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Abstract 

Titel:   Från en säker källa? 
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Syfte: Syftet med denna studie är att med ett fokus på 

trovärdighet och expertis undersöka, beskriva och 

jämföra tidningsartiklar som berör hälsa och mat.  

 

Metod: Kritisk diskursanalys av artiklar ur två svenska 

tidningar 

 

Slutsatser: Journalister använder sig av olika knep, så som 

experter, statistik, forskning och bilder för att öka 

trovärdighet  för  den  ”sanning”  som  de  vill  förmedla 

 

Nyckelord: Diskurs, hälsa, experter, makt, ideologi, expertis, 
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1. INLEDNING/BAKGRUND OCH SYFTE 

 

I Sverige och övriga västvärlden råder det en stor kostdebatt, även en debatt om människors 

hälsa (jfr Eenfeldt 2012:13). Medierna producerar dagligen olika artiklar om olika typer av 

mat som påverkar vår hälsa på såväl negativt som positivt. Världshälsoorganisationen (WHO) 

väljer  att  definiera  hälsa  på  följande  sätt;  ”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being  and  not  merely  the  absence  of  disease  or  infirmity” 

(http://www.who.int/about/definition/en/print.html 2012-12-30). Men med allt fler artiklar 

där god hälsa definieras beroende på vilken mat du väljer att äta, vem ska man lyssna på? 

 

När media rapporterar om hälsa och vilken mat vi bör/inte bör äta påverkas allmänheten på 

ett omedvetet socialt plan. Tidningarna använder sig av olika typer av experter för att styrka 

sina argument, vilket bidrar till att trovärdigheten av artikeln ökar. Detta leder till att vi tror 

mer på vad som står i artikeln och handlar därefter både på ett medvetet och omedvetet 

plan.  

Medierna kan därmed få människor att se och tänka på mat och hälsa på ett visst sätt. Vår 

studie är viktig då vi vill öka förståelsen hos människor om den inverkan media och experter 

har på människors handlande. Även öka förståelsen för hur experter och expertis 

konstrueras inom fältet hälsa och mat. 

 

1.1 Experter 

En expert är någon som har stor kunskap inom ett visst ämne (http://www.ne.se/kort/expert 

121218). Expertis är något som man ofta kan hitta i olika artiklar, och används för att 

förstärka trovärdigheten i texten. Det är dock inte avsändaren till texten som avgör om 

experten är trovärdig, utan det är mottagaren som avgör det (Hedquist 2002:12). Därför 

räcker det inte som journalist att anse att en expert är trovärdig, utan journalisten måste 

även på något vis övertala läsaren att känna samma sak.  

 

Massmedia har länge varit dominerande i förmedlandet av kunskap och fakta till vårt 

samhälle (jfr Petersson & Carlberg 1990:34). Genom att använda sig av experter i sin 
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förmedling av  ”nyheter”  kan  massmedia bidra till ökad trovärdighet i nyheten. Samtidigt som 

läsaren känner trovärdighet för experten, ökar även deras trovärdighet för artikeln. Men hur 

blir experter trovärdiga? 

 

Det är viktigt som expert och journalist att använda sig av ett språk som läsaren kan förstå. 

Används ord som inte läsaren förstår riskerar experten att inte framstå som trovärdig, utan 

framstår mer som respektlös eftersom den inte bryr sig om vad läsarna tycker (Hedquist 

2002:18).  Det är viktigt att anpassa det språk man använder utifrån vad artikeln handlar om, 

men även anpassa det efter vilka läsarna är (jfr a.a:23). 

 

För att skapa trovärdighet som expert är det även viktigt att leva upp till det man förmedlar, 

ha kunskap inom ämnet och gärna ha kunskap inom ett ämne som är en del av det samhället 

läsaren lever i (jfr a.a:25f). Genom att även benämnas vid en titel som docent, professor eller 

ledande expert vid en specifik institution eller specifikt nätverk ökar även expertens 

maktposition och där igenom dennes trovärdighet (a.a:25).  

 

Det är inte endast experter med titlar som är verksamma inom forskning och sjukdom som 

skapar trovärdighet hos läsare. Tidningar använder även idoler och vackra människor i 

exempelvis reklamer för att öka identifikationen med läsaren (a.a:42). Denna identifikation 

gör att trovärdighet skapas. Som läsare identifierar man sig med idoler eftersom de är några 

man känner igen och har sett tidigare i olika sammanhang. Kändisar är även några som 

människor ser upp till, vilket gör att man kan anser dem som trovärdiga. 

 

I artiklar med inriktning på hälsa väljer tidningar ofta att använda sig av hälsopersonal, 

forskare och organisationsföreträdare som experter (jfr Brännström, Lindblad och Johansson 

1990:23). Detta kan bland annat bero på att sjukvården under många år har haft ett stort 

förtroende hos många människor i västvärlden (jfr Holmberg & Weibull 1997:79). Genom att 

använda företrädare från sjukvården, eller personer som kan förknippas till sjukvården, som 

experter har många läsare redan förtroende för dem, vilket kan öka deras förtroende till 

expertuttalandena i artikeln.  
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För att öka trovärdigheten är det även viktigt att ha ”fakta” som styrker experternas 

uttalanden. För att kontrollera människors tankar är nämligen ”fakta” mer väsentligt än 

värderingar (jfr Petersson & Carlberg 1990:14). Samtidigt är det även viktigt att förmedla 

kunskap och expertis som vill läsaren väl (Hedquist 2002:38). Vilket man kan anta att läsaren 

känner om de läser en artikel om hälsa där innehållet ofta består av ”fakta” för att göra 

människor friskare och mer hälsosamma. 

 

Källor som används i olika medier kan enligt medieforskaren Jesper Strömbäck delas in två 

olika grupper: elitkällor och icke-elitkällor, där elitkällor är personer som anses ha högt 

uppsatta jobb eller utbildningar där de bland annat kan kalla sig experter, medan personer 

utan utbildning och arbete hör till gruppen icke-elitkällor (Strömbäck 2004:56-57).  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och jämföra tidningsartiklar som berör 

hälsa och mat. Med särskilt fokus på trovärdighet och expertis i artiklarna har följande 

forskningsfrågor varit vägledande i vår studie; 

 

(1) Hur gör journalister för att skapa trovärdighet i gestaltningen och  spridningen  av  ”fakta”,  

”nyheter”  och  ”sanning”? 

(2) Vilka metoder och ”teknologier”  (i  vid  bemärkelse)  använder  sig  journalister  av  i  försöken  

att  skapa  trovärdiga  ”nyheter”,  ”fakta”  och  ”sanning"? 

(3) Vad i samhället är dessa nyhetsberättelser en del av eller försöker motverka? 

 

1.3 Disposition 

Vi har valt att dela upp vår uppsats i tre delar, detta för att underlätta för läsaren. Del ett 

innehåller inledning, bakgrund, syfte, frågeställningar och tidigare forskning för att ge 

läsaren insyn i vilket ämne vi valt att behandla och varför det är viktigt. I del två kommer vi 

behandla teorin och olika teoretiska begrepp som är relevanta i vår studie även vilken metod 

vi valt att använda och hur vi gått till väga. I del tre ligger fokus på vår forskning och vårt 

genomförande och innehåller analys, sammanfattning av vårt resultat och slutdiskussion. I 

slutdiskussionen kommer det även framgå förslag till framtida forskning inom vårt ämne. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi har tagit del utav 16 artiklar för att finna inspiration för vår studie, men även för att 

kartlägga den tidigare forskningen i ämnet. Artiklarna delade vi upp i två kategorier, expertis 

och media, för att sedan välja ut tre stycken artiklar som behandlar expertis och två stycken 

som behandlar hälsa och mat utifrån media perspektiv. Dessa fem artiklar valde vi ut, och 

kommer presentera här nedanför, då vi ansåg att de var mest relevanta för vår studie. 

 

2.1 Expertis 

I  artikeln  ”Whom  to  trust?  Public  concerns,  late  modern  risks,  and  expert  transworthiness” 

(2004) av Geert Munnichs, diskuteras användningen av expertkunskap, och om denna kan ge 

tillförlitlig information till allmänheten i stort. I artikeln diskuteras denna tillförlitlighet i 

största del i relation till ny teknologi. Författaren kommer fram till att neutrala forskare som 

inte har någon organisation bakom sig, har en större tillförlitlighet bland allmänheten. 

