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Maria Wennström 

 
Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlade om att genom en textanalys studera hur två hälsotidskrifter, 
Hälsa och Må Bra, framställde ämnet kost och hälsa. Hälsoupplysningen började under 
1700-talet, med skrifter och utvecklades därefter till ett allt större forum i takt med 
samhällsutvecklingen. I dagsläget kunde jag identifiera flertalet sätt där hälsoupplysning 
förekom som tex. via TV, internet, massmedia, reklamannonser, apotek, 
hälsokostaffärer, dagstidningar, tidskrifter, etc. Av detta urval valde jag att genom en 
textanalys, samt genom att hämta inspiration av några analysredskap, som metaforer, 
intertextualitet samt modalitet, studera hur tidskrifterna genom sina artiklar valde att 
framställa kost och hälsa. Vid valet av tidskrifter  studerade jag även olika årgångar, år 
1997 och 2006, för att studera om det förelåg några skillnader samt likheter gällande 
kost och hälsa. Jag fann att det faktiskt inte förelåg några större skillnader gällande 
framställningen av kost och hälsa. Det handlade under de båda årtalen i tidskrifterna 
främst om att äta mycket frukt och grönsaker, fibrer, fisk, nyttiga oljor, te samt 
fullkornsprodukter och att undvika mättat fett. Detta för att förebygga olika sjukdomar 
med kostens hjälp. Främst handlade det om att förebygga västvärldens främsta 
dödsorsaker, cancer, fetma samt hjärt- kärlsjukdomar, men även andra sjukdomar som 
olika virus, starr, diabetes m.fl. Framställningen av kost och hälsa skedde genom olika 
sätt, som vardagsskildringar, näringslära, trender, nya produkter, kraftfulla och/eller 
positiva ordval, mattips, samt rekommendationer. Detta för att inspirera läsarna till ett 
ökat hälsomedvetande.  
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The way to healthness 
 
”A study of two health magazines and their way of describing food and 
health.” 
 
Maria Wennström 

 
Abstract 
 

This had been a study of a text to identify how two health magazines, Hälsa och Må Bra 
conveyed a food and helth massage. At the beginning of the 1800- century was the time 
when the first type of health information took place. The health information at that time 
was mainly done by documents. As the society developed the health information also 
did. Nowadays there are  numerous ways of receiving health information like by the Tv, 
Internet, massmedia, commercial advartises, pharmacy, health food stores, daily papers, 
magazines and so on. Out of all these different kinds of forum, I choosed to study 
articles about the food and health topic of two health magazines. As I choosed the 
magazines I also choosed to study different kind of volumes like 1997 and 2006, to 
identify if there were any diffrences or similarites about the food and health topic. 
During my study i only found small differencies between the wolumes and 
magazines.In both of the magazines the topic was about eating fruit, vegetables, fibrers, 
eating fish, healthy oil, tea and to avoid unhealthy grease, with the purpose to avoid 
diseases. Mainly it was about  avoiding cancer, overweight and cardiovascular 
diseases.But it was also about avoiding virus, cataract, diabetes etc. In the magazines I 
identified  that there were different kind of ways to inform the wievers, like everyday 
life descriptions, nutritives, trends, new produkts, metaphors and food tip. All  with an 
attempt to inspire the wievers to health consciousness. 
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Inledning 
Vad vi äter och vilken betydelse det har för hälsan är ett ofta förekommande ämne för 
diskussion. Ständigt dyker det upp nya eller återkommande råd och rön som belyser 
kostens betydelse för människors välmående. se: 1 Trots att folkhälsoupplysningen  i 
Sverige är utbredd och god, finns en stor förekomst av välfärdssjukdomar som hjärt- 
kärlsjukdomar, cancer och fetma i landet. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) är var 
tionde svensk överviktig. En studie som har gjorts visar att ca. 700.000 personer i 
åldrarna 16-84 år är överviktiga. Stefan Rössner, chef för överviktsenheten vid 
Karolinska Institutet, säger att inget land, samhälle eller någon kultur i världen går mot 
en sundare livsföring.2  

Min uppsats handlar om hur hälsotidskrifter talar om kost och hälsa, vilket budskap de 
för fram och på vilka olika sätt detta kan ske. Anledningen till valet av ämne är dels för 
att jag ser ämnet kost och hälsa som ett “hett ämne” som ofta är uppe för diskussion. 
Därför borde det även vara något som många människor uppmärksammar och kanske 
även intresserar sig för. Jag har som blivande hälsopedagog även ett personligt intresse 
för ämnet eftersom jag tror att rätt kost kan ge ett ökat välmående. Inom 
hälsopedagogiken talas det ofta om att ge den enskilda individen möjligheten till 
egenmakt över sitt liv och att ge människor förutsättningar  för att leva hälsosamt. Jag 
anser att frågan om vad vi ska äta för att må bra till en viss del handlar om i vilken 
utsträckning vi själva väljer att ta ansvar för vår hälsa, men jag tror även att vi påverkas 
av samhället, där inte minst den massmediala belysningen har en stor genomslagskraft 
när det gäller att påverka människor. Eftersom hälsotidskrifter står för en form av 
hälsoupplysning, har jag valt att studera två tidskrifter som har en tydlig inriktning på 
hälsa. Detta för att identifiera hur den hälsosamma kosten framställs i tidskrifterna.  

Bakgrund 

Folkhälsoupplysningens historia. 
Hälsoupplysningen tar sin början.   
I alla gamla urkunder av religiöst slag, samt i många filosofiska texter, talas det om hur 
människor ska leva för att bevara hälsan. Eftersom landets utveckling genom tiderna har 
varit  det mest primära, har det således också varit betydelsefullt att förmedla ett 

                                                 
1

 TT, "Bakslag för vitlökens vänner", Uppsala Nya Tidning (UNT) 27 februari 2007, A, s.20. Ahlborg Karin, 
"Gissa vem som rockar fett idag", Aftonbladet 8 mars2007, s.14. Eriksson Thomas, "Godis och läsk ökar cancerrisken", Uppsala 
Nya Tidning (UNT) 28 februari 2007, A, s.24. 
2

 Petersson Johanna, "Stor ökning av antalet feta", Svenska dagbladet 7 mars 2007.  
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hälsobudskap till medborgarna.3   Ansvaret för hälsan har ofta vilat på den enskilde 
individens axlar, eller varit någonting mellan patient och läkare, men i takt med den 
vetenskapliga och sociala utvecklingen, har hälsan alltmer kommit att bli en fråga för 
medicinalväsendet och samhället som helhet.4  Vad menas med hälsoupplysning? 
Olsson beskriver hälsoupplysning som olika former som används för att påverka 
människor att förändra sin livsstil så att det leder till ett ökat hälsomedvetande.5 
Svederberg och Svensson talar även de om hälsoupplysning som något vilket ska leda 
till förändringar genom en ökad medvetenhet.6    
 
Det var under 1700- talet som folkhälsoupplysningen på allvar började att 
uppmärksammas i landet. Denna tids hälsoupplysning präglades av krig och epidemier 
som hade brutit ut, vilket kunde hota landets välstånd på grund av minskade 
produktionsmjöligheter. Hälsoupplysningen skedde under denna tid genom skrifter, och 
handlade främst om dysenterins orsaker, samt om preventiva eller botande åtgärder. 
Vetenskapsakademin gav tex. ut en almanacka som innefattade enkla hälsoråd i ett 
preventivt syfte, och Sundhetskomissionen gav år 1740 ut en skrift som tillhandahölls 
av kyrkorna. Olsson talar om en människosyn som handlade om att människor var 
okunniga, och om en brist på upplysning som skulle stävjas.7 
 
Under 1700-talet handlade det preventiva arbetet främst om att skydda friska personer 
från att drabbas av sjukdomar för samhällsnyttans skull. Trots att den förebyggande 
hälsovården alltid har lagt störst vikt vid att gynna samhället, var det flera läkare som 
under 1800- talet även belyste vikten av att ta hand om de lidande och sjuka.8 Under 
1800- talets första hälft var åtgärderna precis som tidigare inriktade mot 
epidemiologiska sjukdomar och under detta sekel utgavs stora mängder 
upplysningsskrifter. Råden liknade tidigare hälsoupplysning, men enligt Qvarsell var 
tonfallet mer moraliserande. Skulden till sjukdom lades på den enskilda individen, dess 
osunda leverne, dåliga uppfostran och brist på moral.9   

Hälsoupplysningen under industrialiseringen. 
När ekonomins blomstringstid påbörjades under 1800- talets senare del, skedde det en 
ökning av landets resurser. Resultatet av industrialiseringen blev att människor sökte sig 
från landsbygden till storstäderna i jakten på jobb. När invånarantalet fördubblades i 
Sverige klarade inte landet längre försörjningsbördan. De sociala klyftorna växte med 
ökade motsättningar som följd. De människor som bodde i arbetarkvarteren levde under 
knappa förhållanden i en undermålig miljö. Detta blev ett hot mot hälsan och då även 
mot landets utveckling, eftersom behovet av arbetskraft var stort. Detta lade grunden för 
ett ökat intresse för människors hälsa. Under 1800-talets slut växte en hygienisk rörelse 
fram med sitt ursprung i vetenskapen och med ett helhetstänkande kring hälsa. Syftet 

                                                 
3

 Roger Qvarsell, “Ett sunt folk i ett sunt samhälle," i Gösta  Carlsson,& Ola Arvidsson,  Kampen för folkhälsan 
(Borås: Centraltryckeriet,1994), 80. 
4

 ibid.,77. 
5

 Ulf Olsson,  Folkhälsa som pedagogiskt projekt - Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar 
(Stockholm: Gotab,1997), 105.   
6

 Eva  Svederberg & Lennart Svensson, "Tankar kring pedagogik i hälsofrämjande arbete," i Pedagogik i 
hälsofrämjande arbete, Eva Svederberg, Lennart Svensson & Tina Kindeberg (Lund: Studentlitteratur, 2005), 22.  
7

  Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren, (Stockholm, Carlssons bokförlag, 1999),17- 18.  
8

 Qvarsell, Ett sunt folk i ett sunt samhälle, 89. 
9

 ibid., 81,84. 
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var att “skapa en ny människa,”10  vars plikt var att verka för ett sunt leverne. Detta 
skulle ske genom en fostran till att förstå sambandet mellan levnadsvanor, hälsa och 
samhällsekonomin.11  
 
När folkrörelser som frikyrkor, nykterhets- och arbetarrörelser under seklets senare del 
började att växa fram, anslöt sig folk från arbetar- och den lägre medelklassen till dessa. 
Folkrörelserna tog över den disciplinerande funktion som tidigare innehafts av byalagen 
och statskyrkan. De kom att spela en stor roll för samhällsutvecklingen och kom även 
att betyda mycket för människors strävan efter solidaritet och samhörighet. De 
studiecirkelrörelser som sedan kom att bildas, fungerade som ett forum för spridande av 
hälsoråd som bl.a. innefattade hygien och näringsriktig kost.12  
 
1900- talets utveckling gick mot en välfärdsstat. Sjukkassor och 
arbetslöshetsförsäkringar utvecklades i en inriktning som kom att gälla hela 
befolkningen. Det som tidigare hetat fattigvård, ersattes av ålderdomshem och intresset 
för arbetarskydd och arbetshälsa ökade. Sjukhusen övergick från att endast ha besökts 
av fattiga människor, till att bli en institution för alla samhällsklasser, vilket också 
resulterade i ett ökat intresse från specialistläkare och forskare. År 1919 beslutade 
regeringen att statliga bidrag skulle utfärdas till de landsting och kommuner som 
anställde distriktssköterskor. Dessa fick till uppgift att ombesörja enklare sjukvård i 
hemmen och att rapportera till läkarna om hälsofrågor. Distriktssköterskorna kom att 
fungera som en länk till skolorna, med uppgiften att observera skolornas hälsomässiga 
skick och barnens hygieniska och allmänna hälsostatus. I arbetsuppgiften ingick även 
att fostra barnen till att äta rätt, att bada, och de propagerade även mot osunda vanor.13  

1930- 40 talens hälsoupplysning. 
1930-40 talens hälsopolitik präglades av diskussioner om hur människors hälsa bäst 
skulle främjas. Arbetarrörelsens ledning och de som samarbetade med denna gavs ett 
stort ansvar för detta. År 1930 ordnade tex. det svenska reklamförbundet, en konferens 
under temat folkhälsa och reklam, med syftet att undersöka inom vilka områden en 
prioritering av folkhälsoarbetet skulle ske. En av de medverkande var chefen för Statens 
Institut för Folkhälsa, Ernst Abrahamsson, som såg ett ökat behov av reformer som 
grundade sig på människors levnadsvanor. Detta skulle angripas offensivt, genom 
propaganda. Förutom att belysa vikten av fysiska aktiviteter lade Abrahamsson även 
stor vikt vid näringsfrågor. Han ansåg att det fanns en likgiltighet och en okunnighet 
bland människorna om vikten av goda kostvanor.  
 
Det fanns en syn på att det var de som hade det sämsta förutsättningarna till ett 
hälsosamt leverne, som var i störst behov av  hjälp och att detta skulle bekämpas genom 
reformer inom kostområdet, då lärare, främst skolkökslärare och hushållslärare skulle få 
en primär roll. Palmblad & Eriksson talar dels om en positiv anda gällande 
planeringsarbetet av hälsoreformer, men även om en negativ, som innefattade de 
grupper som hade de sämsta förutsättningarna: “det eftersläpande och tröga skikt som 

                                                 
10

 Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren, 19. 
11

 ibid.,19-20.   
12

 Jan Sundin, “Folkhälsa och folkhälsopolitik,” i Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, Jan Sundin, 
Christer Hogstedt, Jakob Lindberg & Henrik Moberg (Edita: 2005), 397,407.  
 
