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Sammandrag 

Utgångspunkten är att texters tolkningar har betydelse för såväl individer som samhälle 

genom att budskap relateras till attityder och uppfattningar av betydelse för den samhälleliga 

kontexten vari människor jämförs och jämför sig själva gentemot rådande diskursiva normer 

där det handlar om makt och definitionsmakt samt normalitet och avvikelse (Burr 2003:68f, 

Fairclough 1992). Här framträder media med sina val av formuleringar som starkt bidragande 

till upprätthållande av nämnda normativa diskurser (Fox 1993:13, Bildtgård 2002).  

De analyserade artiklarna visar prov på olika former av retoriska grepp och bygger i hög 

grad på argumentation. Formuleringarna varnar och oroar, till och med mer än vad de gör 

nytta, för trots att upplysningen är viktig, menar jag att det behöver finnas balans i budskapen 

samt betoning av hur människor kan förhålla sig till dem, för att som Arkin betonar, uppleva 

personlig kontroll (i Jarlbro 2010:81f). Arkin menar också att riskbedömning är ett svårt 

område oavsett målgrupp eftersom det tenderar att vara svårt att bedöma om och i så fall i 

vilken omfattning det kan drabba individen själv (i Jarlbro 2010:81f).  

När jag analyserade artiklarna fann jag således mer frågor än svar och lösningar kring 

budskapen. Att efter läsning välja att följa uppmaningen; ”Skippa sura drycker!” innebär 

potentiella konsekvenser, som inte lyfts av artikelförfattarna, men som jag menar är relevanta 

att titta närmare på. Dels finns det en risk att barn väljer läsk hellre än juice vid exempelvis 

frukost och dels finns en risk att människor väljer bort tandborstning av rädsla för frätskador. 

Därför menar jag att artiklarna med sina budskap har varit värdefulla att analysera för att få 

syn på såväl språkliga som sociala tolkningar och konsekvenser för individ och samhälle där 

det behövs ett helhetsperspektiv på de båda utifrån en tanke om hållbar livsstil och hälsa.  

 

Nyckelord: diskurs, budskap, textanalys 
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1. Inledning 
Jag tycker det är intressant att studera massmediala budskap som riktar sig till barn och unga 

dels för att vanor och preferenser grundläggs i tidig ålder, dels för att barn och unga är mer 

känsliga som konsumenter då de har mindre möjligheter att kritiskt ifrågasätta och jämföra 

budskap de möter. Vidare menar jag också att det är viktigt att som lärare vara medveten om 

att läsning av text får konsekvenser för läsare i form av elever. För att elever ska kunna tolka 

text och då förhålla sig till dess budskap, behöver de analysera och kritiskt granska desamma. 

Genom att lyfta fram ett budskap som presenteras i två olika artiklar, vill jag således 

tydliggöra vikten av att studera massmedial text både textuellt och socialt.  

Budskapet jag valt att studera närmare handlar om sura dryckers påverkan på tänderna, där 

Svenska Dagbladet [SvD] tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur 

läsk, juice och smaksatt vitaminvatten bidrar till vad de kallar en ny folksjukdom i form av 

frätskador på tändernas emalj. Tidskriften Lyckoslanten har i sin tur valt att skriva en artikel 

kring denna undersökning med SvD som referens.  

För att analysera texterna och deras budskap har jag valt diskursanalys. Det beror på att jag 

sällar mig till uppfattningen att diskurs handlar om vilket perspektiv, vilka glasögon man 

väljer för att betrakta olika fenomen i tillvaron. Fairclough (2003) förtydligar denna 

utgångspunkt genom att förklara diskurs som socialkonstruktionistisk, alltså bilden av världen 

är sådan som individen uppfattar den. Denna socialt uppfattade och konstruerade bild av 

verkligheten bygger på språkliga relationer och representationer där språket både är grunden 

till och verktyg för att förstå desamma. För att förstå krävs att man försöker förhålla sig kritisk 

till budskap genom att titta närmare på sammanhangen, som ju också påverkar både texter, 

tolkningar och vidare konsekvenser. Mot bakgrund av detta resonemang kommer jag således 

att titta på de båda artiklarnas språkliga uppbyggnad och kommunicerade budskap med 

vetskap om att de syftar till att informera och uppmana till aktiva val (av dryck), vilket jag 

antar får konsekvenser för såväl individ som samhälle.  

 

1.1. Bakgrund 

Eftersom språkliga val och användning av språket är en del av vår vardag och därigenom 

påverkar relationer för såväl individer som grupper i samhället har jag valt ett 

språkvetenskapligt fokus. Då media såsom exempelvis tidskrifter och internet framstår som en 

av de mest potenta aktörerna när det handlar om att influera människor och då medias främsta 

redskap är språket, menar jag att det är betydelsefullt att titta närmare på medias språkliga 

representation av olika företeelser. Jag har mot bakgrund av detta valt att studera ett budskap 

kring sura drycker såsom juice och läskedrycker, vilket dels kan ses ligga i tiden och dels kan 

antas påverka såväl barns som vuxnas val av dryck, vilket i sin tur kan påverka både tandhälsa 

och hälsan i stort.  

1.2. Syfte  

Studiens huvudsakliga syfte är att utifrån ett diskursivt perspektiv undersöka hur språkliga 

budskap kring sura dryckers inverkan på tandhälsa uttrycks i två artiklar. Vidare syftar studien 

till att belysa potentiella konsekvenser av budskapens språkliga formuleringar.  



5 
 

1.3. Frågeställningar 

 Hur är artiklarnas budskap kring sura drycker formulerade med avseende på textuell 

och diskursiv struktur? 

 På vilket sätt skulle de textuella formuleringarna kunna bidra till den diskursiva 

praktiken för läsare; individer och samhälle? 

 

 

2. Tidigare forskning 
Att intressera sig för textanalys handlar enligt Ledin (2010:69) om att vilja ta reda på hur text 

är sammanfogad för att skapa mening och med det titta på strukturer som medför 

sammanhang i vilka texterna produceras och konsumeras. Nord (2012) visar också i sin 

granskning av textanalys i kursplaner och högre utbildning, att det i skolan är värdefullt att 

medvetandegöra såväl elever som lärare om varför text bör analyseras och kritiskt granskas.  

Då barn och elever är läsare och dagliga konsumenter av media förefaller valet av artiklar 

relevant. Här menar jag att media och deras konsumenter, läsare, verkar i ett slags symbios 

där media tolkar konsumenternas behov för att kunna nå ut med sina budskap, vilka enligt 

media svarar mot de behov media definierat. Samtidigt äger media en form av definitionsmakt 

där de språkliga formuleringarna anger samhällets syn på förhållandet mellan exempelvis 

hälsa och individ.  

Detta resonemang är i linje med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där exempelvis 

Labov (2001) i sina studier påvisade att språkliga variationer kan kopplas till sociala faktorer 

som är viktiga för individen eftersom språket markerar både tillhörighet och samhällelig 

status. Vidare fann Chambers (2003) att skillnader i hur språk utformas, till största delen beror 

på sociala konventioner och attityder i grupper och mellan individer. 

I denna form av forskning betonar Ledin (2000:13) att det inte räcker med att använda sig 

av traditionella modeller för kommunikation såsom sändare- mottagare eftersom det handlar 

om interaktion mellan läsare och medias format, vilket här handlar om två tidskrifter i 

pappersformat, varav den ena även förekommer i en webbaserad variant. När det gäller 

tidningar adderar Ledin (2000:14) att läsare av exempelvis veckopress eller andra mer sällan 

utkommande texter, kan välja att läsa från pärm till pärm, men att det är vanligare att läsaren 

bläddrar fritt. Även när läsning av text sker via internet dominerar den fria läsningen. Vid fri 

läsning ses betydelsen av innehållets uppdelning via exempelvis ingresser, brödtext och bilder 

öka. Vid läsning skapar läsaren sin egen innebörd av den aktuella texten, vilket relateras till 

förförståelse, kontext och att skribent och läsare är skilda åt i tid, vilket tillhör 

masskommunikationens natur. Innebörden i texterna blir således personliga ”meningsfulla 

enheter”, vilka jag i denna studie inte har för avsikt att betrakta så till vida att läsare ej 

tillfrågas kring deras tolkningar av de aktuella texterna. Fokus ligger på texten som begrepp 

där Ledin (2000:14) betonar det Bakthinska textbegreppet vari texten innebär en relation och 

på så vis inte är färdig i och med att den skrivits. Texten får enligt Ledin (2000:15) sin mening 

via att den blir läst eller verkar i relation till andra texter där begreppet intertextualitet 

framträder. Författare är medvetet och omedvetet influerade av andra individer och texter, 

vilket avspeglas i det som produceras likväl som i tolkningar därav. Ledin (2000) menar också 
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att detta ger ett socialt perspektiv på texter som via sin intertextualitet står i relation till 

samhället, dess institutioner och normer i olika tidsepoker.  