  

I ”Experts  in  the  mass  media:  researchers  as  sourses  in  danish  daily  newspapers,  1961-2001” 

(2003) av Erik Albaek, Peter Munch Christensen och Lisa Togeby visar forskningen på att det 

skett en stor ökning av journalister som använder sig av forskare, inom olika områden, som 

får figurera som experter. Artikelförfattarna kommer även fram till att forskare numera även 

får agera experter inom andra områden än inom just forskning, då yrkesnamnet forskare i sig 

ger en stor trovärdighet. Problemet blir då istället att definiera vad en expert egentligen är 

menar forskaren.  

 

I  ”Food  fight!  The  swedish  low  carb/high  fat  (LCHF)  movement  and  the  turning  of  science  

popularisation  against  the  scientists” (2012)  har författarna Anders Gunnarsson och Martin 

Elam undersökt hur förespråkare för LCHF har använt sig av den populärisering som skett 

inom vetenskapen för att skapa expertis inom dieter i Sverige. Bland annat vilka 

tillvägagångssätt förespråkarna använt för att göra LCHF stort i Sverige. 
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2.2 Media 

Helena  Sandberg  har  i  sin  avhandling  ”Medier  och  fetma”  (2004) behandlat hur medier 

framställer och rapporterar om övervikt, då Sandberg menar att medierna har en stor roll i 

att ge publiken kunskap om hälsa. Som metod har hon valt att använda sig av 

innehållsanalys, då hon anser att denna metod bäst lämpar sig till att analysera tidningar. 

 

 I  artikeln  ”Capturing  the  sustainability  agenda,  organic  foods  and  media  discourses  on  food  

scares,  environment,  generetic  engineering,  and  health” (2006) har Stewart Lockie forskat 

kring hur hållbarhet, organisk mat och jordbruk, genmanipulerad mat och 

livsmedelssäkerhet på olika sätt inramas, både i relation till varandra och utifrån egna 

förutsättningar.  

 

Dessa tidigare studier har varit en stor inspirationskälla till vår studie. Vi har i vår studie, 

precis som de, sett till hur olika sorters expertis skapas och används inom medier. Vilka knep 

de använt sig av samt hur omgivningen reagerat på dessa. Skillnaden är att vi endast använt 

oss av en kritisk diskursanalys som metod för att kritiskt kunna analysera artiklarnas 

språkliga handlingar. Detta har gjort att vi endast sett till sändarens perspektiv, istället för att 

även se till mottagarnas reaktioner, eller relationerna där emellan samhället och medierna. 
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DEL 2 

I denna del kommer teori, teoretiska utgångspunkter och metod som är lämpliga för  

vår studie att behandlas. 
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3. TEORETISKA BEGREPP OCH UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vi har valt att utgå ifrån kritisk diskursanalys som teori och metod (se 4.1). Detta eftersom vi 

ställer oss kritiska till de aktuella mediediskurserna kring hälsa som cirkulerar i vårt 

västerländska samhälle, även hur media bidrar till dessa diskurser via de språk de använder 

och det sätt de väljer att vinkla sina artiklar. Kritisk diskursanalys menar att språket och 

samhället har en central roll och att språket är det som skapar samhället (Berglez & 

Olausson 2008:123). 

Inom kritisk diskursanalys är hegemoni och ideologi två centrala begrepp (jfr Berglez 

2010:285, Berglez & Olausson 2008:133). Ideologi handlar om makt och hur olika grupper i 

vårt samhälle vill nå ut till så många som möjligt och påverka dem (Berglez 2010:268). Det 

kan därmed anses att även makt-begreppet har en stor betydelse inom den kritiska 

diskursanalysen. 

 

Vi har även tagit inspiration från Stuart Halls idéer om kodning-text-avkodning. Hall menar 

att processen mellan sändare och mottagare kan förklaras genom tre nivåer, kodning, text 

och avkodning (jmf Lindgren 2005:14). Journalisterna kodar innehållet när de skriver sina 

artiklar, som sedan bildas en text som överförs till mottagaren som avkodar det som står i 

artikeln (jmf ibid.). 

 

För att kunna se hur tidningar skapar trovärdighet för sina artiklar rörande hälsa och mat 

anser vi att följande begrepp är centrala i vår studie; diskurs, ideologi/ideologikritik, 

hegemoni och makt. Nedanför kommer vi utveckla vad varje begrepp och teori innebär och 

vad de tillför vår studie. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys som teori 

Inom kritisk diskursanalys har texten en väsentlig roll. En viktig fråga att ställa sig är hur och 

varför texten ser ut som den gör och om den skulle kunnat se ut på ett annat sätt (Berglez 

2010:274). Detta angreppssätt är både en metod och en teori och måste ses som en helhet 
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(jfr Winther-Jörgensen & Phillips 2010:10). Detta betyder att teori och metod har ett 

samband och måste ses som parallella (mer om kritisk diskursanalys som metod se 6.1). 

 

Kritisk diskursanalys menar även att det finns en relation mellan konsumenterna och 

producenterna till nyhetstexterna som bygger på en förförståelse och erfarenheter som är 

förankrade till det sociala livet, till exempel att vi bör ha bilbälte när vi kör bil för att vara 

säkra (Berglez 2010:274). Så när man läser en artikel rörande hälsa och mat måste man se till 

att journalisten har byggt upp artikeln på ett sådant sätt så att läsaren förstår texten utifrån 

sitt sociala liv. 

 

3.2 Diskurs 

Diskursbegreppet kan ha många betydelser, men inom kritisk diskursanlys är det främst två 

definitioner som är viktiga, diskurs som språkuttryck och samtal och diskurs som 

institutionell kunskapsproduktion (Berglez 2010:271f). Den första definitionen är den mest 

grundläggande och man betonar särskilt den sociala interaktionen (a.a:271). Det mest 

centrala för vår studie med denna definition är hur begreppet kan hjälpa till att belysa hur 

institutioner, så som media och sjukvård, använder språk på olika sätt och där igenom skapar 

över- och underordning och makt (jfr ibid.). Även hela samhället kan ses som en diskurs, där 

all interaktion, värderingar, normer och strukturer bidrar till diskursen (a.a:272).  

 

Den andra definitionen ser institutioner, så som media, vetenskap, medicin och byråkrati, 

som bärande av olika former av kunskap och expertis (ibid.). Detta blir relevant då de flesta 

av experterna som uttalar sig i artiklarna vi valt ut är en del av olika institutioner som alla bär 

på en kunskap relaterat till hälsa och mat. Det är endast genom det ”språk” varje institution 

använder sig av som expertisen kan verka (ibid.).  

 

3.3 Ideologi/ideologikritik och Hegemoni  

Ideologi är ett centralt begrepp inom kritisk diskursanalys (a.a:267). Begreppet har olika 

betydelse men här syftar det till hur olika grupper försöker påverka så många individer som 

möjligt för att få dem att handla på de specifika gruppernas villkor (jmf a.a:268). För att 

koppla begreppet till kritisk diskursanalys handlar det främst om hur olika rådande 
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maktstrukturer reproduceras utifrån olika tankar och beteenden (jfr Berglez & Olausson 

2008:132).  

För att analysera hur dessa maktstrukturer etablerar sig i samhället kan man använda sig av 

ideologikritik som teoretiskt verktyg (Berglez 2010:268). När vi kommunicerar pratar vi inte 

bara utifrån oss själva utan även utifrån vad makthavarna anser och i vårt språk gömmer sig 

orättvisor och ojämlikhet, vilket ideologikritiken har som uppgift att få oss att se (a.a:268f).  

 

Dessa teoretiska begrepp blir intressanta för vår studie då Berglez menar att när människor 

tar del av nyhetsmedia så köper de ofta det som står rakt av och ser detta som en objektiv 

sanning (jfr a.a:269) När man läser artiklar rörande hälsosam mat, och med experter som 

talar för en viss sorts kost, framställs ofta artikeln och det som sägs av experten som sann 

och  objektiv,  särskilt  då  det  ofta  finns  ”fakta”  och  argument  som styrker den information 

som finns i artikeln. 

