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Inledning 
Minsann har det också inte så mycket längre fram i tiden blivit till en av de mest populära 
mänskliga möjligheterna att underkasta sig en ”regim”, något som med framgång har kommit 
att gälla kampen mot övervikt som det politiska och det andliga livet. Därvid blir tålamod, 
lydnad, regelbundenhet, jämnmod och andra mycket präktiga egenskaper till 
huvudbeståndsdelar hos människan i privattillståndet, under det att allting otyglat, våldsamt, 
manibetonat och farligt, som han ju i form av vildromantiker, inte heller vill vara utan, finner 
sin utsökta plats inom regimen.1

Varje dag möts vi av diverse hälsobudskap. Tappa kilon med den nya Gi- maten! Få en platt 
mage med pilates, och så vidare. Inte ens vid frukostbordet går vi säkra. Tetrapacken är inte 
längre bara en genialisk förpackning, utan också en plats för hälsoinformation. Om det går att 
betrakta hälsobudskapet som en ”regim” som i citatet ovan vill jag ha osagt, men det är svårt att 
breda ett tjockt lager marmelad på den rostade smörgåsen utan att få dåligt samvete. Hälsa är 
centralt i det nutida samhället och överallt omkring oss går det att se att intresset är stort för hälsa 
och förebyggande hälsoarbete. Intresset för hälsa är dock ingenting nytt, utan i alla tider har 
människor brytt sig om sin hälsa och sitt utseende. Idag när det individuella ansvaret betonas 
hanteras det hälsoupplysande arbetet till hög grad av så kallade hälsotidningar. Media fyller en allt 
större och mer betydelsefull roll som informationsspridare i hälsofrågor. Genom att förse oss 
med de senaste forskningsrönen visar dagens populärmedia hur vi kan bli mer framgångsrika och 
höja vår livskvalitet om vi bara förmår uppmärksamma vår hälsa tillräckligt. Någon tydlig gräns 
mellan hälsa, sundhet och skönhet går inte att finna och bilden av hälsa är nära förbunden med 
föreställningarna om vad som utmärker ett gott liv. Det stora fokus som i dag råder på hälsa, 
kroppsvård och inre själslig balans visar att det är viktiga värden i vår kultur. Som blivande 
samhälls- och kulturanalytiker tycker jag att det här är ett ämne som ligger i tiden och uppsatsens 
fokus ligger därför på hälsa och då framförallt på den roll den spelar i hälsotidningar. Jag har valt 
att titta närmare på tidskrifterna Fitness Magazine, Hälsa- för kropp och själ i balans, ToppHälsa och i 
Form. Valet föll på dessa tidningar därför att de har något olika profiler och utgör av den orsaken 
i mitt tycke ett bra genomsnitt av den här typen av litteratur. På grund av tidningarnas olika 
framtoningar har de också något olika målgrupper vilket gör att de tillsammans når ett stort antal 
läsare. Även om materialet trots det inte är generaliserbart borde det betyda att dessa tidningar 
tillsammans täcker en stor del av marknaden för hälsotidningar. 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv jämföra, analysera och 
problematisera vilken betydelse och funktion hälsa som begrepp har i dessa tidningar. Fokus 
ligger på vilken innebörd tidningarna tillskriver hälsorelaterade ämnen som kost, träning och inre 
själslig balans. Jag vill också undersöka hur man i tidningarna kopplar den redaktionella synen på 
hälsa till dagens samhälle och vilken roll man kan uppfatta sig ha när det gäller att föra ut ett sunt 
                                                 
1 Robert Musil citerad i Eva Palmblad, Benkt Erik Eriksson, Kropp och politik (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1995) 
s. 8 
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hälsoideal. De frågeställningar som jag har valt att arbeta utifrån är: Vilken syn på hälsa kommer 
till uttryck i de olika tidningarna förbundet med teman kost, träning och inre själslig balans? Är 
synen på hälsa densamma oberoende av vilket tema den förbinds med? I vilka samanhang 
används hälsa? Vad menar tidningarna är en god respektive dålig hälsa? Hur läsaren positioneras i 
förhållande till tidningarna är också av intresse för studien.  

Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras några studier som har haft stor betydelse för mig i 
uppsatsarbetet. Samtliga dessa studier betraktar media utifrån ett vidare samhällsperspektiv. 
André Janson, som är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar att den 
kontinuerligt accelererande utvecklingen av media har kommit att få stor betydelse för hur vi 
lever våra liv och för hur samhället fungerar.2 Han skriver i Mediekultur och samhälle att från 
efterkrigstidens svenska medielandskap är det noterbart att TV:n ännu inte hade lanserats och att 
radion endast hade en kanal. Enligt Jansson har utvecklingen sedan dess gått mycket fort och 
skillnaden på hur vi förhåller oss till media idag mot då är väsensskild.3 Jansson skriver; ”På den 
tiden var det relativt lätt att skilja ut vad massmedier var för något och hur publiken såg ut.”4 
Idag är antalet aktörer inom mediebraschen många och alla slåss de om uppmärksamheten. Media 
är nu en integrerad del av samhället och Jansson anser att det vore näst intill omöjligt att undvika 
medierna utan att på samma gång avskärma sig från omvärlden.5 Oavsett om man instämmer 
med Janson eller inte så har media onekligen stor räckvidd och genomslagskraft idag. Enligt den 
så kallade dagordningsprincipen äger media en central roll i vilka frågor människorna bör ha 
åsikter om.6 De ämnen som tas upp i media blir nästan alltid det givna samtalsämnet i 
fikarummet dagen efter.  
 
Mats Ekdahl, journalist och författare till boken Människan, mediemångfalden och det öppna samhället, 
är av den uppfattningen att medias budskap i hälsofrågor spelar en för betydande roll idag.  

Vi tycks inte riktigt begripa den ackumulerande sprängkraft som indirekt påverkar inte bara en 
utan kanske flera generationers utslagning ur social gemenskap och den berikning av 
människans livskraft som delaktighet – verklig delaktighet – i massmediernas mångfald 
innebär. Framtiden kommer att bedöma oss efter våra yttranden och våra handlingar för vad vi 
gör åt saken, eller undviker att göra.7

                                                 
2 André Jansson, Mediekultur och samhälle (Studentlitteratur, Lund, 2002) s. 8 
3 Ibid, s. 9 
4 Ibid, s. 9 
5 Ibid, s. 11 
6 Ibid, s. 47 
7 Mats Ekdahl, Människan, mediemångfalden och det öppna samhället (Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2003) 
s. 91 
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Mats Ekdahl tar också hjälp av docenten i litteraturhistoria Bengt Nerman när han menar att det 
som liknar information i media ofta i själva verket är dold övertalning från dem som befinner sig 
överst i samhällshierarkin till dem som befinner sig allra längst ner.8  
 
En avhandling i ämnet hälsa och media som har haft stor relevans för min uppsats är Sofia 
Kjellströms Ansvar hälsa och människa. Utifrån statliga utredningar och hälsorådgivningslitteratur 
belyser hon olika inställningar om människans ansvar för sin hälsa.9 Hälsa som ansvarsområde 
talar enligt henne om vad som enligt samhället värderas som ett gott liv.10 Kjellström menar att 
man i den här typen av texter likställer ansvar med plikt och moral. Att utföra sin plikt betyder att 
göra det andra säger är rätt, vilket i sin tur anses som moraliskt korrekt och ansvarsfullt.11 Hon 
har som åsikt att ansvarstagandet antas leda till både kroppslig och själslig hälsa.12 Att ta ansvar 
för sin hälsa är det samma som att lära sig att ta ansvar för sin hälsa. Kunskap betraktas i 
hälsorådgivningslitteraturen i stor utsträckning som makt, makt över den egna hälsan. Vetande, 
menar hon i sin tur är beroende av en betydande pliktkänsla. Vi måste känna oss manade att 
förkovra oss på hälsoområdet för att vi ska ta vårt ansvar på ett önskvärt sätt.13 Det är i plikten 
att ta ansvar som hälsorådgivningslitteratur av alla slag hämtar sin kraft enligt henne.14 Jag 
återkommer till Kjellströms avhandling mer konkret i själva analysen.  
 
I Kultur, kropp och konsumtion förbinder Mike Featherstone flera, för uppsatsen, viktiga områden. 
Featherstone menar att vår tid karakteriseras av ett ständigt ökande flöde av bilder som bejakar 
konsumtion, hälsa, skönhet, självuttryck, ungdom, mode, livsstil och en estetisering av 
vardagslivet.15 Featherstone anser att ungdomlighet har blivit den norm vi idag lever efter. Media 
förmedlar ständigt information om hur man ska underhålla sin kropp med hjälp av motion, 
kosmetiska hjälpmedel och andra attribut för att offentligt framställa sig i så fördelaktig dager 
som möjligt. Han har en åsikt om att media ständigt påminner oss om vem vi är, men framförallt 
om vem vi fortfarande, om vi bara anstränger oss, kan bli.16 Men han menar också att det här inte 
enbart är av ondo. Vinsten är enligt Featherstone att media har gett oss hälsosam kunskap om 
kropp och hälsa samt möjligheter att reflektera över vår identitet och våra sociala relationer.17 
Övrig forskning som har varit relevant för uppsatsen är integrerad i analysdelen. 

                                                 
8 Mats Ekdahl, Människan, mediemångfalden och det öppna samhället (Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2003) 
s. 92 
9 Sofia Kjellström, Ansvar, hälsa och människa (Institutionen för Hälsa och samhälle, Linköping, 2005) s. 22 
10 Ibid, s. 37 
11 Ibid, s. 57 
12 Ibid, s. 131 
13 Ibid, s. 95 ff 
14 Ibid, s. 220 
15 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion (Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm, 1994) s. 67 ff 
16 Ibid, s. 67 ff 
17 Ibid, s. 67 ff 
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Teoretiska utgångspunkter 

Kritisk kunskap 
Den här uppsatsen utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv. Diskursanalysen består av en rad 
tvärvetenskapliga ansatser som går att använda i många typer av undersökningar inom sociala 
områden. Man kan säga att det är ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus. 
Diskursanalys har ett bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Oavsätt inriktning av 
diskursanalys ser man språket inte bara som en spegel av verkligheten utan också som 
medskapare till den.18  
 
Det de olika angreppssätten inom diskursanalysen har gemensamt är att de alla vilar på 
socialkonstruktionistisk grund. Det innebär att man intar en kritisk inställning till självklar 
kunskap och menar att vår kännedom om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning. 
Socialkonstruktionister anser att vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala 
processer, precis som vårt sociala handlande styrs av kunskap.19 Men även om de menar att all 
kunskap och identiteter alltid i princip är föränderliga, är de i konkreta situationer relativt låsta.20 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver; 

De konkreta situationerna ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en individ kan 
anta och vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla.21  

Socialkonstruktionister menar också att våra världsbilder och identiteter är historiskt och 
kulturellt präglade och därför är sociala konstruktioner även föränderliga över tid.22 
Grundläggande för socialkonstruktionismen är enligt psykologen och forskaren Vivien Burr att 
världen konstrueras genom språket och språket är lika med handling.23 Språket skapar å sin sida 
diskurser genom vilka vi upplever världen. Språkets mening förändras över tid och då också vår 
förståelse av världen. Språket och vår användning av det, långt ifrån bara beskriver världen utan 
den både konstruerar världen som vi upplever den och skapar konsekvenser.24  

Diskurs 
Bergström och Boréus, som båda är forskare och lärare i statsvetenskap, menar i boken Textens 
mening och makt att diskurs avser en uppsättning regler för vad som ”kan” och ”inte kan sägas” 
eller skrivas i ett bestämt socialt sammanhang.25 De skriver; ”diskurser säger således något om 

                                                 
18 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 221 
19 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 11 
20 Ibid, s. 12 
21 Ibid, s. 12 
22 Ibid, s. 11 
23 Vivien Burr, Social constructionism (Routledge, New York, 2003) s. 8 
24 Ibid, s. 54 
25 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 221 
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vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. från vilka positioner något sägs och 
hur något sägs.”26 Ovanstående definition är en något förenklad förklaring till begreppet diskurs 
som kan sägas gälla alla inriktningar inom diskursanalysen. Mer specifikt för kritisk diskursanalys 
är att diskurs är en viktig form av social praktik som både utgör den sociala världen och utgörs av 
andra sociala praktiker.27 Diskurser, enligt Winther Jørgensen och Phillips författarna till boken 
Diskursanalys som teori och metod som tolkar Norman Fairclough, inte bara speglar sociala processer 
utan bidrar också till att forma och omforma sociala strukturer. De skriver; 

I den kritiska diskursanalysen är språk som diskurs både en form av handling […], varigenom 
människor kan påverka världen och en form av handling, som är socialt och historiskt situerad och 
står i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala.28

Inom kritisk diskursanalys fungerar, som antyddes i citatet ovan, diskurs ideologiskt. Diskursiva 
praktiker antas bidra till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala 
grupper.29 Jag kommer i min analys i första hand att använda mig av diskurs som ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av den. 
 
Diskursordningar är summan av de olika diskurstyperna som används inom en social domän, där 
diskurstyper består av diskurser och genre.30 En genre definierar Fairclough som ett språkbruk 
som är förknippat med och konstituerar en del av en bestämd social praktik, som till exempel en 
hälsotidningsgenre.31 Ett exempel på diskursordningar är mediernas diskursordning. Medierna 
består av en mängd olika genrer och diskurser som tillsammans bildar en diskursordning.32 
Diskurser och således också diskursordningar är inte fasta utan förändliga i tid och rum. Den 
givna diskursen bestämmer i sin tur vilken position och handlingsutrymme det enskilda subjektet 
har. Subjektspositioner, menar Bergström och Boréus, är detsamma som vilken position en given 
individ har i en specifik kontext.33 Diskurs omfattar enligt Fairclough inte bara talspråk och 
skriftspråk utan även bilder.34  

Governmentality 
Governmentality är en sammanslagning av orden ”govern” som betyder styra eller regera och 
ordet ”mentality” som har betydelserna inställning, läggning och fantasi.35 Författaren till Power of 
freedom, Nikolas Rose, menar att govermentality mer ska betraktas som ett perspektiv än en 

                                                 
26 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 226 
27 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 67 
28 Ibid, s. 68 
29 Ibid, s. 69 
30 Ibid, s. 73 
31 Norman Fairclough, Analysing discourse, textual analysis for social research (Routledge, New York, 2003) s. 17 
32 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 73 
33 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 226 
34 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 87 
35 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk (Tema hälsa och samhälle, Linköping, 2002) s. 28 
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teori.36 Precis som den kritiska diskursanalysen grundar sig det här begreppet på teorier om makt. 
Men den kritiska diskursanalysen uppfattar makt som förtryckande medan man inom 
governmentality ser på makt som ett styrmedel och mer betonar den produktiva sidan av makten. 
Governmentalitys perspektiv på makt anser jag vara mer kompatibelt med hälsotidningarnas 
uppenbara syfte att styra, vilket betyder att det är det maktperspektivet som jag använder mig av i 
uppsatsen.  
 
Det finns olika grader av makt och i sin enklaste form handlar makt om enligt sociologen Sophia 
Lövgren; ”[…] att åstadkomma någonting som inte annars skulle ha åstadkommits, eller att 
hindra någonting från att hända som annars skulle ha hänt.”37 Governmentality är en 
maktutövning som enligt Lövgren alltid grundar sig på en inställning till det som ska styras. Det 
ska dock inte uppfattas som om det handlar om att påtvinga individen lagar. Tvärt om så syftar 
styrningen till att forma vårt beteende enligt specifika normer och för specifika skäl, där 
styrningen sker genom individens upplevda frihet.38 Det är en frihet som syftar till att det ”rätta” 
hanterandet av information skall leda till ”lämpliga lösningar”. Kenneth Hultqvist och Kenneth 
Petersson skriver i boken Foucault, Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik följande; 

Makt är inte så mycket en fråga om att lägga tvång på medborgare som att tillföra och utrusta 
medborgares förmåga att hysa tilltro till ett slags reglerad frihet.39  

I en governmentality-ansats ses styrning som ett sätt att handskas med individers beteenden 
genom ”taktiker” istället för lagar. I praktiken rör det sig om hur man får någon att styra sig 
själv.40 Governmentality ger därför en möjlighet att analysera makt även utanför staten.41 En 
governmentality-studie karakteriseras av att en analys görs av det styrda fenomenet. Man bör 
också studera hur detta fenomen i sin tur styrs och varför. Lövgren menar att styrningen också 
bör ifrågasättas och problematiseras. Styrningens önskade resultat bör även den lyftas fram i 
analysen. Förenklat kan man säga att governmentality-ansatsen försöker att förstå styrning, eller 
”sätt att resonera”.42 Det är ganska lätt att se en applicerbarhet mellan denna teori och 
hälsotidningarna som i sin själva essens bygger på frihet att uppnå önskvärd hälsa. Rent konkret 
innebär perspektivet för mig att jag analyserar vilka medel tidningarna använder sig av för att 
styra läsaren och varför man kan tänkas ha valt just den metoden. Makt och frihet har också varit 
två centrala begrepp för mig i analysarbetet.  