Bauman (2001:133f) adderar att individer jämförs och jämför sig själva i de sociala 

sammanhangen, vari normer avspeglas och den som inte lyckas, riskerar att dömas för 

svaghet, att ha dålig karaktär och då uppleva skam och exkludering. Här menar Frasier 

(1995:287f) att individer eller grupper som hamnar utanför de normativa ramarna på samma 

gång både blir offer för sin dåliga hälsa och ansvariga för densamma, vilket för individen 

leder till exkludering och från samhällets sida bidrar till diskriminering (Fox 1993:135). 

Bildtgård (2002) kom i sin avhandling fram till att risksamhället är en stark faktor för 

individens val av exempelvis mat då samhällelig expertis i media uppmanar individer att äta 

”rätt”, utifrån olika risker med att äta ”fel”. Bauman (2001:135) framhåller också att 

människor idag upplever osäkerhet kring sin hälsa, sitt utseende, eftersom referenserna 

ständigt ändras och de sociala praktikerna innehåller risker såsom dålig tandhälsa och ett 

mindre attraktivt leende, vilket kan drabba vem som helst av oss, när helst vi inte tar vårt 

individuella och samhälleliga ansvar och vaktar på vår kropp och hälsa.  

 

3. Material, teori och metod 

3.1. Material 

Materialet består av två olika artiklar om sura dryckers inverkan på tänder, hämtade ur 

Svenska Dagbladet [SvD] 2012-10-09 och dess nätupplaga (uppdaterad 2014-02-25) samt ur 

Lyckoslanten nummer 1 årgång 2013. Författare till SvD’s artikel är Josefin Pehrson, medan 

Lyckoslanten valt att inte sätta ut namn under sin artikel. Artiklarna berör medias budskap 

kring sura dryckers påverkan på tänder. Dessa budskap har jag för avsikt att analysera med 

hjälp av diskursanalys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där diskurs handlar om det sätt på 

vilket vi talar om och förstår världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). I denna studie 

används Faircloughs diskursanalys (1992) för att titta på vokabulär, grammatik, sammanhang, 

intertextualitet, interdiskursivitet samt förhållande mellan talare och diskurs. Vidare menar jag 

att det vid studiet av texternas struktur och ramar är relevant att addera och väga in källkritik, 

trovärdighet och vetenskaplig relevans (Ledin 2000, Hansson 2007).   

3.2. Teori 

Enligt Foucault (1980, 2000) är diskurs en språklig ordning samt regler och praktiker som gör 

meningsfulla yttranden möjliga, varför det i kommunikation framträder maktrelationer 

eftersom makt genomsyrar och präglar alla sociala relationer. Yttranden kan enligt Ledin 

(2000) översättas till text, där det som uttrycks har mening, innebörd, både för dem som deltar 

i de kommunikativa handlingarna och för andra individer som kommer i kontakt med texten, 

vilka är kontext- och diskursberoende. Diskursen styr vilken betydelse som ses i olika 

sammanhang utifrån antagandet att den innebär ”en uppsättning av utsagor och antaganden 

som tillhandahåller ett språk för att tala om en given företeelse i en given kontext” (Lindgren 

2009:112). Diskurser kan härmed ses som överordnade sociala mönster och regler för 

individer i samhället, vari vi skapas som subjekt genom språket. Vi får ”hjälp” att förstå oss 

själva, vår omvärld, våra motiv och önskningar genom att diskurserna styr både text och 
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tolkningar. Samtidigt påverkar de diskursiva mönstren vår uppfattning om oss själva och vår 

identitet (Lindgren 2009:127). Diskursiv textanalys handlar då enligt Ledin (2000) dels om att 

få syn på texternas struktur, ramar, dels om att sätta dem i relation till andra texter och till det 

sociala sammanhanget och genom detta försöka få syn på innebörder och möjliga 

konsekvenser.   

Konsekvenserna hänger därför ihop med våra uppfattningar om oss själva, om vår 

verklighet och om andra individer i sociala sammanhang där influenserna kommer från de 

kontexter som individ och text står i relation till (Burr 2003:2f). Uppfattningen av omvärlden 

och oss själva som individer samt vilka begrepp och diskurser vi väljer att använda är således 

kontextberoende, vilket innebär att det som är verkligt för en individ inte behöver vara det för 

en annan (Berger & Luckmann 1998).  

Foucault (2000) menar alltså att diskurs både är social handling och social interaktion. 

Samtidigt är diskurs ett slags social konstruktion av verkligheten, en form av kunskap där 

varje kommunikativ händelse får sin betydelse utifrån det kontextberoende samspelet mellan 

text, bild, diskurs och social praktik. Det betyder att textuella budskap tolkas olika i olika 

sociala sammanhang. De sociala sammanhangen påverkar följaktligen de betydelser som 

skapas och samtidigt bidrar de till mönster som gör att vi får känslan av att vissa saker är 

lättare att tänka, ta till sig och säga än andra eftersom texter är organiserade i enlighet med 

koder som återspeglar värderingar, attityder, övertygelser, antaganden och praktiker, samtidigt 

som texter verkar i relation till andra texter och kontexter (Chandler 2002). Diskursanalys 

handlar också om betydelse utifrån de sociala institutioner såsom media, som påverkar 

individer och vice versa i riktning mot normering som implicerar inkludering och 

exkludering, vilket enligt Foucault handlar om makt. Foucaults (2000) maktbegrepp är 

begränsande, genom att den utesluter och förtrycker, vilket i vår samtid kan kopplas till att 

individer på olika sätt underkastar sig självdisciplinering i syfte att dels passa in och dels att 

bli lyckade, lyckliga, vilket i sig är en parameter för att passa in inom den normativa 

diskursen (Ambjörnsson 2004:21). Här menar Foucault (2000) att diskurserna formar subjekt 

och praktiker, varinom det ur ett analytiskt perspektiv ses att Faircloughs (2000) diskurs är 

konstituerad och konstituerande på samma gång.  

Via diskurs, textuella, visuella och för all del auditiva redskap skapas subjekt och 

individens upplevelse av sig själv genom upprepning, vilken befäster relationer, subjekt och 

objekt så till vida att subjektiva upplevelser blir allmängiltiga. De objektiveras så att alla kan 

referera till och identifiera sig med beteenden och kategoriseringar, vilka härigenom uppfattas 

som ”naturliga” och normala (Laclau & Mouffe 2001).  

Fokus i Faircloghs diskursanalys är dels den kommunikativa händelsen exemplifierad av 

text/bild och dels diskurs knuten till aktuell genre i en social praktik. Varje kommunikativ 

händelse har enligt Fairclough (1992:73) tre dimensioner genom att samtidigt vara text 

(språkligt och visuellt), diskursiv praktik (produktion och konsumtion av text) samt social 

praktik (handling). Här menar Fairclough (1992) att de tre dimensionerna skall ingå i en 

diskursanalys genom att textanalysen skall uppmärksamma formella drag, medan analysen av 

diskursiv praktik skall studera hur textförfattare bygger på redan existerande diskurser och 

genrer för att skapa en text och på hur textmottagare också använder förhandenvarande 

diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten (Fairclough 1992; Hössjer 2010).   
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Hur innehållet uttrycks kopplas alltså till formen för detsamma, vilket behandlas inom 

semiotiken som genom dekonstruktion av text, syftar till att hitta dolda budskap i texter 

(Thwaites, Davis, Mules & Warwick 2002). Budskapen är uppbyggda av tecken som kopplar 

ihop synintryck med begrepp och föreställningar enligt socialt och kulturellt betingade 

erfarenheter. Tecken förklarar inte en objektiv värld utan kommenterar och är ting i världen 

samtidigt som de producerar och förmedlar budskap, betydelse (Thwaites et al. 2002). Mening 

uppstår alltså inte genom tecknet själv utan via systemet av relationer (språk eller koder) inom 

vilket tecknet existerar och tillskrivs värde. Barthes (1970) betonar vidare att verkligheten är 

en konstruktion som förmedlas genom kulturellt bestämda meningssystem där meningen 

fyller viktiga ideologiska funktioner i och med att den används som verktyg av samhällets 

dominerande grupper, vilket anlägger ett sociologiskt perspektiv på studiet av tecken där 

ideologi inte återspeglar verkligheten utan formar på vilket sätt vi uppfattar den.  

Analys av text (och bild), går således enligt semiotiken och Fairclough (1992) ut på att 

dekonstruera de olika sätt på vilka tecken och koder fungerar inom olika texter och genrer 

genom att på olika sätt läsa, tolka, problematisera och diskutera texten och dess tecken i 

relation till kontext, vilket kastar ljus över begreppet intertextualitet som handlar om texters 

relationella samband dels med varandra, dels med författare respektive tolkare och dels med 

samhället både ur synkront och diakront perspektiv.  

Sammantaget blir diskursanalysen värdefull i föreliggande studie dels som teori och dels 

genom att antas kunna fungera som redskap i syfte att påvisa kopplingar mellan text, bild och 

andra element eller andra texter. Kopplingarna är ofta är implicita eller dolda och handlar om 

sociala mönster, alltså hur tecken har ideologiska funktioner i samhället. I samhället finns 

därför också diskursiva ramar, som präglas av värderingar och attityder där individer 

omedvetet och medvetet väljer tillhörighet. Burr (2003:68f) framhåller att diskurser fungerar 

normerande vari individer själva kan definiera sig som normala eller avvikare, vilket i sin tur 

får konsekvenser för deltagande i samhällsstrukturer.   

