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Sammanfattning 
 

I denna uppsats analyseras fyra olika artiklar från gymkedjan SATS egen tidning, SATS Magazine. 

Syftet är att undersöka vilken modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den ideala läsare som 

skribenten tillägnar texten till, det är den identitet som läsaren blir erbjuden i en text och den som 

skribenten föreställer sig. Med hjälp av den systemisk-funktionella grammatiken samt kritisk 

diskursanalys är syftet att med en kvalitativ metod undersöka vilka krav gällande träning som ställs på 

modelläsaren, och hur detta bidrar till hur modelläsaren konstrueras. Den interpersonella betydelsen 

kommer att beröra språkhandlingar, modalitet, tilltal och värdeladdade ord. Den ideationella betydelsen 

är något avgränsad och kommer endast att fokusera på vilka ideationella processer som förekommer i 

texterna.  

 

Resultatet av den interpersonella analysen visar att kravställandet på modelläsaren är högt men att det i 

många fall realiseras genom råd. Läsaren görs delaktig i texten vilket skapar närhet mellan avsändaren 

och modelläsaren. Den ideationella analysen visar att det främst förekommer materiella och relationella 

processer, där de materiella visar att modelläsaren är aktiv och positivt inställd till att träna medan de 

relationella i flera fall används för att realisera uppmaningar. Diskursanalysen visar att artiklarna 

förutom hälso- och träningsdiskurser även innehåller en medicinsk samt en kommersiell diskurs. 
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1. Inledning och bakgrund 

I dagens samhälle läggs stor vikt vid att vi ska vara hälsosamma, dock kan balansen vara svår att hitta 

kring vad som är lagom. Debatten om hälso- och träningsideal är omstridd då det finns många skilda 

åsikter om vad som är bra och inte, och även kring vem som har rätt att uttala sig. Däremot verkar det 

vara svårt att argumentera mot att god hälsa inte är viktigt och en central faktor till ett långt liv. 

 

Cederström och Spicer (2015) redogör för det så kallade Wellnessyndromet, som syftar till att vi 

människor både försöker och behöver leva upp till det hälsosamma ideal som skapas på grund av vårt 

samhälle. Detta skapar i sin tur ångest och skuldkänslor eftersom det idag inte anses vara ett val att vara 

hälsosam, utan att det snarare uppfattas vara ett moraliskt krav som vi förväntas följa (Cederström & 

Spicer, 2015:13f). 

 

I en studie gjord av Willis och Knobloch-Westerwick (2014) konstateras att begreppet hälsa inte främst 

associeras med välmående, utan att fokus istället ligger på yttre faktorer, som kroppsideal och utseende. 

Undersökningen fokuserade på hur amerikanska hälso- och fitnessmagasin porträtterar kroppsbyggning 

och viktminskning för kvinnor, där resultatet visade att artiklar om de ämnena får stort utrymme trots att 

de råd som gavs inte alltid stämde överens med sjukvårdens rekommenderade råd. (Willis & Knobloch-

Westerwick, 2014:323,330). 

 

På sociala medier kan vem som helst bli expert genom att dela med sig av sina bästa tränings- och 

diettips. Bara de senaste åren har trenden exploderat och för den som är intresserad finns det oändliga 

mängder inspiration och tips att ta del av genom både sociala medier och tidningar. Detta är något som 

skapar varierade åsikter kring vad som är rätt och fel. De individer som väljer att dela med sig av sin 

träning för sin egen skull kan antas motivera sig själva genom det. Däremot går det även att argumentera 

för att detta skapar en ohälsosam hälsohets där träning handlar mer om status än något man väljer att 

göra för sin egen hälsa.  

 

Även tidningar är fyllda med inspirationsartiklar där läsaren kan ta del av expertråd om hur man 

snabbast går ner i vikt och hur man tränar på bästa sätt. SATS Magazine är en digital inspirationstidning 

som ges ut av gymkedjan SATS. Artiklarna publiceras i form av blogginlägg och berör främst ämnen 

inom hälsa och träning. Vid skapandet av artiklarna utgår avsändaren från artikelns primära målgrupp, 

och skapar därefter texterna efter en idé om hur och vad de vill att läsaren ska vara, med syftet att skapa 
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ett behov hos denna. Den identitet som läsaren blir tilldelad går att definiera som textens modelläsare 

(Björkvall, 2003:26).  

2. Syfte & frågeställningar  

Denna uppsats strävar efter att fylla den forskningslucka som finns inom hur modelläsare konstrueras 

inom hälsa och träning. Studien kommer därmed att analysera fyra olika artiklar från SATS Magazine, 

med syftet att undersöka hur modelläsaren konstrueras samt vem denne är. Analysen kommer att ta 

avstamp i relevant språkvetenskaplig forskning och utgå från den systemisk-funktionella grammatiken 

samt kritisk diskursanalys, för att kunna besvara följande frågeställningar:  

 

1. Vilka modelläsare konstrueras i artiklarna?  

2. Vilka krav gällande träning ställs på modelläsaren? 

3. Vilka diskurser är framträdande vid konstruktionen av modelläsaren? 
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3. Tidigare forskning  

Avsnittet kommer att redogöra för en del av den tidigare forskning som framförallt berör konstruktionen 

av modelläsare, inom olika genrer. Forskningsöversikten kommer även att presentera Einar Korpus 

avhandling om reklam då den har relevans för den här studiens analys och resultat. 

 
3.1 Forskning om modelläsare 

Begreppet modelläsare introducerades inom det svenska forskningsväsendet i början av 2000-talet 

genom Anders Björkvalls (2003) avhandling Svensk reklam och dess modelläsare. Björkvall (2003) 

undersöker konstruktionen av modelläsare i svenska reklamannonser. Materialet består av annonser från 

tidningar med olika målgrupper, där det redan innan analysen fanns ett antagande om att modelläsaren 

kommer att skilja sig beroende vem målgruppen är. Björkvall menar att modelläsaren skapas med ett 

behov av det som reklamen marknadsför (Björkvall, 2003:39f). Studien har en diskurskritisk 

utgångspunkt och utgår även från den systemisk-funktionella lingvistiken.  Med hjälp av den 

ideationella och interpersonella analysen undersöks bland annat modalitet, attityder, handlingar och 

tillstånd i både text och bild (Björkvall, 2003:53f).  

 

Studiens resultat visar att en viktig del av konstruktionen av modelläsare är att vara identitetsskapande, 

det vill säga att skapa en identitet som konsumenterna kan se sig själva i, men även se till vem 

modelläsaren vill vara (Björkvall, 2003:175). Annonserna som har analyserats innehåller olika diskurser 

beroende på vilket kön målgruppen har. I reklamer riktade till män finns diskurser som syftar till 

självförverkligande genom framgångsrik handlingskraft och ledarskap. De annonser som är riktade till 

kvinnor framhäver istället ett stort fokus på utseende och kroppsmedvetenhet. Dessutom tenderar reklam 

till kvinnor ofta att sälja in produkten som en lösning på ett problem, där modelläsaren antas vara 

misslyckad. Män lyfts däremot fram som att de redan är framgångsrika och kompetenta Produkterna 

som marknadsförs kan snarare underlätta för att bibehålla eller öka framgång och kompetens (Björkvall, 

2003:155f). Enligt studien finns ofta en tydlig koppling mellan senmodern konsumentkultur och 

identitetsskapande strategier (Björkvall, 2003:166).  

 

Denna studie kommer att utgå från Björkvalls definition av modelläsare, och är även inspirerad av 

Björkvalls metod. Däremot avgränsas studien till att inte göra en multimodal analys utan kommer endast 

att fokusera på det skrivna ordet. Björkvalls studie är även en stor tillgång för att kunna tolka och 

diskutera denna studies resultat. 
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Larsson Ekman (2013) har i sin masteruppsats Modelläsare i svensk resereklam gjort en studie av hur 

modelläsare konstrueras i resereklam, och har undersökt detta i annonser, kataloger och i resebolags 

Facebookgrupper. Studien utgår bland annat från den systemisk-funktionella grammatiken då Larsson 

Ekman både gör en ideationell och interpersonell analys. Hon undersöker även materialets 

intertextualitet samt presuppositioner, det vill säga vilka uppfattningar modelläsaren förväntas acceptera 

och sympatiseras med (Larsson Ekman, 2013:12f, 17). Ett av resultaten visar att det direkta läsartilltalet 

bidrar till att skapa närhet i relationen mellan avsändaren och läsaren och att läsaren med hjälp av det 

tilldelas en identitet. Det visar även att du-tilltalet inte gör någon skillnad mellan modelläsaren och den 

empiriska läsaren, vilket bidrar till att den empiriska läsaren kan identifiera sig med den konstruerade 

modelläsaren. Gällande kravställandet på läsaren visar en del av analysen att avsändaren till stor del 

försöker undvika övertalning, vilket exempelvis det modala verbet måste visar på (Larsson Ekman, 

2013: 65). 

 

Karin Helgesson (2011a) undersöker i sin avhandling Platsannonsen i tiden orubricerade platsannonser 

och hur de har förändrats mellan åren 1955–2005. Genom att analysera material över tid är vill hon ta 

reda på om och i så fall hur samhälleliga förändringar kan kopplas samman med de eventuella skillnader 

och förändringar som har uppstått inom kategorin platsannonser. Hon analyserar bland annat hur bilden 

av den ideala arbetssökande samt bilden av arbetsgivaren konstrueras i annonserna, och kopplar därefter 

sina resultat till förändringar i samhället. De aspekter som är i fokus är annonsernas textutformning, 

visuella förändringar samt den övergripande uppbyggnaden av annonserna (Helgesson, 2011a:2f). För 

att ta reda på hur den ideala arbetssökande konstrueras undersöker Helgesson vilka egenskaper som 

oftast efterfrågas samt vilket kön och ålder den ideala sökanden har. Hon har även undersökt hur det 

direkta läsartilltalet påverkar relationen mellan arbetsgivare och arbetssökande, och hur det tillsammans 

med olika grammatiska sätt att formulera kravställande på bidrar till att konstruera den ideala sökanden. 

