sedan kommer den friska luften i lungorna, energin som 
kommer av att få kall luft mot ansiktet och det faktum att frukosten smakar så mycket bättre när en fått 
jobbat upp aptiten med några raska steg. 
 
,. det behöver inte ens vara en morgonpromenad. Alla promenader i alla väder gör magi för vår hälsa. 
Vill även passa på att nämna det här med att stanna upp under promenaden och se fina utsikter. Se 
vattnet, löven, omgivningen, naturen och allt det fina.   
 
 

8. ”Dagsformen” publicerad 19/11-2015 (5/6-2015) 
 
 
Jag lade upp bilden nedan på min instagram med följande bildtext: 
”Andas … känner mig helt ur form idag. Planerar om och cyklar hem redan nu. Yogar hemma istället. 
Dricker te. Hopps på nya krafter imorgon. #dagsformen”(bild på ett stilla vatten i rött sken)  
Tänkte inte mer på det … klickade mig in på #dagsformen och såg vad dagsformen är i dagens 
samhälle. Jag blir så trött. 
”Dagsformen” är inte längre ett mått på hur du mår idag eller vilka förutsättningar du har för dagen. 
Det har inte ens med hälsa att göra längre. 
”Dagsformen” är idag ett begrepp som verkar ägas av fitnessfolket. Det används för att beskriva hur 
mycket du lyckats tömma din kropp på vätska, hur synliga musklerna är under huden och hur väl du 
tränat. ”Dagsformen” är tydligen något du använder för att visa upp din kropp med, att posera med. 
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Är väl medveten om att jag kanske överreagerar som blir irriterad över en skitsak men varför måste 
alltid fitness blandas ihop med hälsa nu för tiden? 
Undra på att människor glömmer att känna efter hur de egentligen mår och vad kroppens signaler 
säger när vi får lära oss att ordet dagsform är synonymt med posering och fitnesskroppar. 
  
PS, menar inget illa mot de som tävlar i fitness. Blir bara så frustrerad över att fitness och hälsa 
ständigt blandas ihop, i stort som smått. Det blir inte bra när, kanske framförallt, unga människor tror 
att ”vara hälsosam” = leva som de som tävlar i fitness.  
  
 
 
 
 
 
 
 