13

 ibid.,409- 412.  
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alltid verkar finnas i samhället.” 14  Medicinalstyrelsens generaldirektör J. Axel Höjer 
talade i en festskrift  år 1944 om att genomföra “ett storslaget reformarbete,” 15 som 
dels skulle innefatta propaganda för att föra ut ett hälsobudskap, men även åtgärder som 
möjliggjorde för människor att omsätta teori till praktik. “Genom uppfostran till goda 
vanor i fråga om sömn, samvaro och fritidssysselsättningar, med sanering av nöjeslivet 
ur hälsosynpunkt och tillbakaträngande av dåliga folkvanor, ska folkhälsa 
reformeras.“16  
 
Det utkom flertalet statliga utredningar och handlingsprogram inom det hälsopolitiska 
området. Målet var att flytta över ansvaret från den enskilde individen, till 
skolundervisningen, den allmänna folkbildningen och utnyttja tidningar, radio, film och 
annat, samt att få medicinskt verksam personal att aktivt delta i upplysningsarbetet. 
Kostundervisningen skulle främst ske genom satsningar på den yngre målgruppen där 
man ansåg att det fanns möjligheter att uppnå positiva resultat. 17

 
 
Skolans ansvar var att  fostra barnen till ett ökat hälsomedvetande genom en ökad 
hälsoundervisning, utökad skolköksundervisning, genom förnyande av läroböcker samt 
genom att upplysa människor om vad som var bra, och vad som inte alls lämpades sig. 
Detta fick även gälla för populationen som helhet där det även handlade om 
socialpolitiska och ekonomiska reformer. Barnen skulle fungera som en länk mellan 
skolan och hemmet i utförandet av hälsobudskapet. Flygblad och andra informativa 
medel skulle utformas, radiopropagandan skulle inriktas på att väcka intresse och 
stimulera människor. År 1945 bildades Hälsokommittén med fokus på arbetarrörelsens 
ansvar inom hälsoupplysningen. Kommittén gav ut en katalog som hette “Bättre hälsa, 
bättre folk“. De verkade även för ett ökat samarbete mellan lokala organisationer och 
andra föreningar för att på så sätt få tillstånd ett ökat samarbete på den egna orten. Inom 
arbetarrörelsen beskrivs det hälsofrämjande arbetet som en demokratisk fostransuppgift. 
Det fanns en syn på människor som att de inte kunde bidra till ett demokratiskt samhälle 
om deras hälsomedvetande inte ökade.18  

Hälsoupplysningen under 1960- 80-talet. 

Palmblad & Eriksson talar om 1960- 70 talen som präglade av ett 
marknadsföringstänkande inom information och upplysningsverksamheten, då 
myndigheterna använde sig av reklambyråer, massmedia och förvaltningar för att föra 
ut hälsobudskapet. Syftet var att förmedla människor en kunskap som skulle leda till 
attitydförändringar. Gemensamt för 70-80 talets hälsoupplysning var att lyfta fram 
positiva egenskaper, istället för de negativa. Gällande rökkampanjer, låg fokus på 
kroppens positiva effekter när någon slutade röka istället för de negativa effekter 
rökning hade.19  

De kampanjer som utkom använde ofta ordet “du” för att på så sätt ge en personligare 
prägel på hälsobudskapet, vilket skiljer sig från tidigare hälsoupplysning som hade en 
                                                 
14

 Eva Palmblad & Bengt Eriksson, Kropp och politik- Hälsoupplysning som samhällsspegel (Eslöv: ESC, Grafisk 
Produktion AB,1995), 31-32. 
15

 ibid., 25 
16

 ibid., 26. 
17

 ibid.,26 27.  
18

 ibid., 29,34.  
19

 ibid., 45,51.   



9� 

mer allmän prägel. Typiskt för denna period var enligt Palmblad & Eriksson även 
användandet av  positiva förebilder, som tex. Popgrupper, med syfte att påverka 
människors attityder.20 Precis som under folkrörelsens frammarsch då dessa fick ett ökat 
ansvar för hälsobudskapet, flyttades ansvaret även under denna period ned till lokal 
nivå, som tex. organisationer och intressegrupper.21 År 1977 hade 
världshälsoorganisationen, (WHO) en sammankomst i Genève som resulterade i en 
resolution “Hälsa för alla 2000.” År 1980 användes detta måldokument som grund för 
utarbetandet av 38 hälsopolitiska mål som sedermera även antogs av Sverige. Målens 
syfte var att minska skillnader i hälsostatus mellan olika befolkningsgrupper och 
utgångspunkten skulle vara utifrån människors egen förståelse och kunskaper.22  

Dagens hälsoupplysning. 
Det gamla samhällets problem som innefattade olika infektionssjukdomar, har idag 
ersatts av  rena välfärdssjukdomar. Idag används ord som “empowerment” när det talas 
om människors egen makt för att påverka sin hälsa. Nutidens hälsopromotion handlar 
återigen mycket om den enskilde individens eget ansvar. Men trots att välfärdsamhället 
har byggts upp med ny kunskap och olika insatser för en mer jämlik hälsa, förekommer 
det fortfarande klasskillnader i hälsa och livslängd.23 Idag förs hälsobudskapet ut genom 
flera olika kanaler och innefattar olika typer av  information. Ett exempel är den 
massmediala, men upplysning kan även ske genom utbildning, rådgivning eller fostran 
till ett ökat hälsomedvetandet. Inom hälsoupplysningen har det ofta förekommit 
envägskommunikation via massmedia, olika kampanjer, genom spridning av 
informationsmaterial etc.24 

Massmedias roll i hälsoupplysning. 

Massmedia har haft en betydande roll inom hälsoupplysningen eftersom media ger 
ökade möjligheter för att nå ut till större grupper av människor. Inställningen till 
massmedias påverkansmöjligheter har dock varierat genom tiderna. Idag finns en mer 
samstämmig syn där det handlar om att massmedia har en viss grad av 
påverkansmöjligheter.25 Eriksson talar om flera viktiga faktorer för att media ska 
fungera på ett effektivt sätt. Dels ska källan vara trovärdig och tillförlitlig, budskapet 
ska kännas betydelse- och meningsfullt för respondenten. Det ska vara lätt att förstå och 
att tillämpa. Det ska även vara ett budskap som kan upprepas utan att kännas enahanda, 
och som kan ges via mottagarens etablerade kanaler. Vidare talas det även om olika 
faktorer till att mediakampanjer har misslyckats, som en övertro på dess 

                                                 
20

 ibid., 47-48. 

21
 ibid., 52. 

22
 Svederberg & Svensson, "Tankar kring pedagogik i hälsofrämjande arbete", 28 

23
 Sundin, Folkhälsa och folkhälsopolitik,421-422,428. 

24
 Charli Eriksson, "Hälsan som budskap," i Gösta Carlsson & Ola Arvidsson, Kampen för folkhälsan (Borås: 

Centraltryckeriet,1994), 325-326.  
 
25

 Jennie Naidoo & Jane Wills, Health Promotion, Foundations for Practice (Toronto: Balliere Tindall, 2004),242.   
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genomslagskraft, att målgruppen är för avgränsad, att människor inte förstår budskapet 
m.m.26  
 
Naidoo & Wills talar om att massmedia inte möjliggör några personliga relationer som 
vid en social samvaro. De talar även om massmedias begränsade möjligheter till 
feedback eller säkerställande av ett hälsobudskap. Trots detta kan media fungera både 
informativt och motivationshöjande på människor.27Sundin beskriver den bild som 
massmedia sänder ut av människor med slanka, vältränade kroppar, samtidigt som 
alltfler människor är överviktiga. Detta anser Sundin bidrar till att dela in människor i 
fack, när media tex. använder sig av ord som “den fete,” “den typiska rökaren“ och 
“andra problemgrupper.“ Han menar vidare att den problemtyngda människan ofta 
framställs som en lågavlönad, lågutbildad person med en dålig självkänsla och psykiska 
problem.28 
 
Gemensamt för de olika debatter som har berört ämnet hälsoupplysningen genom 
tiderna, har handlat om de svårigheter som finns med att förändra människors attityder 
och vanor och hur formerna ska anpassas till detta. Palmblad & Eriksson talar om att en 
av orsakerna till att hälsobudskapet inte får den effekt som är tänkt, beror på kulturella 
orsaker som tar lång tid att förändra.29 Svederberg och Svensson talar om människors 
olika måttstock för hälsa beroende på de erfarenheter som har givit form åt 
värderingarna.30   
 
Wall skriver att förebyggande arbete, som välmenande hälsoupplysning, av allmänheten 
lätt kan uppfattas som en form av förmynderi och ett sätt att manipulera människor. När 
problematiska sammanhang och diffusa orsaksmekanismer förenklas och då  de 
vetenskapliga slutsatserna förs ut i massmedia, påverkas förtroendet för 
folkhälsoarbetet. Han menar att det är av betydelse att analysera hur massmedia 
granskar och för ut hälsobudskap.31 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur den hälsosamma kosten framställs i 
två tidskrifter.  
 
Frågeställningar: 
 
- Vad vill tidskrifterna få människor att uppnå när det gäller kost och hälsa? 

                                                 
26

 Eriksson, "Hälsan som budskap," 326-327.   
27

 Naidoo & Wills, Health Promotion, Foundations for Practice, 256.  
28

 Sundin, Folkhälsa och folkhälsopolitik,431. 
 
29 Palmblad & Eriksson, Kropp och politik- Hälsoupplysning som samhällsspegel, 56 

30
 Svederberg & Svensson, "Tankar kring pedagogik i hälsofrämjande arbete," 25.   

31
 Stig Wall, "Epidemiologi för prevention," i Carlsson, Gösta & Ola, Arvidsson. Kampen för folkhälsan (Borås: 

Centraltryckeriet,1994), 177. 
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- Vad vill tidskrifterna få människor att undvika? 
- Hur förmedlas tidskrifternas framställning om kost och hälsa? 
- Vem har legitimitet att uttala sig i tidskrifterna? 
- Har det skett några övergripande förändringar i de två hälsotidskrifternas 
framställningar om kost och hälsa mellan åren 1997 och 2006, och i så fall vilka? 
 

Metod 

Textanalys 
 
Den här uppsatsen bygger på en textanalys av två hälsotidskrifter, Hälsa och Må Bra. 
Inom samhällsvetenskapen betraktas ofta språk och texter som produkter, som är viktiga 
att studera för att nå förståelse för hur människor skapar mening i sin verklighet. Det 
innebär att texter anses återge föreställningar som de människor som producerar 
texterna har om olika fenomen i vårt samhälle. Texter relaterar på så sätt till olika 
människor eller grupper av människor. Bergström och Boréus menar också att texter 
och språk har två huvudfunktioner. Dels ger de uttryck för tankar och idéer – författare 
till texter använder språket för att uttrycka sin bild av verkligheten. Dels nyttjas språket 
i sociala relationer med andra för att ställa frågor eller kanske uttrycka en åsikt. Språk 
används därför som både en handling och som reflexion.32Boel Englund och Per Ledin 
påpekar även hur texter bör betraktas som en samhällelig instans där mening förhandlas 
och konstateras i dialog med andra texter och deras författare. Texter kan då betraktas 
som inlägg i en samhällelig dialog som bidrar till hur vi formar och betraktar vår sociala 
tillvaro genom att de bidrar med ståndpunkter eller information.33 
 
Tidskrifter som Hälsa och Må Bra kan utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv på 
texter därför förstås som arenor där dess redaktörer och författares sätt att bidra med 
information gynnar vissa framställningar om kost och hälsa framför andra. Detta ger 
sedan konsekvenser för hur människor uppfattar just dessa aspekter av sin verklighet.  

Analysverktyg  
Bergström och Borelius betonar att för att en textanalys ska kunna genomföras behövs 
en välformulerad fråga, att texterna som ska analyseras har valts med omsorg liksom att 
adekvata analysverktyg väljs ut.34  
 
I den här studien har jag valt analysredskap med utgångspunkt från texterna. De redskap 
jag har valt är utvecklade inom lingvistiken. När jag inledde mitt läsande av artiklarna 
fastnade jag för vissa delar av utformningen som jag såg som något ofta återkommande. 
Detta har varit en av mina utgångspunkter vid valet av analysredskap. De redskap som 
jag inspirerats av och använt i min textanalys är modaliteter, metaforer samt 

                                                 
32

 Mats Bergström & Krisina Boreus, Textens mening och makt (Lund: Studentlitteratur, 2000),263. 
33

 Boel Englund & Per Ledin, Teoretiska perspektiv på sakprosa (Lund: Studentlitteratur, 2003)  
34

 Bergström & Boreus, Textens mening och makt, 263. 
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intertextualitet. Jag har även studerat hur tidskrifterna använder sig av särskilda ordval 
för att lyfta fram ett livsmedel eller en specifik kost. 
 