Resultat från studien visar att arbetsgivaren tillskriver den ideala arbetssökanden egenskaper genom 

användningen av du, och att modaliteteten som används ofta har högre grad vilket visar på en ojämlik 

relation mellan arbetsgivaren och den ideala sökande (Helgesson, 2011a:242, 248, 314).  

 

Baserat på samma material genomförde Helgesson (2011b) en mindre undersökning då hon under 

arbetet med avhandlingen insåg att platsannonserna använde olika språkliga verktyg för kravställande 

och att hon inte hade tillräckliga verktyg för att kunna analysera och förklara dessa. Därför syftar denna 

undersökning till att se om den systemisk-funktionella grammatikens redskap kan användas för att 

analysera interpersonella grammatiska metaforer samt modalitet (Helgesson, 2011b:127). Helgesson 

(2011b:133) analyserar både subjektiva, kongruenta och objektiva modalitetsmetaforer och menar att 
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sändaren kan variera sin närvaro som kravställare genom att antingen tydligt vara synlig som 

kravställare genom subjektiva modalitetsmetaforer, men också mindre synligt med hjälp av en objektiv 

modalitetsmetafor. I hennes material realiseras majoriteten av modaliteten som subjektiva 

modalitetsmetaforer (2011b:123). En annan slutsats som Helgesson (2011b:137) kommer fram till är att 

den interpersonella metafunktionens verktyg för analysen är givande, men att de behöver kompletteras 

av exempelvis den ideationella grammatiken.   

 

Trots att det finns skillnader i både val av material och ämne mellan denna studie och Larsson Ekmans 

(2013) och Helgessons (2011) studier finns det inspiration att hämta från båda deras studier. Metoden 

för denna studie inspirerades exempelvis från Helgessons, då den ideationella analysen i den här studien 

inte endast syftar till att tyda konstruktionen av modelläsare utan också för att undersöka om 

kravställandet även sker med hjälp av ideationella processer. Dessutom finns det många av både 

Helgessons och Larsson Ekmans resultat som är till hjälp för att kunna tolka och analysera den här 

studiens resultat.   

 

3.2 Forskning om reklamspråk   

Einar Korpus (2008) studerar i sin avhandling Reklamiska svenska annonser och deras uppbyggnad. 

Korpus använder en språkvetenskaplig utgångspunkt för att analysera reklamspråk där studien utgår från 

två syften. Det ena handlar om att undersöka annonsers uppbyggnad och språkliga struktur, medan det 

andra är att undersöka hur dessa har förändrats över tid. Resultatet visar bland annat att uppmaningar 

och du-tilltal i samtalsliknande situationer gör att läsaren blir involverad i skapandet av annonsens 

budskap (Korpus, 2008:181). Korpus (2008:153) menar att det direkta läsartilltalet kan hjälpa till att 

skapa en relation mellan läsaren och avsändaren. Annonser behöver dra till sig uppmärksamhet och 

detta är en metod för att skapa kontakt, vilket verbalt tar sig uttryck i andra personens pronomen, direkta 

frågor och uppmaningar i imperativ. Annonsers avsändare benämner sig i normalfallet som ”vi”, vilket 

är ett pronomen som kan användas som innefattande eller uteslutande, däremot understryker Korpus 

(2008:154) att det för avsändaren även är viktigt att nämna sitt och/eller produktens namn. Precis som 

att Korpus menar att det direkta läsartilltalet skapar en personlig relation i annonser, har det även samma 

effekt för artiklarna i den här studien. Det är också intressant att många av de reklamtypiska dragen även 

går att hitta i SATS Magazine, eftersom det tyder på att artiklarna förhåller sig till en kommersiell 

diskurs, trots att det inte är explicit reklam.  
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4. Teori 

Analysen utgår från ett teoretiskt ramverk som utgörs av Michael Hallidays systemisk-funktionella 

grammatik (SFG), samt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA). Studien utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv då det finns ett antagande om att konstruktionen av modelläsare utgår 

från olika normer som bygger på samhälleliga och sociala överenskommelser, som med hjälp av CDA 

kan blottläggas. Kombinationen mellan CDA och SFG gör det möjligt att belysa relationen mellan 

texterna och de samhälleliga strukturerna. Analysen utgår även från Björkvalls definition av 

modelläsare. I följande avsnitt kommer de olika teorierna att presenteras med en översiktlig genomgång, 

en mer ingående och fördjupad redogörelse för hur de analytiska redskapen används finnes i Avsnitt 5 - 

Metod.   

 

4.1 Kritisk diskursanalys  

En kritisk diskursanalys (CDA) ”syftar till att blottlägga de diskurser som annars inte skulle vara 

synliga” (Hornscheidt & Landqvist, 2014:89). Maktperspektivet blir med en sådan utgångspunkt central 

och undersökningen fokuserar då på hur makt tar sig i uttryck på mer diskreta sätt som inte är uppenbara 

(ibid.). Winther Jørgensen och Phillips (2000:66) menar att CDA fokuserar på att skapa metoder och 

teorier för att kunna problematisera och diskutera relationerna som skapas mellan den diskursiva och 

sociala praktiken. Det finns olika inriktningar och betydelser kring vad CDA innebär, och Winter 

Jørgensen och Phillips (ibid.) beskriver både CDA som en bredare inriktning som saknar enlighet till 

vad som faktiskt hör till, men det beskriver även Norman Fairclough egna angreppssätt. Gemensamt för 

CDA finns ett antal metoder och teorier för att systematiskt kunna tolka och redogöra för relationer 

mellan språket och den sociala praktiken. Det primära fokuset handlar om på vilket sätt social ordning 

och social förändring bibehålls genom sociala praktiker, det vill säga hur våra identiteter, relationer och 

sociala verkligheter konstrueras med hjälp av språket. Den kritiska diskursanalysen sätter varje enskild 

kommunikativ händelse eller instans av språkbruk i förhållande till en större och övergripande diskurs 

och analyserar den (ibid.).  

 

Fairclough menar att en diskurs är en del av en social praktik som producerar sociala relationer, 

exempelvis maktförhållanden, som i sin tur formas av andra sociala praktiker och relationer (Fairclough, 

1992:65f). Diskursanalysens fokus ska vara på två olika plan, den kommunikativa händelsen, 

exempelvis en artikel, och på diskursordningen (”summan av de diskurstyper som används inom en 

social institution eller en social domän”). Inom en diskursordning finns det olika diskursiva praktiker, en 
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tidningsartikel kan till exempel innehålla andra diskurser som inte är lika explicita (Fairclough, 

1992:56–58).  

 

Faircloughs teorier bygger på att språkanvändning går att analysera utifrån en tredimensionell modell 

(se figur 1) som innehåller text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough, 1992:62). Den textuella 

nivån innebär en analys av textstrukturer, som till exempel grammatik och meningsuppbyggnad. De 

textuella valen som görs bidrar till att skapa förståelse och betydelse för texten, som bygger på sociala 

diskurser (Fairclough, 1992:75). Den diskursiva praktiken samspelar med den textuella genom att den 

kopplar ihop texten med sitt sammanhang, det vill säga i vilket sammanhang texten produceras, 

distribueras och konsumeras, vilka redan existerande diskurser och genrer som texten bygger vidare på 

(Fairclough, 1992:78–80). Den diskursiva praktiken förmedlar relationen mellan den textuella nivån och 

den sociala praktikens nivå eftersom det är inom den som människor använder språket för att konsumera 

och producera texten. I och med detta blir det möjligt att tyda vilka sociala strukturer som är med och 

(re)producerar samhälleliga normer och därmed blottlägga vilka grupper i samhället som exkluderas 

från normerna och vilka maktstrukturer som finns i texten (Fairclough, 1992:86–89).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur.1 Fairclough tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:74)  
 
4.1.1 Fem gemensamma drag för kritisk diskursanalys  
Som tidigare konstaterats råder oenigheter kring vad som ingår i den mer övergripande kritiska 

diskursanalysen. Winther Jørgensen och Phillips (2000:67) menar att det finns fem gemensamma drag 

som har kommit att bli ett ramverk för kritisk diskursanalys i allmänhet. Det första draget syftar till att 

”sociala och kulturella fenomen har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär” där språket samverkar med 

sociala processer. Den diskursiva praktik som bidrar till att bilda våra relationer och sociala verklighet 
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uppkommer med hjälp av vår kommunikation. Det andra draget handlar om att ”diskurs är både 

konstituerande och konstituerad” vilket innebär att diskurser hjälper till att forma och omforma sociala 

praktiker, samtidigt som de också speglar dessa. ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala 

sammanhanget” är det tredje draget som menar att CDA grundar sig i en lingvistisk textanalys av 

språkbruket. Det fjärde draget syftar till att diskurser har en ideologisk funktion och bör därav innefatta 

en maktanalys. Syftet är att kartlägga och blotta ojämlika maktförhållanden för att kunna förändra dem. 

Det femte och sista gemensamma draget är att forskning inom CDA ska användas för att uppnå social 

förändring och för att blottlägga upprätthållande av eventuella skeva maktförhållanden (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000:68–70).  