 

En andledning till att många forskare väljer att använda sig av kritisk diskursanalys i sina 

studier är för att kritisk diskursanalys har som mål att göra maktförhållandena i samhället 

mer jämlika genom att kritisera dem och försöka skapa möjlighet till förändring (Berglez & 

Olausson 2008:133). När det gäller experter och expertis i tidningsartiklar finns det ofta en 

obalans i maktförhållandet då läsaren kan ha svårt att ifrågasätta de påståenden de 

legitimerade experterna kommer fram till.  

 

När ideologin har skapat maktförhållanden som är så pass neutraliserade att vi inte längre 

ifrågasätter dem kritiskt skapas hegemoni (a.a:133). Med hegemoni menar vi i vår studie hur 

vissa maktstrukturer i vårt samhälle har blivit så självklara och neutraliserade att de inte 

ifrågasätts (a.a:133). När artiklar inkluderar uttalanden av experter så ifrågasätter vi ofta inte 

dem. Vi tar däremot nyheten som mer ”sann”, eftersom det nu finns en sakkunnig som har 

belägg och status för de argument som förs i texten.  

 

3.4 Makt 

”Makt,  och  kampen  om  makt,  manifesteras  på  många  olika  sätt  i  medierna”,  skriver  Berglez 

& Nohrstedt (2009:15).  
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Att analysera makt handlar om att i första hand studera olika relationer (Berglez & Nohrstedt 

2009:16). Dessa relationer kan te sig på en rad olika sätt där de vanligaste är mellan 

organisationer, företag eller individer (Berglez & Nohrstedt 2009:16).  Hur är balansen 

mellan dessa aktörer? Vem lyckas påverka vem till att göra eller tycka vad? Att medier har en 

central roll i förståelsen av makt är relevant för studien. Mediernas makt kan beskrivas på 

följande sätt:  

”Medier,  inte  minst  ny  informationsteknologi,  kan  användas  för  att  förändra  existerande  

maktförhållanden  i  ett  samhälle  genom  spridning  av  information  och  nätverksaktivism”  

(Berglez & Nohrstedt 2009:16). 

 

I relation till vår studie finns det här anledning att lyfta in Foucaults begrepp 

”biopower”(Webb  2009:64)  Meningen  med  ”biopower”  går  ut  på  att  försöka  skapa  

självmedvetna människor som lättare ska gå att kontrollera och styra med bland annat olika 

knep genom media. Med detta menas att även om människor ser sig som självmedvetna så 

är de en del av ett större maktkomplex som får dem att handla på olika sätt utifrån de 

rådandne ideologier och hegemonier som finns i samhället. Genom dessa knep kan du forma 

människors sätt att tänka exempelvis kring sina egna kroppar, om du vill förändra din kropp, 

hur du ska gå tillväga för att behålla en god hälsa (Webb 2009:75). 

 

Maktpositionen är dock inte ett bestående ting utan rör sig ständigt mellan olika 

organisationer (Webb 2009:71). Bland annat på grund av att nya tillväxter och 

omstruktureringar av nya organisationer inom samhället ständigt sker, vilket i sin tur skapar 

nya omständigheter för makten att anpassa sig till (Webb 2009: 71). Du kan aldrig riktigt vara 

säker på var makten befinner sig eller vart den är på väg. Idag kanske dietister anses vara de 

som kan mest, medan nästa dag finns det andra yrken eller kunskapsområden som hör till de 

bättre inom samma ämne. 

 

Foucault argumenterar även för att vetenskap och kunskap är producerad av olika 

maktförhållanden i samhället och att dessa behåller vi och gör till naturliga (Webb 2009:64).  

 

Även om Foucault anser att kunskap och teknologier skapar den makt som reglerar 

människorna, finns det ytterligare ett maktförhållande som han anser är ännu mer effektivt, 
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nämligen när makten är dold för åskådaren (Webb 2009:68). Alltså när makten är dold 

bakom  påståenden  som  ”detta  är  det  bästa  för  dig”  eller  ”så  här  tar  du  hand  om  dig  själv  på  

bästa  sätt” (Webb 2009:68).   

 

Robert A. Dahl har en liknande teori om makt. Dahl anser att makt är en egenskap av en eller 

flera handlingar(Berglez & Nohrstedt 2009: 17). En av dessa handlingar kallar Dahl för 

”maktens  första  ansikte”  (Berglez  &  Nohrstedt 2009:17). Den går ut på att person A får 

person B till att göra någonting som person B självmant inte skulle ha gjort (Berglez & 

Nohrstedt 2009:17).  

 

Här kan vi se hur journalisten (A) kan genom att använda sig av experter i sin artikel skapa en 

övertygande trovärdighet som läsarna (B) av en eller flera anledningar känner att de måste 

anpassa sig efter det som skrivs. På så vis har A utövat ett slags makt gentemot B där B oftast 

är helt ovetandes om vad denne precis blivit utsatt för. Här kan vi anta att media använt sig 

av experter i sina artiklar för att styrka sitt budskap. Läsarna tar till sig detta budskap och 

utan att veta om det omvandlar de denna information och gör denna till sin nya verklighet 

som de nu måste leva upp till. 
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4. METOD 

 

4.1 Kritisk Diskursanalys som metod 

Vi har valt att använda oss av kritisk diskursanalys som metod eftersom den är förenligt med 

vår teori och våra frågeformuleringar. Kritisk diskursanalys syftar till att ur ett kritiskt 

perspektiv analysera språkliga handlingar i samhället då våra sociala relationer, och därmed 

handlingar, inte kan ses som lika neutrala som de framställts (Berglez & Olausson 2008:122). 

Metoden syftar även till att analysera de rådande maktstrukturerna i samhället och se varför 

vissa tankar, och relationer, ses som ”naturliga” medan andra som onaturliga (a.a:123). 

 

Kritisk diskursanalys handlar även om att analysera hur och varför en text ser ut på ett 

specifikt sätt och om man skulle kunna ha konstruerat den på ett annat sätt (jmf Berglez 

2010:274). Varför använder man just experter i sin text och hur konstrueras dessa? Hur får 

man deras argument att framstå som sanna och vad hade hänt om argumenten inte 

existerade?  

 

Analysen i den kritiska diskursanalysen kan delas upp i två olika nivåer, mikro- och 

makronivå. På makronivån analyseras hur artikelns huvudtema och delteman står i relation 

till varandra (a.a:275). Man försöker även fånga upp hur nyhetsdiskursens 

berättarkonventioner ser ut (ibid.). På mikronivån analyserar man hur den globala och lokala 

koherensen står i relation till varandra (ibid). Hur är textens huvudsakliga mening uppbyggd 

av textens olika delar (ibid.)?  

 

När man genomför en kritisk diskursanalys på en text kan det vara bra att göra upp ett 

schema för sin analys. Berglez (2010) ger exempel på följande schema: 

 ”Redogörelse  för  rapporteringens  huvudsakliga  innehåll  och  kartläggning  av  de  

eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 

 Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

 Nyhetstextens schematiska struktur (mikro) 

 Mikroorienterad analys på texten 
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 Sociokulturella  kontextualiseringar”  (Berglez  2010:277) 

I detta schema har vi även valt att lägga till vem som representeras som expert i texten, och 

vilka denna experts viktiga uttalanden är. 

 

4.2 Metodkritik  

En negativ aspekt med kritisk diskursanalys är att metoden mestadels, även i vårt fall, består 

av textanalyser och brister i empiriskt material rörande hur läsarna konsumerar texterna (jfr 

Winter Jorgensen & Phillips 2000:94). Att endast fokusera på språkanvändandet kan anses 

vara för snävt och att viktiga frågeställningar glöms bort (Alvesson & Sköldberg 2008:467). 

 

Vi har valt att begränsa oss i vårt syfte genom att undersöka, beskriva och jämföra 

tidningsartiklar som berör hälsa och mat, med särskilt fokus på trovärdighet och expertis i 

artiklarna. Då det är innehållet i artiklarna och inte hur artiklarna påverkar individerna som 

är huvudfokus i studien anser vi metoden bäst lämpad för vår studie, trots ovanstående 

kritik. 