 

3.3. Metod 

De valda artiklarna kommer enligt ovan beskrivet undersökas med avseende på källor och 

deras trovärdighet, text och diskurs, budskapen samt vetenskaplighet.  

För det första är källkritik enligt Skolverket
1
 ett värdefullt led i att granska texter oavsett om 

det är avsändare eller budskap som skall analyseras. Det är också viktigt att ha avsändare och 

dennes syften med i tolkning av just budskapet eftersom de påverkar innehåll, formulering 

och vilken tyngd innehållet skall tillmätas.  

För det andra används ett diskursivt perspektiv som enligt Fairclough (1992) inbegriper 

vokabulär, grammatik, intertextualitet, interdiskursivitet och förhållande mellan talare. 

Vokabulär handlar om tematiskt innehåll och nyckelord medan grammatik berör transitivitet 

och modalitet där den förstnämnda handlar om att studera hur textens delar är sammanfogade 

för att få syn på betydelsen av och samband mellan subjekt och objekt. Den sistnämnda, 

modalitet, berör i vilken mån författaren instämmer i det budskap han eller hon väljer att 

presentera, vilket dels påverkar relationen till läsaren, dels läsarens tolkningsmöjligheter, 

                                                             
1
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik
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sociala normer samt diskursen. Intertextualitet handlar om hur texter på olika sätt visar tecken 

på att vara influerade av andra texter och författare, vari Fairclough (1992) även lyfter 

begreppet antaganden om hur någonting är, vilket är värdeladdade antaganden och 

förgivettaganden (2002:55). Interdiskursivitet tar upp relationen mellan olika diskurser. 

Slutligen på textuell nivå betraktas även förhållandet mellan talare/skribenter, där fokus 

ligger på vem som säger och får säga och tolka vad.  

För det tredje kan metoden för att jämföra ordval och formuleringar samt texters struktur 

och ramar hänföras till en diskursanalytisk teori enligt ovan. Ordvalen kan enligt Ledin (2000) 

kopplas till en tanke om ordens diskursiva betydelse och formuleringar kan påvisa antaganden 

om såväl läsare som social kontext, vari även texternas struktur och ramar får betydelse för 

läsning, förståelse och tolkning. Utgångspunkten är att medias genre innebär ett slags val av 

språk inom en diskursiv praktik som handlar om att skapa, upprätthålla och befästa attityder, 

värderingar och sociala relationer, vilket i sin tur ger konsekvenser av intresse att analysera.  

För det fjärde blir det intressant att väga in budskapen och deras vetenskaplighet eftersom 

själva budskapet skall ses i sitt kontextuella sammanhang där SvD både genomför ett 

experiment och därefter skriver en artikel med hjälp av forskare som kan antas stå för 

vetenskaplig referens. Denna antagna vetenskaplighet i en dagstidning och vidare i tidskriften 

Lyckoslanten, menar jag är värdefull att betrakta för att på så vis bli medveten om både 

skribenternas utgångsläge och i vilken kontext de hamnar, vilket påverkar möjligheten till 

tolkningar. Samtidigt är budskap och vetenskap med innehåll och kunskaper konstruerade i ett 

socialt sammanhang där värderingen inte ligger i fokus (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:28f). Istället handlar det enligt Burr (2003)  om att söka efter dolda mönster med hjälp 

av redskap såsom diskursanalys, som i sin tur också är socialt konstruerad! Fairclough 

(2003:14f) menar därför att alla studier i viss mån är subjektiva, men genom att använda mer 

än ett analysredskap ökar möjligheten att vrida och vända på texten, på budskapen men också 

att distansera sig som forskare eftersom han eller hon själv är en del av kontexten.   

Här är det också betydelsefullt att i tolkningsprocessen vara medveten om att det finns risk 

att en del tolkningar kan förefalla godtyckliga, vilket är en risk som kan begränsas genom att 

söka ett större sammanhang och försöka se hur delarna passar i helheten (Gadamer 1981). 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att forskning inom det diskursiva fältet handlar om 

just tolkningar och uppfattningar som används för att skapa mening i syfte att forma nya 

betydelser. Läsaren eller tolkaren av texten behöver således hålla i minnet att de egna 

tolkningarna kan skilja sig åt från författarens avsikt eller ’field of vision’ (Barnhurst & 

Nerone 2001). Här menar Skinner (1988) att om både författarens intentioner och innehåll 

stämmer överens, kan analys och tolkning ses vara i samstämmighet. Trots att författarens 

intentioner må vara kända, kan en förståelse för desamma näppeligen infinna sig hos en annan 

individ, vilket återigen betonar att tolkningar av text och i detta fall av ett par artiklar, är 

tolkningar och bör betraktas som detsamma. Detta anlägger i sin tur en hermeneutisk 

processteori, som syftar till att förstå olika fenomen i sin kontext (Kvale 1997).  
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4. Resultatredovisning 
Då resultatet kan delas in i olika delar såsom källor och deras trovärdighet, text och diskurs, 

budskapen samt vetenskaplighet, är detta kapitel indelat i dess fyra kategorier enligt nedan.  

4.1. Resultat för källor och deras trovärdighet  

Källorna för artikelförfattarna är i Lyckoslantens fall SvD:s artikel. SvD har hämtat 

information från det experiment som SvD utfört tillsammans med Karolinska Institutet i 

kombination med intervjuer med representanter från nämnda institution. Experiment och 

intervju har kompletterats med fakta funna på internet eller annat material erhållet från 

tandläkarförbundet.  

 

4.1.1.  Källkritik 

Om vi betraktar källorna till de båda artiklarna och i detta fall gör det något enkelt för oss ses 

att de implicit har samma källa eftersom Lyckoslanten använder sig av SvD som just källa. 

Mer specifikt bör dock källornas äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

ifrågasättas (Hansson 2007). Vad beträffar äkthet ses för det första att Lyckoslantens källa de 

facto existerar och de fakta som lyfts fram, ses även i källan, även om Lyckoslantens skribent 

valt att formulera om källans huvudbudskap om att ”Juice är farligare för tänderna än läsk” till 

den mer kortfattade slutsatsen att ”Skippa sura drycker”. Lyckoslanten hade i artikeln kunnat 

välja att ange länk eller datum till sin källa, för att underlätta sökning och därmed verifiering. 

SvD har som tidigare nämnts, sig själva som källa i kombination med expertis kopplad till 

Karolinska Institutet. I detta fall kan sägas att de valt att gå till källan i form av experiment 

som grundar sig på tidigare forskningsresultat, uttalade och omskrivna av nämnda expertis, 

som utger sig för att vara vetenskaplig och som vid närmare eftersökning enligt ovan, visade 

sig vara det. Genom att presentera bilder tagna vid experimentet ökar möjligheten att som 

läsare kontrollera vad som skett och dra egna slutsatser. Här förutsätts att bilderna är 

omanipulerade i forskningens tjänst, vilket jag väljer att hålla för troligt mot bakgrund av 

nämnda forskare yrkesheder knappast skulle sättas på spel via ett i vetenskapliga 

sammanhanget mindre omfattande experiment som dessutom kommer granskas av såväl 

allmänhet som arbetsgivare. Denna tanke grundas i att de deltagande forskarna antas ha fått 

granska artikeln innan publicering.  

Vidare angående tidssamband är båda artiklarna publicerade i anslutning till genomfört 

experiment, vilket är positivt eftersom ju längre tid som gått, desto större skäl finns det enligt 

Hansson (2007) att tvivla på källan. Källornas oberoende skiljer sig markant då 

Lyckoslanten publicerat en kortare artikel om och utifrån SvD:s artikel, vilket är 

negativt ur beroendesynpunkt eftersom de inte har eller är ursprungskällan. Att referera 

till en dagstidning behöver inte vara fel, men det inger inte vetenskaplig tyngd, i jämförelse 

med att kunna hänvisa till exempelvis en avhandling eller dylikt vedertaget dokument. 

Dagstidningar kan mycket väl publicera vetenskapligt innehåll, men är då oftast sekundärkälla 

själva (eftersom dagstidningar vanligtvis inte utför vetenskapliga experiment). Intrycket blir 

då istället att Lyckoslanten förhåller sig som tredje hand, vilket kan antas ha påverkat artikeln, 
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dels eftersom varje person som tar del av och formulerar, påverkar utifrån sina erfarenheter 

och tolkningar. Dels även genom att för var gång fakta begrundas, och 

omnämns/omformuleras, ökar risken för missuppfattningar. Därtill ses att journalisterna har 

olika målgrupper och därmed också behöver anpassa innehållet språkligt, vilket i sin tur 

påverkar både innehåll och mottagande (Jarlbro 2010).  

Oberoendet för SvD:s del handlar om att de själva är delaktiga i experimentet tillsammans 

med vetenskapligt kopplad expertis och är därmed varken använder sig av avskrift eller 

referat av annan källa (Hansson 2007). I sammanhanget vill jag dock lyfta fram två olika 

passager funna i SvD:s artikel och på Sveriges Tandläkarförbunds hemsida; 

 

”[…] den allt större mängden sura drycker vi konsumerar fräter bort tandytan, lager efter 

lager. […] Resultatet är slitna tänder, ilningar och värk – samt i slutändan ingrepp som kan 

kosta tusenlappar. Svensk forskning visar att frätskadorna är på väg att utvecklas till en ny 

folksjukdom.”
2
 (SvD) 

”Den allt större mängden sura drycker vi konsumerar fräter bort tandytan, lager efter lager. 