 

I denna studie kommer de fem ovan nämnda dragen att användas som utgångspunkt för att undersöka 

hur konstruktionen av modelläsare skapas. Främst utgår analysen från de tre första gemensamma dragen 

eftersom det huvudsakliga syftet inte är att blottlägga maktförhållanden, utan snarare se hur textens 

egenskaper samspelar med den diskursiva och sociala praktiken för att kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

 

4.2 Socialkonstruktivism  

Synsättet socialkonstruktivism menar Hornscheidt och Landqvist (2014:23) handlar om samspelet 

mellan hur språk används i olika situationer och därmed relaterar till vår verklighetsuppfattning. Till 

skillnad från ett essentialistiskt synsätt som anser att det existerar naturgivna kategorier som ska tas för 

givna, handlar det konstruktivistiska synsättet om att allt är en del av en process och att inga kategorier 

ska eller kan tas för givna. På grund av sociala överenskommelser ser vi ofta saker som naturliga, det 

görs som en del i hur vi skapar mening och gemenskap med hjälp av organisering av våra liv. Dock är 

det viktigt att påpeka att konstruktivismen inte utspelar sig på individnivå utan sker inom sociala 

sammanhang, institutioner, sociala gemenskaper och inom maktförhållanden. Maktaspekten fokuserar 

på vem eller vilka som sätter normer och avgör vad som är diskriminerande och inte, och vems röst som 

får göras hörd (Hornscheidt & Landqvist, 2014:24–27). I denna studie syftar det socialkonstruktivistiska 

synsättet till att undersöka relationen som skapas mellan avsändaren och mottagaren med hjälp av 

språket.  

 

4.3 Systemisk-funktionell grammatik  

Systemisk-funktionell grammatik (SFG) bygger på teorier skapade av språkvetaren Michael Halliday och 

har sin utgångspunkt i att språket har förmåga att skapa betydelse i kommunikationen mellan människor 
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(Holmberg & Karlsson, 2013:18). Vid en analys enligt SFG läggs inget fokus på form utan det är endast 

språkbruk och kontext som utgör ramarna för grammatiken. Analyserna visar hur språket skapar 

relationer mellan människor och även vilka föreställningar som finns i världen runt omkring oss 

(Holmberg & Karlsson, 2013:10–12). I grammatikmodellen delas språket upp i olika skikt, 

lexikogrammatiken, betydelsen, kontexten och de fysiska uttrycken. Tvärs igenom skikten finns tre olika 

metafunktioner som inom SFG benämns för den ideationella metafunktionen, den interpersonella 

metafunktionen och den textuella metafunktionen, se figur 2.  

 

 
 

 Figur 2. Skikten och metafunktionerna inom SFG (Holmberg et al. (2019:10) 

 

Halliday och Matthiessen (1999) förklarar den ideationella metafunktionen och menar att ”vi formar och 

tolkar våra erfarenheter i olika enheter som delvis formas av språket” (se Karlsson, 2019:21). 

Händelseförlopp kan uppfattas i form av olika figurer, och dessa får sina språkliga uttryck när de 

kombineras med deltagare, processer och omständigheter. Kombinationen av flera figurer skapar 

sekvenser som i sin tur motsvaras av ett språkligt satskomplex. Satserna tillsammans med relationerna 

mellan satserna skapar den ideationella metafunktionen. Enligt Halliday och Matthiessen (1999) utgörs 

den ideationella metafunktionen av två aspekter, en pragmatisk och en syntagmatisk. Den pragmatiska 

aspekten innebär att olika fenomen sorteras som processer, som antingen kan vara en yttre eller inre 

förändring. Den syntagmatiska aspekten syftar till vilka deltagare den inre (upplevare/fenomen) eller 

den yttre (aktör/mål) processen har. Den ideationella grammatiken består kort sagt av ett klassificerande 

system som genom realiseringar relaterar ideationella betydelser (se Karlsson, 2019:21).  

 

Holmberg (2019:97) menar att den interpersonella metafunktionen ”handlar om hur vi med hjälp av 

språket kan möjliggöra interaktion mellan människor i text och samtal”. Genom det kan skribenten 

skapa en identitet och uttrycka status, men också avgöra distansen till läsaren. Till skillnad från den 
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ideationella metafunktionen genomförs den interpersonella analysen dubbelt på en sats. Holmberg 

(ibid.) redogör för att den semantiska frågan om vilken språkhandling som realiseras blir besvarad, men 

att analysen även svarar på den lexikogrammatiska frågan om hur det sker. En interpersonell analys 

genomförs genom att man undersöker vilka språkhandlingar som används, och vilka relationer det 

skapar. Den textuella metafunktionen skiljer sig från de andra genom att den ensam inte utgör någon 

särskild betydelse, utan att textuella betydelser skapas med hjälp av andra betydelser (Holmberg & 

Karlsson, 2013:143). De handlar om hur olika uttryck i form av satser och språkhandlingar förhåller sig 

till varandra. I det textuella systemet förbinds och organiseras informationsflödet i tema och rema, där 

tema är utgångspunkten för yttrandet medan rema är ny information (Holmberg & Karlsson, 2013:143f).  

 

4.4 Modelläsare  

Björkvall (2003) beskriver modelläsare och menar att avsändaren alltid har en bild av vem läsaren är när 

en text skapas, och kan därför rikta och skapa texten mot den antagna läsaren. Till skillnad från den 

empiriska läsaren, som är den faktiska läsaren, är modelläsaren någon som kan tolkas som en ”abstrakt 

instans” som skapas i texten (Björkvall 2003:25f). Det är alltså viktigt att understryka att modelläsaren 

inte är en existerande person utan en sammansättning av olika roller, vilket kan ge en allsidig och 

motsägelsefull bild av läsaren. Björkvall förklarar att modelläsaren även kan förstås som ”en mer eller 

mindre komplett identitet som erbjuds i texten” (2003:7) och att det är något som ofta dras nytta av i 

reklamtexter. I reklam konstrueras en modelläsare som behöver det som reklamen beskriver och genom 

det kan läsaren känna ett behov som den egentligen inte har (Björkvall, 2003:26)  

Genom den här typen av strategi har texter makt att påverka läsaren, vilket därmed kan leda till att de 

påverkar den värld vi lever. Texters olika budskap syftar ofta till att få läsaren att göra något och 

avsändaren kan i många fall vara medvetna om makten den har, men det är också möjligt att påverkan 

sker omedvetet. 

5. Metod  

Detta avsnitt kommer att redogöra för de metoder som analysen utgår från. Avsnittet inleder med att 

presentera den systemisk-funktionella grammatiken och de redskap som används, och därefter 

presenteras även det tillvägagångssätt som den kritiska diskursanalysen utgår från.  

5.1 Systemisk-funktionell grammatik  

Denna studie kommer främst att fokusera på den interpersonella metafunktionen, som visar vilken 

relation som avsändaren skapar med läsaren och vilka krav som därmed ställs på denne. Den 

interpersonella betydelsen undersöks genom en analys av språkhandlingar, modalitet och tilltal. För att 
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komplettera den interpersonella analysen kommer även ideationella processer att analyseras då de bidrar 

till att ge en bild av modelläsaren och dennes roller. Den textuella metafunktionen kommer att 

utelämnas då intresset och syftet med den här studien inte rör den lexikogrammatiska nivån.  

 

5.1.1 Språkhandlingar, modalitet och tilltal   

Inom den systemisk-funktionella grammatiken finns det fyra kategorier av språkhandlingar, dessa 

kategoriseras efter talarrollen och språkhandlingens utbyte. Talarrollen kan antingen vara givande eller 

krävande, och utbytet kan vara i form av varor och tjänster, eller information. Den interpersonella 

betydelsen skapas utifrån relationen mellan talarrollen och språkhandlingens utbyte (se figur 3), som 

vidare kan kategoriseras enligt de fyra olika språkhandlingarna: påstående, erbjudande, fråga och 

uppmaning (Holmberg, 2019:98f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Språkhandlingarnas förutsättningar (Holmberg & Karlsson, 2013:34)  

 

Med en språkhandling finns även en inbyggd förväntan om att respons ska ges. Vid ett påstående 

förväntas den tilltalade exempelvis att besvara påståendet genom att antingen bekräfta eller ifrågasätta 

det som sägs. Ställer talaren en fråga förväntas även ett svar (Holmberg & Karlsson, 2013:35f). Det 

finns både förväntade och alternativa responsdrag, figur 4 beskriver sambandet som finns mellan 

språkhandlingar och responsdrag. 
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Figur 4: Språkhandlingar med förväntade och alternativa responsdrag (Holmberg & Karlsson, 

2013:36).  

 

En interpersonell grammatisk metafor skapas när en språkhandling får en annan betydelse än namnet 

den bär, det betyder att språkhandlingens funktion är en annan än vad den har till formen (Holmberg, 

2019:103). Exempelvis visar ”Det är en bra anledning att få in lite träning varje dag!” en inkongruent 

språkhandling som till formen är ett påstående men där funktionen är en uppmaning. Språkhandlingar 

som har samma form och funktion benämns som kongruent (Holmberg, 2019:103). Påståendet ” Studien 

visar att medlemmar på SATS är mer aktiva än de som inte är medlemmar.” har också funktionen av ett 

påstående och kategoriseras därför som en kongruent språkhandling.   

 

Med hjälp av modalitet och modala verb som till exempel vill, kan, ska eller med hjälp av satsadverbial 

som gärna, helst och förstås kanske kan språkhandlingars betydelse förskjutas, och de kan analyseras på 

någon av dessa fyra skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Skalorna kan sedan delas in 

i tre olika grader: låg, medelhög och hög grad. Vilken typ av modalitet en sats har får stor betydelse för 

satsens interaktionella potential. Skalorna sannolikhet och vanlighet används främst vid utbyte av 

information, eftersom de ”öppnar för en förhandling om att flera alternativa utsagor kan vara giltiga”. 