 

4.3 Genomförande 

I vår studie har vi valt att använda oss av åtta artiklar från två tidningar som många utav 

Sveriges befolkning läser. De två tidningarna som vi valt är Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet. Vi valde att avgränsa oss till dessa två tidningar eftersom vi anser att materialet vi 

hittade i dessa två tidningar har en rimlig storlek för en C-uppsats. 

 

För att samla in vårt empiriska material använde vi oss av respektive tidnings hemsida och 

sökmotor för att söka efter de artiklar som vi ville använda oss av. Vi valde artiklar från 2012 

och 2011 på grund av att vi ville försöka se hur tidningar väljer att konstruera expertis i sina 

artiklar i nutid,  inte  historiskt  sett.  Sökorden  vi  använde  oss  av  var  ”hälsa”,  ”mat”  och  

”hälsosam  mat”.  ”.  Vi  valde  ut  just  dessa  sökord  eftersom  det  är  i  artiklar  rörande  ”hälsa”,  

”mat”  samt  ”hälsosam”  vi  är  intresserade  av  att  se  hur  expertis  konstrueras. Vi hittade 15 

artiklar som vi sedan läste noggrant och valde ut åtta stycken som handlade om mat i 

relation till hälsa, och inte endast nämnde det kort. 
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Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta (aftonbladet.se 2013-01-02). Det är en 

socialdemokratisk kvällstidning och är sedan 1910 en sjudagars-tidning som trycks både i 

Stockholm samt på mindre orter runt om i Sverige (http://www.ne.se/aftonbladet 2013-01-

02). Aftonbladet benämner sig själva i (2011) som Sveriges största tidning, med 2,49 miljoner 

läsare varje dag om man slog ihop deras pappersutgåvor, hemsida och mobilsajt 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12472778.ab 2011-01-11). Aftonbladets 

nättidning är även den mest besökta utav Sveriges tidningar på nätet (Hedman 2008:174). 

 

Svenska dagbladet (SVD) är en svensk dagstidning grundad år 1884 och har en ledarplats 

som är obunden moderat. 

På sin hemsida skriver SVD att de är en riksspridd morgontidning där basen är Stockholm 

som varje dag når cirka 500 000 läsare över hela landet. 

(http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-

kontaktadresser_275057.svd 2012-01-10). 

 

Skillnader mellan Aftonbladet och SVD är, förutom deras politiska färg och antal läsare, att 

Aftonbladet  endast  går  att  köpa  som  lösnummer  medan  SVD’s  läsare  har  en  möjlighet  att  

prenumerera på tidningen (http://kundservice.svd.se/ 2013-01-10). Grundläggande för 

tidningar är att de måste ta hänsyn till marknaden och de efterfrågningar som finns till de 

”nyheter”  som  tidningarna  erbjuder  (jmf  Picard,  R.  &  Ots,  M.  2008:58). Eftersom Aftonbladet 

inte har några prenumeranter så måste de locka marknaden att köpa deras tidningar, och för 

att göra detta använder de en mer sensationsinriktad journalistik som får läsaren att vilja 

läsa artikeln trots att den kan verka mer oseriös. SVD har däremot redan sina läsare 

”säkrade”  genom  prenumeration,  så  de  har  inte  samma  krav  på  sig  att  sälja  lösnummer  och  

kan därmed inrikta  sig  på  en  mer  dämpad  och  ”seriös”  journalistik  som  verkar  mer  ”sann”. 

 

Materialet vi samlat in har vi, som tidigare nämnt, valt att analysera utifrån metoden kritisk 

diskursanalys. På det insamlade materialet studerade vi det huvudsakliga innehållet och dess 

utformning.  

 

Vid analysen utgick vi från schemat som vi presenterade under metoddelen  (4.1). Ett sådant 

schema konstrueras oftast inom kritisk diskursanalys för att underlätta hanteringen av ett 
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större omfång material samt om artiklarna i sig någorlunda efterliknar varandra (Berglez 

2010:277). De delar som förslagsvis bör ingå i detta schema är vad artikelns huvudsakliga 

innehåll är samt om den innehåller några faktarutor eller bilder som komplement till själva 

texten (Berglez 2010:277). Efter denna del gick vi över till textens tematiska och schematiska 

karaktär, där vi i den tematiska ser till textens hierarkiska struktur (Berglez 2010:278). Med 

andra ord, hur har journalisten valt att lägga upp och strukturera texten och dess olika 

teman (Berglez 2010:278). Därefter i den schematiska karaktären gick vi djupare in i textens 

struktur och såg till vad som förmedlades inom textens olika delar (Berglez 2010:278). Vad 

säger egentligen rubriken och ingressen och vilka personer/organisationer får komma till tals 

i texten, får dessa personer/organisationer några mothugg eller finns endast deras ord i 

texten (Berglez 2010:278). I den djupare (mikroanalysen) gick vi in på hur textens koherens 

tedde sig (Berglez 2010:278). Fanns det några luckor i texten som indirekt gjorde att läsaren 

behövde en viss förförståelse för att kunna ta till sig texten eller finns det delar av texten 

som inte gav läsaren någon relevant information (Berglez 278)? Samt skulle texten kunna 

sett annorlunda ut, och hur skulle den i så fall kunnat tolkas i en annan kontext (Berglez 

2010:279)? 

 

4.4 Kartläggning av material 

Maten du ska äta för att få bra syn (Aftonbladet 2012-09-06) 

Denna artikel behandlar ämnet att viss mat kan leda till att din syn inte försämras och att din 

risk för ögonskador minskar. De har använt sig av den legitimerade dietisten och 

kiropraktorn Karin Friis som expert i sin artikel, och använder hennes uttalande för att 

argumentera denna fråga. Något ifrågasättande om hennes arbete gör henne kvalificerad att 

uttala sig i frågan finns dock inte. 

 

Müslitallriken- en sockerbomb (Aftonbladet 2012-10-23)  

Artikeln tar upp om müsli verkligen är så hälsosam som den ofta marknadsförs som. De har 

valt att använda sig av dietisten Anna Ottosson som expert, och låter henne testa olika typer 

av müsli. Även om de skriver att det är skillnad mellan müsli-sorterna skriver de även att de 

är mer som godis. De har även låtit Ottosson ge tips på hur ens müsli bör vara för att vara 

hälsosam. 
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Fel kost gör att du drabbas av minnesproblem (Aftonbladet 2012-02-13)  

Experten  i  denna  artikel  är  inte  en  specifik  utan  benämns  som  ”forskare  i  USA”.  De  menar  att  

äter man för mycket mat kan man som äldre drabbas av en kognitiv störning som ligger 

mellan glömska och Alzheimers.  

 

Så ska du äta för att slippa sjukdomarna (Aftonbladet 2012-02-19)  

Denna artikel menar att vi äter för lite frukt i Sverige och detta kan leda till en större risk för 

diverse sjukdomar, så som cancer och stroke. De har använt sig av två experter i sin artikel, 

Världshälsoorganisationen och Europeiska mat- och informationsrådet, detta för att 

argumentera om hur viktigt det är att äta en viss vikt med frukt per dag. 

 

Så fick Matt Damon sina barn att äta grönsaker (Aftonbladet 2012-09-16)  

Denna artikel skiljer sig en aning från de andra då den använder en kändis som expert för att 

argumentera för hälsosam mat. Den handlar om att man inte behöver vara bra på att laga 

mat för att ge ens barn bra kost, och ger även tips på hur man får barnen att äta hälsosam 

mat. 

 

Mjölk- En del av det moderna projektet (SVD 2012-05-29)  

Denna artikel talar om hur pastöriserad mjölk sågs som hälsosam och talades gott om bland 

läkare och politiker. Idag menar dock artikeln att vi dricker mindre mjölk än vad vi gjorde 

förr. Detta kan både ses som positivt och negativt i artikeln, då man skriver om hur man såg 

på mjölk tidigare så var den nyttig och innehöll ämnen vi behövde. Men nu kan man se att 

det är nyttigt med mjölk men till en viss gräns. Som expert använder de Lena Grahnquist, 

men skriver även om livsmedelverket utifrån deras rekommendationer på hur mycket mjölk 

som ska drickas per dag. 