Modalitet 
 
Modalitet handlar om hur starkt ett påstående uttrycks och hur hög grad av säkerhet som 
författaren lägger i påståendet. Beskrivningar av verkligheten säkerställs genom olika 
former av uttalanden som ges olika grader av säkerhet. Det är till exempel skillnad på 
att tro, veta eller att gissa någonting. Detta är exempel på olika grader av modalitet. Att 
studera modaliteter kan således ge en bild av hur tidskrifterna väljer att ställa sig till sina 
påståenden, vad de väljer att uttrycka med hög säkerhet och vad de väljer att uttrycka 
med lägre säkerhet. Mats Börjesson betonar också hur olika yttranden kan formuleras i 
subjektiva eller objektiva modaliteter. Med en subjektiv modalitet menas att meningar 
innehåller ett vi, exempelvis; vi anser att äpplen är bra att äta. Med objektiv modalitet 
menas att yttranden framställs utan att någon specifik ställer sig bakom, yttrandet 
framställs neutralt, exempelvis: äpplen är bra att äta. Vilken modalitet som väljs har i 
slutänden konsekvenser för hur verkligheten framställs.35  

Metaforer 
Jag har även studerat förekomsten av metaforer i texterna. Att använda metaforer 
innebär att textens författare väljer att beteckna saker på ett sätt snarare än ett annat och 
är därför verktyg som används för att förstå omvärlden. Därför är metaforer viktiga för 
att förstå hur aspekter av världen uppfattas av exempelvis den arena som 
hälsotidskrifterna utgör. Beroende på vilka metaforer som hälsotidskrifter väljer att 
bygga på skapas en specifik förståelse av vad hälsa är och vad som är viktigt för 
människor att förstå kring hälsa.36 

Intertextualitet 
Med intertextualitet menas att texter alltid bygger vidare på och påverkas av andra redan 
existerande texter. Att uppmärksamma hur texter är uppbyggda intertextuellt innebär att 
analysera varifrån en författare eller som i det här fallet en tidskrift hämtar sin 
inspiration och vilka andra texter som införlivas i den egna texten. Texter som utmärks 
av att de enbart ger uttryck för röster hämtade från en och samma domän – som 
medicinsk forskning – kan beskrivas som auktoritära texter där det råder konsensus om 
betydelser. Texter som däremot ger uttryck för flera röster som bryts mot varandra 
uppfattas ofta som att de ger uttryck för en pågående förändring i samhället där olika 
krafter kämpar om att uppnå makt om att få beteckna aspekter av världen.37 

Urval och datainsamling 
 

                                                 
35

 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner- En sorts metodbok (Lund, Studentlitteratur, 2003), 97.  
36 Ibid.,98. 
37

 Marianne Jørgensen  & Louise, Phillips. Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000),77, 
87.  
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Hälsoupplysning  kan ske genom många olika typer av forum som tex. TV, radio, 
dagstidningar, vårdcentraler, apotek, mjölkförpackningar, hälsotidskrifter etc. På grund 
av den mängd valmöjligheter som finns av hälsoupplysningsskrifter, har jag avgränsat 
mitt val till att gälla hälsotidskrifter. Eftersom hälsotidskrifter har en tydlig profilering 
på hälsobegreppet, är det således intressant att undersöka hur de talar om kost och hälsa 
i sina artiklar. Människor som läser hälsotidskrifter är förmodligen intresserade av att 
finna vägen till ett ökat välmående. På grund av tidskrifternas tydliga inriktning, blir då 
dessa viktiga informatörer till människor som vill öka sitt hälsomedvetande. 
 
Av utbudet med hälsotidskrifter som finns på marknaden, har jag således valt två 
tidskrifter med en uttalad inriktning på människors hälsa i olika sammanhang, där även 
kosten ingår. Valet föll på de två tidskrifterna Hälsa och Må Bra som jag har studerat 
samtliga nummer av i årgångarna 1997 och 2006, utom nummer två i Må Bra år 1997 
som var slutsåld och därför inte fanns med bland de andra tidskrifterna, men detta enda 
nummer påverkade inte min studie eftersom det fanns många artiklar att välja mellan. 
Båda årgångarna och tidskrifterna innefattade tolv nummer/ år. Valet av just dessa 
tidskrifter skedde eftersom det dels var de som jag själv kände till namnmässigt, men 
även eftersom de har funnits rätt länge på marknaden. När jag först började att granska 
innehållet i Hälsa och Må Bra var det mest primära frågan om dessa två tidskrifter 
kunde besvara mina frågeställningar i tillräcklig omfattning och det anser jag att de har 
gjort. Valet av årtalen 1997 och 2006 har skett eftersom jag har velat att ha en tidsperiod 
som inte sträcker sig alltför långt tillbaka i tiden, men inte heller alltför nära.  
 
Är det då lämpligt att använda tidskrifter i forskningssyfte? Börjesson talar om ett 
breddande av materialtyper inom forskningen, som har vidgats till att även innefatta tex. 
reklam, TV-program, brev etc. Han säger att: “Lagtexter är inte sannare eller närmare 
verkligheten liggande än intrigen i en dokusåpa” 38 Därför menar han att dessa kan 
analyseras på samma sätt som annat material. Källkritik brukar handla om att skilja på 
tex. veckotidningar och statliga utredningar, där den sistnämnda anses vara den enda 
sanna. Börjesson menar att även tidskrifter representerar en form av verklighet, där 
texterna är både konstruerade och konstruerande. Texterna finns i verkligheten, 
samtidigt som innehållet handlar om verkligheten. Han menar att det handlar om att: 
“klä av varje text sitt externa anspråk på auktoritet.” 39  

Databearbetning 
 
Jag har under arbetet med uppsatsen läst en mängd artiklar och några notiser från de två 
tidskrifterna Hälsa och Må Bra. Notiserna har jag valt eftersom jag tycker att dessa har 
en viss uppgift att fylla. Detta eftersom jag anser att många människor som läser 
tidningar kanske inte alltid mäktar med långa artiklar. Då fyller notiserna en viktig 
funktion. Jag har dock endast tagit ut fåtalet notiser eftersom jag anser att det är svårare 
att få ut fyllig information som svarar mot studiens syfte och frågeställningar av dessa. 
Valet av artiklar skedde genom att jag först valde ut alla de artiklar och notiser i 
tidskrifterna som belyser kostens betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. Därefter 
kategoriserades artiklarna efter tidskrift, årtal och under olika teman, som: fett, frukt, 

                                                 
38

 Börjesson, Diskurser och konstruktioner- En sorts metodbok, 15. 
39

 ibid.,16. 
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grönsaker, fibrer, drycker, mat, etc. Detta gjorde mitt arbete lättare att identifiera vilka 
teman som dominerade tidsperioderna, men även för att identifiera och undersöka 
eventuella nya trender.  
 
När man studerar litteratur är det viktigt att läsa med urskiljning för att på så sätt kunna 
begränsa litteratururvalet till att endast gälla det som behövs för forskningen.I urvalet av 
texterna har jag ställt mig frågan i vilken utsträckning dessa har kunnat svara på mina 
frågeställningar. Om jag har ansett de kunna fylla mina krav, har jag tagit med dessa 
texter, de andra har sållats bort. Eftersom artiklarna var av en relativt stor mängd 
delades de in i teman med frågeställningarna som utgångspunkt. Därefter har jag  
studerat artiklarna och jämfört skillnader resp. likheter i tidskrifterna och årgångarna, 
samt använt de analysredskap som jag har valt för att arbeta med texternas utformning. 
Min tanke var först att indela arbetet i årtal för att sedan jämföra tidskrifterna och 
årgångarna med varandra, för att på så sätt identifiera likheter och skillnader. Men under 
arbetes gång har jag funnit det bättre att diskutera artiklarna ur ett helhetsperspektiv 
eftersom jag endast har sett marginella skillnader mellan de båda årtalen.  

Resultat 

Skillnader, samt likheter i tidskrifternas 
framställning av kost och hälsa. 
Tidskrifterna Hälsa och Må Bra har båda en tydlig inriktning på begreppet hälsa. När 
jag har studerat texterna i tidskrifternas artiklar, har jag dels funnit att det förekommer 
vissa likheter, men även skillnader i framställningen av kost och hälsa. Likheterna i 
tidskrifterna och årgångarna är att det ofta handlar om förebyggande, istället för botande 
åtgärder som ska ske med kostens hjälp. Det handlar bl.a. om olika typer av 
antioxidanter, (skyddsämnen) som kan fungera sjukdomsförebyggande, samt vitaminer 
och mineraler. Under år 1997 förekommer det fler artiklar som belyser samma tema i 
tidskrifterna, jämfört med år 2006. År 1997 uppmärksammar tidskrifterna tex. japansk 
mat, kosttillskott, Functional foods och grönt te. Under år 2006 skriver tidskrifterna tex. 
artiklar och notiser som handlar om fett och grönt te.  
 
Det som skiljer tidskrifterna åt, vilket gäller för båda årtalen, är att Må Bra förutom de 
artiklar jag har funnit om olika kostråd, även har en tydlig inriktning på Viktväktarnas 
mat. De skildrar då också människors egna erfarenheter av kost utifrån detta perspektiv. 
Hälsa har ofta med nutritionist Ulla Johansson, i artiklarna under båda årgångarna. Hon 
kommenterar det ämne som berörs och och ger även kostråd, tips och upplysning till 
läsarna. Hälsa skriver ofta om enskilda livsmedel i längre artiklar som tex. om havre, 
fett, jordgubbar, frukt och grönt. Må Bra väljer oftast istället kortare notiser om enskilda 
livsmedel, vilket då inte heller ger samma fördjupning av detta som i Hälsas artiklar.  
 
Gemensamt för tidskrifterna och årgångarna är dess intertextuella utformning. 
Artiklarna bygger alltid på tex. ett ämne, en bok, ett nytt rön, en studie m.m. Utifrån 
detta tema fortsätter således en diskussion som antingen bygger vidare på olika 
forskning, studier, intervjuer eller något annat och/eller i samband med författarens egen 
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text. Ibland skrivs texterna även med utgångspunkt från människors egna berättelser och 
erfarenheter av kost och hälsa. Det förekommer även olika grader av modalitet i 
texterna. Ibland råder det i tidskrifterna en viss tveksamhet gällande tex. forskning, som 
sänker modalitetsgraden, ibland kan det istället handla om ett säkerställande av ett 
påstående. Det förekommer även subjektiva och objektiva modaliteter i tidskrifterna.  
De objektiva är dock mer förekommande än de subjektiva.  
 
Kostråden mellan de båda årtalen har dock inte förändrats något nämnvärt. Under de 
båda årtalen talas det bl.a.om grönt te, frukt och grönsaker och gällande fibrer talas det 
om havre i Hälsa år 1997, samt i Må Bra och Hälsa år 2006.  När det handlar om vilken 
målgrupp tidskrifterna vänder sig till, har min utgångspunkt endast skett genom 
artiklarna som jag har studerat, alltså inte genom tidskrifterna som helhet eftersom mitt 
syfte endast har varit att studera artiklar som handlar om kost. Gemensamt för de texter 
som jag har studerat är att de oftast  vänder sig både till män och kvinnor. Artikeln 
”Ryck biffen tjejer“ i Må Bra, vänder sig dock främst till kvinnor.40 
Se även: 41 Sammanfattningsvis kan man säga att artiklarna i tidskrifterna är relativt 
könsneutrala gällande ämnet kost och hälsa och att de vänder sig till alla människor som 
har ett intresse av att öka sitt kostmedvetande och välmående. 
 

Tidskrifternas framställning av målet med en 
hälsosam kost. 
Det verkar finnas en vilja i båda tidskrifterna för att försöka förmå människor till en 
förbättrad livskvalité genom sundare matvanor, för att på så sätt erhålla ett långt och 
friskt liv. Det handlar om att upplysa människor på ett sådant sätt som ökar den enskilda 
individens egen medvetenhet om kostens betydelse för hälsan. Människor ska med 
tidskrifternas hjälp kunna erhålla verktyg för att därefter själva ska kunna göra 
hälsosamma val, som på sikt kan leda till en ökad livslängd. Det handlar helt enkelt om 
att ta ansvar för sin egen hälsa genom att vårda sig själv, vilket kanske ibland innebär en 
förändrad livsstil med förändrade kostvanor som följd. Tidskrifterna vill således 
inspirera människor till att främst äta mer frukt och grönsaker, fibrer och nyttiga oljor, 
men även fisk, samt att minska på fettintaget.  
 

Många lever i tron att kroppen vet vad den behöver. I sådana fall skulle förmodligen kaffe med 
wienerbröd, prinsesstårta och små läckra ostar vara den perfekta maten, eftersom det är det vi 
oftast längtar efter. Extrem övervikt eller vällevnadssjukdomar skulle inte existera. Våra 
kroppar är anpassade till ett stenåldersliv inte yrken där vi blir stillasittande eller ett liv med 
överflöd av mat. Undersökningar har visat att kvinnor äter mindre än männen under veckorna 
och frossar i ostar och bakverk under helgerna. Trots detta har medellivslängden inte varit 
högre än nu och bristsjukdomar är ovanliga. Det är inte så att maten vi äter är farlig, men 
genom att äta mer  kvinnomat kan “chansen till ett långt, friskt liv öka.42 

 

                                                 
40

 Må Bra 12 (1997): 64-65.  
41

 Hälsa 3, (2006): 8. Må Bra 1, (2006): 99. 
42

 Må Bra 12, (1997): 64-65.  
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- Sättet vi lever på spelar störst roll för hur ofta vi blir sjuka av virus och bakterier, säger 
Stefan Branth, läkare vid medicinkliniken och forskare inom näringslära på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Så satsa på måltider med exempelvis fisk, bönor och långsamma 
kolhydrater som fullkornspasta och grönsaker. Livsmedelsverkets rekommendationer om cirka 
ett halvt kilo frukt och grönsaker/ dag gäller fortfarande.43 

 

I artikeln “Ryck biffen tjejer” som handlar om den s.k. kvinnomaten, (se ovan), 44 
använder Må Bra en subjektiv modalitet när det talas i vi- form om människors längtan 
efter onyttiga livsmedel. Att uttrycka sig i vi - form ger en känsla av ett samtal mellan 
tidskriften och läsaren. Det ger även en bild av att texten berör alla individer och delar 
således inte in människor i fack. Längtan efter onyttiga livsmedel får alltså gälla för 
människor i allmänhet.  
 