[…] Resultatet är slitna tänder, ilningar och värk – samt i slutändan ingrepp som kan kosta 

tusenlappar. […] visar svensk forskning att frätskadorna är på väg att utvecklas till en ny 

folksjukdom.”
3
 (Sveriges Tandläkarförbund) 

Dessa menar jag är nästintill identiska och därmed kan kopplas till beroende där SvD:s 

journalist förefaller ha använt sig av avskrift. Delvis kan likheten bero på att lektor Lena 

Karlsson är delaktig i både SvD:s experiment och står omnämnd på Sveriges 

Tandläkarförbunds hemsida, men eftersom det inte är Lena Karlsson som formulerat texten i 

artikeln, faller min misstanke tillbaks på att journalisten funnit denna text och använt sig av 

den. Ett helt annat alternativ är att någon av författarna till textavsnittet ovan skulle kunna ha 

använt sig av samma/liknande formuleringar för att appellera eller väcka mer intresse för 

nämnda budskap. Hönan eller ägget i detta fall får jag låta vara osagt, men det fångade 

onekligen mitt intresse vad gäller källkritik och oberoende. 

Slutligen ses tendensfrihet där källans personliga, politiska eller ekonomiska intressen bör 

vara åtskilda från syftet med utsagor. Här menar jag att det även torde gälla för journalistens 

utsagor i form av artiklarna. I de granskade artiklarna gör jag antagandet att Lyckoslanten 

enligt medielogikens patos, valt att formulera sitt budskap ”Skippa sura drycker” i syfte att 

väcka känslor och fånga målgruppens uppmärksamhet (Hansson 2007). Därtill implicit utifrån 

eget intresse lyfta fram budskap om ”ganska dyrt”, då de egentligen primärt arbetar med 

ekonomi, inte med kost och hälsa.  

SvD presenterar enligt egen utsago fakta utifrån ett experiment, vars resultat och budskap 

enligt ovan förefaller hamna inom ramen för konsensus. Möjligen ses betoningen på juice 

som farligare än läsk som aningens kontroversiell kopplat till att forskaren själv uttrycker att 

det var överraskande. Samtidigt har liknande noteringar gjorts i forskarens eget material kring 

sura dryckers påverkan på tänder. Rörande fakta är det viktigt att vara grundlig och 

                                                             
2
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juice-farligare-for-tanderna-an-cola_7564516.svd 

3
 http://www.tandlakarforbundet.se/Kurser/Aktiviter/2013/10/Se-upp-med-fruktjuice-och-sportdrycker--

fratskador-ny-folksjukdom-HT-13/ 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juice-farligare-for-tanderna-an-cola_7564516.svd
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kontrollera både källor, fakta och i det tänka kritiskt (Hansson 2007). Då SvD själva är med i 

experimentet finns det å ena sidan möjlighet till objektiv kritik minska. Å andra sidan ges 

journalisten en bättre insyn i experimentet, än om hon bara genomfört en intervju eller tagit 

del av forskning skriftligen.  

 

4.1.2. Ursprung 

Lyckoslantens källa är en dagstidning, som i sig inte kan kallas vetenskaplig. Dock har den 

större trovärdighet enligt Förtroendebarometern, än exempelvis kvällstidningar.
4
 Källan för 

Lyckoslanten kan tack vare att hänvisa till experiment utfört av SvD, som använder sig av 

vetenskapliga metoder kopplade till forskare och Karolinska Institutet, anses hålla sig inom 

det vetenskapliga området. SvD har enligt ovan nämnt genomfört ett experiment, vars resultat 

och slutsatser de framhåller med hjälp av att låta experter på området komma till tals, för att 

på så vis öka trovärdigheten både för budskapet och för sig själva som källa.  

4.1.3. Referenser 

Lyckoslanten anger SvD som referens och SvD har sig själva och de i experimentet 

deltagande experterna, lektorn och forskaren som referenser. De nämner att Ann-Katrin 

Johansson studerat frätskador i Saudiarabien, men anger inga vetenskapliga referenser till 

några externa dito. Vetenskapligheten kan här istället antas komma fram via de uttalanden 

som görs i SvD:s intervjuer, se nedan.  

4.1.4. Intervju 

Lyckoslanten använder sig inte av intervju, vilket däremot SvD gör. Här är det dels Lena 

Karlsson, verksam som lektor på Tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet och dels Ann-

Katrin Johansson som enligt artikeln sedan 1990-talet studerat frätskador på tänder och uttalar 

sig om vad forskningen idag kommit fram till och håller för sant. Webbsökning på ”Lena 

Karlsson och tänder” ledde till Sveriges Tandläkarförbunds hemsida där bland annat 

Karolinska Institutet står som ansvarig för en kommande kurs att söka som heter ”Se upp med 

fruktjuice och sportdrycker – frätskador ny folksjukdom”.
5
 Vidare på samma sida står det om 

ett symposium där Ann-Katrin Johansson, första amanuens och specialist i Pedodonti, 

Kariologi - Institut för klinisk odontologi - universitetet Bergen, Norge, deltog under rubriken 

”Frätskador på barn och ungdomars tänder relaterat till livsstil.”
6 Sökning på ”Ann-Katrin 

Johansson och tänder” gav ett flertal resultat såsom böcker,
7
 vetenskapliga artiklar

8
 och 

vetenskapliga studier.
9
 Det hon framhåller i SvD:s artikel, stämmer överens med vad hon i 

andra sammanhang framhåller, vilket borgar för att hon i detta fall ej är felciterad.  

 

4.1.5. Sammanfattning kring källor och trovärdighet 

Sammanfattningsvis menar jag att källorna innehar såväl trovärdighet som auktoritet, med 

klar betoning på SvD som är källan till Lyckoslantens artikel. Båda försöker inge förtroende 

                                                             
4
 http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf 

5
 http://www.tandlakarforbundet.se/Sok/?searchtext=fr%c3%a4tskador 

6
 Ibid 

7
 http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172054697 

8
 http://www.tandlakartidningen.se/media/1445/Johansson_3_2004.pdf 

9
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21306084 

http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf
http://www.tandlakarforbundet.se/Sok/?searchtext=fr%c3%a4tskador
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och skapa identifikation för sina läsare genom det retoriska greppet etos där i första hand SvD 

framhåller de i experimentet deltagande akademiskt skolade experterna, vilket ger 

vetenskaplig tyngd åt budskapet (Thurén 2007). SvD ökar samtidigt sin trovärdighet genom 

att komplettera faktatexter med bilder där det blir ett slags kombination av såväl etos, patos 

och logos (Hansson 2007). Eftersom källorna i sig inte refererar till specifika vetenskapliga 

rapporter, behövdes sökning på internet för att bekräfta vetenskapligheten och äktheten hos 

källorna, inte desto mindre återfanns talrika exempel framför allt för Ann-Katrin Johansson.  

Det kan sägas vara en fördel att två olika individer uttalar sig om samma experiment såsom 

både Lena Karlsson och Ann-Katrin Johansson gör. Därtill finner jag vid en webbsökning 

många träffar, vilket även det är positivt eftersom ju fler källor som bekräftar samma sak, 

desto större sannolikhet att budskapet är sant (Hansson 2007). Å andra sidan kan antalet vid 

närmare betraktande av de funna källorna, minskas något då flera av dem kan kopplas till och 

är baserade på SvD s artikel! Som exempel ses bland annat SVT, TV4, SR och 

dentalkanalen.
10

 Andra hemsidor med mindre trovärdighet och omfattning såsom kvällspress, 

kostintresserade sammanslutningar och bloggare har anammat budskapet och återfinns vid 

nämnda sökning i form av exempelvis aftonbladet.se
11

, kurera.se
12

, kostdemokrati.se
13

 och 

kostdoktorn
14

. Denna spridning av experimentet/artikeln i SvD kan således antas bidra till att 

budskapet uppfattas som konsensus hos allmänheten, vilket generellt sett å ena sidan kan vara 

positivt ur folkhälsosynpunkt om ett budskap är vetenskapligt, se nedan för specifik 

genomgång. Men samtidigt negativt om motsatsen föreligger. Därtill finns risk att budskap 

anammas på felaktiga grunder, om källan, trots vetenskapligt ursprung, har underliggande 

negativa syften eller budskap. 

Sammantaget ses de källkritiska parametrarna äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet enligt ovan beskrivet vara uppfyllda framför allt för SvD:s del, vari 

Lyckoslanten implicit får ta del av det positiva sånär som på att deras huvudintresse handlar 

om målgrupp istället för om innehåll.  

 

4.2. Resultat för text och diskurs 

På textnivå analyseras vokabulär och grammatik samt vidare på diskursiv praktiknivå 

intertextualitet och interdiskursivitet vari även källkritik, trovärdighet och vetenskaplig 

relevans vägs in för att få syn på vem, hur, när och i vilken kontext texterna verkar. Därtill 

betraktas textens struktur som bidrar till sammanhang och ramar som antas påverka 

förväntningar och beteenden.   