                                                 
36 Nikolas Rose, Power of freedom. Reframing political thought (Cambridge university press, Unitid Kingdom, 1999) s. 21 
37 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk (Tema hälsa och samhälle, Linköping, 2002) s. 23 
38 Ibid, s. 29 
39Kenneth Hultqvist, Kenneth Petersson, Foucault, Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik (HLS 
Förlag, Stockholm, 1995) s. 33 
40 Nikolas Rose, Power of freedom. Reframing political thought (Cambridge university press, Unitid Kingdom, 1999) s. 43 
41 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk (Tema hälsa och samhälle, Linköping, 2002) s. 30 
42 Ibid, s. 33 ff 
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Analysverktyg 
I den lingvistiska analysen av materialet har jag valt att i huvudsak använda mig av kritisk 
diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs modell. Den kritiska diskursanalysen erbjuder en 
rad verktyg som lämpar sig vid analys av text. Interdiskursivitet är enligt Fairclough förekomsten 
av olika diskurser inom en och samma text eller genre. Förenklat kan man säga att det innebär att 
flera diskurser kan förekomma i samma text.43 Interdiskursivitet är också en form av 
intertextualitet. Med intertextualitet menas att man aldrig kan undvika att använda ord som andra 
har använt tidigare. Det skrivna kan alltså alltid ses som en del av en intertextuell kedja. Det 
betyder i sin tur att en text bygger på element och diskurser från andra texter. Fairclough 
uttrycker att det är genom att sammanfoga element från olika diskurser som det faktiska språket 
har möjlighet att påverka den sociala och kulturella omvärlden. Förmågan att utöva inflytande har 
språket genom att förändra enskilda diskurser med hjälp av intertextualitet.44 Winther Jørgensen 
och Phillips menar att; 

Genom att utnyttja existerande diskurser på nya sätt skapar man förändring, men möjligheterna 
till förändring begränsas av maktrelationerna som bland annat sätter ramarna för olika aktörers 
tillträde till olika diskurser.45  

Winther Jørgensen och Phillips skriver att genom fokusering på intertexualitet kan man betrakta 
hur diskurser förändras eller nyskapas.46 Fairclough låter även förstå att diskursernas betydelse 
kan skifta beroende på i vilken intertextuell kedja de ingår i.47  
 
Ett annat begrepp inom den kritiska diskursanalysen som också är intressant för mitt syfte är 
modalitet. Ordet betyder ”sätt” och analyser av modalitet fokuserar till exempel på 
språkbrukarens grad av instämmande i en sats.48 Kategorisk modalitet kan beskrivas som ett sätt 
att med tvärsäkerhet fastställa en utsaga som sanning och i olika diskurser förekommer det olika 
former av modalitet. Winther Jørgensen och Phillips uttrycker att medierna använder sig av 
modalitet för att framhålla auktoritet. Som exempel menar de att medierna ofta säger saker som 
”den är nyttig” i stället för ”vi anser att den är nyttig” och får åsikter på så sätt att framstår som 
objektiv sanning. 49  
 
I boken Media discourse har Fairclough listat några huvudfrågor, med ett antal följdfrågor, som är 
avsedda att användas vid analys av text hämtad från media. En fråga som är relevant för mitt 
syfte lyder; ”How is the text designed, why is it designed in this way, and how else could it have 

                                                 
43 Norman Fairclough, Analysing discourse, textual analysis for social research (Routledge, New York, 2003) s. 17 
44 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 13 
45 Ibid, s. 78 
46 Ibid, s. 13 
47 Norman Fairclough, Media discourse (Arnold, London, 1995) s. 77 
48 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 88 
49 Ibid, s. 88 
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been designed?”50 En annan är; ”What wider sociocultural processes is this text a part of, what 
are its wider social conditions, and what are its likely effects?”51 Jag har ställt dessa frågor, 
tillsammans med mina frågeställningar, till min empiri vid analysen. Intertextualitet och modalitet 
är också begrepp som jag har granskat närmare. Intertextualiteten kan visa vilka diskurser som 
samverkar i tidningarna och modaliteten i sin tur hjälper till att lyfta fram vilka sanningsanspråk 
som tidningarna kommunicerar. Ett ytterligare analysverktyg som den kritiska diskursanalysen 
erbjuder är transitivitet som i sin betydelse ligger nära begreppet modalitet. Begreppet syftar till 
att visa olika ideologiska konsekvenser som skilda framställningsformer vill disponera. När man 
analyserar transitivitet analyserar man hur det som ligger i fokus för analysen, i mitt fall hälsa, 
förbinds, eller inte förbinds med subjekt eller objekt.52 Transitivitet har givit mig en möjlighet att 
analysera hur tidningarna förhåller sig till sina läsare och sig själva.  

Bildanalys  
Hälsotidningarna i min empiri består av en stor andel bilder av olika slag och därför tycker jag att 
det är viktigt för uppsatsens syfte att även utföra en bildanalys. Både den kritiska diskursanalysen 
och govermentality-perspektivet går att applicera på bilder och Fairclough menar att det är viktigt 
vid analys av bilder att ta hänsyn till sambandet mellan språk och bilder.53 Jag har dock valt att 
komplettera ovanstående teori och metodansatser med en mera konkret bildanalys av medie och 
dramaprofessorerna Gunther Kress och Theo van Leeuwen som har författat ett antal böcker i 
ämnet. Viktigt för mig är deras teorier om hur man kan analysera bilder som föreställer personer, 
eftersom bilderna i hälsotidningarna nästan uteslutande visar en eller flera människor. För det 
första menar de att aktuell kameravinkel positionerar betraktaren i förhållande till personen på 
bilden.54 Underifrånperspektivet får personen på bilden att framstå som överlägsen tittaren och 
en känsla av triumf uppstår. Tvärtom blir då följden vid ett ovanifrånperspektiv, där personen på 
bilden framstår som liten och underlägsen tittaren och den avbildade synes obetydlig. Om 
personen på bilden ses uppifrån ligger makten hos betraktaren och vise versa. När bilden är i 
ögonhöjd positioneras betraktaren och den avbildade på en jämbördig nivå och inget 
maktförhållande förekommer då enligt Kress och van Leeuwen.55  Men det är viktigt att påpeka, 
menar de, att det ibland kan vara en fråga om gradskillnad och att det till sist är en tolkningsfråga. 
En betydelsefull dimension vid bildanalys anser Kress och van Leeuwen är avståndet till motivet 
på bilden, olika grader av distans och närhet. Ju mer tittaren ser av personen på bilden desto 
större blir avståndet dem emellan eftersom avstånd skapar distans. Om bilden föreställer enbart 
ett ansikte blir effekten ett intimt och personligt tilltal. Den bild som visar en person från 
midjehöjd och uppåt visar på social distans, medan personer som visas på avstånd signalerar ett 
                                                 
50 Norman Fairclough, Media discourse (Arnold, London, 1995) s. 202 
51 Ibid, s. 202 
52 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 87 
53 Ibid, s. 67 
54 Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Reading images. The grammar of visual design (Routledge, London, 1996) s. 146 
55 Ibid, s. 146 
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opersonligt eller formellt tilltal.56 Vidare uttrycker Kress och van Leeuwen betydelsen av att ta 
hänsyn till personens position, ställning och kroppsspråk vid analys. Vart personens blick är 
riktad är också viktigt menar de. Om personen tittar in i kameran, på betraktaren och så att säga 
möter dennes blick skapas en föreställning om social kontakt. På detta sätt upprättas, menar 
Kress och van Leeuwen, en relation mellan den avbildade och betraktaren och relationens 
karaktär beror delvis på ansiktsuttryck och gester.57 En leende person symboliserar till exempel 
att betraktaren bjuds att ingå i en social relation med den porträtterade, medan en allvarlig min i 
sin tur kräver någon form av handling eller ställningstagande från betraktaren. En stirrande kall 
blick vill i sin tur få läsaren att relatera till personen på bilden.58 Kress och van Leeuwen skriver 
också att om en hand pekar mot betraktaren inbjuds läsaren att komma närmare medan en 
defensiv gest å andra sidan ber betraktaren att hålla sig undan. En gest betyder alltid enligt dem 
att avsändaren vill sända ut ett budskap av något slag och skapa ett band mellan avsändare och 
läsare.59 Gunther Kress och Theo van Leeuwen bildanalys är i det konkreta analysarbetet ett bra 
komplement till den kritiska diskursanalysen och governmentality-ansattsen. 

Empiri 

Avgränsningar och tillvägagångssätt 
Min empiri består av tidningarna Fitness Magazine, Hälsa- för kropp och själ i balans, ToppHälsa och i 
Form. Jag började med att inhandla de aktuella numren av tidningarna i min lokala matbutik. Att 
det blev just de tidningarna beror främst på att de har något olika profil och passade därför mitt 
syfte bra. Det gör de eftersom de behandlar ämnet hälsa utifrån lite olika perspektiv. Därefter 
fortskred jag genom att kontakta tidningsredaktionerna per telefon och fick på den vägen 
hemskickat övriga tidningar i min empiri. I min studie ingår fem nummer från år 2005 av varje 
tidning, förutom ToppHälsa som bidrar med sex nummer. Ett nummer vardera av Fitness Magazine 
och Hälsa- för kropp och själ i balans är så kallade dubbelnummer. Anledningen till att jag anser att 
den här mängden material är tillräcklig för mitt syfte är att tidningarnas ämnen tycks återkomma 
med ett visst mellanrum. Den mängd empiri som jag har valt visar på en tydlig tendens hos 
tidningarna utan att bli oöverskådlig. I uppsatsens analysdel har jag lyft fram vissa delar och 
tendenser i tidningarna och ställt mina frågeställningar mot det aktuella materialet. Jag har också 
studerat hur tidningarna positionerar sig själva och läsaren, samt hur man ser på sin egen tidning i 
förhållande till andra tidningar i samma genre. Dessutom har jag i analysdelen kopplat 
tidningarnas innehåll (både text och bild) till uppsatsens diskursanalytiska metod- och teoriansats.  

                                                 
56 Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Reading images. The grammar of visual design (Routledge, London, 1996) s. 131 
57 Ibid, s. 123 
58 Ibid, s. 123 
59 Ibid, s. 123 
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Presentation av tidningarna 
Tidningen i Form utkom med sitt första nummer i februari 1987. Sedan dess har tidningen 
genomgått ett antal förändringar för att passa den moderna läsaren. Enligt den egna hemsidan 
består tidningens läsekrets av 70 % kvinnor och 30 % män.60 Den förmodade genomsnittsläsaren 
anses vara välutbildad med hög inkomst och ambitiösa mål i livet. På hemsidan går det att läsa att 
i Forms läsare vill ha ett liv fyllt med kvalitet, oavsett om det handlar om en joggingsko, val av 
partner eller fritidsaktiviteter. I tidningen förekommer så vitt skilda ämnen som till exempel 
motion, sund mat, sex, psykologi och alternativ behandling. Tidningen utkommer var tredje 
vecka av Bonnier Publications International AS.61  
 
ToppHälsa ges ut sedan 2004 av amelia Förlag AB som är en del av Bonnier AB.62 amelia Förlag 
AB är en av fem förlagsenheter inom Bonnier Tidskrifter och de ger ut titlarna amelia, Tara och 
ToppHälsa. Tidningen har som ambition att vara en nyfiken hälsotidning som vänder sig till 
kvinnor från 25 år och uppåt.63 De flesta läsarna beräknas vara mellan 30- och 40 år och 80 % är 
enligt tidningen själv under 50 år. De anser att de riktar sig till yngre läsare än övriga 
hälsotidningar på marknaden64 ToppHälsas redaktionella program är att erbjuda noga granskad 
fakta inom områden som träning, kost och alternativ behandling.65 Även artiklar om skönhet 
förekommer i tidningen som utkommer en gång i månaden med en upplaga på ca 40- till 50 tusen 
tidningar.66

 
Tidskriften Hälsa- för kropp och själ i balans ges ut av Hälsa & Helhet Förlags AB. Redan på 1940-
talet kom förlagan till dagens tidning. Efter att ha förändrat både utseende och innehåll under 
årens gång ser tidningen, med några få undantag, sedan år 1992 ut som den gör idag 67 Den 
utkommer idag en gång i månaden. Tidningens devis är att informera om nyheter inom 
hälsoområdet och tidningen har en vegetarisk profil som också inbegriper alternativmedicin. 
”Naturligt” är ett honnörsord för tidningen och man anser sig stå för ett naturligt och 
vördnadsfullt förhållningssätt till djur, natur och ett hållbart kretslopp.68 Fortsättningsvis refererar 
jag till tidningen utan dess undertitel.  
 

                                                 
60 www.iform.se 
61 Ibid, 
62 www.topphalsa.se 
63 www.bonnier.se 
64 Uppgifter från mailkontakt med redaktionen på ToppHälsa 051212 
65 www.bonnier.se 
66 Uppgifter från mailkontakt med redaktionen på ToppHälsa 051212 
67 www.halsa.se 
68 Ibid, 



 11

Fitness Media i Sverige AB är utgivare av månadsmagasinet Fitness Magazine som startade 1995 
och som idag har en upplaga på cirka 40 000 exemplar.69 Den här tidningen är den i min empiri 
som har tydligast träningsprofil, vilket också framgår av tidningens undertitel, Sveriges bästa 
träningstidning. Även om det förekommer artiklar om inre själslig balans är det olika träningsformer 
och hälsosam mat som dominerar ämnesfloran. Deras ambition är att sprida en sund inställning 
till träning och kost. Genom att visa de senaste trenderna inom träning, utrustning och mode vill 
de inspirera läsarna till en bättre hälsa.70 Redaktionen uppskattar att 70% av läsarna är kvinnor 
och snittåldern för en typisk Fitness Magazine läsare är 32 år.71  

Disposition 
Jag anser att man kan betrakta dagens hälsotidningar som ett komplement till den statliga 
hälsoinformationen. Därför tror jag att det är nödvändigt för mitt syfte med en kort genomgång 
av hälsoinformationens utveckling genom historien. I avsnittet förhistoria berör jag därför 
kortfattat hälsobegreppet och hälsoupplysning. Analysavsnittet är uppdelat i olika underrubriker, 
allt för att göra läsningen enklare och tolkningen tydligare. Det första som möter 
hälsotidningarnas läsare är ledaren, vilket gör att jag tycker att det är viktigt att börja analysen just 
där under rubriken ledande inledning. Hälsa som livsstil blev en självklar underrubrik med tanke på 
tidningarnas redaktionella ansats att erbjuda en paketlösning för ett hälsosamt liv där livsstil ofta 
åberopas. Många av de rekommenderade vägvalen för att uppnå önskvärd hälsa förutsätter också 
konsumtion av något slag. Detta har jag tittat närmare på under rubriken att konsumera hälsa. 
Reklam och hälsa är nära samankopplat i uppsatsens empiri vilket jag granskar i avsnittet reklam 
och hälsa. Tidningarna innehåller dessutom en mängd olika personporträtt. Både kändisar och så 
kallat vanligt folk redogör för sin personliga syn på hälsa och dessa analyseras under rubriken 
personporträtt. Under stycket ansiktet utåt redovisas en bildanalys av tidningarnas framsidor. Övrig 
bildanalys har jag valt att integrera under varje rubrik för tydlighetens skull. I den avslutande 
reflektionen, som följer efter analysen, redovisar jag för vilka tendenser som finns i materialet och 
tolkar dem kopplat till dagens samhälle. Under rubriken framtidsvision resonerar jag kort kring 
vilken roll hälsotidningarna eventuellt kommer att spela i framtiden. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning. 