En artikel i Hälsa under år 1997 tar upp ämnet egenvård, d.v.s. individens eget ansvar 
för att förebygga ohälsa. Artikeln bygger på Folkhälsoinstitutets rapport: "Längre liv 
och bättre hälsa." I rapporten står det bl.a. om vad vi ska äta för att förebygga 
vällevnadssjukdomar. När det handlar om vilken mat som bäst gynnar hälsan talas det 
om frukt, rotfrukter och grönsaker för att förebygga cancer och kanske även hjärt- 
kärlsjukdomar. Sydeuropéerna drabbas i mindre utsträckning av hjärt- kärl sjukdomar. 
Detta tros bero på att de konsumerar mycket olivolja. Vidare talas det om att det finns 
ett stöd inom den vetenskapliga forskningen att en hög konsumtion av frukt och grönt 
skyddar mot många cancerformer och hjärt- kärlsjukdomar.45 
 
Gällande egenvården, tar Hälsa ett klart ställningstagande i frågan när de konstaterar det 
som hälsobranschen under många år har fört fram, att det är bättre att förebygga än att 
bota. Egenvård beskrivs både som något positivt som gynnar samhället, tex. i form av 
minskade sjukvårdskostnader, men de talar även om egenvård som en rättighet för den 
enskilde. Det finns en tro på att det egna ansvaret för hälsan kommer att öka, men 
tidskriften belyser även vikten av att söka läkarvård vid säkerställande av diagnoser och 
för att få rätt behandling, men att individen därefter själv ska kunna behandla sin 
sjukdom.  
 

Framtidens egenvård kommer att öka genom stadigt förbättrade kunskaper- även 
allmänmedicinska, som gör det möjligt för den enskilde individen att vårda sig själv för alltfler 
åkommor. Det blir då naturligt att ta ett större ansvar för sin hälsa.46  

Framställningar om den “farliga” kosten. 
Genom att äta rätt sammansatt kost, ska människor på så sätt förebygga olika typer av 
sjukdomar. Till stor del handlar det om att undvika fet mat med ett högt innehåll av 
mättat fett. Det handlar även om att inte röka eftersom det höjer risken för att drabbas av 
hjärtinfarkt. De främsta sjukdomarna som ska förebyggas är hjärt- kärlsjukdomar, 
cancer och fetma, men det förekommer även flertalet andra sjukdomar i artiklarna. 
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Orsaken till att det främst handlar om hjärt- kärlsjukdomar, cancer och fetma, kan vara 
att just dessa sjukdomar hör till västvärldens främsta dödsorsaker. För att lägga 
ytterligare vikt vid dessa sjukdomars negativa påverkan på kroppen, använder sig Hälsa 
i en av artiklarna av metaforen “de stora demonerna,” för att  beskriva cancer och hjärt- 
kärl sjukdomar. Att använda denna metafor ger en förstärkt bild av att det handlar om 
något skadligt som måste bekämpas.47 Men det handlar som jag tidigare har nämnt även 
om att förebygga andra sjukdomar med kostens hjälp, som kan vara allt ifrån vanligt 
virus, till diabetes, demens, gråstarr m.m. Vidare är det vår livsstil som är avgörande för 
i vilken mängd vi kan äta ett högre fettintag. Personer som är normalviktiga och fysiskt 
aktiva kan således inta ett högre fettintag än andra.  
 
Fett indelas i tre grupper: mättat -, fleromättat - och enkelomättat fett.48 Artiklarna som 
berör ämnet talar främst om de negativa effekter på kroppen som ett högt intag av 
mättat fett kan ge, som förhöjda kolesterolvärden, cancer och fetma. Hälsa använder i 
en artikel en krigsmetafor då de talar om något som de kallar för ett “fettkrig.” Detta 
belyser vikten av att det förekommer en stor oenighet rörande ämnet. Texten bygger på 
en studie, Malmö- studien samt två intervjuer. En av de intervjuade, Uffe Ravnskog, 
docent i njursjukdomar, samt specialist i invärtes sjukdomar, använder en annan 
krigsmetafor, “bombarderats,“ för att förklara den mängden av information som 
svenskarna har fått om att minska på fettet för att sänka kolesterolvärdena, men att det  
inte finns underlag för att hävda att höga kolesterolvärden är farligt för hjärtat.  
 
För att förstärka effekten påståendet gällande det mättade fettets skadliga påverkan på 
kroppen, intervjuas även Bengt Vessby, professor i klinisk näringsforskning vid Uppsala 
universitet. Tidskriften använder även flertalet andra källor som förstärker graden av 
påståendet om att mättat fett är skadligt för hälsan. Det talas om ledande forskare som 
står fast vid att de flesta mår bra av ett begränsat fettintag, särskilt mättat fett och 
Vessby säger att olika studier har visat att fettintaget och fettkvalitén har betydelse för 
en rad sjukdomar, främst hjärt- kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, fetma och vissa 
cancerformer. Det talas om att länder med ett högt fettintag av mättat fett har en högre 
andel av hjärt- kärlsjukdomar. Ett högt intag av mättat fett anser Vessby leder till högre 
kolesterolvärden, samt mindre insulinkänslighet. Flertalet studier har visat att mat med 
ett lågt innehåll av mättat fett ger lägre nivåer av det onda kolesterolet (LDL) efter 
några månader. Läkemedelsstudier har visat att låga kolesterolvärden minskar risken för  
hjärt- kärlsjukdomar. Därför tror forskarna att kost med en lägre fetthalt, främst mättat 
fett, minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar.49  
 
Trots att tidskriften väljer att ha något de kallar för en debatt med en docent i 
njursjukdomar, hänvisa till en studie, samt en professor i klinisk näringsforskning, väljer 
de dock att ge sina fettråd om sundare fettval utan att innefatta mättat fett, vilket kan ses 
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som ett tydligt ställningstagande av tidskriften mot mättat fett. Samtidigt talar Ulla 
Johansson, nutritionist vid Idun mat- och näringskonsult i Lund, om att matvanorna och 
de fysiska aktiviteterna spelar en viktig roll gällande det mättade fettets skadlighet. 50  
 
När Må Bra skriver om fett används rubriken: “Satsa på rätt fett så blir kroppen glad.” 
Genom att använda ord som glad, får läsaren bilden av att rätt sorts fett är något som 
påverkar kroppen positivt. När tidskriften därefter beskriver mättat fett används 
sjukdomsmetaforen “slammar igen,“ när det inledningsvis står: “höjer 
kolesterolvärdena och bidrar till att blodkärlen slammar igen.” Därför anser experter 
att man inte ska äta för mycket av mättat fett.51 När det däremot talas om fleromättat fett 
står det istället inledningsvis: “behöver kroppen till många saker.” 52Två 
livsnödvändiga fetter, linolsyra och alfa -linolensyra kan inte kroppen själv bilda, därför 
måste man äta mat som innehåller dessa fetter, alltså fleromättat fett. Tidskriften 
använder sig av en hög grad av ett påstående genom att använda uttryck som: höjer 
kolesterolvärdena, bidrar till, behöver kroppen. Dessa ord säkerställer ett påstående, 
vilket även här kan ses som ett ställningstagande från tidskriften mot mättat fett 
 
En annan artikel i Hälsa handlar om havre. Där står bl.a.att havre innehåller mest zink 
av alla sädesslagen, att protein kvalitén är bra, lite bättre än råg och mycket bättre än 
vete. Vid förhöjda kolesterolvärden kan ett intag av havre sänka dessa värden. Om man 
däremot har ett normalt kolesterolvärde, kan man inte räkna med ytterligare sänkningar 
av havrekli. Trots att artikeln handlar om havre smyger det in ett ställningstagande som 
även där talar mot mättat fett. Dels talas det om att tre portioner havregrynsgröt eller en 
portion havrekligröt/ dag kan sänka kolesterolvärdena med upp till tio procent, men att 
en förutsättning till detta är att man äter lite mättat fett i övrigt. 53 
 
År 2006 skriver Må Bra en notis som handlar om en svensk studie som har visat att feta 
mejeriprodukter kan förhindra tarmcancer hos kvinnor. Det finns en hög grad av 
sanning till påståendet om att kvinnor som äter feta mejeriprodukter i mindre 
omfattning drabbas av tarmcancer. Här används ord som  konstaterar, har visat, i mindre 
utsträckning får och forskarna anser, vilket är ett ställningstagande som föranletts av 
studieresultatet.  
 

En svensk studie gjord bland 61.000 kvinnor mellan 40- 76 år och som pågått under femton år, 
har visat att kvinnor som äter mycket fet ost, smör, helmjölk, grädde och yoghurt i mindre 
utsträckning får tarmcancer. Susanna Larsson, doktorand vid institutionen för miljömedicin 
vid Karolinska Institutet i Solna konstaterar att feta mejeriprodukter innehåller flera ämnen 
som i djurförsök har visat sig skydda mot tarmcancer. Forskarna anser nu att det är 40 procents 
lägre risk för kvinnor att drabbas av tarmcancer om de konsumerar feta mejeriprodukter minst 
fyra gånger per dag jämfört med de som äter feta produkter mindre än en gång per dag. 54  
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Framställningar om kostens preventiva förmåga. 
När det handlar om välfärdssjukdomarna cancer, hjärt-kärlsjukdomar och fetma, 
förekommer alltid någon eller några av dessa i samtliga av de artiklar som jag har 
studerat, förutom en enda notis i Må Bra år 2006, som handlar om att grönt te är bra för 
minnesfunktionerna.55  I Hälsas artikel om egenvård  talas det om det faktum att 
hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige och att ett högt blodtryck, 
förändrade blodfetter och rökning är de tre viktigaste orsakerna till sjukdomen. Den 
främsta orsaken till rubbade blodfetter är en alltför hög kolesterolnivå i blodet. Dessa 
risker orsakar hälften av alla hjärtinfarkter. I artikeln talas det vidare om att ökande vikt, 
stillasittande och ökade sociala klyftor kan bidra till att framtidens hjärt- kärlsjuklighet 
kan öka.56 
 
I en annan av Hälsas artiklar handlar det om svenskarnas topplacering gällande höga 
kolesterolvärden. Två av tre svenskar har förhöjda kolesterolvärden, men många vet inte 
om det. Artikeln bygger på en intervju med Mats Eriksson, kolesterolforskare vid 
Karolinska institutet, som talar om att åderförkalkning utvecklas under många år och att 
den viktigaste orsaken till detta är kolesterolvärdet. Man behöver inte ha jättehöga 
värden för att få hjärtinfarkt. Sambandet mellan åderförkalkning och höga 
kolesterolvärden är mest uttalat hos män. Det är mindre starkt hos kvinnor och före 
klimakteriet är kolesterolet inte någon riskfaktor.57  
 
När det gäller cancer, nämns flertalet cancerformer i artiklarna som tex. cancer i 
magsäcken, prostatan, urinvägarna, äggstockarna, brösten, mag- tarmkanalen, i 
luftvägarna etc. I artikeln i Hälsa som handlar om grönt te förekommer flertalet olika 
cancerformer som teet kan skydda mot, som att teet verkar ha den bästa skyddseffekten 
mot cancer i lunga, matstrupe, magsäck och hud samt i mag-tarmkanalen och 
urinvägarna. En stor amerikansk studie har visat att cancerrisken i mag-tarmkanalen 
minskade med 30 procent och i urinvägarna med 60 procent för tedrickare.58 
 
Gällande övervikt, handlar en artikel om svenskarnas topplacering av höga 
kolesterolvärden, då Mats Eriksson säger att normalviktiga personer kan äta mycket fett 
om de motionerar utan att kolesterolvärdena påverkas negativt. Det som dock anses vara 
ett problem är att halva svenska befolkningen lider av övervikt. Erikssons råder därför 
alla att hålla en normalvikt, samt att äta frukt och grönt, men även vid behov berikade 
produkter som mjölk och margarin.59Även Må Bra skriver om vikten av att vakta på 
vikten. I artikeln “Ryck biffen tjejer” som bl.a. handlar om att kvinnor har ett större 
järnbehov än männen och att de därför ska ta för sig av den största köttbiten, talas det 
även där om att människor ska tänka på vad de äter. Visserligen kan kravet på  
hemlagad mat ersättas med fryst, färdiglagad mat, men dock med en viss varning för 
fetthalten.60
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I  många av artiklarna beskrivs vissa livsmedel inte bara kunna skydda mot en utan 
faktiskt mot flertalet sjukdomar. När det tex. handlar om tomatens hälsoeffekter, 
förekommer det inte mindre än åtta stycken skyddseffekter för kroppen vid ett intag av 
tomater: diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, prostatacancer, solsveda, hudcancer, högt 
blodtryck och lungfunktionen.61

 Må Bra väljer i en artikel att presentera olika kost och 
dess betydelse för hälsan i något de kallar för “Naturens medicinskåp.“ Här delges 
läsaren information om flertalet livsmedel, vad dessa skyddar eller hjälper mot. Det kan 
dels handla om enklare krämpor, som att bananer skyddar mot halsbränna och 
magkatarr, men att bananen även kan förebygga höga kolesterolvärden. Chilipeppar 
sägs tex. lindra smärta, havre och korn innehåller “nyttiga” fibrer och är 
kolesterolsänkande, fil och yoghurt innehåller “snälla” bakterier som gör magen lugn, 
vitlök sänker blodfetter, stärker immunförsvaret och tycks ha vissa virus och 
bakteriedödande effekter och tomater innehåller bl.a. karotenoiderna lykopen och 
betakaroten som tros skydda mot cancer m.m. Ord som nyttiga och snälla förstärker 
således påståendet om kostens positiva hälsoeffekter.62 
 
Några andra exempel på sjukdomar som ska förebyggas är tex. virus. Detta kan ske 
genom mat som fungerar stärkande på immunförsvaret. Det handlar tex. om japansk 
mat, där shiitakesvampen innehåller lentinan, ett ämne vilket kan fungera 
immunförstärkande.63 Även sprulinalagen, som växer i vissa sjöar i tropiska och 
subtropiska länder, har en immunförstärkande effekt. Det finns en hög grad av sanning 
till påståendet om att flertalet försök på katter och möss har visat på en 
immunförstärkande effekt, främst mot cancer, men att den effekten även har skett hos 
människor. Algen tycks även kunna hämma spridningen av vissa virus då cellodlingar 
har visat att den kan motverka bl.a. herpes- och aidsvirus.64 
 
Andra sjukdomar som ska förebyggas är tex. åldersdiabetes,65  reumatism, leverskador,  
66grå starr, urinvägsinfektioner, 67 och högt blodtryck.68Vidare talar en artikel i Må Bra 
om hur kvinnor med kostens hjälp ska undvika kvinnoproblemet benskörhet. Där 
handlar artikeln om att dricka magra mjölkprodukter, motionera, sluta röka, vistas i 
solljus och äta lax, makrill eller strömming.69.  
 