 

                                                             
10

 http://www.svtplay.se/klipp/340352/juice-frater-mer-pa-tanderna-an-lask 

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?title=juice_ar_farligare_for_tanderna_an_coca-

cola&video_id=2227721 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4846008 

http://dental24.se/backad_sida_14_nov/index.php/dentalkanalen/se-upp-med-frukostjuice-och-sportdrycker-

fraetskador-ny-folksjukdom 
11

 http://www.aftonbladet.se/halsa/article10486974.ab 
12

 http://kurera.se/juice-och-energidrycker-frater-mer-an-lask/ 
13

 http://www.kostdemokrati.se/midi/2012/10/09/2247/ 
14

 http://www.kostdoktorn.se/frukostjuicen-kan-frata-sonder-dina-tander 

http://www.svtplay.se/klipp/340352/juice-frater-mer-pa-tanderna-an-lask
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?title=juice_ar_farligare_for_tanderna_an_coca-cola&video_id=2227721
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?title=juice_ar_farligare_for_tanderna_an_coca-cola&video_id=2227721
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4846008
http://dental24.se/backad_sida_14_nov/index.php/dentalkanalen/se-upp-med-frukostjuice-och-sportdrycker-fraetskador-ny-folksjukdom
http://dental24.se/backad_sida_14_nov/index.php/dentalkanalen/se-upp-med-frukostjuice-och-sportdrycker-fraetskador-ny-folksjukdom
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4.2.1. Vokabulär  

Vokabulär handlar om tematiskt innehåll och nyckelord, vilka för de studerade artiklarna är; 

sura drycker, emalj, fräter, skador, erosion, läsk, juice, dyrt. Det är också dessa som 

exemplifierar det tematiska innehållet som kretsar kring sura dryckers medliga inverkan på 

tänders emalj. Orden kan ses vara valda för att betona budskapen och poängtera vikten av att 

de belyses i media. Samtidigt är det tematiska innehållet, med sina nyckelord valda i syfte att 

appellera målgrupperna som dels har tänder, dels månar om sin hälsa och dels konsumerar 

sura drycker i form av läsk och juice.  

 

4.2.2. Grammatik  

Grammatik handlar om att studera hur textens delar är sammanfogade för att få syn på 

betydelser och samband. Texten är sammanfogad som en artikel med korta citat som befäster 

budskapen från såväl artikelförfattare som tillfrågade individer. Experten säger: ”Ett glas juice 

tillsammans med frukost är inte speciellt farligt men många går och borstar tänderna direkt 

efter – då kan man se rejäla frätskador efter ett tag.” Tandborstning som torde vara en 

hörnsten i både barns och vuxnas daglida hygienrutiner ifrågasätts här som lösning på ett 

objektifierat problem, i form av faran med sura dryckers påverkan på tänders emalj. Vidare 

uttrycks: ”Häpnadsväckande mycket av tandmassan hade försvunnit. Det som överraskade 

mig mycket är att colan inte var värst.” Detta citat kan ses befästa båda budskapen i form av 

att cola är farligt för tänderna och att juice är värre. Samtidigt ges budskapen tyngd via 

expertis som är full av häpnad. Grammatiskt finner jag prov på hyperbol, där forskare kan 

tyckas överdriva via sitt uttalande ”Häpnadsväckande […]”, samtidigt som Lyckoslanten 

använder samma stilfigur via sin rubrik ”Skippa sura drycker!”. Ordformerna är till synes 

kortare i Lyckoslanten som därtill har mer aktiva meningar. SvD i sin tur skriver längre 

meningar, varvat med uttrycksfulla citat. Formuleringen ”Det nya hotet mot tandhälsan finns 

på ditt frukostbord, på gymmet och i ditt kylskåp”, menar jag skulle kunna kopplas till 

stilfiguren antitites då ordens innebörd är motsägelsefulla, samtidigt som formuleringen 

anspelar på att vara metaforiskt.  

 

4.2.3. Modalitet 

Författarna till de båda artiklarna skriver kring faktagrundade påståenden och formulerar 

desamma såsom just fakta och i den mån de ifrågasätts, avfärdas frågan med påståendets 

relevans. Det får här antas innebära att de båda författarna instämmer i budskapen och i det 

kan antas en vänskaplig och samtidigt vetenskaplig relation till läsaren som i förtroende kan 

lita till vad som skrivs och i och med det bör följa råden. Därtill ses artikeln i SvD avslutas 

med: ”Vi måste ta det här på allvar, ju tidigare man upptäcker det desto bättre, säger Ann-

Katrin Johansson.” Denna formulering som slutkläm ger intryck av att författaren verkligen 

vill få ut budskapet samtidigt som att ge slutordet till experten kan tolkas instämmande. 

 

4.2.4. Intertextualitet  

Lyckoslanten som tagit SvD som källa, står i direkt relation till densamma, vilket ger stark 

intertextuell referens. Vidare ses koppling till den kända barnboken Karius och Baktus, vilket 

dels kan rikta fokus mot att budskapet gäller barn och dels skapa en känsla av igenkänning för 
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vuxna som själva har barn och i det både lättare ta till sig budskapet och uppleva förtroende 

för aktuell tidskrift och skribent.  

 

4.2.5. Interdiskursivitet  

De diskurser som framträder kan ses vara hälsa, ansvar; individuellt och samhälleligt, barn – 

föräldrar.  

 

4.2.6.  Förhållandet mellan talare/skribenter 

Utifrån Ledin (2000:78) syns ramar av fråga-svar, som enligt ovan beskrivet tillförs kategorin 

inbäddade texter. SvD låter experter komma till tals dels via omskrivningar av skribenten, 

men också som rena citat såsom ”Det som överraskade mig mycket var att colan inte är 

värst.” Citat som detta står sedan oemotsagt så till vida att författaren av artikeln bygger sin 

text kring just dessa intervjusvar. De som kommer till tals och erbjuds tolka innehållet är barn 

och forskare samt artikelförfattarna. Det som sägs grundas i forskning, vilket ger budskapet 

tyngd och minskar möjlighet till ifrågasättande från såväl deltagare som läsare.  Texterna ger 

alltså få möjligheter till personliga tolkningar av budskapet som ger vid handen att en god 

tandhälsa är värdefullt, inte bara för individen utan också för samhället i stort. Detta rör 

samtidigt såväl hälsa som ekonomi samt de normer som utgår från att en god tandhälsa är en 

statusmarkör. Att ha tagit till sig det aktuella budskapet men sedan ha struntat i det kan via 

Faircloughs (2002) betoning på antaganden om hur någonting är tolkas som att individen 

brister i sitt ansvar gentemot sig själv, sina barn och samhällets väl och ve. Individen blir 

således både ett offer för dessa omständigheter och själv ansvarig för sina 

tillkortakommanden i form av att inte ha lyckats upprätthålla och kunna visa en god tandhälsa.  

Den ursprungliga undersökningen är daterad 2012, men ligger fortfarande kvar på 

hemsidan och har i februari 2014 uppdaterats, vilket innebär att den fortfarande vid dags dato 

är aktuell och anses vara av värde för läsekretsen. Allt som skrivs i en tidning som lever på att 

sälja prenumerationer och/eller lösnummer, får antas vara kopplade till läsekretsens intresse, 

för att i möjligaste mån bibehålla detsamma. 

 

4.2.7. Diskursiv praktiknivå  

De båda artiklarnas avsändare är som tidigare nämnts tidningar med förtroende och de 

grundar sina budskap på undersökning och forskning. SvD har själv genomfört 

undersökningen med hjälp av forskare. Detta har skett samtidigt som det i övrig media och i 

samhället i stort, flitigt informeras och debatteras kring individers intag av såväl mat som 

dryck i kombination med hälsomässiga konsekvenser därav. Kontexten kan därför antas vara 

”i tiden” och valet av undersökning och presenterat budskap torde appellera läsare, vilket 

ligger i tidningarnas intresse då de arbetar med att förmedla budskap, via väckt nyfikenhet, 

erhållet förtroende och vidare försäljning av tidningen.  

Själva budskapet kan härledas till en kulturell kontext, i vilken det återfinns olika 

traditioner, som påverkar hur människor uppfattar budskap, vari det inom kost/hälsa går att 

urskilja tre varianter i form av naturens magi, hälsokost- och folkhälsotradition (Thurén 

2007).  Argument som framförs är sällan enligt endast en av traditionerna, utan snarare en 

blandning. I detta fall menar jag att naturens magi har bidragit i mindre omfattning då det 

varken explicit eller implicit anges att det skulle finnas magiska egenskaper i sura drycker. 
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Dock noteras att smaksatt vitaminvatten har en viss beröringspunkt utifrån att i ett modernt 

påfund såsom buteljerat vatten, ha tillsatt vitaminer, som då får stå för något hälsosamt och av 

naturen givet. Samtidigt menar anhängare av denna tradition att functional foods inte är 

accepterat eftersom de sätter sig över naturens krafter.  