                                                 
69 Uppgifter från mailkontakt med redaktionen på Fitness Magazine 060111 
70 Ibid, 
71 Ibid, 
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Förhistoria 

Hälsobegreppet 
Vad är hälsa? I huvudsak går det att skilja mellan två huvudtyper av teorier om hälsa, dels den 
biostatiska, dels del holistiska.72 Den biostatiska koncentrerar sig på själva sjukdomsbegreppet 
och hälsa är där det samma som avsaknaden av sjukdom. En klassisk definition av hälsa är den 
som presenterades 1948 av Världshälsoorganisationen och som i Vårdens idéhistoria citeras av 
idéhistorikern Roger Qvarsell. 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara 
frånvaro av sjukdom och svaghet.73  

Ovanstående definition bygger på den biostatiska modellen som var vanlig då. Men definitionen 
väckte trots det stor förundran i medicinska kretsar där man menade att om hälsa är fullständigt 
välbefinnande skulle detta betyda att alla människor är sjuka. Qvarsell menar dock att kritikerna 
missförstod Världshälsoorganisationen när man utgick ifrån att definitionen betydde att ”hälsa” 
och ”sjukdom” var varandras direkta motsatser.74 Trots att den biostatiska teorin kan förefalla 
enkel anses den i dag missvisande och otillräcklig. Inom den holistiska synen på hälsa ses 
människan däremot som ett handlande subjekt som ingår i ett socialt samanhang.75 Professorn i 
hälsa och samhälle Lennart Nordenfelts definitionsförslag har en sådan grund.  

[…] en person har full hälsa endast om hon eller han kan förverkliga sina vitala mål under 
standardomständigheter. Går de inte att förverkliga i denna betydelse föreligger någon grad av 
ohälsa. Det bör observeras att sjukdom uppfattas som en process som tenderar reducera 
hälsan men som inte behöver resultera i ohälsa eftersom den kan avbrytas. Sjukdom och ohälsa 
är inte identiska.76   

Lennart Nordenfelts definition ger precis som Världshälsoorganisationens upphov till bryderier. 
Framförallt är det svårt att veta vad Nordenfelt avser med benämningen standardomständigheter. 
Det är inte lätt att veta om han menar standardomständigheter för den enskilde individen eller för 
majoriteten. Trots något oklar definition går det nog att säga att det är det perspektivet som till 
största delen råder idag. Men meningarna om hur man bör definiera hälsa går brett isär och 
åsikterna tycks vara lika många som det finns forskare. Jag har för enkelhetens skull valt att i min 
uppsats utgå från Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2001 som kort menar att hälsa är ett 
medel för individen att kunna leva ett gott liv.77  

                                                 
72 Lennart Nordenfelt, ”Om hälsofrämjandets etik” i Kampen för folkhälsan red. Carlsson, Arvidsson (Bokförlaget 
Natur och Kultur, Uppsala, 1994) s. 111 
73 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Carlssons Förlag, Stockholm, 1991) s. 27 
74 Ibid, s. 27 
75 Lennart Nordenfelt, ”Om hälsofrämjandets etik” i Kampen för folkhälsan red. Carlsson, Arvidsson (Bokförlaget 
Natur och Kultur, Uppsala, 1994) s. 112 
76 Ibid, s. 113 
77 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2001 (Stockholm, 2001) s. 21 
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Hälsa som samhällsansvar 
Fram till slutet på 1700-talet var hälsan i första hand en individuell angelägenhet eller något som 
enbart rörde läkaren och hans patient.78 Anledningen till att hälsa då plötslig blev av samhällelig 
betydenhet, menar fil dr i pedagogik Ulf Olsson i Drömmen om den hälsosamma medborgaren, var att 
krig och epidemier hade gjort att befolkningssituationen i Sverige var allvarlig.79 Myndigheterna 
oroade sig för landets framtid och därför utökades antalet provinsialläkare och sjukhus. Man 
började också dela ut hälsoinformation i kyrkan i form av skrifter. Hälsoinformationen på den 
här tiden handlade mest om hur befolkningen skulle undvika och förebygga dysenteri.80 Den 
gemensamma nämnaren för hälsoupplysningen under 1700-talet var att det naturliga och enkla 
förordades. Man ansåg att förkonstlade seder och överdrifter när det gällde mat, dryck och 
levnadsvanor var en lika viktig orsak till den utbredda ohälsan som fattigdom. Den största 
anledningen till att hälsan hos befolkningen uppmärksammades då var, enlig Roger Qvarsell, att 
staten ansåg sig beroende av starka jordbrukare, friska arbetare och dugliga soldater.81 Utifrån 
detta föddes tanken att man kunde göra landet rikare med hjälp av vad vi i dag kallar 
befolkningspolitik. Dåtidens ekonomiska lära, merkantilismen, föreskrev att ett lands välstånd 
kunde räknas i hur stor och arbetsför befolkningen var. Enligt detta synsätt skulle befolkningen 
vara så stor att lönerna kunde hållas nere och importen på så sätt begränsas.82 För att uppnå 
önskad effekt byggdes sjukvården ut och hälsoinformation spreds till befolkningen. Till grund för 
de styrandes hälsotänkande detta århundrade låg föreställningen att samhället och människan var 
rationella och kunde styras av det upplysta förnuftet, alltså läkarna och vetenskapen.83 Hälsa blev 
på 1700-talet i hög grad en samhällsfråga. 
 
Under 1800-talet fick hälsoupplysningen en mer moraliserande ton och det individuella ansvaret 
betonades. De nya industrierna krävde, enligt Olsson, frisk arbetskraft och en hygienisk rörelse 
som utgick från vetenskaplig kunskap växte fram.84 Den hygieniska rörelsen växte sig som 
Qvarsell skriver speciellt stor under senare delen av 1800-talet. 

Hygienen blev en av de senare 1800-talets viktigaste vetenskaper och av allt att döma var dessa 
hygieniska åtgärder viktigare för det förbättrade hälsotillståndet och den ökade livslängden än 
de renodlat sjukvårdande insatserna.85  

                                                 
78 Roger Qvarsell, ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle” i Kampen för folkhälsan red. Carlsson, Arvidsson (Bokförlaget 
Natur och Kultur, Uppsala, 1994) s. 77 
79 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1999) s. 17 
80 Ibid, s. 17 
81 Roger Qvarsell, ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle” i Kampen för folkhälsan red. Carlsson, Arvidsson (Bokförlaget 
Natur och Kultur, Uppsala, 1994) s. 81 
82 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Carlssons Förlag, Stockholm, 1991) s. 37 
83 Ibid, s. 38 
84 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1999) s. 19 
85 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Carlssons Förlag, Stockholm, 1991) s. 38 
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Det naturliga förespråkades och i hygienens tecken fick det enkla lantlivet stå modell för det 
hälsosamma levernet, vilket kanske inte var så konstigt eftersom de sanitära förhållandena i 
städerna var mycket dåliga på den här tiden.86 Medborgarna ansågs också behöva kunskap i 
sambandet mellan levnadsvanor, hälsa och samhällsekonomi. Samtidigt som vetenskapen 
producerade bättre och bättre mediciner skulle människorna lära sig om bland annat kost, 
renlighet och kroppsövningar. Andemeningen var densamma som på 1700-talet men tonen 
fundamentalt annorlunda. Enligt Olsson var 1800-talets hälsoinformation formulerad ovanifrån 
och individen förmodades underordna sig hälsoprogrammet i det rådande samhällets intresse. 87   
 
Runt 1930-talet fick hälsoupplysningen en annan inriktning. I mitten av årtiondet började röster 
inom politiken tala för vikten av att satsa på en mer förebyggande vård. Ett skifte i synen på 
hälsofrågor, från ett naturvetenskapligt och medicinsk, till ett mera samhälls- och 
beteendevetenskapligt perspektiv trädde fram. Denna aspekt kan man bland annat utläsa i det 
faktum att Statens institut för folkhälsa som bildades 1938 kom att ligga under Socialdepartementet 
och inte Medicinalstyrelsen som först föreslogs.88 Benämningen på detta nya verk var en 
bidragande orsak till kopplingen mellan hälsa och välfärdsbygge. Olsson menar att hälsoarbetet 
under den här tiden ytterst handlade om att förbättra de allmänna levnadsvillkoren för att 
stimulera nativiteten. Hälsopropagandan till allmänheten under 1930- och 1940-talen handlade till 
stor del om hygienråd och kostföreskrifter. 89 I välfärdsbyggets anda hamnade i mellankrigstiden 
barnen i fokus när man ville förebygga sjukdomar och sociala problem. Intresset för 
barnuppfostran var stor och barnhälsovården och skolhälsovården byggdes ut. Framgångarna på 
dessa områden fick stå som modell när man senare ville förändra sjukvårdens inriktning mot en 
tonvikt på förebyggande insatser.90 Samtliga åtgärder under den här perioden var en del i den 
svenska välfärdspolitiken. 
 
Ulf Olsson uttrycker att efter att ha haft en undanskymd roll i debatten under 50- och 60-talet 
kom hälsan åter i ropet i slutet av 70-talet. Den svenska ekonomin hamnade i akut kris och hälso- 
och sjukvårdens kostnader måste minskas. Kostnaderna för den medicintekniska utvecklingen var 
omfattande och hälsans förbättrande hos befolkningen ansågs inte stå i omfattning till den 
ekonomiska insatsen. Det blev därför samhällsekonomiskt nödvändigt att arbeta aktivt 
förebyggande.91 Nu trädde en syn fram där det egna ansvaret sattes i centrum och medvetenhet 
och engagemang skulle stimuleras och vidareutvecklas, vilket går att utläsa i en statlig utredning 
från 1978:79, citerad av Ulf Olsson. 

                                                 
86 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Carlssons Förlag, Stockholm, 1991) s. 41 
87 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1999) s. 10 
88 Ibid, s. 53 
89 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1999) s. 55 
90 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Carlssons Förlag, Stockholm, 1991) s. 43 
91 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1999) s. 76 
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Den stora betydelsen för hälsan, som olika miljö- och sociala förhållanden har, får inte 
undanskymma den roll som den egna människan själv spelar och kan spela. Det är inte så att 
sjukdom och skada alltid oförskyllt drabbar människan. Sjukdomen eller skadan beror ofta på 
vad människan själv gör eller underlåter att göra. Livsföringen kan vara av stor betydelse för 
hälsan, exempelvis beroende på vad man äter och dricker, om man rör sig tillräckligt, om man 
röker osv. 92

I citatet ovan går det tydligt se att tonen är en annan än den var när hälsoupplysningen startade 
på 1700-talet. På 1700-talet ansågs människan okunnig och behövde därför för sitt eget bästa 
upplysas. Numera däremot anses han eller hon ha den kunskap som krävs och därför antyds det 
ibland att ohälsa kanske kan grunda sig i ovilja eller oförmåga.93 Från 70-talet och framåt har vi 
gått mot ett allt mer individualistiskt synsätt på hälsa. Sociologerna Eva Palmblad och Bengt Erik 
Eriksson skriver i Kropp och politik att man i dagens hälsoinformation vädjar till känslor och 
livsideal samtidigt som önskningar och identifikationer är menade att skapa handling.94 Medias 
utveckling tillsammans med detta nya synsätt har genomgripande förändrat hälsoinformationen 
och enligt Palmblad och Eriksson har hälsoupplysningen de senaste årtionden radikalt bytt 
formspråk. Skrämselpropaganda och moraliseranden har bytts ut mot bilder av det goda livet, 
skönhet, ungdom och framgång.95 Nu är det, enligt dem, effekten och inte innehållet i 
hälsoupplysningen som är det viktiga och hälsoupplysningen har ett formspråk som liknar 
reklamens. Roger Qvarsell förstärker denna uppfattning när han skriver att det har blivit allt 
svårare att dra en tydlig gräns mellan den kommersiella reklamen och den myndighetsbaserade 
hälsoinformationen.96 Hälsoinformationen sprids inte längre som på 1700-talet genom kyrkan 
och provinsialläkarna, utan idag är TV och tidningar de stora förmedlarna. Att media har stor 
räckvidd kan vi nog alla vara överens om, men fortfarande finns det möjlighet att helt enkelt 
negligera dess budskap. Reklam, som också är en del av media, menar Roger Qvarsell kan 
förmodligen förstärka behov, men knappast skapa dem. Han anser att om vi inte kan relatera till 
reklamens budskap tar vi den inte på allvar. En norm måste redan vara etablerad i samhället för 
att reklamen ska fungera på önskat sätt. 97 Det är framförallt i media som det rådande hälsoidealet 
presenteras i dag och medias stora genomslagskraft gör att dagens hälsotidningar kan ses som ett 
komplement till statlig hälsoinformation. 

                                                 
92 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1999) s. 81 
93 Ibid, s. 81 
94 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson, Kropp och politik (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1995) s. 137 
95 Ibid, s. 137 
96Roger Qvarsell, ”Att sälja hälsa” i Reklam och hälsa red. Roger Qvarsell, Ulrika Torell (Carlssons Bokförlag, 
Stockholm, 2004) s. 10 
97 Ibid, s. 12 
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Ledande inledning 
Varje enskilt tidningsnummer har en ledare skriven av chefredaktören och det är där som tonen 
sätts för hela tidningen. Somliga har valt en personlig ansats medan andra anlägger en mer 
formell ton. Men oavsett ton tjänar ledarna som en ideologisk och innehållsmässig introduktion 
till det aktuella numret och tidningen som sådan. Ett exempel på den mera personliga varianten 
är den som tidningen ToppHälsa har valt. I alla de nummer av tidningen som jag har analyserat 
inleder ledartexten med en personlig reflektion. Exempel på det kan vara; ”Väckarklockan ringer 
en halvtimme tidigare. Äntligen ska jag unna mig en yogamorgon.” 98 Och; ”För ett par veckor 
sedan fyllde jag 35, så det är nu det börjar, har jag fått veta av vänner som är äldre.”99 Det 
personliga anslaget fortsätter genom hela ledarna. Som fortsättning på direkt ovanstående citat 
går att läsa;  

Min ämnesomsättning har fram tills nu varit av det rappare slaget. Det, kombinerat med 
stretchjeans, har gjort att min rätt otränade kropp ändå kunnat passera för slank och lite 
halvtränad. Trots god mat och en hel del choklad. Men inte nu längre. Inte efter 35.100  

Tonen är både personlig och utlämnande och syftet är att skapa en intim kontakt med läsaren 
genom att påtala att ingen är felfri. Vidare går det också att tolka det som att eftersom ingen är 
felfri så är inte tidningen som sådan det heller. Det personliga anslaget smittar av sig och ger hela 
tidningen ToppHälsa en human profil. Genom att påtala mänskliga egenskaper skapas också 
trovärdighet. Det är som om citaten vill säga lyssna på mig för jag är precis som ni, där mig lika gärna 
skulle kunna bytas ut mot tidningen. Om man analyserar utdragets transitivitet går det att se att 
subjektet i fråga är tämligen passivt här. Transitivitet syftar till att synliggöra hur händelser och 
processer förbinds, eller inte förbinds med subjekt eller objekt.101 Ansvaret för det faktumet att 
subjektet framstår för andra som relativt hälsosamt fråntas agenten. På det sättet läggs vikten vid 
effekterna och man bortser från de handlingar och processer som ledde fram till dem, alltså en 
slank kropp.102 Eftersom subjektet är passivt här koncentreras hälsoaspekten på det inre 
välbefinnandet som uppnås genom att inte ha så stora prestationskrav. En tolkning är att 
stilgreppet är valt för att om möjligt minska de personliga krav som läsaren kan ställa på sig själv 
och ytterligare stärka den medmänskliga tonen. I det första citatet är dock subjektet aktivt, men i 
fortsättningen av texten är det omständigheter utanför den personliga maktens sfär som 
bestämmer resultatet.  