Olika former för att framställa kost och hälsa 
Människor ska påverkas till ett ökat hälsomedvetande genom upplysning, undervisning 
och information om kost som kan ta olika former. Ofta handlar det om att på ett positivt 
sätt framföra ett hälsobudskap. Det kan handla om nya trender och produkter som ska 
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påverka människor till ett sundare kostval, men det handlar även om att lyfta fram 
förebilder i artiklarna, belysa viktiga näringsämnen, samt att förmedla ett budskap 
genom rubrikernas uppbyggnad. Ibland använder tidskrifterna även ord som kan ha en 
förstärkande effekt på vissa påståenden. Ofta handlar det om positivt laddade- eller 
starka ord. När det tex. handlar om mängder av något som gällande japansk mat, 
används ord som frossar. Detta kan förstärka bilden av att det är japanernas stora 
konsumtion av ris och grönsaker som gör att de är friskare än tex. svenskarna.  
 

Nya trender och produkter som framställer kost och hälsa. 
Den japanska maten verkar vara något nytt på marknaden under år 1997 eftersom båda 
tidskrifterna väljer att skriva om denna. När den japanska maten diskuteras i Hälsa, 
bygger man artikeln  på det faktum att japanerna har världens längsta livslängd och dess 
mycket låga förekomst av hjärt- kärl sjukdomar. Artikelns utformning bygger på 
intervjuer. Inledningsvis handlar det om att förmedla en känsla för den japanska 
kulturen. Till detta väljer tidskriften att intervjua Yukiko Duke, översättare och 
journalist med rötter från Japan.  
 

- För en japan är mat inte bara näring utan en hel upplevelse. Japanen äter med andakt och 
lägger hela sin själ i matlagningen. - Det finns även många fester och ceremonier kring maten. 
Under vårkvällarna samlas man under körsbärsträden och äter där medan de bleka bladen 
faller ned som små vita moln av snö.70 

 

Efter en kulturell introduktion övergår artikeln till att mer handla om maten och dess 
hälsoeffekter. Den japanska maten baseras på fisk, ris, sojaprodukter, grönsaker, alger, 
shiitake svamp, och grönt te.71I samband med skildringen av matens hälsoeffekter väljer 
tidskriften att intervjua Bengt Vessby, professor i näringsfysiologi som talar för kostens 
hälsoeffekter när ord som sänker blodtrycket, minskar risken, har även mindre, används 
i texten vilket förstärker effekten av att det handlar om något som gynnar hälsan.  
 

 -Japanerna äter mycket fisk, men bara lite mättat fett från exempelvis smör och ost. Fiskens 
nyttiga fettsyror sänker blodtrycket och minskar risken för blodpropp. Japanerna har även 
mindre cancer i bröst och prostata som hör till de allra vanligaste cancerformerna i 
västvärlden.72 

 
När Må Bra skriver om den japanska maten använder de positivt laddade ord, som 
“spännande,“ “läcker och nyttig,“ “rena hälsokosten” i texten, vilket ger en känsla av att 
det handlar om något intressant som verkligen gynnar hälsan. De har även valt att 
intervjua Åke Bruce, professor på Livsmedelsverket som talar om maten på ett 
“entusiastiskt” sätt gällande exempel på hur andra matkulturer kan “inspirera” oss att 
äta nyttigt. Vidare talas det om skillnaderna mellan den svenska- och japanska maten, 
som handlar om att japanerna äter fettsnål mat baserad på mycket grönsaker och ris. Vad 
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gäller det faktum att japanerna äter mer grönsaker och ris än svenskarna, används ord 
som “frossar” för att ytterligare förstärka detta påstående.73 
 
Ett annat exempel på en eventuellt blivande trend, är Hälsas artikel år 2006 som handlar 
om levande föda. Levande föda är mat som inte är uppvärmd, som är obehandlad, fri 
från toxiner, bekämpningsmedel och tillsatser. Livsmedlen blötläggs för att maten ska 
vara mer lättsmält och för att kroppen lättare ska kunna tillgodose sig näringsämnen, 
mjölksyras, mixas eller groddas maten. Exempel på levande föda är: frukt, grönsaker, 
rotfrukter, baljväxter, torkad frukt, nötter, frön, alger, säd och örter.74 
 
Artikeln bygger på en intervju med ägare av en kursgård som lagar levande kost och 
deras positiva erfarenheter av detta. Här skildras matens positiva hälsoeffekter utifrån de 
intervjuades eget perspektiv: “Nu känner jag mig friskare än någonsin.” “Det finns 
ingen anledning att äta annat när man mår så bra. I artikeln talas det även om att de två 
Hollywoodstjärnorna Jennifer Aniston och Demi Moore har anammat kosten och även 
TV:3s  program: “Du blir vad du äter,” som bygger på filosofin “levande föda för en 
levande kropp” nämns. Vidare används ord för att förstärka effekten av att detta kan bli 
en ny trend när det handlar om människors undran om kosten, att det finns en 
”nyfikenhet“, ett “intresse“. Tidskriften väljer även att intervjua en person som 
anammade kosten för hälsans skull, och att han efter några veckor kunde slänga sin 
blodtrycksmedicin. På köpet tappade han även 20 kilo. I artikeln intervjuas även 
nutritionist, Ulla Johansson som talar om vikten av att även koka grönsaker, som 
morötter och tomater, för att på så sätt erhålla kroppen viktiga antioxidanter.75 
 

Framställningen av enskilda produkter. 
Det förekommer även exempel på enskilda produkter som ska fånga läsarens intresse. 
Det gröna teet utkom år 1997 som en ny produkt på marknaden. Hälsa skildrar teet och 
dess hälsoeffekter i en längre artikel, Må Bra väljer endast att skriva om teet i kortare 
notiser som då mest talar om hur teet påverkar hälsan och vad det är i teet som har den 
effekten.76Både vanligt och grönt te innehåller skyddsämnet flavonoider. Skillnaden 
mellan dessa är dock att vanligt te har jästs, medan det gröna teet har torkats. Vad som 
bl.a. framkommer i artikeln är att hälsorörelsen länge har avrått från tedrickande, 
eftersom det hämmar järnupptaget och är vanebildande. Men nu kan det enligt Ulla 
Johansson kanske finnas fog för att omvärdera teet, främst det gröna. I  artikeln finns 
flertalet uttryck eller citat för att förstärka effekten av att dricka te. Det förekommer tex. 
ett citat från en kinesisk poet för att beskriva teet: “ Man ska läppja sitt te som om det 
vore livet självt, högst tre koppar åt gången.” 77 Detta belyser teet som något njutbart 
med en avslappnande effekt.  
 
För att ytterligare förstärka effekten av teets hälsoegenskaper, använder sig tidskriften 
av ord för att beskriva teet som att det är: "Särdeles rikt på nyttiga ämnen som kallas 
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flavonoider",78 Och att det verkar vara lite mer “krut” i det gröna teet. Ord som särdeles 
och krut förstärker således påståendet om att det gröna teet är en hälsosam produkt. Här 
framkommer även olika grader av påståendet om teets hälsoeffekter. 
 
 

Grönt te minskar sannolikt risken för cancer visar studier gjorda vid universitetssjukhuset i 
Linköping. Skador på cellernas arvsmassa anses öka risken för cancer och forskarna har 
kommit fram till att dessa skador minskas om cellerna behandlas med polyfenoler från grönt 
te. Polyfenoler är stora molekyler som bl.a. fångar upp skadliga fria radikaler.  Tidigare 
amerikanska studier har visat att grönt te fungerar positivt mot hjärt- och leversjukdomar och 
japanska forskare har funnit att teet kan motverka tandsten.79 

 
Bäst skyddseffekt verkar teet ha mot cancer i lunga, matstrupe, magsäck och hud. Precis som 
exempelvis C- och E- vitaminer verkar de som antioxidanter och kan motverka bildandet av 
fria radikaler. Teet kan även fungera cancerhämmande. Ulla Johansson säger att den forskning 
som gjorts på människor inte är entydig. De flesta studier visar inte på någon effekt alls, men 
tolv studier visar att vanligt eller grönt te kan skydda mot cancer. 80  

 
Under år 2006 kommer det ett nytt te in i bilden, rooibosteet (rött te), som Hälsa bygger 
en längre artikel på. Detta te blev känt av allmänheten i slutet av 90-talet när det började 
att säljas i affärer och tebutiker som rött te, fast teet har gått att köpa i hälsokostaffärer 
under flera årtionden. Förutom att teet innehåller antioxidanter framhålls även en 
flavonoid, aspalathin som hittills inte har hittats i någon annan växt. Rooibosteet  
beskrivs som att det har en  förebyggande effekt, som då jämförs med traditionella 
örtteer som istället används mot olika krämpor. I artikeln står bl.a. att teet kan tänkas att 
bidra till ett skydd mot cancer och hjärtinfarkt. Kan tänkas låter lite tveksamt. Det är 
alltså inte vetenskapligt säkerställt. Tidskriften talar även om att teet kan ha en 
kramplösande effekt och mildra magbesvär, men framhåller även då att detta inte har 
dokumenterats vetenskapligt.81 
 
Hälsa lyfter även fram ett livsmedel som har tappat i popularitet, men som tidningen vill 
framställa som en hälsosam produkt. Detta gäller havre som efter åttiotalets glansperiod 
dalade i popularitet. När havrens hälsoeffekter ska beskrivas säkerställs påståendet om 
att sanningen är att havre kan sänka kolesterolvärdet om det är förhöjt från början. Har 
man ett normalt kolesterolvärde kan man inte räkna med ytterligare sänkningar om man 
äter havrekli. Utgångspunkten i artikeln handlar om Amerikanska Food and Drug 
Administration ( FDA) som har fastställt att havrens fibrer fungerar kolesterolsänkande 
och som skydd mot bl.a. hjärtinfarkt. Det är alltså något som FDA har kommit fram till 
och som de då säkerställer, alltså fastställer som en sanning.82När Må Bra behandlar 
samma ämne fast under år 2006, står det att: “En deciliter havrekli eller tre portioner 
havregrynsgröt/ dag kan bidra till att sänka höga kolesterolvärden, enligt Maria 
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Biörklund, dietist vid Lunds universitet.” Att använda ord som kan betyder att det alltså 
inte är helt säkerställt.83 
 
När Hälsa skriver en artikel om trenden gällande fullkornsprodukter, används sjukdoms 
metaforen “fiber- feber,” för att förstärka påståendet om det ökade intresset i landet 
gällande fullkorn. De intervjuade använder ordet hälsotrend för att förklara anledningen 
till att alltfler människor köper fullkornsprodukter.  
 

 - Jag ser en tydlig hälsotrend, säger dietist Christina Carlsson. - Ju mer livsmedelsrelaterade 
sjukdomar debatteras, desto mer ökar folks medvetenhet. Man äter för att må bra. Lotta 
Lindman, chef på Nestlé talar om en tydlig förändring bland konsumenterna där fler vill ha 
nyttiga frukostalternativ med mycket fullkorn. - Det är en effekt av en allmän hälsotrend, men 
också av en ökad förståelse för fullkornets nyttighet, säger Lotta.84  

 
I artikeln anges även fem starka hälsoskäl för att äta grovt. Ord som starka ger kraft åt 
påståendet om att det handlar om något betydelsefullt för hälsan. Olika modalitetsgrader 
talar om att fibrer kan motverka förstoppning om man dricker tillräckligt med vatten. 
Det ger även en minskad cancerrisk då flera studier har visat att fiberrik mat kan skydda 
mot tjocktarmscancer, men forskningen är inte helt entydig. Det finns studier där man 
inte har sett någon effekt. Det är lättare att hålla vikten om man äter fiberrikt. En studie 
av 75.000 kvinnor vid Harvard Medical School visade att de som åt trettio gram 
fullkorn per dag vägde mindre än de som åt mindre fullkorn. De som äter mycket fibrer 
löper 20- 25 procents mindre risk för hjärt- kärlsjukdomar. Tre portioner 
fullkornsprodukter om dagen kan ge skyddseffekt. Detta påstående är så 
väldokumenterat att det idag är godkänt som hälsopåstående. Fullkorn kan även vara 
bra vid diabetes.85 

Framställningar av förebilder. 
Att skildra människor i vardagen är en form som används i båda tidskrifterna, men 
främst i Må Bra. Genom att använda personer i vardagen som förebilder ska människor 
påverkas och inspireras att ta efter och anamma andra människors livsstilar. Att skildra 
människor i vardagen och deras egna berättelser av de mindre bra matvanorna som 
sedan förbyttes till en sundare livsstil, kan få människor att bli inspirerade. Tidskrifterna 
kanske vill få fram ett kan han så kan jag tänk, då läsaren ser att vanliga människor med 
kostens hjälp faktiskt har lyckats att förändra sina liv, med en ökad hälsostatus som 
följd. Människor som lider av övervikt och  som tex. har ledbesvär, ser då att detta kan 
gå att förbättra eller bota om personen i fråga går ned i vikt. Det handlar om att ta fram 
det positiva genom att berätta om hur människor helt enkelt har fått ett nytt liv, ett ökat 
välmående och en ökad självkänsla på köpet. Och att nya sundare matvanor inte 
nödvändigtvis behöver betyda att maten smakar sämre, utan att det faktiskt kan vara lika 
gott. 
 