Om vi betraktar hälsokosttraditionen ses beröringspunkter så till vida att man uppskattar 

det naturliga och oförädlade, vilket å ena sidan juicen är, men å andra sidan inte läsk och 

smaksatt vitaminvatten. Samtliga nämnda drycker är dock vegetabiliska, där juice och 

vitaminvatten möjligen kan vara av värde för anhängare av exempelvis veganism. Budskap 

inom denna tradition grundas företrädelsevis på medicinsk saklighet, vilket är i 

överensstämmelse med budskapet som enligt hittills funnet enligt ovan är vetenskapligt och 

konsensus.  

Sist men inte minst vill jag framhålla folkhälsotraditionen som den kulturella prägel som 

förefaller ha influerat budskapet mest. Det motiveras dels av att vitaminvatten är ett av de 

livsmedel som idag kan vitaminberikas, vilket kan kopplas till folkhälsopolitiken som i ett 

tidigt skede ville berika livsmedel i syfte att förbättra folkhälsan. Därtill poängteras 

näringsämnena i livsmedel som betydelsefulla för vår hälsa, vilket framträder genom att juice 

av Livsmedelsverket [SLV] anmodas ingå i en för folkhälsan god kost. Samtidigt lyfts det 

inom folkhälsotraditionen fram att för mycket av vissa näringsämnen, i detta fall syra, kan 

påverka hälsan negativt och/ eller öka risken för sjukdomar, i detta fall frätskador på tänderna. 

Därtill bygger såvitt vi vet idag, folkhälsotraditionen på vetenskaplig grund och de budskap 

som ges är generella, alltså gäller hela befolkningen, vilket de båda artiklarnas budskap kan 

anses göra (Thurén 2007).  

 

4.3. Resultat kring budskapen 

Huvudbudskapen i de båda artiklarna är olika då SvD i rubriken skriver att ”Juice farligare för 

tänderna än cola”
15

 medan Lyckoslanten väntar tills första meningen med att presentera ”Juice 

och vitaminvatten är sämre för tänderna än läsk”
16

. Lyckoslanten har istället huvudbudskapet 

att ”Skippa sura drycker” med hänvisning till att det ”fräter på tändernas yta”, vilket 

kortsiktigt kan vara smärtsamt; ”göra ont” och långsiktigt kan bli kostsamt; ”ganska dyrt”. 

Till den läsare som trodde att tandborstning vore en lösning, skriver Lyckoslanten ”Tyvärr 

[…]. Det skadar faktiskt tänderna ännu mer”. Här menar jag att rubriken, som anger 

huvudbudskapet tillsammans med innehållet i artikeln, till viss del motsägs av det budskap de 

har som första mening och som är i linje med SvD:s huvudbudskap (som ju Lyckoslanten har 

som källa). Bara för att juice och vitaminvatten är sämre för tänderna än läsk, behöver man 

inte skippa sura drycker, utan snarare förhålla sig till dem, vilket får stöd av SvD där det står 

att läsa ”mycket handlar om vilka mängder och när man dricker”. SvD:s huvudbudskap får 

stöd av ett flertal meningar som exempelvis ”Sura drycker med ett pH under 5,5 löser upp 

tandemalj.” I anslutning till det utförda experimentet beskrivs hur ”både frukostjuicen och 

                                                             
15

 Lyckoslanten 2013:1 
16

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juice-farligare-for-tanderna-an-cola_7564516.svd 
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vitaminvattnet frätt mer på tänderna än cola”. Även en expert får uttala sig och framhåller att 

”Juice är mer surt och farligare för tänderna när det gäller erosion än vad läsk är […]”
17

.  

 

4.3.1. Budskapets karaktär 

Webbsökning på frätskador på tänder gav sökresultat där bland annat Tandläkartidningen, 

Sveriges Tandläkarförbund, Landsting såsom Västra Götalandsregionen och 

sjukvårdsrådgivningen 1177 framstod som pålitliga och vetenskapligt grundade källor. Detta 

utifrån att informationen på 1177 är sammanställd av en professor i odontologi vid Göteborgs 

Universitet, samt faktagranskad av en tandläkare vid Karolinska Institutet, vilka är två olika 

källor. Därtill är 1177 en nationell källa, ganska nyligen (2012) granskad av ett redaktionsråd 

samt arbetar på uppdrag av staten, vilket borgar för hög möjlighet till opartiskhet. Som 

exempel angav 1177 att ”Det finns flera orsaker till att man får frätskador på tänderna. […] 

Till yttre faktorer räknas alla sura produkter man dricker och äter som till exempel juice, läsk, 

vin, sport- och energidrycker, apelsiner, äpplen och surt godis.” De anger även, i linje med 

SvD, att hur intaget av sura drycker görs påverkar, samtidigt som Lyckoslantens budskap att 

”Skippa sura drycker”, får bifall av nämnda källa.
18

 

På Sveriges Tandläkarförbunds hemsida finns beskrivet att ”en ökande andel barn med 

frätskador på tänderna av läsk och andra sura drycker är andra följdverkningar”.  På samma 

hemsida uttalar sig en tandläkare med råd till föräldrar: ”Bjud på vatten om barnet är törstigt - 

saft och läsk är flytande socker och läskedrycker kan dessutom ge frätskador på tänderna.” 

För pressen finns en särskild text som bland annat anger att ”Frätskador, dental erosion, är ett 

växande problem bland unga som kopplas samman med vår förändrade livsstil där 

konsumtionen av läsk anses vara den största bidragande faktorn.”
19

  

Det stora antalet träffar och ovanstående resonemang leder fram till mitt antagande om att 

budskapet, trots att det inte omnämns i Nordiska näringsrekommendationer [NNR], är 

konsensus. Samtidigt är det av värde att ställa sig frågan om varför budskapet uppfattas som 

icke kontroversiellt. Anledningen torde dels vara att flera olika källor anger samma eller 

snarlika budskap och dels att etablerade (vetenskapligt) grundade institutioner såsom 

universitet, framhåller detsamma. Därtill refereras till studier som behandlar det aktuella 

ämnet. Dock ses att det är ett budskap spritt av massmedia, med negativ klang, och i form av 

riskupplysande larm, vilket ger en pseudovetenskaplig ton. Jag gjorde även en webbsökning 

för att eventuellt finna någon källa som motsätter sig budskapet om att sura drycker fräter på 

tänderna och letade fram potentiella intressenter såsom juicetillverkare. Fann 

juiceproducenten BRAVO som, sin födkrok till trots, även de anger att ”[…] juicens låga pH 

orsaka erosionsskador på tänderna […]. 
20

 

Sammantaget menar jag här, mot bakgrund av ovanstående, att påståendet om sura 

dryckers negativa inverkan på tändernas emalj således kan anses vara ett vedertaget dito, vars 

budskap om att undvika eller förhålla sig till intag av sura drycker såsom juice och läsk även 

det kan antas bygga på konsensus. 

                                                             
17

 Ibid. 
18

 http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fratskador-pa-tanderna/ 
19

 http://www.tandlakarforbundet.se/Sok/?searchtext=fr%c3%a4tskador 
20

 http://www.bravo.nu/sv/vadarjuice/meromjuice/ 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fratskador-pa-tanderna/
http://www.tandlakarforbundet.se/Sok/?searchtext=fr%c3%a4tskador
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4.4. Resultat kring vetenskapen  

Budskapet i Lyckoslantens artikel handlar om att ”Skippa sura drycker”, vilket bygger på 

argumenten att sura drycker ”fräter på tändernas yta”, vilket både kan ”göra ont” och bli 

”ganska dyrt”. Dessa argument kan sägas ha vetenskaplig grund utifrån att de finns 

dokumenterade i forskningsartiklar som finns tillgängliga via exempelvis PubMed. Här finns 

även exempelvis en metaanalys av nio (9) utförda studier som behandlar livsmedelspåverkan 

på tänder, vari sura drycker såsom juice och läsk framträder som bidragande orsaker till 

frätskador på tändernas emalj.
21

 Vidare får Lyckoslantens argument kring tandborstning som 

en potentiell möjlighet att undvika frätskador; ”Tyvärr […]. Det skadar faktiskt tänderna ännu 

mer”, inte lika frekvent förekommande vetenskapligt stöd, men omnämns bland annat av 

tandläkare i den chatt som SvD anordnade med anledning av publiceringen av sin artikel samt 

som uttalande av expert på dental erosion i själva artikeln.  

SvD’s budskap att ”Juice farligare för tänderna än cola”, återfinns dels i forskning och får 

dessutom stöd i själva artikeln av en forskare på området; ”Juice är mer surt och farligare för 

tänderna när det gäller erosion än vad läsk är […]”. Ord som ”häpnadsväckande” och 

”överraskade” för tankarna till pseudovetenskaplig formulering, att låta expertis komma till 

tals likaså, men samtidigt är i detta fall expertisen vetenskapligt grundad, vilket får tanken om 

eventuell pseudovetenskap på fall.
22

 

 

4.4.1. Jämförelser 

De båda artiklarna har som ovan presenterats budskapen att ”Juice farligare för tänderna än 

cola” grundat på att sura drycker ”fräter på tändernas yta”. Webbsökning på dessa 

formuleringar gav hänvisningar till såväl forskning som vetenskapliga artiklar samt mer eller 

mindre trovärdiga källor enligt tidigare nämnt. Därtill fann jag olika dokument såsom 

styrdokument för folktandvården inom landstingen i Jämtland, Norrbotten, Västernorrland 

och Västerbotten.
23

 Vidare återfanns även hänvisningar till olika artiklar och studier inom 

området.  