En yogamorgon börjar i badrummet. Jag börjar med tandborstning. Dunk, Dunk på 
badrumsdörren. Åh nej, ungarna har vaknat…”Mamma, frukost!”103

                                                 
98 ToppHälsa nr 8 (2005) s. 5 
99 ToppHälsa nr10 (2005) s. 5 
100 Ibid, s. 5 
101 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 87 
102 Ibid, s. 87 
103 ToppHälsa nr 10 (2005) s. 5 
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Den planerade hälsoinriktade starten på dagen raseras på grund av yttre omständigheter som 
subjektet inte kan råda över. Stilgreppet är snarlikt det ovan och resulterar i en avslappnad syn på 
hälsa som sprids till läsarna. Alla citaten, men speciellt det tredje, innehåller en stor dos humor 
som syftar till att avdramatisera sakfrågan, i det här fallet att åldras. Subjektspositionen i citaten 
skapas genom ett personligt socialt tilltal där författaren är förste person och läsaren aktiv åhörare 
genom igenkänningsfacktorn. Den gemenskap som finns mellan subjekt och objekt skapas 
genom intersubjektivitet. Medie- och kommunikationsforskarna Bjurström, Fornäs och Ganetz 
skriver; 

[…] endast subjekten kan skapa mening och identitet. Varken texter eller kontexter besitter 
den förmågan. Detta ger för den skull inte människor någon gudomlig självskaparkraft. Dels är 
varje enskilt subjekt intersubjektivt beroende av andra, och kan rentav sägas få sin identitet 
från de omgivande andra, snarare än konstruera den utifrån sig själv.104

Ovanstående citat visar att det är möjligt att skapa en ömsesidig kontakt genom att bara fokusera 
på det egna subjektet eftersom man blir något först i samspel med andra. Enligt det 
diskursanalytiska tankesättet så är det den rådande diskursen i nämnda citat som skapar subjekten 
i texten.105 Genom att framställa världen på ett sätt och inte på ett annat konstituerar den rådande 
diskursen gränser mellan relevanta handlingar och andra otänkbara.106 Bjurström, Fornäs och 
Ganetz påpekar dock vikten av att vidhålla ett subjektsbegrepp som innefattar ett 
ansvarsförmöget aktörskap och som inte framställer texter som självstyrande.107 Även om 
ToppHälsas ledare har en tydlig avsändare bygger effekten på intersubjektivitet som gör att läsaren 
görs delaktig i subjektets upplevelser och på så sätt skapas en gemenskap mellan tidningen och 
läsaren.108 Vetskapen om det stressiga liv som nutidsmänniskan lever skapar här den sociala 
praktiken, vilken ligger till grund för den rådande hälsodiskursen i texten. ToppHälsas ledare 
genomsyras av en syn på hälsa där rimliga krav är ledordet och där god hälsa kan karaktäriseras av 
balans mellan det yttre och det inre.  

Personlig inledning 
Media förutsätter alltid någon form av kommunikation mellan avsändaren och mottagaren. En 
form av kommunikation kan vara att bilden av den föreställda läsaren ligger inbyggd i själva 
texten för att på så vis tala direkt till den tänkta målgruppen.109 Ett sätt att skapa kontakt med 
läsaren är också att använda personliga tilltal som till exempel vi, man, och oss. Genom att använda 

                                                 
104 Erling Bjurström, Johan Fornäs, Hillevi Ganetz Det kommunikativa handlandet (Bokförlaget Nya Doxa, Nora, 2000) 
s. 135 
105 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 139 
106 Ibid, s. 138 
107 Erling Bjurström, Johan Fornäs, Hillevi Ganetz Det kommunikativa handlandet (Bokförlaget Nya Doxa, Nora, 2000) 
s. 135 
108 Ibid, s. 135 
109 André Jansson, Mediekultur och samhälle (Studentlitteratur, Lund, 2002) s. 69 ff 



 18

sådana ord placeras läsaren i samma grupp som tidningen och i och med det skapas ett vi och dem 
tänkande. Ett tydligt exempel på det är nedanstående rader hämtade från Fitness Magazine; 

Föreställ dig ett spinningpass utan musik – eller kanske en timmes ljudlös bodypump. Nej, det 
går inte. Musiken är helt enkelt en av de allra viktigaste ingredienserna i träningspasset. Den 
peppar oss, hjälper oss hitta rytmen, håller oss i form och inte minst – på många pass får den 
oss att känna oss sexiga.110

Det vi och dem som skapas här är vi som tränar och de som inte gör det. Läsaren ingår på det sättet i en 
delad gemenskap med tidningen. Vidare i samma ledare övergår texten till ett mera personligt 
anslag med fraser som; ”Vad fasen, kan Jennifer Lopez kan väl jag.”111 Och; ”Jag svassar runt 
som en gudinna.”112 Den delade gemenskapen som inledde texten gör att de personliga 
reflektionerna också kan upplevas som delade. Språkets utformande bestämmer således vilka som 
ska inneslutas eller uteslutas i gemenskapen.113 I tidningen Fitness Magazine:s ledare kopplas hälsa 
samman med träning och fysisk aktivitet på ett uppenbart sätt och god hälsa blir genom det 
förfarandet det samma som en vältränad kropp. Subjektet i texten positioneras som mänskligt 
genom att små tillkortakommanden får ta plats. ”Det är jag som regerar i dansvärlden<< tänker 
jag…tills jag dunsar in i grannen och väcks ur mitt fantasirus.”114 Det framstår på så sätt möjligt 
för en var att uppnå det hälsoideal som förekommer i texten. Med det förfaringssättet läggs 
ansvaret för god hälsa på läsaren och subjektet är det som tillhandahåller nödvändig kunskap om 
vägen dit. Läsaren har transformerats till ett subjekt med individuell makt och skyldighet för sin 
egen hälsa.115 Det framgår tydligt här att precis som man menar inom governmentality-
perspektivet är språket det primära verktyget i styrning.116

 
Ett exempel som använder sig av en liknande retorik men använder ordet du istället är följande 
rader hämtat från i Form; 

Är det inte frustrerande? Oavsätt hur mycket du anstränger dig, kommer du aldrig att slippa de 
där små nätta vikterna för damer. Titta, så här ser en riktig hantel ut, retas ett av muskelbergen 
på gymet och böjer obesvärat armen med en 25-kiloshantel.117

Här framskymtar också ett vi och dem. De som tränar tillhör samma grupp som tidningen genom 
delade upplevelser, medan de som inte tränar inte känner igen sig och därför står utanför 
gruppen. Texten innesluter läsaren genom att visa sympatier och tala direkt till den samma. Här 
går det att tala om symbolisk kommunikation, där individer som aktiva subjekt använder objekt 

                                                 
110 Fitness Magazine nr 8 (2005) s. 9 
111 Ibid, s. 9 
112 Ibid, s. 9 
113 Vivien Burr, Social constructionism (Routledge, New York, 2003) s. 18 
114 Fitness Magazine nr 8 (2005) s. 9 
115 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 23 
ff 
116 Nikolas Rose, Power of freedom. Reframing political thought (Cambridge university press, Unitid Kingdom, 1999) s. 28 
117 i Form nr 12 (2005) s. 6 
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som texter för att skapa gemensamt delade innebörder.118 I alla i Form:s ledare i mitt material 
beskrivs hälsa i form av en vältränad kropp som det önskvärda. Exempel på ett flertal människor 
som har lyckats ges för att visa att det är möjligt för alla att uppnå det målet. Det vill säga för alla 
som anstränger sig tillräckligt. Den synbara grupptillhörigheten är således mycket bräcklig och 
läsaren befinner sig ständigt bara ett missat träningstillfälle från att uteslutas ur gemenskapen.  
Inställningen till hälsa som ett individuellt ansvar syns redan i ledarnas rubriker, som till exempel; 
”Plocka fram din inre fighter”119 Och ”Fri från träning eller fri att träna?”120. Det här kan sägas 
bottna i en föreställning om individens ansvar för sin hälsa som Sofia Kjellström menar är 
rådande i dagens samhälle.121 Hon skriver att hälsomedia likställer hälsoansvar med ett moraliskt 
korrekt handlande.122 Detta kan i sin tur kopplas till att tidningen i Form:s ledartexter förbinder 
hälsa med vilja och beslutsamhet. I ToppHälsa:s ledare däremot är moralbudskapet förbundet med 
att finna inre harmoni. Ansvarstagandet kan sägas leda till så väl kroppslig som själslig hälsa.123 
Synen på träning och hälsa i i Form:s ledare kan liknas vid den som förekommer i Fitness Magazine 
som bygger mer på att göra än att känna. 

Ideologisk inledning 
Den tidning som redan i ledaren visar sin ideologiska ståndpunkt tydligast är Hälsa. Tidningen har 
en tydlig miljö, hälsokost och alternativmedicinsk inriktning vilket också är tydligt i deras ledare. 
Ledarna har dessutom en påtaglig andlighet, som i följande exempel; 

Jag vet att jakten på meningen med livet och upplysningen kan vara nog så stressande. Jag talar 
av egen erfarenhet. Denna insikt leder direkt till en djupare avslappning som kommer inifrån, 
från djupet av själen.124  

Här använder man inte alls samma retorik som i citaten ovan från Fitness Magazine och i Form. 
Läsaren positioneras inte i samma grupp som tidningen utan tidningen framställer sig själv 
snarare som experten som ska upplysa den stora massan. Man utser också sig själva som pionjärer 
och vägvisare inom den läran man förespråkar. ”När nu Hälsa som första tidning i Sverige ger 
ordet genomlyst en ny betydelse så är det spännande.”125 Tidningen Hälsa:s subjektspositioner i 
ledarna skapar också ett vi och dem, men då mellan tidningen och läsarna, mellan experten och den 
oupplysta massan. Den tolkningen är möjlig att göra eftersom ojämlika maktförhållanden mellan 
grupper kan betraktas som ideologiska effekter.126 I den stund mottagaren har accepterat den 
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tilldelade subjektspositionen och därmed blivit ideologiskt subjekt har ett ojämlikt 
maktförhållande skapats.127 Det finns många exempel i ledarna på hur tidningen Hälsa 
positionerar sig själv som expert och nämnda makteffekt uppstår. Bland annat går det att läsa; 

Det är klart att det går att leva enkelt i vår snabba multimediavärld. Det handlar inte om prylar 
utan förhållningssättet till dem. Att leva enkelt är att leva här och nu, att se känslostormarna 
komma och gå utan att rida med.128

I ovanstående citat är det en andlig expert som talar. Genom kategorisk modalitet mejslas 
sanningen fram. I och med användandet av satser som ”det går” i stället för till exempel ”det 
skulle kunna gå” och ”som första tidning” i stället för ”som troligtvis första tidning” slås realitet 
fast.129 Ett stilgrepp som detta gör det komplicerat för mottagaren att ifrågasätta budskapet 
eftersom sanning, makt och kunskap ställs mot ovetande, maktlöshet och okunskap. Kunskap 
leder till makt som möjliggör ett ansvartagande förhållningssätt gentemot den personliga 
hälsan.130 Hälsobudskapet handlar här uteslutande om inre själslig balans och vikten av att ha 
kontroll över sitt liv. Inte i någon av Hälsa:s ledare i mitt material talas det om fysisk aktivitet, 
viket skiljer tidningen avsevärt från de övriga.  

Bildande inledning 
De bilder som publiceras i anslutning till ledarna balanserar väl med det skrivna budskapet. Den 
träningsinriktade Fitness Magazine:s ledarbilder porträtterar en vältränad kropp iklädd åtsittande 
träningskläder. Det leende ansiktet är riktat mot läsaren och en personlig kontakt eftersträvas 
således.131 I i Form poängterades det egna ansvaret vilket gör att ledarnas bilder av en person i 
färd med att utöva någon form av fysisk aktivitet passar väl in i sammanhanget och ytterligare 
förstärker textens subjektspositioner. Liknande bilder finns i anslutning till alla ToppHälsa:s ledare 
i mitt material. Bilden avviker något från de två ovan eftersom inga träningskläder eller 
träningspositioner förekommer.132 I stället är personen iklädd vardagskläder och ser precis så där 
alldaglig ut som texterna också försöker framhäva. Den avslappnade inställningen till träning som 
finns i ToppHälsa:s ledartexter förstärks av bilderna. Ledarbilderna i tidningen Hälsa cementerar 
intrycket av en expert, eller ledare, som talar till sina undersåtar. Bland annat är personen relativt 
uppklädd, på en bild är klädseln för exempel kavaj, vilket skapar en seriös ton.133 Vidare så har 
små visdomsbudskap sprängts in i bilden. Till exempel; ”Se upp med var du kastar ditt bananskal. 
Du kanske själv faller på det.”134 Detta visdomsord ackompanjeras dessutom av en leende person 
ätandes banan. Alla ledarbilder i mitt material är tagna i ögonhöjd vilket innebär att ett neutralt 
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maktförhållande eftersträvas. Även om samtliga bilder visar leende personer så är de nästan 
uteslutande porträtterade från midjan eller höften och uppåt och en offentlig distans uppstår.135 
Tidningen i Form:s ledarbilder avviker något från detta då det både förekommer närbilder och 
helfigurs dito. Gemensamt är dock att någon form av motion utförs på samtliga av i Form:s 
ledarbilder.  
 
ToppHälsa anlägger redan i ledartexterna ett personligt anslag. Man uppmanar generellt till 
nyansering vad gäller fysisk aktivitet och god hälsa beskrivs som en balans mellan kropp och själ. 
Även Fitness Magazine:s ledare försöker skapa kontakt mellan tidningen och läsaren genom att 
vara personlig. En personlig touche har även ledarsidan i i Form och läsaren positioneras 
tillsammans med tidningen. Ledarsidan i Hälsa däremot andas andlighet och moral och den 
tydliga ideologiska ståndpunkten skapar distans till läsaren. Sammanfattningsvis kan jag säga att 
tidningarnas redaktionella syn på hälsa och hur man vill positionerar sig själva i förhållande till 
läsaren och andra hälsotidningar framkommer tydligt i ledarna, både bild och textmässigt. Den 
ton som har slagits fast i ledarna leder vidare in i tidningarna som en röd tråd. 

Hälsa som livsstil 
Livsstil är ett begrepp som används flitigt i analysmaterialet. Men vad står det egentligen för? I 
boken Livsstilsreklam, vad är det? definierar sociologen Erling Bjurström begreppet livsstil. 

[…] ”livsstil” är ett begrepp som får sin grundläggande bestämning i den sociala verkligheten, 
dvs vår uppfattning om en livsstil bygger på sociala konventioner, koder och 
tolkningsmönster.136

Han menar att begreppet kan sägas referera till de olika förhållningssätt individen eller olika 
grupper intar till en rad olika företeelser i livet. Den sociala dimensionen menar Bjurström är 
avgörande för hur begreppet används i vardagliga och vetenskapliga samanhang.137 Livsstil har 
två olika innebörder där ”fiktiva livsstilar” syftar på de livsstilar som framställs i media och som i 
olika hög grad delar vissa drag med de som är socialt etablerade. Den personliga livsstilen 
benämner Bjurström för ”reell livsstil”.138 Sociologen Anthony Giddens menar i Modernitet och 
självidentitet att livsstil har större betydelse i vår samtid, som han benämner senmoderniteten, än 
vad den hade tidigare i en mera traditionsbunden tid. De många möjligheter som finns idag gör 
enligt honom valet av livsstil till en viktig social markör som speglar vår identitet. På det sättet 
anser Giddens att livsstil i dag kan fungerar som ett maktmedel och en styrningsmekanism.  