 

Fett och socker delar EU (SVD 2012-02-02) 

Denna artikel behandlar om hur EU ska reglera när företag får skriva på sina förpackningar 

att de har mindre fett eller socker i. De menar att det ska skrivas på förpackningen för att 

underlätta för konsumenterna att se vilken mat som är hälsosam och vilken som är 
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ohälsosam.  Som expert har man valt att använda miljöparti-politikern Carl Schlyter som 

sitter i EU-parlamentets hälsoutskott. 

 

Mer lättsmält mat kan hjälpa (SVD 2011-04-21) 

I denna artikel tar man upp att den mat som kan anses som hälsosam faktiskt inte är 

hälsosam för andra. I detta fall handlar det om antalet fiber i maten. Istället menar man att 

har man problem med magen kan det vara bättre att välja mer lättsmält mat så som vitt 

bröd, något som ofta framställs som onyttigt. Som expert i denna artikel har man valt att 

använda Elisabeth Norin som är docent vid avdelningen för mikrobiologi, tumör- och 

cellbiologi vid Karolinska institutet.  
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DEL 3 

I denna del kommer analys, resultat och slutdiskussion läggas fram. Vi kommer även ge 

förslag till framtida forskning inom ämnet. 
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5. ANALYS 

 

I denna del analyseras den insamlade datan utifrån tre olika, av oss, identifierade kategorier 

som  vi  valt  att  kalla  sjukdomar,  ”bra”  mat (som kan påverka vår hälsa positivt) och  ”dålig”  

mat (som kan påverka vår hälsa negativt).  Dessa kategorier är utvalda då de identifierar de 

meste centrala teman som varje artikel berör. Artiklarna inom varje kategori har även 

likheter med varandra och överlappar varandra delvis, men har avgränsats och kan 

analyseras inom valda kategorier. 

Artiklarna kommer att analyseras utifrån det schema som fastställs i metoddelen (Se 4.1). 

 

5.1 Sjukdomar 

Inom denna kategori har vi valt att placera fem artiklar som behandlar hur olika typer av mat 

kan motverka eller framkalla sjukdomar hos individer.  

 

Artikeln ”Så  ska  du  äta  för  att  slippa  sjukdomarna”  (Aftonbladet 2012-02-19) behandlar hur 

många gram frukt man bör äta enligt världshälsoorganisationen, WHO, för att slippa kroniska 

sjukdomar, viss typ av cancer, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Det diskuteras även att i 

olika länder rekommenderas olika antal gram frukt per dag, till exempel Danmark där det 

rekommenderas 600 gram frukt. Det påstås även i artikeln att det endast är invånarna i 

Polen, Italien, Tyskland och Österrike som äter tillräckligt med frukt enligt en rapport ifrån 

Europeiska mat- och informationsrådet. 

 

Det finns inga faktarutor i texten för att förstärka argumenten. Det finns en bild som 

föreställer olika frukter i ett drinkglas, exempelvis kiwi, banan och melon. Bilden innehåller 

starka färger som gör att frukterna ser inbjudande och färska ut. Texten innehåller även 

många siffror som belyser hur många gram frukt man bör äta och hur många gram frukt 

befolkningen i olika länder äter. Detta gör att läsarna enkelt kan jämföra hur mycket frukt 

ens eget land äter jämfört med normen, och det är även lätt för läsarna att få en riktlinje om 

hur många gram frukt de bör äta dagligen. Statistik i texten är inte så omfattande men det 
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nämns hur många procent av dödsfall på grund av mag- och tarmcancer, hjärtsjukdomar och 

stroke beror på för litet intag av frukt.  

 

Expertis i denna text representeras  av  organisationen  WHO.  Det  är  WHO’s  riktlinjer  som  står  

till grund för  rapporten.  Det  är  även  WHO’s riktlinjer som talar om att brist på intag utav 

frukt leder till ökar risken för sjukdomarna.  

 

På en tematisknivå, där man tittar närmare på teman, ämnen och kategorier(Berglez & 

Olausson 2008:129), kan man se att texten kan kategoriseras under mat som är bra för 

människor. Det är inte frukten som är farlig för oss utan det är bristen av den. Den behandlar 

temat sjukdomar, genom att förtydliga hur ett för litet intag av frukt leder till att du löper 

större risk att drabbas av, livshotande sjukdomar.  

 

På en mikronivå, där man tittar närmare på bland annat konstruktionen av orsak och verkan 

och om det är något i texten som kan ses som underförstått (ibid.), ser man att artikeln 

uppmanar svenskar att inta mer frukt varje dag för att undvika att bli sjuka. Följer vi inte de 

riktlinjer som uppges i texten kommer vi öka vår risk att drabbas av livshotande sjukdomar. 

Artikeln börjar med att ta upp hur mycket frukt vi bör äta och vilka länder som följer dessa 

riktlinjer. Sedan avslutas artikeln med varför människor bör följa de riktlinjer som ges och att 

Sveriges befolkning ännu inte gör detta. 

 

Genom en makroanalys av texten  kan  man  tydligt  se  att  artikeln  handlar  om  ”god”  mat  som  

är bra för människor i allmänhet, och undviker vi att inta den ökar vår risk för sjukdomar. 

Rubriken visar tydligt på att det handlar om att viss typ av mat kan göra oss friskare, medan 

ingressen tyder på att vi i Sverige måste förbättra oss då vi intar för lite frukt. Även 

underrubriken som finns i artikeln tyder på att det handlar om en minskning av risken för 

sjukdomar. Siffrorna och statistiken i texten hjälper till att förstärka det tema som finns i 

texten. Denna information kommer ifrån WHO och det förstärker deras trovärdighet i 

texten, då de kan visa siffror på vad som är ett bra intag av frukt för människor. 
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”Fel  kost  gör  att  du  drabbas  av  minnesproblem” (Aftonbladet 2012-02-13) är en artikel där 

expertisen representeras som ”forskare i USA”. En av forskarna nämns vid namn i ett 

uttalande från honom själv, Yonas Geda, men det är främst den gemensamma studien som 

forskarna i USA genomfört som kan ses som bevismaterial. Artikeln beskriver hur de har 

genomfört sin studie och vad resultatet är.  

 

Själva titeln på artikeln, ”Fel  kost  gör  att  du  drabbas  av  minnesproblem”,  överensstämmer 

inte helt med innehållet i artikeln, då forskarnas resultat enbart visar på att risken ökar och 

inte att det helt klart måste resultera i minnesproblem. Dock så lägger forskarna fram bevis 

på att ett högre intag av kalorier ökar risken för minnesproblem, och att om man skär ner på 

intaget av kalorier minskas risken för minnesproblem. Studien var genomförd på människor 

mellan 70-89 år, som inte var dementa, som forskarna valde att dela upp i tre kategorier 

beroende på hur många kalorier de åt dagligen. Mängden kaloriintag i kategorierna var; 600 

till 1500, 1500 till 2100 och 2100 till 6000. 

 

Texten innehåller varken faktarutor, bilder eller statistik. De enda siffror som finns i texten är 

siffror om hur många som deltog i studien, hur många som visade sig ha utvecklat 

minnesproblem och hur många kalorier deltagarna i varje kategori åt. 

 

Även denna text behandlar temat sjukdomar med inriktning på ämnet minnesproblem. 

Artikeln kan kategoriseras att ha en vetenskaplig grund, då den baseras på en forskning som 

genomförts,  och  handlar  om  mat  som  är  ”dålig”  för  människor.  Främst  att  mat  i  för  stora  

mängder är farligt för människor. 

 

Experterna i artikeln menar att intar du ett för stort antal kalorier varje dag löper du större 

risk att drabbas utav kognitiva störningar i form av minnesproblem. De menar även att dra 

ner på sitt kaloriintag kan minska risken för att drabbas av minnesproblem i verkligheten. Att 

äta hälsosamt är också en bra förebyggande handling. I texten framgår inte vad som räknas 

som hälsosamt utan det är något som kan ses som underförstått.  

 

Temat handlar som nämndes tidigare om minnesproblem på grund av för stort kaloriintag. 