I Livsmedelsverkets databas finner jag inte uttalade råd för eller emot konsumtion av juice, 

läsk eller smaksatt mineralvatten kopplat till tandhälsa, annat än i avsnittet som behandlar 

tillsatser i mat där det står; ”En del av sockeralkoholerna betraktas som mindre skadliga för 

tänderna. Detta beror bland annat på att de inte sänker pH i munnen. En sänkning, det vill 

säga när syra bildas, är speciellt gynnsam för uppkomsten av karies.”
24

 Livsmedelsverket 

framhåller här hur ett sänkt pH är skadligt för tänderna, men hänvisar då till karies, istället för 

frätskador, vilket alltså ger bifall för det granskade budskapet vad beträffar pH, men inte för 

dess konsekvens.  

Vidare finner jag på samma hemsida de Svenska Näringsrekommendationerna Översatta 

till livsmedel [SNÖ]
25

, som rekommenderar ett dagligt intag av ca 500-700g grönsaker och 

                                                             
21

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952601 
22

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudovetenskap 
23

http://www.lvn.se/PageFiles/1693/Faktablad,%20manualer%20och%20personalst%C3%B6d/Erosion,%20riktl

injer%202013.pdf 
24

 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Tillsatser-i-mat/ 
25

 http://www.slv.se/sno 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudovetenskap
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frukt, varav frukten utgör hälften och juice kan ingå med halva fruktmängden. Denna 

konsumtion motiveras av att det i studier visat sig vara positivt för hjärt-kärlhälsan, motverkar 

övervikt samt bidrar till intag av såväl vitaminer som mineraler.  

Intag av juice hänförs alltså företrädelsevis till fördelar, vari och risker med nämnda intag 

inte omnämns i avsnitten om rekommendationer. Å ena sidan kan det kopplas till att det 

dagliga intaget hamnar på ca 1,25- 1,75dl juice, vilket motsvaras av ett litet glas per dag. Här 

återkopplar jag till SvD:s artikel där Lena Karlsson säger att ”Ett glas juice tillsammans med 

frukost är inte speciellt farligt […]” och ser att om rekommendationerna efterföljs, är riskerna 

för frätskador från juice, små. Samtidigt adderar hon att ”[…] men många går och borstar 

tänderna direkt efter – då kan man se rejäla frätskador efter ett tag.”, vilket ånyo kastar ljus 

över det möjliga behovet av att upplysa allmänheten om detta.  

Funderar därför på varför Livsmedelsverket inte har med detta budskap i de dokument jag 

funnit relevanta att leta i. Antingen behöver jag leta bättre, eller så har man från 

Livsmedelsverkets sida medvetet valt att utelämna riskinformationen med motivationen att 

helhetshälsan vinner mer på intag av juice, än vad tänderna riskerar förlora på detsamma. En 

annan tanke var att budskapet var nytt, alltså för nytt att ha hunnit antas av Livsmedelsverket, 

men en sökning på ”dental erosion and soft drinks” i den vetenskapliga databasen PubMed 

visar 323 träffar, med första publicering redan 1975.   

Argumenten ”Juice farligare för tänderna än läsk” eftersom ”sura drycker fräter på 

tänderna” får vetenskapligt stöd i ett flertal instanser enligt ovan presenterat. Adderar här 

exempelvis en finsk undersökning enligt metoden case control, som även den ger 

vetenskapligt stöd; “There was considerable risk of erosion when citrus fruits were eaten more 

than twice a day (AOR 37), soft drinks were drunk daily (AOR 4), apple vinegar was ingested 

weekly (AOR 10), or sport drinks were drunk weekly (AOR 4).”
26

 Därtill citat ur vetenskaplig 

artikel funnen i PubMed; “Dental erosion is increasing and is associated with dietary acids, a 

major source of which is soft drinks.”
27

 Då exemplen i vetenskapliga dokument ger belägg för 

artiklarnas budskap, ökar trovärdigheten trots att själva artiklarna inte är vetenskapliga eller 

publicerade i en dito skrift.  

Sammantaget menar jag mot bakgrund av såväl analyserad källkritik som vetenskaplighet 

hos budskapet att detsamma är i överensstämmelse med rådande vetenskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

http://www.oocities.org/scientistconrad/Colgate_Erosion/Manuscripts/Risk_Factors_in_Dental_Erosion.pdf 
27

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14972061 

http://www.oocities.org/scientistconrad/Colgate_Erosion/Manuscripts/Risk_Factors_in_Dental_Erosion.pdf
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5. Slutsatser 
Vi har i resultatet ovan sett att texten och dess budskap kan ha olika betydelser beroende på 

att texten verkar i relation med läsare och kontext där läsare avkodar och tolkar, vilket i sin tur 

får konsekvenser för individers handlande. Läsare av SvD och/eller Lyckoslanten som mött 

budskapet kring sura dryckers inverkan på tänder har fått prov på olika formuleringar och i 

det givits möjlighet att tolka vad som uttryckts. Författarna kan antas ha använt sig av 

retoriska knep enligt ovan presenterat, för att väcka intresse, behålla det, nå ut med sina 

budskap, vilka de därmed anpassat till sina aktuella målgrupper. För SvD:s del handlar det om 

vuxna, medan det för Swedbanks tidskrift Lyckoslanten handlar om barn. Därtill kan vi hålla 

för troligt att de också har intresse av att öka sina målgrupper för att på så vis sälja mer av 

respektive produkt; tidning eller banktjänster. Som visats i resultatdelen har skribenterna 

byggt på vetenskaplighet och trovärdighet för att i möjligaste mån öka desamma för sin egen 

del som aktörer på den mediala marknaden.  

 

5.1.1. Struktur 

Artiklarna har skrivits med hjälp av nyckelord såsom läsk, juice, erosion, fräter, skador och 

dyrt, vilka sammanfogats till sekvenser där Ledins (2000:69f) indelning i narrativ, deskriptiv, 

instruerande, explikativ och argumenterande kommer väl till pass. De meningsfulla enheterna 

har byggts upp enligt olika struktur i de båda artiklarna, men med snarlikt innehåll. 

Skillnaderna ligger främst i omfång och avsändare. SvD inleder med en enligt 

artikelkonventioner fetstilt rubrik i kombination med en färgbild av en kvinnas mun, tagen på 

nära håll. Om läsning sker via internet är bilden den första i ett bildspel som visar olika 

munnar med tänder som kommit i kontakt med sura drycker. Bildernas placering kan hänföras 

till syfte att väcka uppmärksamhet och underlätta textförståelse och tolkningar av desamma. 

Bilder återkommer även längre ner i artikeln och då i form av mindre bilder av barn som 

deltagit i och intervjuats kring experimentet. Text och bild samverkar således för att få ut 

tidningens budskap i ett slags repetitiv växelverkan. Därtill ses ett samspel mellan rubrik, 

ingress, bild, brödtext och citat. Läsning kan ske varierat, ena stunden med blicken på bilder, 

för att nästa sekund växla till avkodning av semantiska tecken i form av bokstäver, ord, 

meningar och texten i sitt sammanhang.  

Ingressen är till sin natur deskriptiv genom att den ger en helhetsbeskrivning av artikelns 

innehåll med hjälp av påståenden i presens innehållandes är och har. Vidare ses brödtexten ha 

deskriptiv struktur så till vida att den tematiserar kring tänder och frätskador, har påståenden 

som huvudstruktur och har rekursivitet, alltså texten kan utifrån sitt tema tas om och ges nya 

underkategorier av teman (Ledin 2000:73). Samtidigt är den av narrativ karaktär i det att 

skribenten beskriver hur experimentet gick till med en linjär, kronologisk struktur. Främst 

menar jag dock att båda artiklarna i hög grad bygger på argumentation, vilket enligt Ledin 

(2000:75) karaktäriseras av argument som stöder konklusion. Som exempel ses SvD:s  ”Ser 

man på orsakerna till skadorna hos ungdomar så är det just ofta sura drycker.” Vidare menar 

Ledin (2000:75) att ord kan indikera att det rör sig om argumentativa strukturer i form av 

modalitet: ”Ett glas juice tillsammans med frukost är inte speciellt farligt men många går och 

borstar tänderna direkt efter – då kan man se rejäla frätskador efter ett tag.” (SvD min kurs.) I 

Lyckoslanten ses också argumentativa indikationer i form av det modala ”Tyvärr […]” samt 
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det värdeladdade ”Viktig” från SvD. Likt Ledin (2000:76) framhåller, innehåller en text sällan 

endast en form av struktur, vilket är fallet även med de undersökta texterna där explikativ 

struktur förekommer i form av frågor som får svar, men trots att artiklarna innehåller såväl 

hypoteser som orsaker, saknas ord såsom eftersom, ty, resultera, och bero på. Orsaken härom 

skulle möjligen kunna hänföras till en vilja att från tidningens sida att undvika att framstå som 

just förklarande, explikativ, vilket skulle kunna tolkas som om vore den undervisande eller till 

och med tillrättavisande. Detta ligger i så fall i linje med SvD:s syfte att verka upplysande. 