Under högmodernitetens villkor följer vi inte bara livsstilar, utan tvingas i grunden göra det: vi 
har inget annat val än att välja. En livsstil kan definieras som en mer eller mindre integrerad 
uppsättning av praktiker som en individ följer, inte bara för att sådana praktiker tillfredställer 
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137 Ibid, s. 4 
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nyttobehov, utan därför att de ger en materiell inramning till en speciell berättelse om 
självidentiteten.139

Giddens låter också förstå att det är media som har den största makten när det gäller att påverka 
människors livsstilar och identiteter.140 Magnus Mörk, docent i etnologi, skriver i Spel på ytan, en 
bok om livsstilar att livsstil kan sägas vara det samma som spår i olika sidor av individens 
livsföring.141 Alla personer kan följaktligen beskrivas i termer av livsstil, de vill säga hur smak och 
preferenser omsätts i verkliga uttryck.142 De artiklar ur mitt material som jag har valt att analysera 
under förevarande huvudrubrik bygger på någon form av långsiktig förändring av livsstilen. 
Artiklarna har rubriker som till exempel; ”Slank nu och alltid”143, ”Äkta förvandling”144, 
”Månadens strategi”145 och ”Möt HÄLSAs förändringsgrupp”146

Livsstilsförändring eller bara bantning? 
Under den sista rubriken ovan följer en artikelserie där läsaren får följa fyra individer när de 
under sex månader försöker förändra sina livsstilar.147 Målet för deltagarna är bland annat att gå 
ner i vikt, hitta bra träningsrutiner och lära sig att tänka sundare och det primära målet är att 
förändra den reella livsstilen.148 Deltagarnas längd, vikt, fettprocent och kroppsmått presenteras 
för läsaren med hjälp av olika tabeller som förklarar innebörden av siffrorna. Deltagarna får 
experthjälp av en personlig tränare och kostcoach. Artiklarna utgår ifrån personliga önskemål från 
deltagarna även om coachen sitter inne med expertkunskaperna i form av riktvärden och metoder 
för förändring.  Den artikeln som jag har tittat närmare på är den första i serien som sträcker sig 
över sex månader.149 I en av deltagarpresentationerna går att läsa följande; 

Jag har ett stillasittande jobb framför datorn. Vissa perioder har jag fullt upp och andra 
perioder kan jag ta det lugnare. Är egen företagare sedan augusti 2004 och trivs väldigt bra med 
det.150

Har haft stor sorg i familjen men har fått god hjälp med att få styrkan och orken tillbaka av 
min biopat.151

Det första citatet beskriver en yttre situation som även om den kan vara stressande är under 
kontroll. Räddningen för den inre balansen beskrivs vara en alternativmedicinsk metod, vilket 
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också rimmar väl med tidningens profil. Personen verkar på det hela taget ganska nöjd med livet. 
Vad är det då som bör förändras i personens livsstil? Enligt deltagaren själv är det vikten som är 
det största störningsmomentet, men även träningsvanorna kunde vara bättre. I coachens 
kommentar till nämnda deltagare finns en rad råd och direktiv rörande kost och motion men 
inget om det inre välbefinnandet. Tidningen går i artikelns ingress ut stort med att det är en 
omfattande förändring som ska ske för deltagarna, vilket inte framkommer i texten. 
Styrningsmekanismen i artikeln bygger på den allmänna tron att ett tilltalande yttre omedelbart 
leder till lycka. Hälsa är här det samma som viktnedgång och dålig hälsa blir på det sättet det 
samma som övervikt. Artikeln bygger på diskursen, som skapas genom språket, om den smala 
lyckliga människan.152 Tidningen Hälsa:s ledare betonar samtliga det inre välbefinnandets 
betydelse vilket står i kontrast mot den artikel som beskrivs ovan. Detta tolkar jag som att det är 
lättare att förändra det yttre än det inre. Att ett ansvarsfullt förhållningssätt får personer att känna 
sig värdefulla, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på hälsan är något som Kjellström har 
uppmärksammat i sin forskning.153 Den yttre kroppen manifesterar identitet och livsstil och 
signalerar vem man vill uppfattas som och det yttre och det inre går inte att skilja åt.154

En ful ovana 
Tidningen ToppHälsa har en återkommande punkt som heter ”Månadens strategi”. Det kan 
handla om att lära sig att tänka positivt,155 eller att få ut så mycket som möjligt av semestern.156 I 
nummer 5/2005 presenteras ett flera sidor långt självhjälpsprogram för att sluta röka. 
Programmet introduceras med en text med rubriken ”Mamma Lena slutar röka, igen”. Artikeln 
inleds med följande text; 

Plåster, samtal, viljestyrka. Lena, 34, har provat det mesta på väg mot ett rökfritt liv. Men inget 
har fungerat. Nu testar hon antirökpiller. Och familjen håller tummarna.157

Här handlar livsstilsförändringen om att bryta en långvarig vana. Texten om Lena är personlig på 
det sättet att man både i text och bild låter hennes familj synas (se bild 1).  Hon och hennes man 
har fått betygssätta de olika metoderna som hon har prövat på vägen mot ett rökfritt liv. Syftet är 
att visa att val av livsstil inte bara berör den egna personen. Det tydligaste budskapet är att 
familjen, oskyldiga, har påverkats av hennes rökning och också av hennes vilja att sluta. Att 
barnen nämns skuldbelägger personen i artikeln och i förlängningen alla andra rökare. ”- 
Mammas lukt för min dotter var att jag luktade askfat…Hur kul är det?”158 Dessutom är barnen 
på bilden nakna så när som på underbyxor vilket också framställer dem som mer sårbara. Naket 
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är också det samma som naturligt, som här ställs emot den onaturliga rökningen. Kameran är i 
ögonhöjd och inget ojämnlikt maktförhållande existerar därför.159  
 

 
  Bild 1. ”Mamma lena slutar röka, igen”. 
 
Lena och hennes familj är dock porträtterade på medeldistans vilket visar på en social distans.160 
Min tolkning är att det sociala avståndet hjälper till att positionera rökare som ”de andra”, det 
icke önskvärda att vara. Artikeln bygger på idén om familjen som det existentiella värdet som 
varje sund människa bör vilja värna om. Lägst ner på samma sida går därtill att läsa följande; 

Inte vill väl du bli en av de sista stinkbomberna? Snart blir det rökfritt på alla krogar, pubar och 
serveringar. Gör som många andra – ta tillfället i akt och fimpa för gott. ToppHälsa hjälper dig 
att skippa nikotinet med en ny vinnarmetod.161

Reportaget om Lena tillsammans med ovanstående citat och bild gör att det uppstår ett vi och dem. 
Eftersom tidningen har tagit tydlig ställning blir ickerökare, genom transitivitet, placerade i 
samma grupp som den.162 På motsatt sida befinner sig rökarna, där det finns hopp om att kunna 
tillhöra vi-gruppen om man följer ToppHälsas program. Det är i detta hopp som artikels makt 
ligger. Makt innehas enligt governmentality av den som har makten att definiera sanning, vilket i 
det här fallet är tidningen.163 Budskapet till läsaren är tar du bara ditt individuella ansvar så är du 
välkommen i vår grupp. Artikeln erbjuder läsaren här att göra ett val. Medierna påverkar således 
ständigt valet av livsstil genom att erbjuda en näst intill obegränsad mängd valmöjligheter. Detta 
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är något som Giddens menar skapar en rad möjligheter men också är stressande då görbarheten 
framstår som oändlig och det enda som kan hindra dig är du själv.164 Då man har kallat 
ovanstående antirökplan för vinnarmetod finns det ingen anledning att misslyckas eftersom en 
vinnare alltid befinner sig överst och skulle man inte lyckas är man en förlorare. Att signalera en 
rökfri livsstil blir detsamma som att signalera hälsa och hälsa förbinds här med subjektet som vill 
sluta röka. 

Med fokus på inre förändring 
”Äkta förvandling” är namnet på i Forms livsstilsförändringsprogram. I motsats till 
antirökningsprogrammet ovan syftar detta på att påverka läsaren genom att visa upp ett lyckat 
resultat. I nummer 11/2005 förekommer en kvinna som främst vill gå ner i vikt.165 Hon får råd av 
kostterapeut, sjukgymnast och en så kallad business- och livscoach. Här framgår det tydligt att det 
inte bara går att lägga om kosten vid en önskad viktminskning. Helheten poängteras och stort 
fokus läggs på det inre välbefinnandet. Hälsa får här en helt annan betydelse än i de två 
ovanstående exemplena. Där koncentrerade man sig på att förändra en sak som sedan i sin tur 
skulle förändra hela livsstilen. Här angriper man livsstilsfrågan från motsatt håll. Genom att 
arbeta med det själsliga och se till helheten uppnår man målet. I coachens sammanfattning går det 
att läsa; 

Så vitt jag kan se är Sanne fullständigt förvandlad. Hon vilar mycket mer i sig själv, hennes 
fokus har vänt 180 grader och hon utstrålar balans, energi och hälsa.166

Modaliteten i dessa rader är låg då inga anspråk på sanningsinnehav görs.167 Förändringen ligger 
helt och hållet hos subjektet som har tolkningsföreträde. Hon säger; ”Om jag ska sammanfatta 
det här förloppet är det med betoning på äkta förvandling.”168 Även om hälsa är det primära i 
artikeln beskriver den en förvandling inte bara av livsstilen, utan även av identiteten. Reella 
livsstilsval kan sägas bidraga till att forma individens handlingar genom att vara en del av det 
sociala vardagslivet men också genom att utgöra institutionella ramar.169 Livsstil uttrycker 
någonting fundamentalt som ramar in berättelsen om den egna självidentiteten.170 Hälsa kopplas i 
artikeln samman med både yttre och inre balans. I texten positioneras hälsobegreppet som en 
stor och viktig del av en persons identitet och hälsa knyts enbart till subjektet. Tidningen tar 
ställning som sanningssägande genom användandet av, till tidningen, knutna experter. Det ansvar 
som knyts till subjektet går ut på att följa de enligt tidningen korrekta hälsoråden.171 Sanningen 
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kopplas indirekt mera till tidningen än till den person artikeln handlar om. På det här sättet 
framstår tidningen som trovärdig och pålitlig. 

Kroppen som livsstilsmarkör 
När det gäller tidningen Fitness Magazine:s förhållande till livsstil blir det mer en analys om vad 
som inte står skrivet än tvärtom. I deras tydliga träningsprofil ligger inbyggt att läsaren redan har 
en i deras tycke hälsosam livsstil. Valet av livsstil är redan gjort i det ögonblick man väljer att läsa 
tidningen i fråga. De förändringsreportage som förekommer har rubriker som; ”Trimma rumpan, 
10 övningar som ger dig strandens hetaste rumpa!”172, ”3 träningsprogram som ger resultat”173, 
”Bli proffs på gymmet.”174 Dessa reportage bygger på bildserier som på ett konkret sätt beskriver 
hur man ska göra för att uppnå utlovat resultat. Synen på hälsa i dessa artiklar är helt och hållet 
koncentrerad till utsidan. Under det första rubrikexemplet går att läsa; 

Jennifer Lopez har en omtalad. Madonna visar gärna sin. Vi pratar om rumpan. Den som har 
blivit så populär att visa och skaka i alla möjliga samanhang. Nu hyllas de större bakdelarna, 
vilket vi tycker är toppen. Men för att få en snygg rumpa krävs det träning.175

Här refererar man till kända personer som vanligtvis är ouppnåeliga ideal och antyder att det 
finns en möjlighet att kunna identifiera sig med dem. De tio övningarna som ska ge en trimmad 
rumpa demonstreras av en vältränad kvinna iklädd korta shorts och topp som visar magen.176 
Kvinnan är helt avpersonifierad och fungerar enbart som ett medel i artikeln, trots det så är 
artikelns makt starkt knuten till henne som person. Hennes kropp personifierar i det här fallet det 
eftersträvansvärda, idealet. Bredvid varje övning finns en tecknad bild som beskriver vilka 
muskler just den rörelsen bearbetar. Den här typen av informativa tekningar används för att 
beskriva en enligt avsändaren objektiv sanning.177 På det här viset råder det ingen tvekan om 
övningarnas effektivitet. Kvinnan ler på majoriteten av bilderna, vilket gör att träningsuppgifterna 
framstår som roliga och väldigt lätta att utföra. Artikelns budskap är tydligt; om du kan få en sådan 
kropp och dessutom har roligt under tiden finns det ingen anledning att inte följa programmet. Livsstilsidealet 
som presenteras i artikeln bygger på idén om att det finns ideal som alla har en önskan om att 
uppnå. Det ligger i mediernas natur att ge individer tillgång till miljöer som de personligen kanske 
aldrig skulle komma i kontakt med.178 Detta oavsett som det handlar om fysiska miljöer eller som 
i det här fallet en fysisk kropp. Man ifrågasätter inte i artikeln om det är ett sunt ideal man visar 
upp och några alternativ erbjuds inte.  
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Hälsa och livsstil är i artikeln i Fitness Magazine genom ett utifrånperspektiv enbart knutet till 
kroppens utseende.179 De livsstilsförändringsprogram som förekommer i i Form däremot 
fokuserar på att förändra det yttre genom att angripa själen. Helheten poängteras och sanning 
kopplas till subjektet.180 För Hälsa är livsstil något som genomsyrar hela livet och deras 
livsstilsförändringsartiklar ger skenet av att fokusera både på det inre och på det yttre. Oberoende 
av det tenderar dessa artiklar att premiera utsida, vilket kan tolkas som att vägen till inre balans 
går genom ett vältränat yttre.181 Under punkten ”Månadens strategi” presenteras i ToppHälsa 
livsstilsförändrande program som uppmanar läsarna att ta kontroll över sina liv för en 
hälsosammare livsstil.182 Oavsätt tillvägagångssätt är hälsa och livsstil i samtliga tidningar nära 
förbundet med varandra. 

Att konsumera hälsa 
Samtliga tidningar i min empiri har sidor som specifikt syftar till att locka läsaren att konsumera 
för hälsan viktiga produkter. Punkterna heter i Fitness Magazine ”uppvärmning”,183 i Hälsa 
”hälsosant”, 184 i ToppHälsa ”spaning”185 och i i Form ”i front”.186 De varor och tjänster man 
presenterar på dessa sidor är starkt kopplade till respektive tidnings profil. Här är modaliteten 
bitvis hög och det är sanningen som ska få dig att konsumera vissa för hälsan nödvändiga 
attiraljer. 

Konsumtion eller information? 
Sidorna under rubriken ”hälsosant” i tidningen Hälsa fokuserar precis som ledarna i samma 
tidning på det inre välbefinnandet. Den direkta kopplingen till konsumtion är i denna tidning 
ringare än på de andra tidningarnas liknande sidor. I nr 10/2005 är några av rubrikerna ”Hur du 
bor påverkar hälsan”, ”Cykling skyddar höften”, ”Choklad sänker blodtrycket” och ”Färre 
självmordsförsök med kognitiv terapi”.187 I samtliga fall är det frågan om att det är möjligt att 
förbättra hälsan genom konsumtion, vare sig det är med hjälp av choklad eller en cykel. Under 
den första rubriken refererar man till tre oberoende forskare som alla menar att platsen man bor 
på påverkar hälsan avsevärt. Bland annat står det; 

Kvinnor som lever i socioekonomiskt resurssvaga områden löper en fördubblad risk för 
hjärtinfarkt jämfört med dem som lever i välbeställda områden.188  
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Vidare går det att läsa; 

Resultaten visar att de som bor i grönskande områden har en 40 procent större chans att vara 
fysiskt aktiva och därmed minskar risken för övervikt lika mycket. De som däremot levde i 
tristare bostadsområden med mycket klotter, hundbajs och nedskräpning löpte 50 procent 
större risk att bli överviktiga.189   

I ovanstående två citat är den kategoriska modaliteten hög. Genom att skriva till exempel ”löper” 
istället för ”löper eventuellt” och genom man hänvisar till siffror komna från namngivna forskare 
slås sanning fast. Indirekt pekas de som bor i så kallade problemområden ut som dåliga 
konsumenter. Dålig hälsa förbinds här med att vara en svag konsument. Tidningen positionerar 
sig själv som sanningssägare och upplysare och läsarna blir således de som ska upplysas. Enligt 
Winther Jørgensen och Phillips fastställs sanning ofta genom att objektivitet och inte subjektivitet 
betonas i texten. I citaten ovan görs det genom att fakta som presenteras inte kopplas till 
tidningen utan till utomstående forskare.190 Det vi och dem som skapas här är inte mellan tidningen 
och läsaren utan snarare mellan vi som har råd och ni som inte har. Bilden som följer med 
ovanstående citat föreställer en ung kvinna sittandes på en bänk i en parkliknande miljö framför 
ett bostadshus. För att ytterligare förstärka meningen att de som bor i ”bättre” miljöer är 
hälsosammare läser kvinnan en till synes hälsorelaterad bok.191 Artikeln manifesterar tanken att ta 
ansvar för det egna livet är det samma som att ta ansvar för hälsan.192 I de tidningar av Hälsa som 
ingår i min analys ser alla ”hälsosant” ut på liknande sätt. Text och bild samverkar för att skapa 
sanning, en sanning som i sin tur direkt eller indirekt uppmanar till konsumtion. Titeln är talande 
nog. Tidningen Hälsa påstår sig på dessa sidor veta vad som är sant i hälsofrågor.  

Varukonsumtion med alibi 
Tidningen Fitness Magazine kopplar konkreta varor tydligare till hälsa i sin programpunkt 
”uppvärmning” än vad exemplet ovan visar. I nr 5/2005 förbinds god hälsa till så skiftande 
produkter som mobiltelefoner, träningskläder, cykelsadlar och badkläder.193 Titeln 
”uppvärmning” i sig passar bra in i tidningens profil eftersom det vanligtvis är något som 
förknippas med träning. Rubriken kan också associera till att det är nödvändigt att värma upp 
med lite shopping inför det viktiga motionerandet. Alla varor kopplas nämligen till synes samman 
med träning och de flesta varorna presenteras också på bild i samband med rörelse på något sätt. 
Tester och forskning förekommer i samband med vissa produkter men i motsats till i Hälsa så 
ifrågasätts resultat och varor ibland. När man ifrågasätter ett resultat eller en vara gör man det 
utifrån att en positiv träningseffekt på den fysiska kroppen betvivlas.194 Hälsa kopplas på sidorna 
”uppvärmning” i Fitness Magazine till produkter som ska underlätta fysisk aktivitet. Det 
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förekommer också att man förbinder varor med ohälsa, som under rubrikerna ”kaffe ökar risken 
för diabetes”195 och ”Prillan frestar på hjärtat”.196 Däremot har jag inte funnit några varor som 
kan kopplas till inre själslig balans. Enligt Fitness Magazine går vägen till inre tillfredställelse via 
gymmet och motionsspåret. Precis som Kjellström ser i sin analys ställs här krav på läsaren när 
det gäller val av livsstil.197 Tidningen intar på dessa sidor rollen av en expert och läsaren förväntas 
införskaffa det som tidningen menar är det bästa för hälsan, de vill säga kroppens utseende. 
 