Vid utbyte av varor och tjänster används främst skalorna förpliktelse och villighet, som istället öppnar 

upp för fler alternativa handlingar (Holmberg, 2019:105f).  

 

Som ovan nämnt kan modalitet realiseras på tre olika sätt. De kan vara kongruenta eller realiseras med 

hjälp av en modalitetsmetafor. Denna kan framhäva kravställaren och därmed vara subjektiv, men kan 

också vara objektiv och dölja kravställaren (Helgesson, 2011b:128). Se exempel: 

  

(1) Kongruent modalitet: Signalerar modalitet direkt i satsen. 

Exempel: På SATS vill vi fokusera på det vi vet…  
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(2) Subjektiv modalitetsmetafor: ”Modaliteten flyttas till en anförande sats där subjektet bär 

modaliteten” (Helgesson, 2011b:128).  

Exempel: Genom att göra smarta val i vardagen kan du minimera…  

(3) Objektiv modalitetsmetafor: Modaliteten framställs som ett faktum då den placeras i en inbäddad 

sats med det neutrala subjektet det. Den här typen av modalitetsmetafor samspelar ofta med en 

relationell process (Helgesson, 2011b:128).  

Exempel: Det är en bra anledning att få in lite träning varje dag! 

 

Genom att analysera vilket tilltal avsändaren använder kan kravställandet konstateras eftersom nivån av 

kravställande kan variera beroende på vilket subjekt som används. Hellspong och Ledin (1997:179) 

belyser att ”närhet och distans är en viktig dimension i den sociala ramen”. De menar att avsändaren 

med hjälp av direkt läsartilltal kan dra in läsaren i texten. Läsaren tilldelas genom det en identitet och 

placeras i en passande mottagarroll för reklamens syfte. Gemensamt för de flesta reklamtexter är tilltalet 

en bidragande faktor till att förtroende och förtrolighet skapas mellan avsändaren och mottagaren (Ledin 

& Hellspong, 1997:173).  

5.1.2 Processer  

Inom den ideationella metafunktionen finns transitivitetssystemet, som har till uppgift att kartlägga 

processer och deltagare inom den ideationella textanalysen. Transitivitetssystemet innehåller fyra olika 

processtyper: materiella, verbala, mentala och relationella (Karlsson, 2019:22). Varje process utgörs av 

en processkärna, som oftast består av ett verb. Det innebär att processen skapas utifrån vilken 

processkärna satsen har (Holmberg & Karlsson, 2013:76). Materiella processer realiseras av att en 

handling utförs eller att något yttre händer, medan de mentala processerna handlar om att inre 

förändringar sker, att någon upplever något (Holmberg & Karlsson, 2013:80, 85). Den tredje 

processtypen är den relationella, som beskriver tillstånd och relationer med mer diffusa och abstrakta 

riktningar, och den verbala processtypen som är den fjärde handlar om att något kommuniceras fysiskt, 

eller symboliskt med hjälp av skrift (Holmberg & Karlsson, 2013:89, 94). I figur 5 presenteras olika 

exempel på de olika ideationella processerna.  
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Figur 5: Tabell över ideationella processtyper  

 

I sin studie där Helgesson (2011b:134) analyserar kravställandet i platsannonser redogör hon för att det i 

hennes fall inte räckte att analysera modalitet för att uttrycka kravställande. Efter analysen insåg hon att 

även andra språkliga resurser används för att ställa krav i de undersöka platsannonserna, bland annat 

med hjälp av ideationella processer. Därför krävs även en ideationell analys för att ge en mer 

heltäckande bild över kravställandet. Dessutom används de ideationella processerna för att avslöja vilka 

roller som konstrueras för modelläsaren (Larsson Ekman, 2013:12). Analysen av de ideationella 

processerna i denna studie syftar därför till att undersöka vilka roller som konstrueras för modelläsaren, 

samt ifall även dem har funktionen av att vara kravställande. 

 

5.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Med hjälp av Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys kommer den här studien att undersöka den 

diskursiva och sociala praktiken och hur de samspelar med den textuella nivån, som analyseras enligt 

SFG. Genom att göra en detaljerad och ingående analys av textens egenskaper är det möjligt att 

blottlägga hur texterna förverkligar diskurserna. Den diskursiva analysen syftar till att undersöka hur 

textskaparna bygger vidare på redan befintliga diskurser, vilket kallas för intertextualitet (Fairclough, 

1992:102).  

 

Denna studie analyserar artiklarnas intertextualitet med hjälp av en genomläsning av alla texter där 

ordkomponenter grupperas samman för att se vilka ord som används och som i sin tur skapar de olika 

diskurserna. Till slut placeras den sociala praktiken i förhållande till texten och den diskursiva praktiken. 

Det finns ett antagande om att det döljer sig en kommersiell diskurs i texterna, och genom att analysera 

positivt laddade värdeladdade ord förväntas diskursen kunna visas.  

 

Processtyp Exempel  

Materiell …och egentligen bara vill lägga dig raklång på soffan. 

Mental …och de flesta av oss önskar nog att det gick… 

Relationell Vardagen är ofta stressig.  

Verbal  Pratar du mycket i telefon under dagen?  
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6. Material  

Materialet som analyseras består av fyra olika artiklar från SATS Magazine. Tidningsmagasinet 

publiceras kontinuerligt på SATS hemsida och består av artiklar innehållande ämnen som kost, träning 

och hälsa. SATS är ett välkänt och etablerat varumärke inom hälsa och träning i Norden.   

Ahrne och Svensson (2015:22) menar att det är viktigt att veta vad man exakt vill undersöka när man 

väljer ut det empiriska materialet för studien. De redogör för att man vid kvalitativa metoder kan välja 

att använda två olika strategier, där denna studie faller in under strategin: ”att välja ut miljöer som är så 

lika varandra som möjligt”. Genom det kan resultatet få en ökad säkerhet jämfört med om man valt olika 

ämnen där man inte kan vara säker på att resultatet är unikt för just den studien.  

 

De fyra valda artiklarna är hämtade från kategorin träning och alla är publicerade under oktober 2019. 

Genom att välja artiklar inom samma ämne får resultatet större trovärdighet då det ger analysen liknande 

förutsättningar. Därför valdes även artiklar med snarlik uppbyggnad och som är mellan 700–900 tecken. 

För att passa in i denna studies tidsram har fyra artiklar valts ut för analys, dessutom kommer inte 

analysen att ta hänsyn till materialet bilder på grund av detta.  

 

6.1 De valda artiklarna  

Artikel 1: ”Så får du tid till träning”  

Artikeln handlar om hur man får tid att träna och fokuserar på tips och råd som visar att det alltid finns 

tillräckligt med tid för att röra på sig, och att det inte finns några bra ursäkter. Artikeln redogör för att 

lite träning är bättre än ingen träning alls, även om det är enkel vardagsmotion. 

 

Artikel 2: ”Styrketräning- den bortglömda hälsorekommendationen”  

Artikeln fokuserar på styrketräning och redogör för vilka positiva effekter det har på kroppen, samt hur 

mycket man bör styrketräna i veckan. Mats Sunebeck, PT Manager på SATS uttalar sig och ger 

rekommendationer på hur man ska träna.  

 

Artikel 3: ”Det är svårt att hitta någon som inte blir glad av träning”  

Den tredje artikeln handlar om hur träning bidrar till att man blir gladare, genom att endorfiner frigörs i 

kroppen. Studier visar att man genom att träna kan motverka depression. Ole Hjelm, läkare och 

neurovetenskapsman uttalar sig och beskriver hur fysisk aktivitet har positiva effekter på hjärnan. Det 

redogörs även för en studie som visar att SATS-medlemmar är gladare än andra.  
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Artikel 4: ”10 smarta tips för att leva längre”  

Artikeln belyser att det är farligt att sitta still för mycket och menar bland annat att det kan leda till 

övervikt som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Läsaren får tio olika tips på hur man genom 

enkla förändringar i vardagen kan leva längre, som till exempel att ta trapporna istället för att åka hiss.  

7. Analys och resultat 

Detta avsnitt kommer att presentera och analysera de resultat som analysen har visat. Resultaten 

avgränsas till de som anses vara relevanta för att besvara studiens frågeställningar. Avsnittet kommer att 

beröra den interpersonella och ideationella analysen, samt vilka diskurser som skapar modelläsaren.   

 

7.1 Interpersonell analys  

Avsnittet kommer att presentera den interpersonella analysens resultat av artiklarna. De språkliga 

element som kommer att redogöras för är språkhandlingar, modalitet och artiklarnas tilltal, detta för att 

ge svar på vilka krav gällande hälsa och träning som ställs på läsaren och hur relationen mellan 

avsändaren och mottagaren skapas.  

  

7.1.1 Språkhandlingar  

Den mest förekommande språkhandlingen i artiklarna är kongruenta påståenden, dessa utgör mer än 

hälften av alla språkhandlingar (se figur 6). Resultatet var väntat eftersom artiklarna till stor del består 

av information till läsaren om hur den ska gå till väga för att exempelvis träna på bästa sätt eller hur den 

ska hitta tiden till att träna. Som redovisas i exempel 2 handlar även många påståenden om hur träningen 

ska gå ihop med det övriga livet, som i det här fallet, att yngre barn tar mycket av ens tid.  

 (1) Vi förstår verkligen hur stressigt livet kan vara… (artikel 1)  

 (2) Ofta är det full fart från morgon till kväll med barn som ska lämnas… (artikel 1)  

 (3) Vägen till gymmet känns mycket längre från soffan… (artikel 4)  

 

I sin analys av vigseltexter har Wojahn (2011:174) konstaterat att den förväntade responsen på ett 

påstående är att mottagaren ska bekräfta det som sägs. Björkvall (2003:70) menar att påståenden är den 

språkhandling som är minst kontaktskapande, och att dessa används i reklam med tanken att mottagaren 

ska ta åt sig informationen och känna att det som sägs är trovärdigt. I artiklarna förekommer många 

påståenden, som främst finns i syfte att informera läsaren och bilda ett ramverk för artiklarna. 