Experterna i texten menar att ett stort intag av kalorier fördubblar risken för minnesproblem 



26 
 

jämfört med ett litet intag av kalorier. Det nämns dock inte hur stor procent det skulle röra 

sig om, varken i de som intar stora mängder kalorier eller de som intar små.  

Experterna i texten blir relevanta till textens tema och kategori då de är några som har 

forskat på ämnet och därmed skaffat sig kunskap. Forskarna lägger även fram siffror som 

bevisar att det de säger faktiskt stämmer enligt deras studie. Även om det inte är tydligt hur 

stor risk det är att drabbas av minnesproblem genom för stort kaloriintag, är budskapet att 

man som ung ändå bör dra ner på sitt intag för att inte riskera att hamna där. 

 

Artikeln ”Maten  du  ska  äta  för  att  få  bra  syn” (Aftonbladet 2012-09-06) handlar om hur A-

vitamin kan minska risken för ögonsjukdomar. Som expert framträder här en legitimerad 

dietist och kiropraktor vid namn Karin Friis. Att hennes yrkestitel inte gör henne till expert 

gällande just ögonsjukdomar är inte nämnt i artikeln. Dock framstår hon som kunnig trots 

bristen på expertkunnande inom oftalmologi, läran om ögat och dess sjukdomar. 

 

Artikeln innehåller en bild på ett pocherat ägg på en smörgås, något som kan relateras till 

texten då det står att man kan få i sig A-vitamin via att äta ägg. Artikeln innehåller även en 

faktaruta där det framgår hur många mikrogram A-vitamin man bör äta som kvinna, man, 

gravid och ammande.  

 

Temat i texten är hur A-vitamin kan förhindra ögonsjukdomar hos människor. Artikeln tar 

även upp att det är viktigt för ens hälsa att äta en väl sammansatt kost, men att A-vitamin är 

viktigt för människors ögon. Texten tar även upp ämnet diabetes och hur det är extra viktigt 

att tänka på vad man äter när man har denna sjukdom. Enligt artikeln kan diabetiker som 

inte har en bra kost- och motionshållning löpa en stor risk att drabbas av kärlförändringar i 

ögat. 

 

Artikeln är skriven så att läsaren får känslan av att äter man inte mat med mycket A-vitamin i 

kan man skada sina ögon. Äter man däremot så som artikelförfattaren till artikeln påpekar 

med stöd av expertens uttalande så kan man undvika att drabbas av nattblindhet och man 

ökar även sitt ögas hälsa. 
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Friis trovärdighet i texten byggs upp genom att journalisten skriver i artikeln att brist på A-

vitamin leder till olika sjukdomar, var vi kan hitta A-vitamin i vår mat och hur maten ska 

tillagas för att få ut så mycket A-vitamin som möjligt. Diskussionen kring mat och var i maten 

det finns A-vitamin blir mer relevant för Friis yrke som dietist än diskussionen om att det 

leder  till  ögonsjukdomar,  då  en  dietist  är  expert  inom  just  mat  och  ”rätt”  mat.  Man  nämner  

även hur vegetarianer, veganer och diabetiker bör vara mer uppmärksamma på sitt intag av 

A-vitamin då de två första grupperna kan ha svårt att hitta vitaminen i sin vardagliga kost och 

för diabetiker påstås det vara extra viktigt att leva hälsosamt för att inte drabbas av 

ögonsjukdomar. 

 

I artikeln ”Mer  lättsmält  mat  kan  hjälpa” (SVD 2011-04-21) behandlas ämnet att det är 

viktigt för varje individ att själva ta ansvar för vad ens mage klarar av och handla därefter. I 

artikeln skrivs det att det inte kan ges några generella beskrivningar gällande hur man ska 

äta och att magbesvär ofta kan bero på för mycket fiber i en kost. Mängden fibrer brukar 

ofta vara något som anses i många mediediskurser, rörande hälsa och mat, ska vara högt 

eftersom fiber påstås vara bra för magen och för våra tarmar. Här menar istället artikeln att 

det är bra, men inte för alla då vissa inte kan hantera en stor mängd fiber. Det skrivs även att 

det är bra med en variation av fiber i vår kost. 

 

Elisabeth Norin framträder här som expert inom magens bakterieflora och det är hennes 

uttalande som ligger till grund för artikeln. Norin status som expert förstärks i artikeln 

genom att nämna att hon är expert inom sitt område vid Karolinska institutet, vilket av 

många anses vara att en pålitlig institution. Karolinska institutet benämner sig själva som ett 

av de världsledande universiteten inom medicin som har till uppgift att förbättra människors 

hälsa (Mayer 2012-09-10). Att nämna att hon är verksam just på detta universitet bidrar till 

att hennes trovärdighet ökar och även trovärdigheten för hennes argument. 

 

I artikeln har SVD även valt att använda sig av en bild på Norin där hon står i en vit läkarrock 

och visar upp en bakterieodling. Att framställa henne på bild på detta sätt bidrar även det till 

en ökad tillit då det är en konvention i dagens västerländska samhälle att personer med 

läkarrock har kunskap och är några vi kan lita på.  

 



28 
 

Det används ingen statistik i texten och siffrorna som nämns är endast av antalet bakterier 

människor har i sina tarmar. Det finns en citatruta där Norin citeras med sitt slutcitat om hur 

det är bra med olika sorters fiber i våra tarmar och inte bara en typ. Hon nämns även igen 

vid sin titel som docent vid Karolinska institutet, vilket återigen förstärker hennes status. Det 

finns även en faktaruta som tar upp hur fiber transporteras genom magen och tarmarna och 

hur gas bildas i denna process. 

 

Texten behandlar temat fibrer och hur olika människor klarar av olika mycket. Artikeln läggs 

på en individnivå då det är upp till var och en att veta hur mycket fiber ens kropp klarar av, 

då det är svårt att ge riktlinjer som passar alla. Artikeln kan kategoriseras som vetenskapligt 

baserad eftersom den grundas på en Europeisk vetenskaplig kartläggning som Norin har varit 

delaktig i. 

 

Artikeln uppmuntrar som tidigare nämnts till att varje individ måste ta ansvar över vad ens 

mage klarar av i fibermängd. Det finns ingen institution som kan ge allmänna riktlinjer utan 

det är ens eget ansvar. Det är även underförstått i texten att läsare vet vilken status som är 

förenat med att vara docent vid karolinska institutet, eftersom det är den titeln som ger 

Norin den status hon har i texten. Det är även underförstått att vi ska veta vad som är en 

mer hälsosam kost och att denna innehåller mer fibrer, då Norin nämner att vissa individer 

ibland får mer problem med sin mage när de vänder sig till en mer hälsosam kosthållning. 

 

Norins uttalanden är det som bygger upp största delen av artikeln. Det är hennes 

expertkunnande som ligger till grund för de argument som förs och det är hon som 

framställs på bild. Journalisten skriver även om att andra forskare anser att IBS, Irritable 

Bowel Syndrome, en sjukdom som påverkar magen och tarmarna, kan uppstå på grund av 

obalans i magens mikroflora. Att använda andra forskares uttalanden som ger medhåll till 

Norins kunskap och uttalanden förstärker även det hennes trovärdighet inom ämnet.  

 

Huvudtemat i texten är att man måste känna sin egen mage för att veta hur mycket fibrer 

man klarar av. Delteman angående hur många bakterier vi har i våra tarmar och hur de 

påverkas utav antalet fibrer i vår kost blir även det relevant till huvudtemat. Norins roll som 
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expert förstärks med dessa teman eftersom hon är expert inom just magens bakterieflora 

och antas ha kunskap om hur fibrer påverkar våra tarmar. 

 

5.2 ”Bra”  mat 
Artikeln ”Så  fick  Matt  Damon  sina  barn  att  äta  grönsaker” (Aftonbladet 2012-09-26) handlar 

om hur Matt Damon fick sina barn att äta nyttigt trots att han själv inte är någon 

mästerkock. Matt Damon representeras  som  ”expert”  i  artikeln  i  den  bemärkelsen  att  han 

har erfarenhet av att vara pappa samtidigt som han har status som känd skådespelare i 

Hollywood. Som läsare kan man identifiera sig med Damon, delvis på grund av att man kan 

ha sett honom i filmer eller hört hans namn tidigare, men främst på grund av att han 

framställs som de flesta andra pappor som inte kan laga mat. 