På uppslaget som går under namnet ”spaning” i ToppHälsa samsas både skönhetsprodukter, 
boktips och matvaror.198 Sidorna har mer drag av ren reklam än exemplena ovan från Fitness 
Magazine och Hälsa. Varorna presenteras kort och kopplingen till hälsa är inte alltid självklar. 
Konsumtionssamhället är enligt Bauman beroende av att en spänning och en sensationslyssnad 
för det okända upprätthålls.199 Det betyder att det i ett konsumtionssamhälle inte är nödvändigt 
för konsumenten att begripa en varas huvudsakliga syfta för att åtrå den samma. Konsumtionens 
makt ligger i det faktum att det framträder som ett fritt utövande av vilja och inte som tvång att 
konsumera.200 Utöver ren varureklam finns två fasta inslag som heter ”träningstipset” där någon 
känd svensk person berättar om sina träningsvanor och ”hollywoodhälsa” där man kopplar 
hälsorelaterade ämnen till någon utländsk stjärna.201 Dessa två punkter tjänar som alibi och gör 
det möjligt att fylla resterande plats med ren varukonsumtionsreklam. Under rubriken 
”träningstipset” i nr 7/2005 går det att läsa; 

Trebarnsmamman och författaren Martina Haag, 41, aktuell med boken Hemma hos Martina, 
hinner egentligen inte träna alls. Därför tar hon vardagen med barnen till hjälp. Lika bra som 
vilket gympass som helst. – Jag springer med barnvagnen fullproppad med matkassar för att 
hinna till dagis innan de stänger. Då pratar vi riktiga benmuskler! Och om man som jag har en 
pytteliten korg under vagnen att man måste bära en stor del av mjölken själv får man starka 
armmuskler också.202

Förutom att det är ett underhållande citat så bär det med sig av de ideal som skapas redan i 
ToppHälsa:s ledare. Tidningen har ambitionen att framställa sig som innehavare av en humanistisk 
människosyn vilket syns även här. Citatet kan ses som en del av ett vidare socialt samanhang där 
nutidsmänniskan lever ett stressigt liv med ständigt många bollar i luften. Effekten blir, trots den 
humanistiska ansatsen, att det sätt på hur vi lever i dag inte ifrågasätts, utan tvärt om försvaras. 
Det finns ingen anledning att sakta ner på takten när till och med lite viktig träning är möjlig att 
klämma in i samtidsmänniskans tajta schema. En tolkning kan vara att inga undanflykter duger, 
det går alltid på ett eller annat sätt att motionera och hålla sin kropp vältränad. Den tolkningen 
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bygger på att nutidssvensken har en väl utvecklad känsla av ansvar för sin hälsa.203 Alternativ 
förklaring av citatet kan också vara att man trots allt vill råda till viss temposänkning och föreslår 
en human ambitionsnivå som mer harmoniserar med livet i stort. Den senare tolkningen skulle 
betyda att citatet är skrivet med ironi. Fairclough skriver att den traditionella betydelsen av ironi 
är; ”saying one thing and meaning another”.204 Han menar dock att en sådan förklaring är att 
förenkla begreppet. Ironi, anser han, är inte ironi om inte mottagaren förstår att den bokstavliga 
meningen inte är textproducentens uppfattning. Detta kan till exempel uppnås om inte orden 
passar med den sociala kontexten, som att säga ”vilket fint väder” när regnet står som spön i 
backen.205 I citatet ovan är det dock oklart om syftet är att vara ironisk, vilket enligt Fairclough 
skulle betyda att det inte är ironi, eller möjligtvis att man har misslyckats i sitt uppsåt. De 
personer som figurerar under punkten ”träningstipset” är alla framgångsrika karriärkvinnor och 
man kan förmoda att de har ett hektiskt liv. Så hinner de så borde du och jag också hinna, eller 
hur. Budskapet är att hälsa är det samma som viljestyrka och beslutsamhet och ett aktivt 
ansvarstagande antyds genom det.206 Kjellström skriver angående hälsa och ansvar; 
”Ansvarstagande innebär både att kunna anpassa sitt fysiska beteende och sitt mentala 
förhållningssätt till vad situationen kräver.”207 I citatet rörande Martina Haag är det just 
anpassning som är det mest framträdande.  
 
De varor som presenteras på samma sida i ToppHälsa har karaktären av lyx och bekvämlighet. 
Några exempel på förekommande produkter är exklusiva hudkrämer, solglasögon och makrill på 
tub.208 Kopplat till dessa varor betyder hälsa snarare lättja och bekvämlighet. Hälsa under 
rubriken ”spaning” i ToppHälsa kan sägas vara starkt kopplat till det faktum att livet är komplext. 
Sidorna är en del av ett vidare socialt samanhang på det sättet att de varor som presenteras 
spänner över ett brett spektra. Sanningsanspråken är lägre i ToppHälsa än i Fitness Magazine ovan. 
En del av anledningen till det ligger i själva valet av titel. ”Spaning” går att associera till att man 
vill vara läsarens ögon och öron ut mot omvärlden, en spejare mer än sanningssägare. 

Hälsa till salu  
Under i Form:s rubrik ”i Front” har man ambitionen att täcka in hela livet och avsnittet är mer 
omfattande än övriga tidningars dito. I varje nummer berör man till exempel kost, träning, sex, 
själsliv, barn och utseende.209 Man hänvisar så väl till utomstående forskare som till tidningens 
egna experter i tester och notiser. Hälsa är inte någonting som är kopplat till några få ämnen utan 
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framstår som en viktig del av livets alla dimensioner. Kopplingen till konsumtion är mer eller 
mindre uppenbar. De fakta som presenteras görs som objektiva reella sanningar. Titeln är också 
talande. ”i Front” kan associeras med att leda, att gå i bräschen för något, vara en föregångare. 
Tidningen i Form:s ledare handlar mycket om att individen bör ta ansvar för sin egen hälsa. 
Genom att presentera ”fakta” under rubriken ”i form” inom så många olika områden ges inget 
utrymme för att inte ta det ansvaret. Ansvaret för den egna hälsan ligger helt och hållet på den 
egna individen och tidningen presenterar verktygen, här i form av diverse varor. Under 
rubrikerna ”uppvärmning” och ”i Front” kopplar Fitness Magazine och i Form allehanda 
konsumtionsvaror till hälsa och motion. I tidningen Hälsa hänvisar man frekvent till utomstående 
forskare och det är naturpreparat som dominerar under programpunkten ”hälsosant”.  
 
I alla fyra tidningarna är konsumtion en viktig del av hälsan. Läsaren förväntas inte ifrågasätta 
utan ses som ett passivt objekt. Hälsa förbinds med tidningen eller med objektiv forskning. 
Makten förflyttas effektivt från tidningen till läsaren som förväntas ta sitt ansvar genom att 
konsumera ”rätt” varor. Väl hos läsaren är det inte längre tal om makt utan snarare skyldighet. 
Att styra människor innebär inte att ta bort deras handlingsmöjlighet utan att utnyttja den för 
egna syften.210 På det viset varorna kopplas samman med en hälsosam livsstil är det tydligt att det 
i första hand är identiteter man vill saluföra och i andra hand produkter. I konsumtionssamhällets 
essens ligger det inbyggt att konsumenten aldrig tillåts vila. Det betyder att människorna ständigt 
måste utsättas för frestelser och förbli i ett otillfredsställt tillstånd.211 Makt och konsumtion är 
nära förknippade med varandra och styrningen ligger i löftet och förhoppningen om 
tillfredsställelse, vilket alltid förekommer behovet i ett konsumtionssamhälle.212  
 
Önskvärd livsstil uppnås enlig tidningarna bland annat genom konsumtion och det som 
konsumeras är i första hand en livsstil och i andra hand varor. Livsstilar gestaltas således med 
varor. Författaren till boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen sociologen Zygmunt Bauman 
hävdar att vi nu lever i ett konsumtionssamhälle till skillnad från tidigare produktionssamhälle.213 
Människor har i alla tider konsumerat och kommer också alltid att producera, skillnaden ligger i 
tonvikten menar Bauman.214 Bauman håller för sant att idag skapas våra identiteter och vi 
bedöms utifrån vår förmåga att konsumera. Konsumtionssamhället upprätthålls i sin tur genom 
att det ständigt presenteras nya frestelser. 215 Han menar att leva i ett konsumtionssamhälle har till 
följd att individen måste bygga sin egen sociala identitet och att det inte längre är vårt arbete som 
signalerar vilka vi är utan vad vi konsumerar.216 För den senmoderna människan är konsumtion 
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en symbolisk aktivitet och har inte något värde i sig självt och det vi konsumerar är i första hand 
en social identitet.217 Genom konsumtion markerar vi både social tillhörighet och individualitet. 
”Den moderna människan konsumerar alltså för att uttrycka identitet, snarare än för att uppfylla 
”basala” behov.”218 Alla varor bär på en mening men vilken mening en specifik vara projekterar 
beror på den rådande diskursen.  

Reklam och hälsa 
I min empiri förekommer reklam för väldigt skiftande varor och tjänster. Bantningspreparat, 
skönhetsmedel, skönhetskliniker, proteintillskott och naturläkemedel är bara några exempel. Vad 
som specifikt kan räknas som hälsoreklam är svårt att säga idag när gränsen mellan hälsa, sundhet 
och skönhet har suddats ut.219

Den naturliga reklamen 
Bengt Erik Eriksson, professor vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet, bidrar i boken 
Reklam och hälsa med texten ”Den svävande människan”. Hans artikel behandlar mat- och 
kosttillskottsreklam och hur den alltmer hänvisar till hälsa.220 Allehanda varor, även livsmedel, 
säljs idag enligt Eriksson med hjälp av hälsa. Han menar att detta kan spåras i det faktum att 
hälsan är ett framträdande värde som identitets- och framgångsmarkör. Vidare anser han att hälsa 
idag är så starkt förknippat till ätande och konsumtionsmönster och att den reklam vi ser är en 
del av det.221  

Reklam skall visualisera och formulera det kropps- och personlighetsideal som ligger i tiden 
och som i sin förlängning skall ge hälsosamma människor.222

I den här typen av hälsoreklam förespråkas det naturliga, som i förlängningen kopplas till 
föreställningen om det moraliskt rätta. Enligt Eriksson spelar den här typen av reklam effektivt på 
våra känslor. Han menar att reklamen vill få oss att ta vårt ansvar som moraliska konsumenter.223  
 
Tidningen Hälsa har en uttrycklig alternativmedicinsk profil vilket också återspeglar sig i den 
reklam som återfinns i tidningen. Reklamen är spridd i hela tidningen och ibland är det svårt att 
uppfatta när en artikel tar slut och reklamen tar vid.224 Många av annonserna för 
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hälsokostpreparat är dessutom utformade som artiklar. De följer i stort sätt samma mall med en 
person som berättar om sina besvär och om hur han eller hon blev hjälpt av det aktuella 
preparatet.225 De personer som oftast förekommer i annonserna befinner sig i livets mitt och 
beskrivs som aktiva och livsbejakande.226 Den här typen av reklam bygger på idén om det lyckliga 
naturliga åldrandet. Några av annonserna för hälsokostpreparat hänvisar direkt till livsstil. I en 
annons går det att läsa; ”prova Sabamin som en del av en sund livsstil”.227 Livsstilsreklam är ett 
komplext begrepp som endimensionellt kan beskrivas som reklam där en vara samankopplas eller 
associeras med en specifik livsstil.228 Reklam av den arten jag beskrev ovan refererar både uttalat 
och outtalat till livsstil. I och med att man låter ett subjekt tala och binder varan direkt till henne 
eller honom blir dens sätt att leva den livsstil som kopplas samman med produkten. Ofta 
förekommer i Hälsa, både i bild och text, att man förbinder varan eller preparatet till flera 
generationer.229 Personerna i annonserna sägs ha spridigt kunskapen om varan vidare till släkt och 
vänner, vilka i sin tur har blivigt lika övertygade om dess positiva effekter. Makten i den här typen 
av reklam ligger just i det faktum att man hänvisar till familjen. Vem vill inte sina närmaste väl? 
Att man åberopar moral i reklamen går att utläsa i det faktum att det naturliga förespråkas, 
kopplat till det mest äkta vi har här i livet, familjen. Vad kan vara mera moraliskt inkorrekt än att 
inte vilja sina närmaste väl? Den uppenbara risken med den här typen av reklam är att den stora 
ansvarsbördan leder till att man skuldbelägger människor.230

Reklam och utseende 
Kosttillskott, träningskläder och så kallade event, som är en form av träningsmässa, är det som 
Fitness Magazine rikligast gör reklam för i sin tidning. Annonser förekommer insprängt i hela 
tidningen precis som i Hälsa. Det nästan all reklam i tidningen har gemensamt är att den talar till 
kroppens reella utseende. Det är den aktiva livsstilen som står som mall här. Syftet är att 
målgruppen för reklamen ska vara den samma som för Fitness Magazine som helhet. Vanligast 
förekommande är reklam för pulver och piller som sägs hjälpa till vid viktminskning och 
muskelbyggande.231 I en tvåsidig annons i nr 9/2005 går det att läsa följande; 

Ge din kropp energi och vitalitet för att komma i form. Kompromisslösa produkter för dig 
som söker det bästa. Vi har lärt oss att kvalité lönar sig i längden.232

Preparatet som man gör reklam för är enligt annonsen först och främst ett viktminskningsmedel. 
Det betyder i sin tur att ”komma i form” är det samma som att gå ner i vikt. När en god form 
kopplas till begreppen ”energi” och ”vitalitet” uppstår det faktum att man bör vara smal för att 
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leva ett rikt liv. Energi och vitalitet är två värden som är starkt förknippade med hälsa och ett gott 
liv. Bilden som följer med ovanstående citat visar en extremt vältränad kvinna som tittar bort 
ifrån betraktaren.233 När objektet inte möter betraktarens blick uppstår ett vakuum i relationen 
mellan den avbildade och åskådaren. Detta avstånd är det samma som skillnaden mellan att 
använda preparatet och att inte göra det. Blicken är också ganska kall och ser ut att ha fastnat i 
fjärran. Hon är någonting, idealet, som vi inte är, men kan bli. Precis som vad är karakteristiskt 
för reklam så är bilden tagen i hög vinkel. Detta skapar ett avstånd som ändå placerar objektet 
inom räckhåll men med makt över betraktaren.234 Genom att modellen plutar en aning med 
läpparna ombeds betraktaren också att känna åtrå.235 Det tittaren förväntas åtrå är den hälsa 
kvinnans vältränade kropp signalerar. För att nå dit hon är krävs det disciplin och kontroll, och 
företagets preparat.  

Allmän hälsoreklam 
Tidningarna i Form och ToppHälsa förknippar hälsa med allehanda varor. Dessa tidningar har 
också något mindre mängd reklam än de båda andra. I tidningarna förekommer reklam för bland 
annat värktabletter, smink, skönhetskrämer, livsmedel och kontaktlinser. Det figurerar också 
reklam för hälsokostpreparat, men den är i minoritet. ToppHälsa och i Form innehåller reklam som 
går att koppla till livets alla dimensioner. Hälsa framstår därför inte bara som avsaknaden av 
ohälsa utan också som identitetsmarkör. Reklamen kopplas här till hälsorelaterade värden så som 
social gemenskap, skönhet, framgång och ett lyckligt äktenskap för att nämna några.236 Den 
reklam som finns i Fitness Magazine är mestadels kopplad till träning, medan den reklam som 
återfinns i Hälsa nästan uteslutande rör hälsokostpreparat. Reklamens formspråk ligger dessutom 
i ovanstående tidning närmare artiklarna än i de andra tidningarna.  
 