Skribenten antar då att läsaren ska acceptera och ta åt sig av informationen, utan att särskilda 

responsdrag förväntas. 
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Figur 6: Tabell över artiklarnas språkhandlingar. De inkongruenta markeringarna utgår från vilken 

funktion språkhandlingen har.  

 

Figur 6 redovisar att det är tydligt att ett av artiklarnas syften är att uppmana läsaren, bland annat genom 

att ge råd. Den sorts uppmaning som förekommer mest i texterna är de inkongruenta, där 

uppmaningarna realiseras i form av påståenden. 

 (4) Här är ett par aktiviteter som du kan stjäla tid från (artikel 1) 

 (5) Detta kan för mycket stillasittande leda till. (artikel 4) 

 (6) Det är en bra anledning att få in lite träning varje dag! (artikel 3)  

 

Yassin (2011:116) har i sin studie av elevers insändartexter kunnat konstatera att även råd går att 

klassificera som en uppmaning eftersom det också innebär ett krävande av varor eller tjänster. 

Avsändaren ger rådet i syfte att mottagaren ska följa rådet och agera på ett visst sätt. Helgesson 

(2011b:128) förklarar att en lösning för att avsändaren inte ska framstå som hierarkiskt överlägsen är att 

använda påståendesatser där modala verb eller satsadverbial kan hjälpa till att förskjuta betydelsen. 

Yassin (2011:120) instämmer med Helgesson (2011b) och menar att det kan bidra till att rådet uppfattas 

som ett lösningsförslag istället för en uppmaning. Exemplen ovan (4–6) visar snarare en omtanke från 

avsändaren där denne vill råda läsaren att ta hand om sin egen hälsa, dock förstärks uppmaningen något 

i exempel 6 där språkhandlingen avslutas med ett utropstecken. Björkvall (2003:70) förklarar 

utropstecknets effekt och menar att språkhandlingar får en ”expressiv kraft” och ökar i kontaktskapande 

med hjälp av dessa.  

 

I artiklarna förekommer kongruenta frågor, men det finns även flera frågor som fungerar som 

uppmaningar till läsaren. Genom att ställa retoriska frågor uppfattas inte uppmaningarna som lika 

direkta och kravställande.  

(7) Är du säker på att det är tidsbrist som är problemet? (artikel 1) 

 (8) Vad räknar du som ett träningspass? (artikel 1) 

Språkhandling Kongruent Inkongruent 

Påstående 67 - 

Uppmaning 43 50 

Erbjudande - 16 

Fråga  7 - 
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(9) …eller skulle du kunna låta det vara lite stökigt hemma och få till ett halvtimmes            

träningspass istället? (artikel 1) 

(10) Nästa år kan du kanske utmana dig själv med att gå av två stationer tidigare? (artikel 

4) 

 

Korpus (2008:155) diskuterar kring att frågor används som ett kontaktskapande element inom reklam, 

och att dessa ofta framträder tillsammans med ett du-tilltal till läsaren. Exempel 7 och 8 används i 

artikeln som kongruenta frågor som läsaren kan svara på, medan exempel 9 och 10 är retoriska frågor 

där avsändaren uppmanas att utföra en handling. Även Björkvall (2003:34, 55) menar att frågor används 

för att tilltala läsaren på ett direkt sätt, och att avsändaren med dessa förväntar sig andra reaktioner än 

vid till exempel ett påstående.  

 

 (11) Utmana kollegor, familj och vänner genom att testa dessa vardagsknep (artikel 4)  

 (12) Variera mellan att sitta och stå på jobbet (artikel 4) 

 (13) Gå eller cykla till jobbet istället för att ta bilen (artikel 1)  

 

Kongruenta uppmaningar får ofta sitt uttryck genom att satsens verb står i imperativ, precis som 

exemplen ovan gör (Korpus, 2008:156). Holmberg och Karlsson (2006:53) redogör för att kongruenta 

uppmaningar ofta inte har ett explicit subjekt att fästa språklig respons vid. Istället skapas förväntningar 

på att läsaren ska se sig själv som icke-språkligt subjekt och förankra sin respons i sitt agerande. 

Exempel 11–13 saknar subjekt vilket gör att läsaren ges möjlighet att se sig själv som subjekt, men kan 

välja att göra detta beroende på hur denne väljer att relatera till vad som sägs. Exempelvis har 

modelläsaren enligt exemplen ett kontorsarbete, familj och vänner och äger dessutom en bil. För att den 

empiriska läsaren ska kunna följa uppmaningarna krävs det att denne har förutsättningar och villighet att 

göra det.   

 

Eftersom erbjudanden inte har någon egen lexikogrammatisk form är det vanligt att de lånar påståendets 

form. Nord (2011:197) menar att ett typiskt drag för säljande texter är att de ofta har glidande 

språkhandlingar. I artiklarna finns ett flertal erbjudanden, där de som handlar om SATS är de som är 

relevanta för den här studien.   

(14) SATS har många gruppträningsklasser som bara tar en timme… (artikel 1)  

(15) …visar att SATS-medlemmar är lyckligare, mindre oroliga och mindre deprimerade 

än resten av befolkningen. (artikel 3) 

(16) …kan du få hjälp av oss på SATS. (artikel 2) 
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Både exempel 14 och 15 går att kategorisera som erbjudanden, eftersom de indirekt är till för att sälja in 

SATS till läsaren. Vid en jämförelse med exempel 16 blir det däremot tydligt att det sistnämnda är ett 

direkt säljande erbjudande som förstärks med du-tilltal, medan läsaren i exempel 14 och 15 har 

möjlighet att tolka själv vad som sägs, och eventuellt bli tilltalad utifrån det.  

 

7.1.2 Modalitet  

Modaliteten i artiklarna utgörs främst av medelhög och hög modalitet (se figur 7). Det modala verbet 

vill används flertal gånger i artiklarna som en subjektiv modalitetsmetafor och syftar då på vad antingen 

avsändaren (vi) eller läsaren (du) vill. Verbet kategoriseras utan sammanhang ofta som låg modalitet, 

men beroende på sitt sammanhang i artiklarna får verbet olika grader av modalitet. 

 (17) …och egentligen bara vill lägga dig raklång på soffan. (artikel 1) 

 (18) Vi har två frågor som vi vill att du svarar på. (artikel 1) 

 

I exempel 17 tolkas modalitetsmarkören vill som låg vanlighet, där inga egentliga krav ställs på läsaren. 

Exempel 18 innehåller samma modalitetsmarkör men får där en annan betydelse och uppfattas snarare 

som ett krav med medelhög förpliktelse. Holmberg och Karlsson (2006:67) menar att de modala 

hjälpverbens betydelse och kategorisering är beroende av vilket sammanhang de är i. Därför är det 

möjligt att det modala hjälpverbet vill kan uppfattas som olika hög grad modalitet beroende på 

kontexten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Tabell över artiklarnas modalitet. 

 

Det modala verbet kan är det mest förekommande i artiklarna och används i texterna i syfte av att 

avsändaren ska kunna gardera sig för vad som skrivs.  

Grad Antal  Modalitetsmarkör 

Låg  7 vill, kanske, ibland, kan 

Medel  36 kan, ibland, behöver, 

antagligen, ofta, nog, vill 

Hög 17 är, ska, bör, borde, måste, 

alltid, definitivt, skulle 
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(19) …och du kan frigöra massor av hormoner genom att träna. (artikel 3) 

 (20) …så att du kan gå upp tidigare. (artikel 1) 

 (21) Styrketräning är det enda du kan göra för att… (artikel 2)  

 

Modalitetsmarkören används i alla artiklar som subjektiv vilket enligt Helgesson (2011b:129, 131) 

bidrar till att kravställaren lyfts fram på ett tydligt sätt, och på så sätt tar ansvar för kravställandet. 

Hellspong och Ledin (1997:134) menar att sannolikhetsgraderade uttryck ofta används i asymmetriska 

relationer och menar att skribenten genom det kan låta läsaren själv avgöra vad som är trovärdigt fakta 

eller inte. I exempel 18 garanterar avsändaren inte att det som sägs är sant, utan ger läsaren valfrihet att 

själva tolka och uppfatta informationen. Björkvall (2003:56) menar att en analys av modalitet kan visa 

hur deltagarna i en text kan uppvisa olika förhållningssätt till vad som sägs och även till andra deltagare 

i texten. För modelläsarens del kan valet av modalitet avgöra hur trovärdigt det som sägs uppfattas vara.  

Precis som tidigare nämnt (se avsnitt 7.1.1) bidrar också modala hjälpverb ofta till att uppmaningar ses 

som ett råd eller lösningsförslag istället för ett direkt krav. I exempel 20 blir läsaren rekommenderad att 

gå upp tidigare vilket kan tolkas som ett råd från avsändaren. I exempel 21 förstärks dock uppmaningen 

eftersom det framställs som att läsaren inte har något annat val än att styrketräna. 

 

De modala verben ska och bör används i artiklarna för att realisera kongruenta uppmaningar till läsaren. 

Dessa hjälpverb finns med på flera olika modalitetsskalor, men i artiklarna kategoriseras dem som hög 

förpliktelse eftersom de ingår i uppmaningssatser där verbet är i imperativ form. Kravställandet i 

exempel 22–24 utgörs av objektiva modalitetsmetaforer där avsändaren inte själv tillskriver sig ansvaret 

för vad som uttrycks.  