En artikel bygger tex. På berättelsen om en kvinna som besvärades av värk i knäna, och 
om hennes man som hade höga kolesterolvärden, och hur de genom en dietist fick hjälp 
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med att ändra sina matvanor som ledde till en viktminskning och ett ökat välmående, då 
resultatet blev att värken i knäna försvann och vikten minskade med 17 kilo.   
 

- Jag fick reda på att jag hade ledsjukdomen artros. Läkaren sa att värken troligen blev värre 
av att jag var överviktig. Hon åkte hem och funderade i flera dagar. Hur skulle hennes liv bli 
nu? - Jag använde för det mesta grädde och smör när jag lagade mat och det var mycket läsk, 
godis, efterrätter och ostbågar. Nu fick vi lära om totalt. Catarina köpte hem oliv- och rapsolja, 
lättmargarin att ha på smörgåsen och lätt matlagningsgrädde. - Jag gjorde samma mat men 
med nyttigare och mindre fett. Vi märkte att det var precis lika gott som tidigare. - När det står 
mellan att vara frisk och sjuk är valet lätt! Kvinnans säger slutligen: - Det är fascinerande hur 
mycket livsstilen betyder hur vi mår.86   

 
En annan av Må Bras artiklar handlar om en man som har utsetts till årets viktväktare. 
Han har lyckats med att minska sin vikt från 113 kg till 84 kg. I artikeln används orden 
“största vinsten” när det handlar om att uttrycka hur han mår. Detta ger en bild av att 
han känner sig som att han har vunnit en vinst eftersom han mår så bra. Det handlar 
således om att lyfta fram det som är positivt. Vidare talas det även om att mannen redan 
efter första veckan blev “belönad” genom att han gick ned 4 kilo. 
 

Bilden av Nils som han såg ut innan han gick med i viktväktarna har inte mycket gemensamt 
med denna snygga välklädda man. - Nu är det slut på allt stressätande, hamburgare och 
pommes frites på stående fot eller full fart i bilen.” Idag är morötter och rå blomkål i 
yoghurtdip rena festen för Nils. ”- Största vinsten är välmåendet.”87  

 

Framställningen av kostens näringsinnehåll. 
Ett annat sätt för tidskrifterna att öka människor medvetenhet, är att informera om vad 
olika livsmedel har för näringsinnehåll, vilken typ av antioxidanter (skyddsämnen), 
vitaminer eller mineraler som de innehåller, och hur dessa kan förebygga sjukdomar. 
Antioxidanter är något som tidskrifterna gärna vill lyfta fram i sina artiklar, vilket även 
bekräftas i Hälsa som skriver om det faktum att det talas mycket om olika antioxidanter 
i maten.88 Vad gäller antioxidanter nämns bl.a. flavonoider, betakaroten, lykopen, E-
vitamin och glutation.89 Det handlar således om att förstärka påståendet om vikten av att 
äta frukt och grönsaker genom att belysa dessa viktiga skyddsämnen.  
 

Glutation är alltså ett av kroppens viktigaste skyddsämnen som vi kan hjälpa på traven med att 
äta färsk frukt och grönt. Det ofta upprepade rådet, ät fem portioner frukt och grönsaker om 
dagen har nu fått ytterligare ett argument, även om vi ännu inte vet exakt i vilken utsträckning 
glutation skyddar mot sjukdom. 90 
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Hälsa behandlar frukt och grönt  på ett mer djupgående sätt än Må Bra under de båda 
årtalen. När Hälsa skriver en artikel om vikten av att äta färgstarka frukter och 
grönsaker eftersom de  innehåller stora mängder antioxidanter, går tidskriften ut med en 
hög grad av påståendet gällande vikten av att äta mycket frukt och grönsaker. Det 
faktum att frukt och grönsaker förebygger vissa sjukdomar är vid detta laget alltså 
fastställt, men de hänvisar dock till forskning istället för att tala i  vi - form. Det står att 
människor som äter “stora mängder” frukt och grönsaker är friskare och att forskning 
har visat att de som äter mycket frukt och grönt löper mindre risk för hjärt- 
kärlsjukdomar, vuxendiabetes och flera cancerformer.91 Även i den artikel i Må Bra som 
handlar om att satsa på vardagsmat i stället för kostillskott, hänvisas till forskning då det 
bl.a. står att dagens forskning har visat att välsmakande vardagsmat kan ha medicinska 
effekter. Främst handlar det om  fytokemikalier som är nyttiga ämnen i frukt och 
grönt.92 
 
I artikeln om jordgubben i Hälsas juninummer, bygger texten på Medicinjournalisten 
Jean Carpers bok “Sluta åldras nu!” Texten handlar om antioxidanten glutation som är 
välkänd i USA, men som är mer okänd i Sverige. Den anses vara den kanske kraftigaste 
och troligen en av de viktigaste kroppsegna antioxidanterna som hjälper kroppen att 
bryta ned giftiga cancerframkallande ämnen.93 Ord som “kraftig” och “viktig” är starka 
ord, som ger ett intryck av att glutation är något som kroppen verkligen behöver.  I 
artikeln intervjuas även Ulla Johansson. Hon väljer att tillskriva författarens påstående 
om att höga glutationnivåer kan hålla oss unga längre, skydda mot cancer, bidra till att 
skydda mot åldersdiabetes etc. en viss grad av tveksamhet när hon använder ord som 
kan tänkas och kanske. När hon sedan talar om åldrandet blir sanningsgraden till 
författarens påstående enligt henne lågt.94 
 

- Det kan tänkas att glutation minskar risken att drabbas av kroniska sjukdomar som har med 
fria radikaler att göra, som grå starr, cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller bromsa förloppet vid 
dessa sjukdomar. Kanske kan det få kroppen att åldras långsammare, men det finns inget idag 
som säger att man får mindre rynkor eller på något annat sätt ser mer ungdomlig ut om man 
har glutation i kroppen. 95 

 
När Hälsa under år 2006 återigen skriver om jordgubben, handlar det då om den 
ekologiska. För att förstärka jordgubbens positiva egenskaper står det att jordgubbar 
ligger i “topp” vad gäller antioxidanter jämfört med många andra frukter och bär. I en 
studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)  har Marie Olsson även visat att de kan 
hämma cancer. Extrakt från fem olika jordgubbssorter, ekologiskt och konventionellt 
odlade visade sig hämma tillväxten av ändtarmscancerceller med 53 procent och 
bröstcancerceller med 43 procent. De ekologiskt odlade jordgubbarna innehöll mer 
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antioxidanter och hämmade också cancercellernas tillväxt bättre än de konventionellt 
odlade. 96Budskapet är dock likvärdigt som tidigare, jordgubbens positiva egenskaper 
skildras med dess förebyggande effekt på vissa sjukdomar, samt innehållet av 
antioxidanter och andra viktiga näringsämnen och vitaminer.  
 
Då Hälsa år 1997 väljer att utge artikeln under sommarmånaden, när människor äter 
mycket jordgubbar, verkar den tanken inte finnas med år 2006, då artikeln utkommer i 
decembernumret. Se även: 97  När Hälsa skriver längre artiklar om frukt och grönt väljer 
Må Bra år 1997, att i artikeln “Ryck biffen tjejer” upprätta något som de kallar för “det 
kvinnliga skafferiet” som syftar till att ge läsaren tips om olika livsmedels 
näringsinnehåll i from av viktiga vitamin- och mineralkällor. Några exempel på detta är 
att blodpudding innehåller järn, zink och B-vitamin. Bönor innehåller fibrer, järn, B- 
vitamin, spenat: B- vitamin, järn och magnesium. Mager leverpastej har ett innehåll av 
järn, zink och selen. Tonfisk: nyttiga fetter, zink, selen och B-vitamin.98 

 Andra exempel på texternas framställning som förstärker ett påstående. 
När det handlar om andra artiklar som använder sig av ord med syfte att förstärka ett 
påstående, skriver tex. Må Bra om vad människor ska äta för typ av kost för att erhålla 
vitaminer och mineraler och på så sätt förebygga virus. De använder då ordet 
“Matbooster” som betyder matförstärkare, för att trycka på vikten av att tex. äta tomater, 
apelsiner, ägg, vetekli, sojabönor, skaldjur, kyckling m.m.99 I en annan artikel handlar 
det om de fyra bären, blåbär, lingon, havtorn och tranbär och dess hälsoeffekter. I 
artikeln framkommer bl.a. att blåbär i USA kallas för “hjärnbär” då de kan bromsa 
hjärnans åldrande. Forskare har även upptäckt att bären är rika på skyddsämnen som 
antocyaniner, som hör till flavonoiderna. Det står även i artikeln att en tysk studie har 
visat att lingon är “outstanding“ vad gäller mängden av antioxidanter jämfört med andra 
juicer. Detta belyser vikten av att dessa bär verkligen är något att rekommendera.100 
 
När det handlar om vilken olja som lämpar sig bäst för matlagningen ur ett 
hälsohänseende, står det av vi rent allmänt bör välja oljor eller flytande margariner till 
matlagningen. Detta eftersom “de är snällast mot hjärtat.“ Hårda bakmargariner och 
smör bör undvikas eftersom de innehåller mättat fett som ökar risken för hjärt- 
kärlsjukdomar. Oliv- och rapsolja ses som “vinnare” bland matfetter eftersom de i 
vetenskapliga studier har visat sig sänka blodfetterna. 101 När Hälsa skriver om 
Spirulinaalgen, står de att: "den kan ha flera spännande hälsoeffekter," vilket lyfter fram 
algen som en intressant produkt.102 
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Framställningen av direkta mattips, rekommendationer och alternativ. 

När det handlar om direkta rekommendationer av en mängd mat, handlar det om vilken 
mängd som behövs för att undvika olika sjukdomar. I artikeln som handlar om japansk 
mat handlar det bl.a. om att sojaprodukter kan sänka kolesterolvärdet och minska risken 
för åderfettning, hjärtinfarkt och andra hjärt- kärlsjukdomar. 2-3 portioner/dag av 
sojabönor, tofu, sojamjölk, sojakött eller andra sojaprodukter rekommenderas. 
Sojaprodukter kan troligen även minska risken för cancer i bröst och prostata eller göra 
att cellerna växer långsammare. De kan även minska risken för tjocktarms cancer.  I 
samma artikel handlar det även om att  90 gram färsk shiitake svamp/ dag eller 9 gram 
torkad är den mängd som rekommenderas för att få en tydlig blodfettsänkande effekt. 
Svampen kan minska risken för hjärt- kärl sjukdomar och innehåller även lentinan som 
är ett ämne vilket kan stärka immunförsvaret.103 

 
För den som vill pröva på att äta spirilunaalger, är den rekommenderade mängden två 
teskedar/ dag. Ulla Johansson tycker att algen kan fungera bra för att förstärka kosten, 
men hon belyser även vikten av att äta grönsaker och att inte slarva med maten eftersom 
frukt och grönt är grunden till hälsosam mat.104 
 
När det handlar om direkta mattips, ges läsarna i en artikel personliga tips av Ulla 
Johansson då hon säger att hon bara har rapsolja hemma, att hon helst väljer flytande 
margarin när hon steker och bakar. Hon  rekommenderar flytande margarin, oliv- eller 
rapsolja till matlagningen och menar att det går att använda vilken olja som helst till 
kalla såser och dressingar.Hårda bakmargariner och smör bör undvikas eftersom de är 
rika på mättat fett som ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar. Det talas även om mat som 
kan ersättas med något annat. Tex. att vi ska välja lätt- eller bordsmargarin på 
smörgåsen och att detta ska bredas tunt. Den som tycker att lättmargarin känns för 
kemikaliserat, kan byta ut detta mot Bregott istället. När det sedan handlar om 
matlagning säger Ulla Johansson: “Glöm inte att man kan minska fetthalten i pajdegen 
genom att byta ut ca. en tredjedel av matfettet mot mosad, kokt potatis eller Kesella.“ 
Vegetarianer får även rekommendationen att använda rapsolja om de inte äter fisk.105 
 
Den rekommenderad mängden fisk i Hälsa handlar om att vi ska äta den 1-2 ggr i 
veckan, men den som inte tycker om fisk kan istället äta linfröolja, linfrön eller 
valnötter för att erhålla enkelomättat fett. 106När det sedan handlar om bär kan dessa 
dels ätas som kosttillskott, malda till pulver, juice eller andra drycker, men även frysta 
bär är bra. Allra bäst är dock att de äts färska. I artikeln talas det även om att det är 
lämpligt med 2-3 dl tranbärsdryck 2ggr/ dag, vid symptom på urinvägsbesvär.107 

Rubriker 
Rubrikerna i artiklarna och notiserna kan ge en viss fingervisning om innehållet. Detta 
kan ske genom att läsarna får direkta uppmaningar som tex.: “Ta en tomat till,“ “Frossa 
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i nyttiga bär året runt,“ “Satsa grönt,“ “Glöm inte äpplet,“ ”Kom ihåg te,“ “Ät som en 
japan!” Är det sedan något som bör undvikas kan det tex. stå: “Det farliga fettet syns 
inte på utsidan.” Läsaren kan även ibland få en mer direkt bild av vad man ska äta för 
att undvika olika sjukdomar, genom att bara läsa rubriken, tex.: “Te kan skydda mot 
äggstockscancer,“ “Havre kan sänka ditt kolesterol,“ “Rött te gott för hälsan” och “Te 
tycks minska cancerrisken.” I rubrikerna förekommer en hel del positivt laddade 
meningar som tex; "Goda nyheter för teälskare," "Egenvård ger dig ett bättre liv," "Det 
går lika bra med selleri- God mat är rena medicinen!" och "Så härligt att få känna sig 
snygg."  
 