Roger Qvarsell gör gällande att det idag inte finns några gränslinjer mellan livsstilsreklam och 
reklam för hälsoprodukter.237 Han menar att detta är en följd av att vi idag lever i ett 
konsumtionssamhälle.238 Man kan säga att vi konsumerar reklamens budskap i form av livsstilar 
som i sin tur formar och konstruerar våra identiteter. Reklamen utgör den arena som talar om för 
oss vad vi ska konsumera för att signalera ”rätt” livsstil. Erling Bjurström refererar till Roland 
Barthes när han skriver att reklam utgår ifrån etablerade livsstilar när den bidrar till att förändra 
dem och framställa nya livsstilar.239 Reklamen är den skådeplats, menar Bjurström, som suddar ut 
gränserna mellan konsumtion och livsstil. Eftersom reklamen invaderar både våra mest intima 
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sfärer som våra medvetanden gäller det också samma status mellan privat och offentligt. 
Gränserna suddas ut och varu- och mediemarknaden går inte längre att betrakta som en 
avgränsad sfär eftersom den infiltrerar allt och alla. Våra intima sfärer och identiteter kopplas 
alltmer samman med konsumtion och media.240  
 
André Jansson skriver att det inom reklamen under 1900- och 2000 talet har blivigt glesare mellan 
funktionella försäljningsargument. Däremot betonas varornas estetiska och etiska kvaliteter i 
högre grad. Det här är kvaliteter som enligt Jansson utgör grunden för att en vara ska kunna 
infogas i konsumentens livsstil.241 Reklamen spelar idag på individens vilja att synas i mängden 
och sända ut ”rätt” livsstil. Roger Qvarsell skriver om hälsoreklamens roll; 

I hälsoreklamen är ’hälsa’ det tillstånd som man skall bli övertygad om att kunna nå genom att 
betala för en viss produkt eller tjänst.242  

Lycka, såväl socialt som professionellt kopplas på 2000-talet till den smala kroppen som ses som 
en spegel av inre kvaliteter. Qvarsell menar att reklamen idag finns överallt och gränsen mellan 
reklam och andra former av publicerat material ät otydlig.243 Reklamens roll är att övertyga och 
det gör den bäst genom att bearbeta människors känslor. Reklam både förstärker och 
reproducerar föreställningar och idéer om oss själva och vår omvärld.244

Personporträtt 
I tidningarna förekommer personporträtt på mer eller mindre kända personer. I de respektive 
tidningarna har personporträtten skilda funktioner. Under rubriken ”jag och min kropp” i 
ToppHälsa får kända människor berätta om sitt förhållande till den egna kroppen. Man kan säga 
att personerna i det här fallet figurerar i tidningen för den man är.245 Motsatt förhållande gäller 
Fitness Magazine och punkten ”profilen” där de som förekommer där gör det i egenskap av vad 
man är.246 I tidningen Hälsa har de porträtterade mer rollen av missionär.247

Det mänskliga porträttet 
I nr 6/2005 av ToppHälsa är det sångerskan och artisten Anna Book som berättar om sin kropp 
och hälsa.248 På bilden som finns i anslutning till texten sitter Anna ute i det fria och hon tittar 
                                                 
240 Erling Bjurström, Livsstilsreklam, vad är det? (Konsumentverket, Stockholm, 1991) s. 7 
241 André Jansson, Globalisering – kommunikation och modernitet (Studentlitteratur, Lund, 2004) s. 95 
242 Roger Qvarsell, ”Att sälja hälsa” i Reklam och hälsa red. Roger Qvarsell, Ulrika Torell (Carlsson Bokförlag, 
Stockholm, 2004) s. 16 
243 Ibid, s. 25 
244 Anita Andersson, ”Sänk tempot! Stress som retorisk figur i svensk reklam” i Reklam och hälsa red. Roger Qvarsell, 
Ulrika Torell (Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2004) s. 194 ff 
245 Se till exempel ToppHälsa nr 6 (2005) s. 24 ff 
246 Se till exempel Fitness Magazine nr 8 (2005) s. 26 
247 Se till exempel Hälsa nr 10 (2005) s. 16 ff 
248 ToppHälsa nr 6 (2005) s. 24 ff 
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betraktaren i ögonen (se bild 2). Hon är till synes ganska allvarlig vilket skulle betyda att det krävs 
någonting av betraktaren.249 I det här fallet är det som krävs förståelse och medlidande. I nedre 
högra hörnet av bilden finns det en litet självporträtt där Anna har ritat och beskrivigt sig själv. 
Skissen medverkar till att bilden (tillsammans med texten) i sin helhet gör sken av att visa den 
”sanna” bilden av henne. Runt halsen bär hon dessutom ett väl synligt kors som bidrar till att ge 
en föreställning av vem just Anna Book är som person och vad hon står för. Kroppen länkas 
samman med ”vem hon är” och blir ett uttryck för identitet.250

 

 
  Bild 2. ”Jag och min kropp”. 
 
Artikeln om Anna Book positionerar henne som det aktiva subjektet. Det är hon som berättar, 
med till synes egna ord, om sitt bitvis komplisserade förhållande till den egna kroppen. Hon 
beskriver sig själv som en i grunden hälsosam person som är överviktig på grund av orsaker hon 
själv inte rår över. Det går att läsa; 

-Jag tänker mycket på vad jag äter och äter sällan, eller snarare aldrig, halvfabrikat. Och hemma 
hos oss finns det alltid frukt och grönsaker.251

                                                 
249 Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Reading images. The grammar of visual design (Routledge, London, 1996) s. 123 
250 Per Nilsson, ”Kroppen och samtiden – några noteringar kring kropp och identitetsskapande” i Talet om kroppen 
red. Fagrell, Nilsson (HLS Förlag, Stockholm, 1998) s. 30 
251 ToppHälsa nr 6 (2005) s. 24  
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Av citatet framkommer det att hon själv inte vill kopplas samman med en livsstil som förknippas 
med övervikt. Hälsomarkörer som frukt och grönsaker kopplas till subjektet för att på så vis 
åstadkomma bilden av en sund livsstil. Hon citeras vidare; 

-Det är klart att det känns jobbigt att bilden av mig är en rund tjej. Jag kanske inte har varit 
världens smalaste, men det var efter mitt första barn, Felicia, som mina viktproblem började. 
Det har tagit många år att förstå varför jag gick upp så mycket som 19 kilo efter 
förlossningen252

De viktproblem Anna har beskrivs bero på hormonrubbningar och hälsoproblemen relateras till 
omständigheter utanför hennes egen makt. Hälsa kopplas samman med den inställning Anna har 
till sina fysiska problem. En god hälsa är i artikeln det samma som en ödmjuk inställning till livet. 
Hälsa har mer att göra med inre själslig balans än kroppens reella utseende. Makten ligger här hos 
subjektet att definiera hälsa. Men även om hälsa kopplas till det inre är Anna Book, genom 
tidningens försorg, noga med att påpeka vilken i grunden sund person hon är. Övervikten 
positioneras som något som ligger utanför subjektets kontroll. Frågan är om hälsa hade kopplats 
till inre värden på det här sättet om övervikten inte gick att spåra i ett sjukdomstillstånd? Även 
vid yttre omständigheter kan subjektet delvis tillskrivas ansvaret för den egna hälsan. Om 
ansvaret helt fråntas individen framstår hon som ett passivt offer, något som inte rimmar med 
hälsotidningarnas koncept att erbjuda sunda livsval.253 ToppHälsa är i artikeln mån om att 
poängtera vikten av ett inre välbefinnande, men i och med att man påpekar att subjektet inte kan 
rå för sin övervikt så framträder den smala kroppen som idealet.   

Idolporträtt 
I tidningen Fitness Magazine figurerar personerna under rubriken ”profilen” enbart där i egenskap 
av vad dom är. Personerna är alltid inom sin specifika träningsform välkända profiler.254 Det 
kändisskap de besitter har de uppnått på grund av att de enligt tidningen är betydande för 
träningsbranschen på ett eller annat sätt. Personerna som porträtteras fungerar som objekt för det 
eftersträvansvärda. I nr 9/2005 heter den porträtterade Bryan Kest och är enligt tidningen 
kändisarnas egen yogaguru. Bilden på Bryan Kest är tagen något underifrån (se bild 3) vilket 
betyder att personen på bilden är överlägsen tittaren.255 Avståndet till betraktaren implicerar 
dessutom ett visst socialt avstånd till åskådaren. Det avståndet som bilden ger upphov till är det 
som gör Bryan Kest till ett ideal.  Ett mål att sträva mot. Avståndet talar om att vi inte är där 
ännu, men distansen är inte så lång att idealet inte går att uppnå. Träningsformens effektivitet 
symboliseras av att han på bilden visar upp en synnerligen vältränad kropp.256 Makten ligger i att 

                                                 
252 ToppHälsa nr 6 (2005) s. 24 
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254 Se till exempel Fitness Magazine nr 5 (2005) s. 32 
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kroppen framstår för läsaren som formbar och möjlig att disciplinera.257 Trots fokus på den 
fysiska kroppen beskriver texten Bryan Kest som en man som eftersträvar jämnvikt i livet. Han är 
självlärd inom träningsformen poweryoga och reser jorden runt för att visa sitt program. Även 
om artikeln fokuserar på honom som person så är det träningsformen som sådan som får mest 
uppmärksamhet. Han är medlet och inte orsaken här. Fitness Magazin har som redaktionell paroll 
att förmedla till läsarna en sund syn på träning och kost.258 Detta motsägs genom att de personer 
som återfinns under rubriken ”profilen” ofta tränar extremt mycket och i Bryan Kests fall 
dessutom har en besynnerlig kosthållning.  
 

 
  Bild 3. ”Profilen”. 
 
Att han bara äter två gånger om dagen framställs i artikeln som något fullständigt normalt och 
ifrågasätts inte, även om det inte rekommenderas läsarna att ta efter.259 Artikeln är motsägelsefull 
på många sätt. Bilden tillsammans med hans späckade träningsschema och spartanska kost står i 
kontrast till dessa ord; 
                                                 
257 Per Nilsson, ”Kroppen och samtiden – några noteringar kring kropp och identitetsskapande” i Talet om kroppen 
red. Fagrell, Nilsson (HLS Förlag, Stockholm, 1998) s. 23 
258 Uppgifter från mailkontakt med redaktionen på Fitness Magazine 060111 
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-Min poweryoga går till 100 procent ut på att känna av inåt, i stället för utåt. Jag vill få mina 
deltagare att ignorera de utseendekrav som samhället och vi själva kan ställa. I stället vill jag få 
dem att sträva efter ödmjukhet både mot omvärlden, sig själv och sina kroppar.260

I ljuset av ovanstående citat är det möjligt att tolka bildens nakenhet som uttryck för sårbarhet 
och själsligt blottande. På bilden utstrålar han dessutom lugn och texten beskriver att Bryan Kest 
strävar efter, både för sig själv och sina elever, en balans mellan det yttre och inre. Men det går 
inte att bortse ifrån hans vältränade kropp och asketiska leverne. Artikelns budskap blir att inre 
välbefinnande uppnås genom en vältränad kropp, vilket i sin tur kräver en känsla av ansvar och 
självdisciplin.261 Hälsa framstår enligt artikeln som ett individuellt ansvar.   

Porträtt av en missionär 
Tidningen Hälsa har ingen stående rubrik för sina personporträtt men de återfinns dock i någon 
form i varje nummer. Till skillnad ifrån Fitness Magazin och ToppHälsa fokuserar man här mer på 
själen än på kroppen. Tidningens uttalade grund är att kroppens utsida formas inifrån och det 
genomsyrar också tidningens personportträtt. De individer som förekommer här har vad 
tidningen menar en sund inställning till livet och ser dessutom som sin uppgift att sprida 
budskapet vidare. De framställs nästan som missionärer, vilket rimmar väl med det bitvis andliga 
anslaget i tidningens ledare.262 I nr 6/2005 porträtteras en man vid namn Christer Olsson, coach 
och föredragshållare, under rubriken ”Att få åldras är en förmån”.263 Reportaget börjar med 
raderna; 

Han vaknar på morgonen och känner tacksamhet för att få uppleva ännu en dag. Coachen och 
föreläsaren Christer Olsson lär som han lever. Testa gärna hans egen snabbmetod som kan ge 
dig mer glädje i livet.264

Christer föreläser om bland annat känslor för företagsledare runt om i hela landet. Han säger; 
”Att förstå sig själv och hur man fungerar är nödvändigt för att bli en god ledare”.265 Christer 
beskrivs i artikeln både till utseende, familj och personliga egenskaper. Han delar med sig av sina 
visdomsord och hela artikeln andas andlighet. För till exempel; 

Varje morgon när Christer vaknar igen är han lika förundrad som tacksam över att få en dag 
till. En dag till att lära sig av och uppleva. Att färdas i.266

Texten ligger rakt igenom väldigt nära honom som person. Här är det subjektet som talar och det 
är inte en objektiv sanning som beskrivs. Sanningen i texten knyts till Christer som person och 
hälsa förbinds i sin tur med subjektet. Makten att definiera sanning återfinns i första hand hos 
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subjektet.267 I första läsningen av artikeln kan det tyckas som att hälsa inte alls kopplas till fysisk 
aktivitet. Men vid en närmare analys framträder att en vältränad kropp går hand i hand med inre 
balans. Man är mån om att beskriva hans kroppsliga företräden och Christer beskrivs som lång 
och smärt. Dessutom poängterar han själv vikten av att röra på sig för att må bra. Kropp och själ 
går inte att skilja åt och god hälsa förutsätter en bra balans dem emellan. Genom Christer kopplas 
dessa värderingar till tidningen och blir deras. Läsarens upplevelse blir att det är tidningens syn på 
hälsa som syns i artikeln. Bilden som återfinns i samband med texten är en extrem närbild där 
den avbildades ögon möter betraktarens (se bild 4). I och med att kameran är i ögonhöjd 
förekommer inget maktförhållande. Leendet bjuder dessutom in till ett släktskap med personen 
på bilden.  
 

.  
  Bild 4 ”Att få åldras är en förmån”. 
 
Närbildsformatet eftersträvar också en intim relation mellan personen på bilden och 
betraktarna.268 Bildens intima framtoning rimmar väl med textens personliga anslag. Hälsa 
förbinds med subjektet och även i förlängningen med tidningen. Ohälsa å sin sida framstår som 
något abstrakt långt ifrån tidningens begreppsvärld.  
                                                 
267 Nikolas Rose, Power of freedom. Reframing political thought (Cambridge university press, Unitid Kingdom, 1999) s. 30 
268 Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Reading images. The grammar of visual design (Routledge, London, 1996) s. 122 ff 
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Porträttens funktion 
Tidningen i Form har inte den typen av regelbundna personporträtt som Hälsa, ToppHälsa och 
Fitness Magazine har. De personer som förekommer i i Form gör det enbart för att illustrera textens 
budskap. Ibland förekommer till exempel mer eller mindre kända träningsprofiler men då ligger 
fokus enbart på vad de har att lära ut och inte vilka de är. 269 Att inte ge någon specifik person 
tolkningsföreträde innebär att sanning och makt helt och hållet förbinds till tidningen. I tidningen 
Hälsa:s personporträtt knyts sanningen direkt till subjektet, vilket skapar en distans till läsaren. 
Under rubriken ”jag och min kropp” i ToppHälsa porträtteras mer eller mindre kända människor 
och fokus ligger även här på subjektet. I tidningen Fitness Magazine figurerar personerna i 
”profilen” för vad de är och inte för vem de är och de porträtterade framställs som 
eftersträvansvärda ideal.270

 
I empirins personporträtt är skillnaden mellan person och kropp obefintlig. En vältränad kropp 
är det samma som hög moral och självdisciplin. Kroppen ses som ett individuellt projekt och är 
ett uttryck för identitet.271 I den tid vissa kallar senmoderniteten är kroppen en tydlig bärare av 
identitet. Individens möjligheter och val är idag näst intill oändliga och det är hur våra kroppar ser 
ut som visar om vi har gjort de ”rätta” valen.272 I Talet om kroppen skriver universitetslektor Per 
Nilsson att kroppen idag är ett projekt som ska visas upp. Gränserna mellan det yttre och det inre 
har suddas ut och kroppen är ett uttryck för ”det” man är. Kroppen signalerar enligt Nilsson 
identitet och kan ses som det enskilda subjektets ram och identitetens yttersta gräns. 273