 (22) Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva. (artikel 2) 

 (23) Detta ska ingå i ditt styrkeprogram. (artikel 2) 

 (24) Intensiteten bör vara minst måttlig. (artikel 2)  

 

Läsaren är inte det explicita subjektet i uppmaningarna ovan, men om läsaren väljer att identifiera sig 

med det som uppmanas skapas höga krav på denne. Helgesson (2011b:137) menar att kongruent 

realiserade uppmaningar ofta innebär en ojämlik relation, där avsändaren intar ett överläge. 

Uppmaningarna ovan (22–24) syftar till den fysiska hälsan och förmedlas från en expertroll inom hälsa, 

därmed är det rimligt att avsändaren vågar ställa höga krav på läsaren eftersom det är ett ämne som den 

antas ha kunskaper i.  
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Förutom modala hjälpverb innehåller även artiklarna flera satsadverbial, som även dem hjälper till att 

påverka trovärdigheten och betydelsen av det som sägs.  

(25) Ur ett biologiskt perspektiv är det nästan omöjligt… (artikel 3) 

 (26) Är det kanske så att den tid som du lägger på att titta på Netflix… (artikel 1) 

 (27) …som definitivt räknas in på ditt träningskonto. (artikel 1)  

(28) Det går alltid att hitta tid till träning… (artikel 1) 

(29) Därför är styrketräning bra för alla åldrar. (artikel 2) 

 

Fairclough (1992:159f) menar att ett exempel på modalitet är hur en sanning framställs i texten, och att 

beroende på hur låg eller hög affinitet texten har får sanning olika grader av trovärdighet. Precis som att 

användningen av det modala hjälpverbet kan innebär att det som sägs inte garanteras vara korrekt, kan 

även satsadverbialen nästan och kanske visa på samma sak (se exempel 25–26). Vad som ger en text 

högre affinitet är ord som bidrar till att läsaren får hög trovärdighet för vad som sägs, som i exempel 27 

och 28 där orden definitivt och alltid skapar hög trovärdighet. Satsadverbialet är förekommer ofta i 

artiklarna, och visar i exempel 29 på ett konstaterande faktum. Läsaren ges då inga anledningar att 

misstro det som sägs utan tar endast till sig informationen.  

 

7.1.3 Tilltal 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet (5.1.2) är tilltalet en viktig del i hur relationen mellan avsändaren 

och läsaren skapas. Det direkta du-tilltalet används frekvent genom artiklarna, vilket skapar närhet i 

relationen mellan dem. Helgesson (2011a:234) menar även att du-tilltalet blir extra kraftfullt när det 

kombineras med presens, se exempel 32. Det bildar en illusion av att framtiden redan är verklighet och 

att du agerar i den.  

(30) Så får du tid till träning (artikel 1)  

 (31) Har du hört talas om endorfiner? (artikel 3)  

 (32) När du tränar stora muskelgrupper… (artikel 2)  

 

Genom att använda direkt läsartilltal dras läsaren in i texten (Hellspong & Ledin, 1997:179). Helgesson 

(2011a:230) belyser att användningen av du-tilltal bidrar till att avsändaren slipper skriva ut om den 

tänkta målgruppen är kvinnor eller män, utan att det istället blir upp till läsaren själv att avgöra om den 

känner sig tilltalad av artikeln eller inte. En annan aspekt som Helgesson (2011a:232f) tar upp är att det 

direkta tilltalet skapar en sammanblandning mellan den empiriska läsaren och den ideala, vilket skapar 

en bild av att de två är samma person och därmed ges en möjlighet till identifikation. I exempel 30–32 
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vänder sig avsändaren indirekt till modelläsaren eftersom det är denne som är utgångspunkten i 

skrivprocessen, däremot ges den empiriska läsaren samma förutsättningar att kunna välja att identifiera 

sig med vad som uttrycks. Det skapar därmed en sammanblandning av modelläsaren och den empiriska 

läsaren. Larsson Ekman (2013:64f) menar att relationsskapande strategier som skapar närhet, så som 

exempelvis du-tilltal, bidrar till att läsaren ofta bedömer informationen som trovärdig. Även att det i 

många fall kan ta bort den säljande känslan och att mottagaren istället tolkar det som uttrycks som 

information eller inspiration.  

 

Användningen av ”vi” som pronomen öppnar för möjlig mångtydighet eftersom det inte är självklart 

vilka avsändaren syftar på. Hellspong och Ledin (1997:174) förklarar att det är vanligt att betydelsen av 

”vi” i en text kan skifta. Vad som från början endast syftar på avsändaren kan under textens gång 

förändras och även inkludera läsaren. I exempel 33 syftar vi på SATS anställda, medan det i exempel 34 

syftar på vi som i människor.  

(33) På SATS vill vi fokusera på det vi vet. (artikel 1) 

(34) Förutom att vi blir starka kan styrketräning även bidra till bättre koordination… 

(artikel 2) 

 

Användningen av vi i texterna finns också med för att definiera artiklarnas modelläsare. Genom att 

använda vi visar avsändaren att denne har något gemensamt med mottagaren, däremot kan den 

empiriska läsaren välja om den instämmer i det som uttrycks. För modelläsarens del kommer denne 

alltid att vara med inom de gemenskaper som avsändaren skapar, eftersom den är skapad av avsändaren 

och måste därmed acceptera de uttryck som görs. På så sätt skapas en del av modelläsarens identitet 

genom de egenskaperna som uttrycks.  

(35) Ju äldre vi blir, desto viktigare blir det alltså att hålla igång för en stark kropp

  (artikel 2)  

 

I exempel 35 tillskrivs modelläsaren ansvaret och egenskapen av att denne tycker att det är viktigt att 

hålla igång för att åldras väl. Det vill säga att den blir inkluderad i avsändarens åsikter.  

 

7.2 Ideationell analys  

Analysen kommer att redogöra för den ideationella metafunktionens relevans för den här studien. 

Artiklarnas ideationella processer har analyserats med syftet att utifrån dem kunna besvara frågan om 

vem modelläsaren är, vad denne ska eller inte ska göra och hur denne ska känna.  
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7.2.1 Processer  

Den dominerande processtypen i artiklarna är de materiella processerna (se figur 8). Karlsson (2011:24) 

menar att en texts materiella processer kan visa på hur konkret och dynamisk texten är. Resultatet är 

därför ingen överraskning eftersom artiklarna lyfter fram konkreta exempel och tillvägagångssätt för hur 

en hälsosam livsstil bör se ut. Som exempel 36–38 redovisar framgår det tydligt att texterna till stor del 

fokuserar på handlingar som kan och bör genomföras, och fokuserar mindre på vad som sägs och 

upplevs. Exempelvis att man får hjälp av en personlig tränare och att man ska ta en promenad till 

gymmet.  

(36) Istället för att kasta dig ner i soffan, ta en promenad eller gå till gymmet. (artikel 1) 

(37) På så sätt kan du stjäla lite tid på morgonen innan resten av huset vaknat upp.     

(artikel 1) 

(38) En personlig tränare kommer att ge dig ett skräddarsytt träningsprogram. (artikel 3)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Tabell över artiklarnas ideationella processer.  

 

Som figur 8 visar förekommer det förutom materiella processer flest relationella processer i artiklarna. 

Relationella processer kan användas för att realisera krav (Helgesson, 2011b:134). I artiklarna 

förekommer ett flertal relationella processer som fungerar som kravställande.  

 (39) Var kreativ! (artikel 1) 

 (40) Alla vuxna över 18 år bör vara fysiskt aktiva (artikel 2).  

 

Helgesson (ibid.) redogör för att ”inpackad” modalitet kan konstrueras i likhet med den objektiva 

modalitetsmetaforen, men där satsen saknar subjektet det. Hon menar att det ”i stället utnyttjas en enda 

sats som ideationellt skulle analyseras som relationell process”. Ofta realiserar dessa konstruktioner 

kravställanden som villkor, alltså med hög förpliktelsemodalitet (Helgesson, 2011b:135). I exempel 39 

används den relationella processen var för att uppmana läsaren, dessutom förstärks uppmaningen 

Processtyp Antal  

Materiell  187 

Mental 14 

Relationell  74 

Verbal  5 
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ytterligare med hjälp av ett utropstecken. Även i exempel 40 finns den relationella processen vara, där 

det modala hjälpverbet bör bidrar till att förpliktelsen förstärks.  

 

De relationella processerna som realiserar krav i artiklarna har inget du-tilltal utan är antingen 

subjektslösa alternativt syftar de på en grupp av människor. Det gör att läsaren själv kan välja eller inte 

välja att ta åt sig av de krav som ställs beroende på vad som uttrycks. Ledin och Hellspong 1997:130) 

menar att en proposition som visar på ett tillstånd kan klassificera deltagarna och tilldela dem 

egenskaper, se exempel 41 och 42 där den relationella processen är bidrar till detta.    

 (41) SATS-medlemmar är gladare än andra… (artikel 3 

 (42) En stor del av befolkningen är stillasittande i sin vardag… (artikel 4) 

 

I exempel 41 redogör avsändaren för att SATS-medlemmar är glada, det vill säga att de tilldelas 

egenskapen av att vara glada. Modelläsaren är antingen medlem, och upplever i så fall att den är glad, 

eller så är den inte medlem men blir lockad av att kunna känna sig gladare. I exempel 42 blir 

modelläsaren tilldelad egenskapen av att den är stillasittande i sin vardag, och denne delar också 

avsändarens attityd om att det inte är bra att vara det. 

 

De mentala processer är förutom de verbala processerna den minst förekommande processtypen som 

finns i artiklarna (se figur 8). De fåtal som förekommer fokuserar på känslor där avsändaren målar upp 

för läsaren hur denne ska känna och agera.  