 

Artikeln har ingen statistik, siffror eller fakta ruta, men en bild på Matt Damon. Denna bild är 

med för att man som läsare snabbt ska känna igen honom och vilja läsa mer. 

I artikeln är det underförstått att Damon som superstjärna har mycket att göra och kan han 

vara  en  pappa  som  kan  laga  mat  så  kan  ”vanliga”  pappor  också  göra  det.  Tidsbrist,  ett  jobb  

och okunskap i matlagning är inget som behöver betyda att man inte hinner med vardagliga 

sysslor i hemmet som man. 

 

Redan i ingressen nämns det att du inte behöver vara en bra kock för att kunna laga och äta 

hälsosam mat.  Och att det är här Damon kommer in. I artikeln är han den vanliga pappan 

som inte är bra på att laga mat, men han försöker i alla fall. I artikeln nämner han även att 

tack vare att båda han och hans fru, tidigt i alla barnens liv introducerade dem för grönsaker 

gjort att de nu gillar det och har inga problem med att äta det. I artikeln får Matt Damon 

agera den förebild som ska hjälpa läsaren till att ändra sitt beteende kring hälsosam mat (jfr 

Palm 2001:35). De väljer även att nämna att han både är skådespelare och Hollywood-

stjärna vilket ger honom en status i samhället. Han är någon som har lyckats, men ändå 

hinner han med att laga mat till sina barn.  

 

Artikeln ”Mjölk- en  del  av  det  moderna  projektet”  (SVD 2012-05-29) handlar om ämnet 

mjölk, om det är ett bra eller dåligt livsmedel ur ett hälsoperspektiv. Med hjälp av olika 

”experter”  i  artikeln  ges  en  historisk  och  medicinsk  infallsvinkel  kring  ämnet  mjölk. 
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 De som får komma till tals och agera experter i texten är Maja Nordström ordförande i 

Mjölkfrämjandet, Håkan Johansson etnolog och doktorand på ämnet mjölk vid Lunds 

universitet samt Lena Grahnquist, överläkare och sektionschef för barngastroenterologi, 

hepatologi och nutrition vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.  

 

Artikeln rymmer varken faktarutor eller bilder. Journalisten har däremot lagt upp artikeln i 

övergripande tre delar där den inleds med positiva uttalanden kring mjölk från Maja 

Nordström.  Hon  uttalar  sig  med  ”Tre  av  fyra  svenskar  tycker  mjölk  är gott”.  Detta  positiva  

uttalande möts vi av redan i ingressen. Senare i artikeln figurerar hon i ett stycke som 

handlar om att mjölkkonsumtionen är på väg nedåt men att vi fortfarande får i oss lika 

mycket mjölkprodukter som tidigare, bara i andra former. ”Vi  får  ändå  i  oss  lika  mycket  

mjölkprodukter som tidigare – men i andra former enligt Svensk Mjölk, den 

branschorganisation som nästan hela Sveriges mjölkproduktion samt avelsföretag och 

djurföreningar  står  bakom”.  Här  får  vi  reda  på  att  källan  till  informationen är svensk mjölk, 

och att nästan hela Sveriges mjölkproduktion och deras underleverantörer står bakom. Vi får 

aldrig  i  texten  reda  på  exakt  hur  stor  andel  som  är  med  i  organisationen  utan  ordet  ”nästan”  

får står för det. Vi får inte heller veta vilka avelsföretag eller vilka slags djurföreningar som 

väljer att stödja organisationen. 

 

 I  del  två  går  vi  över  till  historisk  fakta  som  presenteras  av  Håkan.  Han  citeras  ”Att  dricka  

mjölk  var  oekonomiskt  och  såg  som  frosseri”.  Att  ta  med  ett  sådant  uttalande kan vara ett 

knep från journalistens sida för att ge mjölken en finare lite lyxigare stämpel. Därefter 

fortsätter artikeln med att betona mjölkens betydelse för folkhälsan genom att framhålla att 

mjölk innehåller många viktiga vitaminer och mineraler som kroppen dagligen behöver. 

”Mjölken, som innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver få i oss varje dag, fick 

förespråkare  bland  läkare  och  politiker  som  ville  bygga  upp  folkhälsan”.  Så  för  att  bygga  en  

långvarig och hälsosam kropp påstås det att det behövs mjölken dagligen. Artikeln avslutas 

med de medicinska för-och nackdelarna med mjölk där Lena är experten.  
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5.3 ”Dålig”  mat 
I artikeln ”Fett  och  socker  delar  EU”  (SVD 2012-02-02) representeras expertisen av EU, med 

mer specifikt av två högt uppsatta inom EU-parlamentet  som  ”experter”.  Av  artikeln  får  vi  

inte reda på om någon av dessa personer besitter någon form av kunskap när det kommer 

till vad som kan anses vara farligt för kroppen, utan det vi får veta är att endast en av 

personerna sitter i EU-parlamentets hälsoutskott. Vi får däremot reda på vilket parti de 

tillhör: Carl Schlyter (MP) som sitter i EU-parlamentets hälsoutskott och Anna Maria Corrazza 

Bildt (M), som arbetar med matmärkningsfrågor.  

 

Artikeln handlar om ett lagförslag som säger att det ska vara okej att märka varor med 

exempel  vis  ”10  procent  mindre  fett”  eller  ”25  procent  mindre  socker”  trots  att  man  tidigare  

har haft krav på en minskning på minst 30 procent innan man får skriva det på ens produkt. 

Denna fråga är något som delar EU där vissa tycker att man ska få göra det, med 

uppbackning av mat- och dryckesföretag, medan andra anser att det blir fel och vilseledande 

för konsumenterna. 

 

Artikeln tar upp temat fett och socker och kan kategoriseras som en artikel rörande mat som 

är  ”dålig”  för  människor.  Även  om  det  är  en  artikel  som  är  skriven  som  en  nyhetsartikel  kan  

man ana tendenser av debatt i artikeln. Den nämner de olika sidornas åsikter och låter 

läsaren själv ta ställning hur han eller hon ställer sig i frågan, även om den sidan som 

framhäver att förslaget är dåligt får lite mer utrymme. Det finns även en tydlig orsak-verkan 

modell där även om båda sidor vill befolkningen i EU väl med sina argument så finns det en 

stor risk att går förslaget igenom kan det bli mer komplicerat för konsumenter att välja mat 

som är hälsosam för en. 

 

Experterna i texten är två representanter från varsin sida i debatten, och det är deras 

argument som främst förklarar för läsarna vad lagförlaget innebär rent praktiskt för 

konsumenter. De nämner även att de har valt sina argument utifrån att de vill konsumenter 

väl, och vilket av förslagen som än väljs, så kommer det att väljas med utgångspunkt i 

medborgarnas hälsa. 
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Artikeln ”Müslitallriken- en  sockerbomb” (Aftonbladet 2012-10-23) handlar om den müsli 

som marknadsförs som hälsosam och bra för människor verkligen är så bra som det sägs. 

Texten baseras på att Anna Ottosson som är dietist, och som får agera expert i denna artikel, 

har testat olika sorters müsli för att betygsätta om de är bra eller ej. 

 

Det finns en faktaruta i texten där Ottosson ger tips på hur man hittar sin perfekta müsli. 

Tipsen är enkla att följa som läsare och det handlar inte endast om att hitta den mest 

hälsosamma müslin utan den måste även vara god och behaglig för den som äter den. Det 

finns även en bild på Ottosson där hon äter en skål med müsli med en varnande bildtext som 

säger att man ska akta sig eftersom müsli kanske inte är lika bra som man först tror. 

 

Artikeln behandlar mat som kan kategoriseras som  ”dålig”  och  ”ohälsosam”  för  människor.  

Detta trots att müsli förr sågs som något nyttigt och bra för folk. Det antas inte direkt något 

på ett undermedvetet plan, men det är tydligt att artikeln uppmuntrar till eget ansvar hos de 

som konsumerar müsli. Det är upp till varje person att själva se ifall müslin är nyttig eller ej, 

men självklart har de expertens tips att följa. 