Ansiktet utåt 
Innehållet i all ära men det är tidningarnas framsidor som är menade att locka oss att plocka ner 
just deras tidning från hyllan i butiken. Att titta på modellerna som finns på tidningarnas omslag 
är också ett sätt att studera de generella drag som kan finnas när det gäller synen på hälsa i 
tidningarna. Metoderna att locka köpare med hjälp av omslaget är snarlika men några detaljer 
skiljer sig dock åt och redan vid en snabb titt framträder ett tydligt mönster. Se exempel på hur 
framsidorna kan se ut i bild 5 nedan. Samtliga framsidor i min empiri pryds av en relativt ung 
kvinna med långt hår. Hon är hälsa personifierad med vacker hy och i den mån kroppen syns är 
den tydligt vältränad. Majoriteten av modellerna är dessutom ljushyade blondiner. Alla ler och 
tittar direkt på betraktaren, vilket betyder att ett personligt och intimt anslag eftersträvas.274 Ingen 
av modellerna är kändisar utan deras uppgift är uteslutande att sälja respektive tidning. Här 
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reserverar jag mig lite när det gäller Fitness Magazin som använder sig av så kallade fitnessmodeller 
som säkert är kända för vissa i branschen insatta. Inga av modellerna representerar dock sig själva 
utan är enbart objekt. Tidningen Fitness Magazin använder ibland samma modell på framsidan 
som när vissa övningar visas inne i tidningen, vilket bara förstärker intrycket av ett objekt. 
Magasinet Hälsa har uteslutande närbilder på sina framsidor och det förstärker det intima 
anslaget. Hälsa eftersträvar en intimare relation till sina läsare än de andra tidningarna om man ska 
döma efter hur mycket av modellerna som syns i bild.275 Deras modeller beskrivs också i en liten 
faktaruta inne i tidningen, vilket ytterligare förstärker intrycket av intimitet. Hälsa:s framsidor är 
inte lika tydligt kopplade till fysisk aktivitet som de andra. De två exemplena jag presenterar 
nedan visar modellen i färd med att äta frukt eller i anslutning till blommor. Hälsa:s koncentration 
på insidan manifesteras på framsidorna genom att förbinda modellerna med symboler för ”livets 
goda”. Tidningen har en tydlig alternativmedicinsk inriktning, vilket syns redan på framsidorna 
som inte fokuserar på modellens kropp i lika hög grad som de andra. På framsidorna av tidningen 
Fitness Magazine är modellerna lättklädda och visar såväl vältränade armar som platta magar. Men 
det är bara undantagsvis som de utövar någon fysik aktivitet. Det är mer som att de visar upp sina 
vältränade kroppar. Kanske för att säga till läsaren att gör du bara som vi säger kan det här också bli din 
verklighet. De vältränade modellerna på Fitness Magazine:s förstasidor fungerar lockande, kom, läs, 
bli som oss. Modellerna på Fitness Magazine är iklädda minimalt med kläder och fungerar enbart som 
objekt, vilket även kan sägas gälla för ToppHälsa, även om modellerna här oftare utför någon 
form av handlig. Den senare tidningens ledare uppmanar till rimliga krav och en avslappnad 
attityd till träning. Detta återspeglar sig däremot inte på tidningens framsidor som pryds av 
tränande eller bantandes smala lättklädda kvinnor. På flertalet av ToppHälsa:s framsidorna 
förekommer rörelse av något slag, vilket också är det vanliga på i Form:s dito. i Form:s modeller 
har generellt mer kläder på sig än modellerna på Fitness Magazine:s och ToppHälsa:s framsidor. 
Ibland förekommer det att modellerna på samtliga tidningars framsidor utför någon typ av gest 
riktad mot betraktaren. Gester av alla snitt är menade att sända ut ett budskap och skapa ett band 
mellan avsändare och betraktare.276 Efter en analys av framsidorna går det att konstatera att 
modellerna på samtliga tidningars framsidor representerar idealet.  
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Bild 5. Exempel på framsidor 
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Avslutande diskussion 

Synliga tendenser i hälsotidningarna 
Vilka tendenser återfinns då i tidningarna i min empiri? På grund av att deras profiler delvis skiljer 
sig åt särskiljer sig också deras syn på hälsa och ohälsa något åt. Genomgående är 
sanningsanspråket relativt lågt i ToppHälsa och tidningen positionerar sig som en vägvisare medan 
läsaren förväntas göra de rätta valen i hälsans tecken. I Fitness Magazine ställs det höga krav på 
ansvar gentemot läsaren. Hälsa eftersträvar ett nära förhållande till läsaren, men trots det finns det 
ett avstånd emellan tidningen och dess publik. Avståndet i fråga är det samma som mellan 
mästaren och hans lärjunge. Hälsa:s läsare förväntas anamma den sanning tidningen redovisar och 
det finns inget utrymme för alternativ tolkning. Tidningen i Form kopplar hälsa såväl till tidningen 
som till sina läsare som i sin tur åläggs ett moraliskt ansvar att tillägna sig tidningens budskap. Det 
går att se en övergripande tendens i materialet där läsaren å ena sidan tilldelas en aktiv roll, för att 
sedan förväntas lyda de råd och anvisningar som ges.277 Tidningarna genomsyras av dubbla 
budskap. De påstår sig premiera det inre välbefinnandet medan det i själva verket är utsidan som 
framstår som det viktigaste. Individen ges stor makt som den sedan förväntas förvalta på vad 
tidningarna tycker är rätt sätt. Det personliga ansvaret tenderar att beskrivas som det samma som 
att göra sin plikt.278 Den fysiska kroppen framstår som ett individuellt projekt som om det 
förvaltas väl sänder ut ”rätt” signaler. Kroppen signalerar enligt empirin i hög grad livsstil som i 
sin tur tillkännager identitet. Det ökade fokus på den egna kroppen menar Per Nilsson är en följd 
av att samhället har blivigt mer individualiserat.279 En för tidningarna gemensam mening som går 
att förbinda med en ökad individualisering är att konsumtion nära förbinds med hälsa. Varor får 
rollen av livsstilsmarkörer och den personliga identiteten skapas och återskapas med hjälp av 
diverse produkter. Detta går enligt Bauman att spåra i konsumtionssamhället som är beroende av 
konsumenternas outtröttliga energi och entusiasm.280

Den roll som arbetet en gång spelade för sammanlänkningen av individuella motiv, social 
integration och systemisk reproduktion har nu tilldelas konsumtionshandlingarna.281

Att vara vältränad är enligt tidningarna nästan uteslutande det samma som att vara hälsosam. 
Yttre omständigheter såsom sjukdom är den enda ursäkt som möjligtvis kan fungera som alibi. 
Men då krävs det att personen ifråga trots det lever hälsosamt för att anses som ansvarsfull. Det 
är enligt tidningarna främst genom en snygg kropp som vi kommer att känna inre tillfredställelse. 
Man antyder att det är viljan som fäller avgörandet och på det sättet skuldbeläggs läsarna. Allt 
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ansvar placeras hos läsaren och en hälsosam livsstil handlar om att göra de rätta valen. Ingen 
ursäkt accepteras, oavsett om det handlar om inre eller yttre välbefinnande.282 Samtliga tendenser 
som går att utläsa i mitt material är en del av ett större socialt samanhang och vilket det kan vara 
ska jag analysera nedan. 

Hälsotidningarnas roll idag 
Övergången till konsumtionssamhälle från produktionssamhälle har enligt Bauman fört med sig 
många genomgripande omdaningar. Det mest avgörande är det sätt på hur vi fostras till att bli 
sociala varelser. Det vill säga hur vi integreras i den sociala ordningen och får vår plats i den 
samma.283 I produktionssamhället disciplinerades människor av övervakande institutioner. Dessa 
byggde på begränsningar och avskaffande av valfriheten, vilket Bauman menar uppnåddes med 
strama rutiner och monotona arbetsuppgifter. Men, menar han, denna syn är oförenlig med 
konsumtionssamhällets behov som bygger på ständig flexibilitet och valfrihet. 284 Den makt, eller 
plikt, hälsotidningarna lägger på sina läsare går delvis att koppla till teorin om valfrihet. Valfrihet 
bygger på ansvaret att välja ”rätt”.285 Tidningarna får oss att tro att vi har makt över vår hälsa, när 
de istället effektivt spelar på vår pliktkänsla.286 Plikt är i sin tur nära förbundet med begrepp som 
ansvar och moral. Sofia Kjellström belyser i sin studie om hälsa och ansvar att uppfattningen vad 
man bör ta ansvar för säger något om vad de samhälliga värderingarna anser är ett gott liv.287 
Utifrån min empiri går det att konstatera att det först och främst är kroppens utseende som 
symboliserar ett gott liv, eller dess motsats. En smal vältränad kropp symboliserar hälsa medan 
övervikt är det samma som ohälsa. Valfrihetstänkandet genomsyrar hela livet och identiteten bör 
precis som arbetsmarknaden vara flexibel för att passa in i konsumtionskulturen.288 Denna 
flexibilitet bör också ligga inbyggd i de varor som finns att tillgå för konsumtion. 

Konsumtionsvarorna ska användas och försvinna; föreställningen om tillfällighet och flyktighet 
finns inneboende i själva benämningen av dem som konsumtionsobjekt; konsumtionsvarorna 
har memento mori skrivit över sig, även om det är med osynligt bläck.289

Kärnan i konsumtionssamhället är att identiteter ska precis som konsumtionsvaror bara flyktigt 
innehas för att sedan bytas ut mot något förmodat bättre. Identitetens synliga markör är den 
fysiska kroppen. Identiteter skapas inte isolerade, utan för sitt identitetsbygge behöver människor 
meningsfränder att identifiera sig med. Det betyder att personlig identitet skapas i interaktion 
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med andra.290 Hälsotidningarna fungerar därför som en arena för igenkänning av olika identiteter. 
Media tjänstgör idag som en plats för konsumtion av attraktiva identiteter. Numera symboliserar 
kroppen hur lyckade vi är som konsumenter och genom det bestäms vår status i samhället. Media 
förser oss också ständigt med tillgång till olika identiteter. Belöningen för ett hälsosamt livsstilsval 
framstår i media inte bara som ett förbättrande av utseendet utan också som vinsten av en mer 
gångbar identitet. 291

 
Hälsotidningarna agerar effektivt på vår känsla av moralisk plikt. De presenterar en mängd 
valmöjligheter som den lyckade konsumenten bör känna sig moraliskt förpliktigad att ta till sig. 
Lennart Nordenfelt skriver att det som moraliskt värderas högst idag är själva hälsoarbetet och 
inte hälsan som sådan.292 Kontentan av detta menar han blir att vi värderas utifrån vår förmåga 
att ta moraliskt ansvar över vår hälsa och detta manifesteras tydligt genom hur våra kroppar ser 
ut. Hälsa fungerar därför idag inte bara beskrivande utan också i högsta grad värderande.293 Det 
är här hälsotidningarna i min empiri hämtar sin kraft. Genom att hela tiden presentera nya 
möjligheter, nya förbättrade identiteter, uppmanas läsarna att utnyttja sin förmodade valfrihet och 
ständigt sträva mot nya mål. Valfrihet kan låta som någonting ofördelat positivt men med 
valfriheten följer också risken att göra ”fel” val. Det upplevs finnas både dåliga och bra val och de 
val man gör skvallrar om ens kompetens. 294 Nikolas Rose anlägger ett governmentality-
perspektiv när han menar att moralläran om frihet har kommit att ha betydelse för hur vi kan 
styras, hur vårt vardagliga liv bör organiseras och hur vi förstår oss själva och andra. Frihet är i 
hög grad synonymt med vår samtid.295 I hälsotidningarna manifesteras friheten genom att vi 
betraktas som fria att göra de enligt tidningarna ”rätta” valen.  
 
Kärnan i konsumtionskulturen menar Bauman är att konsumenten aldrig tillåts känna sig nöjd, 
utan alltid måste exponeras för nya lockelser.296 Valfrihet betyder också flyktighet och i en tid av 
ständig förändring tenderar kroppen att framstå som det enda som vi har möjlighet att utöva 
kontroll över. 297 I produktionssamhället ansågs kroppen som av naturen given, något som bara 
marginellt kunde påverkas. Idag betraktas kroppen som en symbol som det är fullt möjligt, och 
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eftersträvansvärt, att forma efter bästa förmåga.298 Precis som andra varor kräver kroppen 
underhåll för att upprätthålla sitt värde och det är här hälsotidningarna hämtar en del av sin 
funktion. De erbjuder ständigt nya möjligheter att maximera kroppens effektivitet. Kroppen har i 
konsumtionssamhället fått ersätta produktionssamhällets maskiner.299 Hälsotidningarna är en 
produkt av det samhälle vi lever i och de är samtidigt både resultat och medskapare till dagens 
kroppsfixering. I det individuella projektet som kroppen idag är har hälsotidningarna en 
betydande roll, om än inte avgörande. Vad anbelangar konsumtionssamhället spelar de sin roll 
väl. 

Framtidsvision 
Synen på hälsa och den egna kroppen är kulturellt betingad. Dagens konsumtionssamhälle 
premierar individualitet och valfrihet är ett av ledorden. Enligt Bauman är det inte möjligt att 
vrida klockan bakåt. ”Friheten är vårt öde: en lott som inte kan önskas bort och inte kommer att 
försvinna hur mycket vi än vänder bort blicken.”300 Solidaritet och idén om allas lika frihet anser 
Bauman vara de värden vi bör sträva mot. Men frihet skapas också på bekostnad av trygghet.301 
Det är svårt att känna sig fri i den uppsjö av valmöjligheter som media dränker oss med. 
Möjligheten att välja ”fel” skapar otrygga människor. Precis som Kjellström kan se i sin forskning 
av hälsorådgivningslitteratur uppfattar jag i min empiri att ju mer ansvar en människa tycks ta för 
sin hälsa desto mer ansvar kan också tilldelas människan ifråga.302 Vi kan därför förvänta oss att 
mer ansvar för vår hälsa kommer att ålägga oss i takt med att vi anammar hälsotidningarnas 
budskap. Media har också uppmärksammat att hälsoupplysningsbudskap är en ytters säljbar 
produkt och att se bra ut beskrivs vara det samma som att må bra. Underhållet av kroppen är en 
del av en konsumtionsinriktad livsstil.303 Hälsotidningarna kommer troligen att återfinnas på 
marknaden, om än i reviderad form, för en oöversiktlig tid framöver och vi gör nog bäst i att lära 
oss att ifrågasätta deras läror. Med stöd i min forskning tror jag att vi kommer att kunna se ett 
ytterligare ökat intresset för hälsa i media framöver. Till följd av det går det också att förvänta sig 
en uppsjö av undersökningar i samma anda som denna uppsats. Jag ser med intresse fram emot 
att ta del av vidare forskning kring hälsa och media. Hälsa är ett viktigt värde i dagens samhälle. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om hur hälsa och ohälsa, med fokus på kost, träning och inre själslig 
balans framställs i tidningarna Fitness Magazine, Hälsa, ToppHälsa och i Form. Tidningarna 
behandlar hälsa utifrån olika utgångspunkter men de riktar sig samtliga främst till kvinnor mellan 
20 och 50 år. Både skillnader och likheter mellan de olika hälsotidningarna är av intresse för 
studien. Vilken syn på hälsa och ohälsa och i vilka sammanhang man använder sig av begreppet 
hälsa är några av de frågeställningar som har används i uppsatsen. Av intresse har också varit hur 
tidningarna positionerar läsaren i förhållande till tidningen och dess innehåll. Uppsatsen är gjord 
utifrån en diskursanalytisk ansats och governmentalityperspektivets maktteorier ligger till grund 
för analysen. Som metodologisk verktygslåda vid den lingvistiska text- och bildanalysen har jag 
nyttjat den kritiska diskursanalysen. För dessa verktyg står främst Norman Fairclough när det 
handlar om text och Gunther Kress och Theo van Leeuwen vid bildanalysen. Eftersom text och 
visuella bilder tillsammans bidrar till att skapa det budskap som förs fram analyseras dessa 
tillsammans. För att rama in analysen och uppsatsens ämne tas teorier om kritisk teori och 
diskursanalys upp. Tidigare forskning rörande media och hälsorådgivningslitteratur utgör 
bakgrund till uppsatsen. Då jag anser att dagens hälsotidningar kan betraktas som komplement till 
den statliga hälsoinformationen presenteras en kort förhistoria rörande hälsobegreppet och 
hälsoinformation. När det gäller resultatet av analysen kan några viktiga slutsatser framhållas. Det 
personliga tilltalet är gemensamt för tidningarna, samt ”vi och dem” – uppdelningar och dubbla 
budskap. Det dubbla budskapet går främst ut på att kroppens utsida är det som premieras även 
när man försöker framhålla något annat. Hälsa är det samma som att vara smal och vältränad 
medan övervikt pekas ut som det samma som ohälsa. Den största skillnaden mellan tidningarna 
finns i framställningen, inte i det faktiska budskapet till läsaren. Mycket av det som återfinns i 
hälsotidningarna går att betrakta som spår av det så kallade konsumtionssamhället. Det som 
framförallt finns att konsumera i tidningarna i min empiri är livsstilar och identiteter.  
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