(43) Vi förstår verkligen hur stressigt livet kan vara…. (artikel 1)  

(44) …omöjligt att inte känna sig glad efter ett träningspass! (artikel 3) 

(45) När dina muskler tränar […] som får dig att känna dig stark och glad. (artikel 3)  

 

Björkvall (2003:76) redogör för analysbegreppet affekt, och menar att det ofta uttrycks med hjälp av 

känsloverb i mentala processer. Representationen av affekt kan variera beroende på vems känslor det är 

som uttrycks. Avsändaren kan välja att uttrycka sina egna känslor, där denne då tar ett visst ansvar för 

vad som uttrycks. I exempel 43 lyfter avsändaren fram sina egna åsikter om att livet kan vara stressigt, 

vilket gör att läsaren inte tillskrivs något ansvar. Väljer avsändaren istället att representera affekt för 

andra eller tredje person, som i exempel 45, behöver avsändaren inte ta ansvar för det som uttrycks. 

Dessutom tillskrivs modelläsaren en positiv affekt som orsakas av att den tränar i både exempel 44 och 

45. 
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7.3 Diskurser som skapar modelläsare  

Winther Jørgensen och Phillips (2000:76) menar att användningen av diskurser och genrer i 

kommunikation styrs av diskursordningen, eftersom denna innehåller de resurser som finns att använda. 

Detta kan skapa begränsningar för vad man kan säga, däremot kan språkbrukare välja att förändra 

diskursordningen genom att utnyttja diskurser och genrer på nya sätt, alternativt använda diskurser och 

genrer som tillhör en annan diskursordning. Den mest självklara diskursen som artiklarna förhåller sig 

till är en artikeldiskurs, detta eftersom de är utformade på ett sätt som är typiskt för artiklar, med rubrik, 

underrubrik, brödtext och citat. Däremot går det även att tyda andra diskurser, som är mer eller mindre 

tydliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Tabell över de mest framträdande diskurserna i artiklarna.   

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000:77) förklarar även att en text kan ses som en del av en 

intertextuell kedja som då innebär att texter binds ihop genom att varje text tar in element från en eller 

flera andra texter. I figur 9 visas de mest framträdande diskurserna i artiklarna samt de ordkomponenter 

som har grupperats för att skapa diskurserna. Nedan kommer en närmare presentation för varje diskurs 

att göras.  

 

Diskursen träning görs tydlig i artiklarna eftersom de är publicerade i ett träningsmagasin, samt att 

artiklarna främst rör det ämnet. Artiklarna innehåller även många ordkomponenter som skapar 

diskursen, exempelvis träningspasset och fysisk aktivitet (exempel 45–46). Det går dessutom även att 

koppla många av de materiella processerna till träningsdiskursen eftersom de flesta har med fysiska 

aktiviteter att göra. 

Diskurs Komponenter på ordnivå 

Träning träningspasset, muskler, fysisk aktivitet, 

styrketräning, muskelmassa, koordination 

Hälsa/Välmående stressigt, egentid, glad, stark, självförtroende, 

självbild, livsstil, lyckligare, glädjehormon 

Medicin endorfiner, medicin, behandling, hjärnan, 

studien, sjukdomar, kroniska smärtor 

Marknadsföring  medlemskap, SATS, SATS-medlemmar, 

personlig tränare, få hjälp av oss. 
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 (45) Efter träningspasset får du en stark känsla av att vara nöjd och belåten… (artikel 2)  

 (46) …att det krävs mycket mindre fysisk aktivitet för… (artikel 3) 

 

Uppmaningar och modaliteten i texterna bidrar också till att skapa träningsdiskursen. Vid träning är det 

vanligt att göra det enligt experters råd, i artiklarna förekommer flera uppmaningar med modalitet som 

kan kategoriseras som hög förpliktelse. Läsaren blir då instruerad i hur, när och var den bör träna.  

 (47) Detta ska ingå i ditt styrkeprogram. (artikel 2) 

 (48) Istället för att sitta bredvid när dina barn leker, haka på! 

 

I exempel 47 ställer avsändaren höga krav på läsaren och instruerar tydligt hur denne ska träna. Det 

andra exemplet (48) saknar modalitet men där uppstår kravställandet som en kongruent uppmaning där 

läsaren förväntas leka med sina barn för att få den träning som den behöver. Träning framhävs som ett 

verktyg för att läsaren ska kunna förbättra sin hälsa och sitt välmående. Det handlar om att träna rätt och 

ta sig tiden till att träna.  

 

Förutom träningsdiskursen finns det även en tydlig hälsodiskurs i artiklarna. De har stort fokus på att 

träningen ska genomföras för att läsaren ska uppnå god hälsa. I exempel 49 är träningspasset i sig endast 

ett verktyg för att uppnå det välmående som kommer efter, det vill säga känslan av att vara nöjd. 

Hälsodiskursen ges dessutom uttryck genom de mentala processerna i artiklarna som handlar om att 

känna. I exempel 50 handlar det om att läsaren känner positiva känslor vilket kan förknippas med att ha 

god hälsa.  

(49) …omöjligt att inte känna sig glad efter ett träningspass! (artikel 3) 

(50) …som får dig att känna dig stark och glad. (artikel 3)  

 

Det finns även tydliga inslag av en medicinsk diskurs som bland annat realiseras med hjälp av uttalanden 

av experter, samt redovisningar av studier.  

 (51) Det har gjorts flera studier om fysisk aktivitet och depression… (artikel 3)  

(52) Han hänvisar till en studie gjord i Norge…. (artikel 1).  

(53) Enligt Norska Hälsodirektoratet har god livskvalitet ett nära samband med fysisk              

aktivitet. (artikel 3)  

 

Genom att använda vetenskap och forskning som stöd får det som uttrycks i texten högre validitet. Det 

bidrar till att artiklarna som helhet upplevs mer trovärdiga vilket i sin tur kan bidra till att läsaren tar 

uppmaningarna på större allvar. 



 
 

27 

Gemensamt för alla tre ovan nämnda diskurser är att de alla går att utläsa i uppmaningar som 

förekommer i artiklarna.  

(54) Skapa din egen glädje så ofta du kan! (artikel 3)  

 (55) Det är en bra anledning till att få in lite träning varje dag! (artikel 3)  

 (56) På så sätt kommer styrketräning också att påverka ditt midjemått, vilket är viktigt för 

att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (artikel 2) 

 

I ovan nämnd ordning går de olika uppmaningarna att kategorisera under diskurserna hälsa, träning och 

medicin. Tillsammans skapar diskurserna olika sorters krav på läsaren, med syftet att denne ska kunna 

identifiera sig med något av det som uttrycks och därmed agera utefter det.   

 

Den fjärde diskursen var i artiklarna inte lika tydligt framhävd som de andra, men det fanns dock ett 

antagande om och en förväntning på att den skulle existera. Den kommersiella diskursen, 

marknadsföring, handlar om att SATS väljer att lyfta fram sig själva som varumärke, trots att artiklarna 

handlar om hälsa och träning i allmänhet. Som nämnt tidigare (se avsnitt 7.1.1) finns det ett flertal 

erbjudanden som handlar om SATS, det är även dem som bidrar till att den kommersiella diskursen 

skapas. Erbjudanden är inte centrala i texterna, men avsändaren använder dem i slutet av artiklarna för 

att marknadsföra sig själva. Exempel 57 är ett tydligare erbjudande än exempel (58) eftersom 

erbjudandet vänder sig direkt till läsaren och erbjuder en faktisk tjänst.  

(57) …kan du få hjälp av oss på SATS. (artikel 2) 

(58) SATS har många gruppträningsklasser som bara tar en timme… (artikel 1) 

 

Korpus (2008:154) redogör för att avsändare inom reklam inte endast brukar använda vi som pronomen 

när den talar om sig själv, utan att det också är viktigt att nämna sitt eget namn. Det bidrar till att det 

säljande syftet ”lyser igenom” eftersom det skiljer reklamens pronomenbruk från det vardagliga 

samtalet, som reklamen ofta annars brukar efterlikna. Avsändaren i artiklarna väljer ofta att använda vi 

som pronomen, men är också noga med att även använda SATS i kombination med vi, vilket förstärker 

den kommersiella diskursen.  

 

7.3.1 Värdeladdade ord  

Nord (2011:202) förklarar att ett typiskt reklamdrag är en text som är positivt vinklad, där det är vanligt 

att undvika det som ger negativa associationer. I artiklarna utgörs de värdeladdade orden av ”värderande 
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adjektiv”, som är beskrivande ord som anger vilka egenskaper något har, i artiklarna används dem för att 

lyfta fram något som värderas positivt.   

(58) Det här är det bästa tipset för att få in rörelse i vardagen! (artikel 4) 

(59) Men styrketräning har även många positiva effekter gällande kondition… (artikel 2) 

(60) Det är något så fantastiskt som kroppens eget glädjehormon… (artikel 3)  

(61) Utöver gratis träning får du en rolig stund tillsammans med dina barn! (artikel 4)  

(62) Den goda nyheten är att du själv kan påverka din egen hälsa… (artikel 4)  

 

Hellspong och Ledin (1997:170) menar att värdeord ofta är inriktade mot att påverka andras hållning 

och åsikter, och skiljer mellan plusord och minusord. Exemplen ovan visar endast på plusord, 

överhuvudtaget i artiklarna finns få minusord, vilket avslöjar att texterna är positivt vinklade och lyfter 

endast fram de fördelar som träning och god hälsa bär med sig.  

(63) …och de som redan har depression kämpar med dålig självbild och 

lågsjälvförtroende.  

(64) Genom att förändra sin livsstil till ett mer aktivt liv minskar ofta negativa tankar och 

ger den inaktiva en ökad tro på sig själv. 