 

Det finns ingen lista på vilken typ av  müsli  som  faktiskt  är  ”bra”  för  en  som  person  eller  

vilken  müsli  som  är  ”dålig”  för  en.  I  artikeln  skrivs  endast  att  många  av  de  müslisorter  som  

marknadsförs som nyttiga är mer godis än ett nyttigt inslag i frukosten. Återigen uppmuntras 

man som konsument att själv ta ansvar för att undersöka om ens müsli är hälsosam eller 

inte. Den främsta boven i artikeln är socker och det är det du främst bör undvika, enligt 

Ottossons expertis, om du vill ha en hälsosam frukost. 

  



33 
 

6. RESULTAT OCH SLUTDISKUSSION 

 

Vi har valt att presentera vårt resultat i en tabell utifrån de teman vi valt att presentera 

artiklarna under. 

 

 Sjukdomar ”Bra”  mat ”Dålig”  mat 

Antal artiklar från 

var tidning 

3 st Aftonbladet (A) 

1 st  SVD 

1 st Aftonbladet (A) 

1 st  SVD 

1 st Aftonbladet (A) 

1 st SVD 

Expert WHO (A), Forskare 

(A), Dietist och 

kiropraktor (A), 

forskare vid karolinska 

institutet (SVD) 

Matt Damon i rollen 

som filmstjärna och 

pappa (A), Ordförande i 

mjölkfrämjandet, 

etnolog och doktorand 

vid lunds universitet 

och över läkare och 

sektionschef på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus 

(SVD) 

Dietist (A), politiker 

från EU-parlamentet 

(SVD) 

Skillnader mellan 

Aftonbladet och 

SVD 

En tydlig skillnad här 

är att SVD skriver mer 

om vem experten är 

och vart den är 

verksam. Något som 

gör att källan verkar 

mer trovärdig. Medan 

Aftonbladet bara 

sätter en titel på sin 

expert, men går inte 

djupare in på om 

experten är relevant 

för artikeln eller inte. 

Här väljer SVD igen att 

skriva djupare om vilka 

experterna är och ge 

dem förtroende genom 

att nämna vart de är 

verksamma. 

Aftonbladet väljer 

däremot en filmstjärna 

som expert vilket kan 

locka läsare att vilja se 

vad han har att säga. 

Aftonbladets expert 

framställs på ett 

väldigt lättsamt sätt 

då hon leende testar 

olika müsli så läsarna 

förstår att ett test 

faktiskt har 

genomförts,  SVD’s  

experter däremot 

skapas en mer distans 

till då de endast är 

nämnda vid namn och 

med sina uttalanden. 
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Varför ser egentligen texten ut som den gör och varför använder man experter i sin text? 

Som nämns under 1.1 så är det inte avsändaren som avgör ifall en artikel är trovärdig utan 

det är mottagaren. Även om massmedia har en stor makt när det gäller förmedlandet av 

kunskap så krävs det för att artiklar ska få trovärdighet att den som är avsändaren för ett 

budskap har stor kunskap i det som sägs, gärna mer än vad läsarna har. Att använda sig av 

experter som har genomfört olika typer av forskning eller som Matt Damon som fått sina 

barn att älska broccoli innebär att ens artikel ökar i trovärdighet då experterna innehar 

kunskap i ämnet. Hade man valt att utesluta experter ut artiklarna tror vi att trovärdigheten 

hade  sjunkit  då  artikeln  hade  saknat  ”bevis”  på  att  det  som  skrivs  är  sant. 

 

I början av vår c-uppsats trodde vi att vi skulle analysera experter inom en hälsodiskurs som 

råder i vårt västerländska samhälle. Men efter genomförd analys och med utgångspunkt i vår 

teori utökade vi vårt fokus till att inkludera andra aspekter som tidningar använder sig av för 

att  skapa  trovärdighet  för  den  ”fakta”  de  har  i  sina  nyheter. Om man ser på expertdiskursen 

utifrån diskurs som språkuttryck kan man tydligt se hur media använder sig av ett språk som 

gör att experterna hamnar på en maktposition där de får trovärdighet. De nämns vid titlar 

som visar på att de har utbildning relaterat till ämnet, och inte en gång ifrågasätts det ifall 

deras titlar verkligen ger dem expertkunnande i just det ämnet de behandlar. Som 

exempelvis i ”Maten  du  ska  äta  för  att  få bra  syn”  där  journalisten  har  valt  att  använda  en  

legitimerad dietist och kiropraktor som expert, och inte en ögonläkare eller någon som 

forskar om oftalmologi. Däremot  använder  journalisten  ord  som  ”legitimerad”  och  ”dietist”  

för att visa på att denna expert är en person som har utbildning och kunskap som kan 

relateras till mat, och det är just i mat vi kan hitta den vitamin som gör att vi får bättre syn. 

 

Dessa språkuttryck och ordval som journalisten väljer att använda sig av bidrar även till den 

rådande hegemonin i samhället att experter är några som faktiskt är sakkunniga inom ett 

visst ämne och de kan mer än läsarna om just det de uttalar sig om. Det betyder att experter 

som redan är en maktstruktur reproduceras genom att tidningar får sina läsare att handla 

utifrån experternas uttalanden och får dem att tänka att det som experterna säger måste 

vara sant. Experterna kommer med fakta som ger belägg för deras uttalanden, och det är 

ofta fakta som kan vara svår att själv undersöka som läsare. Dessa fakta innebär också att 
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experternas trovärdighet stärks då det är just fakta som bidrar till att man kan kontrollera 

människors tankar (jfr Petersson & Carlberg 1990:14). 

 

Artiklarna använder sig även av formuleringar som får läsaren att känna att experterna vill 

dem väl. De tar upp vilken mat som kan hjälpa dig att förbättra din hälsa och vilken mat som 

gör den sämre. Experterna ger även tips för hur man som läsare enkelt i sitt vardagsliv kan 

följa de riktlinjer som experterna ger. Samtidigt lägger de ofta ett stort ansvar på läsaren att 

själv ska veta vad som passar just henne och hur man hittar det, med hjälp av tips från 

experterna. 

 

Ser man expertdiskursen som en diskurs med institutionell kunskapsproduktion kan man 

tydligt se hur experterna använder sig av ett språk som blir relevant för den hälsoinstitution 

som många av experterna är verksamma inom. De benämns med titlar som ger status inom 

den aktuella institutionen. Det skapas även en trovärdighet genom att använda sig av 

experter från olika typer av institutioner, vare sig det är från media eller hälsovården, d man 

anser  att  den  kunskap  de  besitter  ökar  även  ”sanningen”  i  de  uttalanden  som  skrivs.  

 

Vi kunde se några skillnader i respektive tidnings användande av källor. Båda använder sig av 

så kallade  ”elitkällor”  (Strömbäck  2004:56-57), men skillnaden är att i SVD är journalisten 

noga med att även ta med vilken organisation eller institut som den aktuelle experten är 

verksam vid. Dessa källor är även oftast väldigt högt uppsatta inom sina områden. I 

aftonbladet beskrivs endast experten med sin arbetstitel, utan att nämna institut eller 

organisation, för att bevisa att denne besitter en utbildning, men om personen i sig i själva 

verket dagligen arbetar som detta framgår inte. Anledningen till detta tror vi kan bero på att 

Aftonbladet är en kvällstidning vars ekonomi till största delen drivs av att sälja lösblad. Detta 

är något som vi tror kan påverka journalistens val av källor och experter. SVD är däremot en 

tidning vars ekonomi till större delen går ut av att ha prenumeranter, vilket vi tror ökar 

kravet för att ha en större seriositet. 
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6.1 Förslag till framtida forskning 

 

I framtiden skulle det vara intressant att även se till mottagaren, hur denna reagerar på olika 

slags expertis. Att göra en undersökning där två testgrupper får ta del av samma tema men 

två olika experter ger två olika fakta till de olika grupperna för att sedantesta om 

testpersonerna ställer sig kritiska till informationen eller om de väljer att lita på den så 

kallade experten. Testa vart gränsen  går  för  hur  mycket  det  går  att  ”lura”  människan  med  

olika knep, och vilka knep som i så fall är de mest effektiva.  
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