De som äger legitimiteten att uttala sig 
 
Båda tidskrifterna hänvisar ofta till olika studier och forskning som har gjorts både 
nationellt och internationellt. Det sker även en hänvisning till olika medicinska 
tidskrifter och böcker och ofta förekommer det även intervjuer med medicinskt kunniga 
personer, som dietister, nutritionister, läkare, professorer etc. Även studier som handlar 
om intervjuer av människor i vardagen och deras egna erfarenheter av kost och  hälsa 
förekommer, samt intervjuer med personer från olika livsmedelskedjor. Tidskrifterna 
gör även egna uttalanden om rekommendationer och har även ibland ett eget 
ställningstagande, som den artikel vilken handlar om vikten av egenvård.108Att hänvisa 
till studier, forskning eller att tala med experter ger en större tyngd åt trovärdigheten i 
artiklarna. Det används olika grader av ett påstående när de talas om forskning kring 
kost och hälsa som kanske beror på att tidskrifterna vill att påståendena ska vara väl 
vetenskapligt underbyggda innan de går ut med ett säkerställande. Det handlar alltså för 
tidskrifterna om en trovärdighetsfråga som ökar om det förekommer hänvisningar till 
olika forskning eller studier.  
 
Det skiljer sig bland artiklarna när det gäller vem som har legitimitet att uttala sig. När 
Hälsa år 2006 tex. skriver om den fiber- feber som har brutit ut i landet, intervjuas tre 
personer som jobbar för livsmedelskedjorna ICA, Nestlé och Barilla Norden. Lotta 
Lindman, chef på Nestlé, talar om en tydlig förändring bland konsumenterna där fler 
vill ha nyttiga frukostalternativ med mycket fullkorn. Hon talar dels om en allmän 
hälsotrend, men även om en ökad förståelse för fullkornets nyttighet. Karolina Hagberg, 
Business manager på Barilla Norden, säger att Sverige ligger i topp gällande 
fullkornstrenden, då 15 procent av den pasta som säljs är fullkorn ( I Italien ligger 
siffran på en halv procent). Dietist Christina Carlsson hälsoansvarig på Ica, talar om 
folks ökade medvetenhet i takt med att  livsmedelsrelaterade sjukdomar debatteras.Det 
framkommer även i artikeln att visa ljusa bröd under senare år har fiberberikats med 
exempelvis majs. I artikeln intervjuas även Ulla Johansson, som menar att man inte kan 
likställa dessa bröd med fullkornsbröd eftersom det sistnämnda innehåller många andra 
nyttiga ingredienser som järn, zink, E-vitamin, magnesium och krom.109 
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Andra personer som är ett ofta förekommande inslag i artiklarna är dietister, docenter 
och professorer. I den artikel som handlar om japansk mat väljer tidskriften Må Bra att 
intervjua Åke Bruce, professor på Livsmedelsverket som entusiastiskt talar om ett bra 
exempel på hur andra kulturer kan inspirera oss att äta nyttigt. 110När det handlar om det 
röda teet berättar Fil. Dr. Elisabeth Joubert, vid jordbrukstekniska forskningsinstitutet 
Infruitec i Stellenbosch, Sydafrika, om vad det är i det röda teet som gör det så 
hälsosamt. Det röda teet har således sitt ursprung i Sydafrika. I samma artikel intervjuas 
även näringsfysiologen Elisabeth Rytter, som talar om att teet innehåller antioxidanter 
och att det precis som annat te inte innehåller koffein. Detta menar hon gör teet till ett 
bra kvällste.111 I notisen gällande påståendet om att fyra bananer om dagen sägs vara 
effektivt mot cancer, är det Docent Gunnar Steinbeck som talar om att den positiva 
effekten inte kan tillskrivas något enskilt livsmedel.Gillar du inte bananer går det lika 
bra med fyra morötter eller två stora äpplen istället.112 
 

Hänvisningar till studier 

I tidskrifterna förekommer det även hänvisningar till olika studier, både inhemska och 
utländska. Vad gäller grönt te, väljer Hälsa år 1997 att använda sig av flertalet studier 
för att söka bekräftelse om teets hälsofrämjande egenskaper. Dels talar de med 
nutritionist Ulla Johansson, som berättar att den forskning som har gjorts på människor 
gällande teets cancerhämmande effekt, inte är entydig. De flesta studier visar inte på 
någon effekt alls, men tolv studier visar att vanligt eller grönt te kan skydda mot cancer.  

Tidskriften hänvisar även till flertalet studier, som en holländsk studie som har visat att 
vanligt te innehåller mycket flavonoiderna och är därför bra i den västerländska kosten. 
En stor amerikansk studie har visat att tedrickare har mindre cancer i mag-tarmkanalen 
och urinvägarna, då cancerrisken i mag-tarmkanalen minskade med 30 procent och i 
urinvägarna med 60 procent. En kinesisk-  som visade att de som regelbundet dricker 
grönt te löper 30 procent mindre risk att få cancer i magsäcken, en italiensk studie som 
har visat att mjölk i teet förstör flavonoiderna, men där är forskningen enligt Ulla 
Johansson motsägelsefull. Det talas även om fyra studier, däribland en svensk som har 
visat att te kan minska cancerrisken i magsäcken. I den svenska studien gäller 
skyddseffekten för vanligt te.113 

Den artikel i Må Bra som handlar om ”kvinnomaten”, skriver tidskriften om en 
undersökning i Göteborg år 1993 som utfördes bland tonårstjejer, vilken visade att fyrtio 
procent av tjejerna hade tömda järndepåer.114Även i den korta notis som handlar om att 
grönt te sannolikt minskar risken för cancer, hänvisas till studier gjorda vid 
universitetssjukhuset i Linköping.115En artikel som utkom i Hälsa år 2006 handlade om 
vad bär som havtorn, blåbär, lingon och tranbär har för hälsoeffekter. Där talas bl.a. om 
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en finsk studie vilken visade att 150 kvinnor som hade återkommande 
urinvägsinfektioner antingen fick dricka en dryck av tranbär och lingon eller inget alls. I 
den första gruppen fick 16 procent återfall, mot 39 procent i den andra gruppen. 
Flertalet studier gjorda i tex. USA har visat att blåbär kan bromsa hjärnans åldrande och 
att tester görs på njursjuka patienter vid Karolinska sjukhuset med kostillskott från 
blåbär och svarta vinbär. Det talas även om att studier kan peka åt olika håll som tex. 
vad gäller blåbär och mörkerseende.116 

Objektiva modaliteter 
Vad gäller objektiva modaliteter, förekommer dessa i flera artiklar, då man istället för att 
namnge en forskare eller en studie, använder ord som forskare, forskning, studier 
istället.  

Personer som äter mycket frukt och grönt är friskare. De löper mindre risk för hjärt- 
kärlsjukdomar, vuxendiabetes och flera cancerformer, visar forskning.117  

 
I nittonhundra talets början drömde forskarna om det underbara samhället där måltiderna 
ersattes av piller. Idag är det tvärtom. “Bättre mat och färre piller” säger både läkare och 
forskare. Idag har ny forskning visat att välsmakande vardagsmat innehåller ämnen som är 
rena medicinen. 118 

 
När rökare har fått betakaroten som kosttillskott har det inte skyddat mot lungcancer utan ökat 
risken något enligt Ulla Johansson. Flera studier pågår för att utröna varför. Forskare ställer 
sig tveksamma till att använda höga doser av enstaka karotenoider, utan rekommenderar hellre 
att vi äter mycket frukt och grönsaker för att få karotenoider och en rad andra skyddsämnen. 
119 

 
Det förekommer även hänvisningar till tex. Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket i 
tidskrifterna. Folkhälsoinstitutet förekommer i artikeln som handlar om egenvård, då 
tidskriften talar om folkhälsoinstitutets rapport "Längre liv och bättre hälsa."120 Även 
Må Bra hänvisar till statliga verk som Livsmedelsverket när det talas om fett, men det 
sker även en hänvisning till Hjärt- lungfonden.121Förutom att Hälsa bygger en av sina 
artiklar om jordgubben på Medicinjournalisten Jean Carpers bok “Sluta åldras nu!”, 
förekommer det i tidskriften även ibland faktarutor med källhänvisningar som tex.: 
Frukt och grönts hemsida, Livsmedelssverige, Amerikanska tranbärsinstitutet och Dr 
Bertil Dahlgrens hemsida.122 
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Sammanfattning 
Det förekommer vissa skillnader och likheter gällande tidskrifterna och årgångarna i 
framställningen av kost och hälsa, men det handlar främst om att lyfta fram mat som 
frukt och grönt, te, nyttiga oljor samt fullkornsprodukter och att förstärka det negativa 
gällande mättat fett. Detta för att förebygga främst välfärdssjukdomarna cancer, hjärt-
kärlsjukdomar och fetma. Men det handlar även om andra sjukdomar som tex. starr, 
diabetes, benskörhet, leversjukdomar etc. Tidskrifterna bygger sina artiklar på 
forskning, expertis, studier m.m. Vilket ger en förstärkande effekt gällande olika kost 
och hälsa. Texterna innefattar även olika grader av modaliteter, samt subjektiva- och 
objektiva modaliteter. Tidskrifterna använder sig av olika former av upplysning när de 
ska framställa ämnet i artiklarna. Det handlar om att upplysa människor på ett sätt som 
ökar den enskilde individens egen medvetenhet om kostens betydelse för hälsan. Krigs- 
och sjukdomsmetaforer används för att tex. tala om en oenighet eller framställa något 
negativt, men även positivt laddade ord med syfte att förstärka olika kost och dess 
hälsoeffekter förekommer.  
 
Tidskrifterna skriver tex. om japansk mat och levande föda som anses som eventuella 
trender. Det handlar även om nya livsmedel på marknaden som grönt te, rooiboste och 
alger och även om återkommande livsmedel som havre som tidskrifterna vill lyfta fram. 
Vidare talas det ofta i artiklarna om antioxidanter med olika styrkegrader, samt om 
vitaminer och mineraler. Även människor i vardagen intervjuas när det handlar om att 
inspirera andra till en sundare livsstil. Tidskrifterna ger även ut rekommenderade 
mängder av livsmedel som ska förebygga sjukdomar och det handlar även om att ge 
alternativ för de som kanske inte tycker om eller kan äta ett visst livsmedel. Det har 
även framkommit att rubrikerna kan ge en viss bild av en artikels innehåll. Det kan 
handla om positiva ord, rena uppmaningar eller vad vi ska undvika. Formerna för 
framställningen av kost och hälsa kan alltså ske på olika sätt.  

Metoddiskussion 
Min metod har varit en textanalys där jag har använt olika analysredskap som 
inspiration i arbetet. Genom analysredskapen: modaliteter, metaforer och intertextualitet 
har jag studerat hur Hälsa och Må bra skildrar den hälsosamma kosten. Eftersom dessa 
tidskrifter har en så tydlig profilering på hälsa, har det varit intressant att studera 
tidskrifternas framställning av kost och hälsa. Eftersom det inte förekom några 
revolutionerande skillnader mellan tidskrifternas och årgångarnas framställning av 
ämnet, har jag funderat över om resultatet hade kunnat se annorlunda ut, om jag tex. 
hade valt att jämföra olika dagstidningars framställning av kost och hälsa. Min egen 
reflektion av detta är att jag faktiskt tror att resultatet till viss del hade kunnat se 
annorlunda ut, eftersom jag tror att dagstidningar i större omfattning än dessa 
hälsotidskrifter följer olika trender och hur dessa förändras, gällande tex. olika typer av 
bantningsmetoder, mattrender m.m.  

Jag har även reflekterat över om valet av en längre tidsperiod hade kunnat förändra 
resultatet. Det kanske det till en viss del hade kunnat göra. Nya mattrender och 



33� 

produkter kommer och går, men samtidigt har kostcirkeln som introducerades redan år 
1953, faktiskt haft en stor betydelse genom tiderna gällande framställningen av vilken 
kost som gynnar hälsan. Så i det stora hela kanske skillnaden trots allt inte hade blivit så 
stor. Jag anser vidare att det faktum att tidskrifternas kostråd faktiskt kan hålla i sig 
under en så pass lång tidsperiod, är ett intressant resultat i sig. Vid valet av 
analysredskap tycker jag att dessa har varit till en bra hjälp vid min textanalys. De har 
fungerat på ett sådant sätt att jag har kunnat använda dessa genomgående för artiklarna. 
 