 

De få minusord som förekommer i artiklarna finns i sammanhang där avsändaren beskriver ett liv utan 

träning, ett inaktivt liv, se exempel 63. Däremot följs de upp av argument för hur man kan motverka och 

förebygga dåligt mående med hjälp av träning och god hälsa, se exempel 64. Det vill säga, minusorden 

är inte förknippade med träningen i sig utan syftar på de eventuella risker läsaren kan utsättas för om 

denne väljer att inte träna.  

 

De positivt laddade värdeorden i artiklarna går också att koppla till den kommersiella diskursen. 

Positivt, bästa, roliga och fantastiskt är exemplen som visar att avsändaren väljer att endast lyfta fram 

fördelar och vinklar texten positivt, för att läsaren ska få en positiv inställning till det som uttrycks. 

Korpus (2008:87) menar att positiva ord hör till reklamens tema. Hellspong och Ledin (1997:168–169) 

förklarar att värdeladdade ord kan användas strategiskt för att påverka läsaren, och att de anses vara 

avslöjande då läsaren jämför orden med sina egna värderingar. Orden har även förmågan att kunna 

påverka läsarens attityd, då budskapen kan få olika trovärdighet beroende på om de har en positiv eller 

negativ innebörd. Hellspong och Ledin (1997:170) menar att värdeladdade ord kan visa på en redan 

existerande värdegemenskap mellan deltagarna, och kan därmed bekräfta en samhörighet. 

 



 
 

29 

8. Diskussion och slutsats 

Detta avsnitt kommer fokusera på att besvara studiens tre frågeställningar om hur modelläsaren 

konstrueras, vilka krav som ställs på denne samt vilka diskurser som är framträdande vid konstruktionen 

av modelläsaren. Därefter kommer även en sammanfattning av vem modelläsaren är utifrån de analyser 

som har gjorts. Avslutningsvis ges också förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 
8.1 Konstruktionen av modelläsaren  
 
Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka vilken modelläsare som konstrueras i artiklar från 

SATS Magazine. Den interpersonella metafunktionen har utgjort större delen av studien där analysen av 

språkhandlingar, modalitet och tilltal har varit givande för att undersöka kravställandet på modelläsaren 

(se avsnitt 5.1.2). Analysen har visat att modelläsaren får höga krav ställda på sig, men som främst 

realiseras som råd. Helgessons (2011b) studie visade även den på att avsändaren med hjälp av 

påståendesatser med modala verb kan realisera uppmaningarna i form av råd istället för att inte framstå 

som överlägsen. Uppmaningarna i artiklarna fokuserar främst på träning, där det handlar om hur, när 

och vad modelläsaren ska träna på bästa sätt. Modaliteten i artiklarna är främst medelhög och hög, vilket 

enligt Helgesson (2011a:314) visar på att det finns en hierarkisk relation mellan avsändaren och 

modelläsaren. Dock kan det diskuteras kring att hennes studies kontext är en annan än den här studiens, 

då syftet med materialet skiljer sig. Artiklarna syftar till att skapa inspiration och ge råd, vilket kan bidra 

till att modaliteten inte uppfattas vara lika kravställande.  

 

I enighet med den här studiens resultat visar även Björkvalls (2003:70) studie att uppmaningar och 

frågor är de mest kontaktskapande språkhandlingarna. Björkvall (ibid.) menar att förväntningarna på en 

typ av respons från mottagaren leder till konsekvenser för konstruktionen av modelläsare. Dock anses 

den faktiska responsen vara irrelevant, det handlar istället om det faktum att modelläsaren förväntas 

följa uppmaningen. Precis som både Korpus (2008) och Helgesson (2011a) kom fram till bidrar det 

genomgående du-tilltalet att det skapas en tydlig närhet i relationen mellan avsändaren och 

modelläsaren. Korpus (2008) diskuterar även att den nära relationen kan förstärkas ytterligare med hjälp 

av frågor, i artiklarna finns ett flertal retoriska frågor som syftar till att erbjuda eller uppmana läsaren.  

 

Med hjälp av den ideationella metafunktionen och analysen av artiklarnas processer har en tydligare bild 

av modelläsaren kunnat utläsas. Analysen visade att det finns många materiella processer som främst rör 

träning, vilket visar att modelläsaren är aktiv och positivt inställd till att träna. Som Helgesson (2011b) 

kommer fram till kan den interpersonella analysen för kravställande ses som otillräcklig då även 
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relationella processer kan ha en kravställande funktion. De relationella processerna i artiklarna bidrar i 

flera fall till att ställa krav på modelläsaren, vilket tillsammans med uppmaningar och modalitet 

förstärker kravställandet på denne. Dessutom bidrar de mentala processerna i flera fall till att tillskriva 

modelläsaren egenskaper, i det här fallet hur denne ska känna.  

 

8.2 Framträdande diskurser   

Diskurserna träning och hälsa är de mest framträdande i artiklarna. Björkvall (2003:56) konstaterar att 

de attityder som blir representerade i texten även är samma attityd som modelläsaren får. I artiklarna 

förekommer en positiv attityd gentemot att träna och vara hälsosam, medan det finns en negativ attityd 

till motsatsen, vilket gör att modelläsaren delar den positiva attityden till att vara hälsosam och träna. 

Studien har utgått från att texterna endast har en modelläsare, men som Björkvall (2003:27) menar 

skapas en modelläsaren med flera olika roller. Dessa roller kan enligt Björkvall (ibid.) ses som 

”byggstenar i konstruktionen av den modelläsare som realiseras på textnivån”. I artiklarna skapas flera 

olika roller för modelläsaren, både en aktiv förälder med ett kontorsarbete, men också en förälder som 

tycker om Instagram och gillar att kolla på Netflix i soffan. Efter analysen har det därmed konstaterats 

att det finns en typ av familjediskurs som har tydliggjorts under arbetets gång.  

 

I sin studie om modelläsare i resereklam kommer Larsson Ekman (2013:72) fram till att analysen av 

intertextualitet i annonserna inte bidrog med så mycket information om hur modelläsaren konstrueras 

utan att analysresultaten endast fungerar som bakgrundsinformation. Dock anses analysen ha varit 

givande för den här studien då många av modelläsarens egenskaper och intressen har visats genom 

denna vilket inte hade framgått med endast SFG som verktyg. Exempelvis har den medicinska diskursen 

endast framkommit med hjälp av analysen av intertextualitet, som har visat att modelläsaren är 

medicinskt och vetenskapligt intresserad. 

 

Den kommersiella diskursen i artiklarna visas dels genom att SATS som varumärke lyfts fram ett flertal 

gånger, samt att erbjudanden om dem förekommer. Som Björkvall (2003:9) diskuterar erbjuder reklamer 

olika livsstilar och identiteter som går att relatera till de produkter eller tjänster som reklam handlar om. 

En av dessa kommersiella identiteter som tillhandahålls är modelläsaren, som ses som en del av det 

kommersiella livsstilspaketet. Modelläsaren i artiklarna erbjuds att konsumera SATS produkter, och i 

enighet med den så kallade konsumentkulturen som Björkvall (ibid.) diskuterar kring, bidrar 

konsumentkulturen att människor är tvungna att konsumera för att skapa en identitet.  
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Det faktum att modelläsaren i artiklarna har ekonomiska förutsättningar att äga dyra materiella 

tillgångar är något som även Björkvall (2003:80) diskuterar under sin analys. Han menar att en annons 

för en dyr bil förutsätter att modelläsaren har ekonomiska förutsättningar för att köpa bilen och även ha 

körkort. Modelläsaren i artiklarna äger både en bil, ett hus, ett gymkort samt har råd med en personlig 

tränare, vilket kräver ett starkt ekonomiskt kapital.  

 
8.3 Modelläsaren  

Modelläsaren i artiklarna har ett stort intresse för träning och hälsa, där syftet med träningen inte är att 

se bra ut utan snarare att må bra. Kontinuerlig träning är inte en del av modelläsarens vardag trots att 

denne önskar det blir det inte tillräckligt prioriterat, och tiden räcker inte till. Som förälder till yngre 

barn tar det upp mycket av den tid som inte spenderas på kontoret. Det ställs höga krav gällande träning 

som realiseras i form av uppmaningar, dessa visar på en aktiv modelläsare. Dock uppskattar denne inte 

alltid att direkta krav ställs utan vill gärna ha valmöjlighet, därför konstrueras många av uppmaningarna 

i artiklarna som råd. 

 

Det finns ett stort intresse för vetenskap och medicin, modelläsaren uppskattar att artiklarna innehåller 

medicinska inslag och tycker att det som uttrycks känns mer trovärdigt eftersom det stöds av vetenskap. 

De risker och sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar som tas upp indikerar att modelläsaren är 

vuxen eftersom sjukdomarna främst utgör en risk för äldre. Modelläsaren har även stor respekt och 

rädsla för att bli sjuk. Modelläsaren har stabil ekonomi då den har ekonomiska förutsättningar till att 

både äga hus och bil, utöver detta har den även råd att ha en personlig tränare.   

 

8.4 Framtida forskning  

När det gäller tidigare forskning av modelläsare är forskningsfältet något begränsat och de ämnen som 

främst undersökts är explicit reklam eller platsannonser. Då det inte finns någon tidigare forskning av 

modelläsare inom hälsa vore det intressant att bygga vidare på frågeställningen om hur modelläsaren 

konstrueras inom hälsa och träning. Exempelvis vore det intressant att jämföra hälsotidningar som är 

riktade till män med hälsotidningar riktade till kvinnor för att undersöka hur modelläsaren skiljer sig 

beroende på vilken målgrupp artiklarna har.  
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