Resultatdiskussion 
Jag har under detta arbete uppmärksammat att kostråden och rönen faktiskt verkar hålla 
sig på en relativt likvärdig nivå under de båda årgångarna och tidskrifterna. Det handlar 
således om att äta mat som är nyttig för hälsan som: frukt och grönsaker, fisk, fibrer, 
nyttiga fetter, samt att dricka te istället för kaffe, gärna grönt, eller som under år 2006 
även rött te. Det handlar även om att undvika ett högt fettintag som kan påverka 
kroppen negativt. I min studie har det även framkommit att det i första hand handlar om 
att förebygga välfärdssjukdomarna cancer, fetma och hjärt- kärlsjukdomar. Anledningen 
till detta är förmodligen på grund av att sjukdomarna tillhör västvärldens främsta 
dödsorsaker. Att således försöka inspirera människor till att äta rätt mat, kan kännas 
förståeligt eftersom människor som drabbas av sjukdom, kan löpa risken att förkorta 
livslängden eller att få försämrade levnadsvillkor på köpet. Samtidigt har människor ett 
eget val att ta ansvar för sig själv och sin hälsa, vilket betyder att det kanske inte alltid 
är så lätt att påverka människors livsval.  
 
Att informera människor genom hälsoupplysning är inte någon modern företeelse. 
Hälsoupplysningen har anor så långt tillbaka som till 1700- talet, då hälsoupplysningen i 
landet på allvar tog sin början. Skrifterna på den tiden skedde i en begränsad 
omfattning. I takt med landets utveckling har vägarna för en hälsoupplysning blivit 
alltfler. 1700- 1800 talens hälsoupplysning skiljer sig markant från dagsläget då det 
finns mängder av sätt för hälsoupplysning, som kan ske genom tex. reklampelare, 
internet, mjölkförpackningar, TV, data, reklam, kampanjer, dagstidningar, tidskrifter, 
olika skrifter på apotek, vårdcentraler m.m. Det som ändå är intressant att reflektera 
över är, att trots att människor får så mycket upplysning verkar hälsan alltid vara ett 
samhällsproblem. Förr i tiden var det dysenteri och kolera som skulle utrotas, nu 
handlar det istället om sjukdomar orsakade av vårt välfärdssamhälle.  
 
Det finns alltså olika vägar att gå, när människor ska påverkas till ett sundare leverne. 
Bilden av den hälsosamma människan talar om hur vi ska vara och se ut. Sundin talar 
om bilden massmedia sänder ut av människor, som delar in oss i fack.123Att dela in 
människor i fack är inget nytt, utan är något som sträcker sig långt tillbaka i tiden. 
Under 1800-talet då en hygienisk rörelse växte fram med skapandet av den nya 
människan som mål, delades även då människor in i fack då individer skuldbelades för 
att leva osunt, vara dåligt uppfostrade och att lida brist på moral. Under 30-40 talen 
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handlade det dels om en positiv bild av hälsoreformer, men samtidigt fanns det 
människor som kallades det tröga skiktet, alltså de som var svåra att påverka. Idealet av 
den ultimata människan har således genomsyrat hälsoupplysningens historia. Individens 
eget ansvar för hälsan har också stått i fokus gällande hälsoupplysningen genom tiderna. 
Under den hygieniska rörelsens framfart ansågs det tex. som varje människas plikt att 
leva sunt. Idag ser vi ett ökat fokus på individens eget ansvar sin hälsa. Men samtidigt 
som människor ska ta ett eget ansvar för hälsan, ska vi även fostras till att förstå vad 
som är rätt och fel. För trots att det talas många röster om egenmakt (empowerment), så 
styrs vi ändå att följa de tillämpade normerna för våra val.  
 
I tidskrifterna Hälsa och Må Bra som jag har studerat, verkar viljan vara dels att öka 
kunskapen för de människor som redan har förstått vikten av ett sunt leverne, men även 
att lära de som inte kan, vilket tex. kan ske genom direkta rekommendationer eller att 
tala om hur olika produkter bäst lämpar sig till olika former av matlagning som vilken 
olja som passar bäst för stekning, dressing, bakning etc. Människor ska även påverkas 
genom olika positiva förebilder, antingen av människor i vardagen som har lyckats att 
gå ned i vikt med ett ökat välmående som följd, eller genom kända personer eller teve- 
program. Jag tror att många människor kan vara lättpåverkade när det handlar om att 
anamma något som tex. kändisar har gjort. Att använda sig av förebilder var ett vanligt 
inslag under 70- 80 talen, då tex. popgrupper fick fungera som förebilder med ett lyckat 
resultat som följd.  
 
Jag har även uppmärksammat att det handlar mycket om antioxidanter och hur dessa 
kan verka sjukdomsförebyggande, samt vitaminer och mineraler. Att tala om 
skyddsämnen kan vara ett bra sätt för tidskrifterna att påverka människor att äta mer av 
tex. frukt och grönt. När det handlar om en kraftig antioxidant, betakaroten som finns i 
morötter, kan framställningen av detta, ge kraft åt påståendet att detta är något viktigt att 
äta, vilket kan påverka människor att öka konsumtionen av detta. I vissa artiklar 
förekommer även både krigs- och sjukdoms metaforer som förstärker vikten av att ta ett 
ämne på allvar. Att tex. tala om ett fettkrig ger en förstärkt bild av att det råder en stor 
oenighet om något, vilket i detta fallet handlar om mättat fett. Även Må Bra väljer 
metaforen slammar igen, vilket ger en negativ bild av även i detta fall mättat fett. Det är 
tydligt att tidskrifterna vill få oss att undvika denna typ av fett för att på så sätt 
förebygga ohälsa.  
 
När det handlar om att lyfta fram livsmedel används ofta positiva ordval samtidigt som 
olika forskning presenteras. Detta gäller tex. Hälsas framställning av grönt te under år 
1997 där det fanns flertalet studier för att lyfta fram teets positiva egenskaper. Trots att 
det i Hälsas artikel om te framkom att hälsobranschen ställde sig tveksamma till 
tedrickande, skedde det en förändring i ställningstagandet, vilket jag tror främst baseras 
på den japanska maten där grönt te är ett viktigt livsmedel som gynnar hälsan. 
Massmedia har en stor påverkan på människor och detta utnyttjas både på gott och ont. 
Jag tycker att Hälsa och Må Bra känns seriösa i sin framställning av kost och hälsa. 
Artiklarna genomsyras oftast av en positiv anda, med bra tips till läsarna, men samtidigt 
undrar jag om deras hälsobudskap når ut till de människor som verkligen skulle vara i 
behov av att ändra sin livsstil. Köper de dessa typer av tidningar eller är det främst 
hälsomedvetna människor som intresserar sig för dessa tidskrifter?  
 
Trots att det handlar mycket om salutogenes (förebyggande) åtgärder för att förhindra 
sjukdomar, väljer tidskrifterna ändå att bygga sina artiklar på medicinska studier, läkare, 
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forskare m.fl. Detta kan ge en bild av att tidskrifterna ger den medicinska vetenskapen 
en högre auktoritet gällande sanning än andra källor. Att söka sanningen i vetenskapen 
blir således ett sätt för tidskrifterna att förstärka sin trovärdighet.  
 
Inom den massmediala världen förekommer det så många olika råd och rön om kostens 
betydelse för välmåendet så att det ibland är svårt att hänga med. Därför kan jag se det 
som positivt med tidskrifter som inte tar ut svängarna alltför mycket gällande vad vi ska 
äta för att må bra. Att rekommendera relativt likvärdiga livsmedel under de båda 
årgångarna, visar att viss mat faktiskt gäller som hälsosam. Tex. när det handlar om 
frukt och grönsaker så är det vid detta laget ett vedertaget faktum att de har en 
sjukdomsförebyggande effekt. När det sedan handlar om föränderliga  råd, står det att 
läsa i Sunt Liv att  överviktsforskaren Claude Marcus anser mellanmålet som något 
skadligt. Han ser det som en ovana vilket leder till fetma genom en överkonsumtion av 
mat. Mellanmålet är enligt honom något överflödigt, rentav skadligt som utnyttjas av 
marknadsförarna i syfte att sälja sina produkter.124 Precis som gällande all annan mat 
handlar det till syende och sist om vad vi själva väljer att stoppa i oss. Alla måltider kan 
vara onyttiga om vi tex. äter mycket feta produkter och är stillasittande, så det beror 
enligt mig till stor del på vad vi äter och om vi är fysiskt aktiva.   
 

 

Bilden av den hälsosamma människa.  
 
Hur framstår då bilden av den hälsosamma människan genom dessa tidskrifter? Bilden 
av den  hälsosamma människan framstår för mig som en kostmedveten person som dels 
är trendkänslig och alltid redo att prova nya spännande produkter, men som även är 
medveten om att en balanserad kost ska innehålla mycket frukt, grönsaker, fibrer och 
nyttiga oljor och att fet mat inte ska överkonsumeras. Den hälsosamma människan är 
även intresserad av att lära sig om matens innehåll och studerar således artiklar i 
undervisningssyfte. Han/ hon lyssnar välvilligt på de råd och rekommendationer som 
ges, allt för hälsans bästa. Han/hon är även någon som är te- istället för kaffedrickare. I 
Hälsas artikel om te år 1997 refererar tidningen till en artikel i Månadsjournalen som 
beskriver kaffet som en “hetsig dryck för ett snabbt hetsigt liv,” och tedrickare  som 
“lugnare, mer fundersamma och kontemplativa personer.” 125 
 
Detta kan tolkas som att en kaffedrickare är en stressad, hyperaktiv person med många 
järn i elden, som löper risk för hjärtinfarkt, medan en tedrickare är en lugn och stabil 
person med båda fötterna på jorden. En riktig renlevnadsmänniska. Vidare är en 
hälsosam människa en person som är normalviktig och som håller sig i form för att inte 
drabbas av främst välfärdssjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar och fetma. I den 
artikel i Hälsa som handlar om egenvård står det att: “ Stillasittande individer löper 
dubbelt så hög risk att dö av hjärt- kärlsjukdomar som sina fysiskt aktivt 

                                                 
124 Sunt Liv, 3 mars, 2007 

125
  Hälsa 3, (1997): 32-35. 
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jämnåriga.126En hälsosam människa är alltså en aktiv person. I en artikel i Hälsa talas 
det om vikten av att minska på feta mjölkprodukter, charkuterivaror, choklad, glass och 
liknande, men detta påstående gäller bara de som inte är normalviktiga för de kan äta 
mycket fett om de motionerar, utan att kolesterolvärdena påverkas negativt.127Den som 
alltså är normalviktig kan gott unna sig lite fet mat, men gärna i samband med en fysisk 
aktivitet. Det här är alltså bilden jag har skapt mig av den hälsosamma människan 
genom tidskrifterna. 
 
I den debatt som handlade om mättat fett talar nutritionist Ulla Johansson om "en 
solidaritet" i utförandet av hälsobudskapet, eftersom hon tycker att fettsnål mat inte 
påverkar människor negativt, samtidigt som det kan vara till hjälp för andra att äta sådan 
kost. Således handlar det om att hälsobudskapen kanske inte behöver gälla alla, men att 
dessa ändå måste förmedlas till de som behöver förändra sin livsstil. Detta ser hon som 
ett argument för att hålla fast vid att mättat fett är skadligt för hälsan.128 Samtidigt som 
man kanske ibland kan känna sig lite kritisk till all information och upplysning som vi 
översköljs med, är faktum att människor som har övergått till en västerländsk livsstil har 
fått en högre förekomst av tex. kranskärlsjukdomar.  
 
År 1955 bekräftades det första fallet av hjärtinfarkt genom obduktion i  Nya Guinea. 
Därefter förekom endast enstaka fall mellan 1960- 70 talen. Därefter har det dock skett 
en successiv ökning.129 Även människor boende kring Medelhavet har visat sig mindre 
drabbade av kranskärlsjukdomar, vilket vissa anser beror på kosten.130 Människorna 
kring Medelhavet äter mycket olivolja och grönsaker som vi ska påverkas att äta mer av. 
Vad gäller cancer talar Lindeberg om den enighet som finns gällande att kosten påverkar 
förekomsten av cancer, men att det finns brister i kunskapen om vilka specifika 
livsmedel som är upphov till detta. Han säger att flertalet experter dock talar för ett högt 
intag av frukt och grönt i cancerförebyggande syfte.131  
 
Slutligen kan man säga att människor till viss del har ett eget ansvar för sin hälsa och att 
det handlar om de val vi gör. Ibland behöver människor kanske hämta inspiration 
någonstans ifrån då kan dessa tidskrifter vara ett bra sätt att öka medvetenheten, men 
trots att hälsoupplysningen är utbredd kommer det alltid att finnas människor som gör 
andra val än den tilltänkta mallen.132  

                                                 
126

  Hälsa 9, (1997): 67.  
127

  Hälsa 12, (2006): 30. 25.  
128 Hälsa 2,(2006):22 

129 Staffan Lindeberg, Maten och folksjukdomarna-ett evolutionsmedicinskt perspektiv,70 

130 Ibid.,75 

131 Ibid.,172 

 

132
 Kuriosa: Begreppet banta har sitt ursprung från en engelsk patient, William Banting som genom en protein 

fattig kost lyckades banta bort sin fetma. Lindeberg,  maten och folksjukdomarna- ett evolutionsmedicinskt perspektiv.120.  
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