Dock noterar jag att Lyckoslanten, som mycket riktigt riktar sig till skolbarn, har med 

explikativer samt även instruerande i form av ”Skippa sura drycker!”.  

Vad beträffar texternas ramar menar Ledin (2000:77) att det handlar om att texter som 

tidigare nämnts är relationer samt hur och varför läsare och författare kommunicerar. De 

undersökta artiklarna är framför allt i SvD:s fall inbäddade då experter kommer till tals varvat 

i texten. Var gång det sker, skapas en ny ram för en del av texten där läsaren skapar mening i 

sitt och textens sammanhang. Detta kan återkopplas till tanken om att texter inte bara får 

semiotiska betydelser utan samtidigt gör intryck och avtryck för individer och i samhället.  

5.1.2. Konsekvenser 

När jag analyserade artiklarna fann jag dock mer frågor än svar och lösningar kring 

budskapen. För det första sågs en risk att föräldrar köper och barn väljer läsk hellre än juice 

vid exempelvis frukost, vilket dels kan leda till ett minskat intag av näringsämnen som finns i 

juice och dels till att läsken blir allt mer accepterad som vardags- eller måltidsdryck. Detta 

kan i sin tur leda till ökat intag av energigivande drycker som skulle kunna få konsekvenser 

såsom övervikt hos barn eller minska deras möjlighet att orka äta sig mätta på livsmedel som 

ger viktiga näringsämnen. För det andra, om läsaren skulle välja juice utifrån SvD:s budskap 

att ”Ett glas juice tillsammans med frukost är inte speciellt farligt […], och samtidigt följer 

den indirekta uppmaningen att vänta med tandborstningen; ”[…] men många går och borstar 

tänderna direkt efter- och då kan man se rejäla frätskador efter ett tag.” framträder en 

uppenbar risk att tandborstningen inte blir av, för hur många har tid att vänta ”ett tag”, och hur 

långt är det? Jag lyfte i sammanhanget även fram en reklamsnutt för tuggummit Extra, som 

marknadsfördes hårt under parollen ”Varje gång du äter, startar en syraattack på dina 

tänder”
28

, vilket Extra förklarade sig kunna förhindra. Kommer läsarna att fortsätta dricka 

juice, hoppa över tandborstningen och ta ett tuggummi istället? Vad skulle det kunna leda till i 

längden? 

Efter att ha tagit hänsyn till källorna och vetenskapligheten i de aktuella budskapen, känns 

budskapet både trovärdigt och betydelsefullt kopplat till min inledande tanke om vikten av att 

studera och kritiskt granska massmediala budskap riktade till barn och unga. Dock efterlyser 

jag fortfarande en helhetssyn på budskapet att ”Juice farligare för tänderna än läsk” och någon 

form av konsekvensanalys kopplad till uppmaningen att ”Skippa sura drycker”. Har inte 

funnit fördjupning eller ifrågasättande i de dokument jag tagit del av, vilket jag ställer mig 

kritisk till. Anledningen är att budskap och uppmaningar må ha goda intentioner, vara logiska 

och vila på vetenskaplig grund, kopplade till pålitliga källor, men då potentiella konsekvenser 

av att följa desamma inte finns omnämnda, minskar förtroendet för källor och känslan blir 

istället att det är bråttom få ut budskapet. Det sistnämnda får bifall av utlåtandet i SvD där 
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Ann-Katrin Johansson betonar att ”Vi måste ta det här på allvar, ju tidigare man upptäcker 

det, desto bättre.”
29

  

När det gäller att framhålla risker är det enligt Arkin ett svårt område eftersom mottagare 

av dylik information eller upplysning, kan ha svårt att bedöma om och i så fall i vilken 

omfattning det kan drabba individen själv (i Jarlbro 2010:81f). Då SvD skriver att ”Det nya 

hotet mot tandhälsan finns på ditt frukostbord” och ”kan lätt slitas bort av tandborstning” samt 

”frätskador den nya folksjukdomen”, vore det enligt mig av värde för Livsmedelsverket att 

också lyfta fram denna risk och inte låta media i kombination med tandläkare vara de enda 

källorna. Detta motiverar jag med att Livsmedelsverket är en av staten kontrollerad institution 

med generell folkhälsa som mål, i relation till media med kommersiella intressen och 

tandläkare som dels är specifikt inriktade på endast en del av kroppen och dels i 

förekommande fall även de vinstintresserade.  

Lyckoslantens formulering ”Tyvärr hjälper det inte att borsta tänderna[ …]”, varnar och 

oroar möjligen mer än vad den gör nytta, även om upplysningen är viktig, för vad händer om 

alla som dricker juice, slutar att borsta tänderna? Här skriver också Arkin (i Jarlbro 2010:81f) 

om att människor vill ha enkla lösningar, som då Lyckoslanten levererar via sitt ”Skippa sura 

drycker”. Återigen efterlyser jag ett slags balanserat budskap som dels informerar om den 

reella risken med sura drycker, samtidigt som juicens värde som exempelvis vitaminkälla 

poängteras. Därtill även förklaring hur människor som vill dricka juice kan förhålla sig till 

det, för att som Arkin betonar, uppleva personlig kontroll (i Jarlbro 2010:81f).  

Journalisterna som författat artiklarna lämnar alltså mer att önska vad beträffar 

formuleringar av ett för den generella tandhälsan viktigt budskap. Här noteras i 

sammanhanget att SvD i arrangerat en chatt för allmänheten, med två experter från 

Folktandvården. Där står; ”Vänta med att borsta tänderna minst en timme efter att ha druckit 

juice eller annan sur dryck”. Det viktigaste enligt dessa experter är dock att borsta tänderna 

2ggr/dag med fluortandkräm, dricka vatten och att låta tänderna vila mellan måltiderna samt 

att om sura drycker skall intas, skall det ske enligt; ”Sällan, snabbt, utan att hålla kvar drycken 

i munnen innan den sväljs ned, och helst i samband med måltid”.
30

  

Alltså, hur ett budskap kommer mottas är svårt att på förhand veta. När barn och unga, 

eller egentligen hela befolkningen är målgrupp framträder en heterogenitet av stora mått, 

vilket gör det ännu svårare. Kanske kan vi se till att alla individer har tänder, som mår mindre 

bra av sura drycker, som en del i helheten. Och komplettera denna med att juice, till skillnad 

från läsk innehåller näringsämnen som är värdefulla för kroppen.  

Samtidigt vill jag betona att likheten mellan läsk och juice är att de kemiskt är sura, 

flytande och kategoriseras som drycker, men om vi istället betraktar konsumtion av nämnda 

drycker ur ett socialt perspektiv, menar jag att konsumtion av läsk har ett annat mönster än 

juice, då unga oftare går med en cola än med en juice i handen. Här blir skillnaden tvådelad, 

dels framträder läsk som coolare och ger mer trygghet till identiteten än vad juice gör. Därtill 

dricks läsk såväl till frukost, lunch, middag, fredagsmyset som på McDonalds (ingår i de 

flesta menyer), vilket inte juicen lika ofta gör. Sist, men sannerligen inte minst, dricks idag 
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mycken läsk mellan måltiderna. Intag av läsk mellan måltiderna är ett viktigt observandum då 

”tänderna behöver vila mellan måltiderna”.
31

  

I detta läge ses att budskapen är tydliga, samtidigt som de består av tecken som kan 

relateras till attityder och uppfattningar som kan hänföras till kulturella och sociala 

implikationer. Dessa tecken förmedlar betydelse för de individer som tar del av dem, tolkar 

och förhåller sig till dem, samtidigt som även andra individer, till exempel de som inte läst 

vare sig SvD eller Lyckoslanten, påverkas av den rådande kontexten. Dekonstruktionen av 

tecken enligt ovan analyserade budskap, kopplas således enligt Fairclough (1992) till 

människors möjligheter att förhålla sig till dem och leva enligt dem, eller inte. Individer 

jämförs och jämför sig själva gentemot rådande diskursiva normer där det handlar om makt 

och definitionsmakt, vari en god tandhälsa kan ses vara en statusmarkör. Om individen trots 

ett uppenbart tydligt kommunicerat budskap om riskerna med intag av sura drycker såsom 

läsk, fortsätter konsumera detsamma, bidrar han eller hon till sitt eget tillkortakommande i 

form av dåliga tänder, smärta, mindre attraktivt yttre och sämre ekonomi.  

Därtill påverkar samma individ samhällets status och ekonomi, eftersom den kostnadsfria 

tandvården för barn och unga, finansieras via statlig skatt. Frasier (1995) och Bauman (2001) 

framhåller att dessa mönster skapar exkludering, där individen inte bara lider av smärta och 

skam utan samtidigt även blir exkluderad från den sociala kontext vari det förväntas att du 

skall kunna och tar ansvar för din egen tandhälsa. De i samhället dominerande grupperna som 

genom exempelvis god tandhälsa, tar sitt ansvar och därmed kan visa upp ett fläckfritt yttre, 

ett bländvitt leende, ges därigenom makt att befästa de diskursiva ramarna som individer 

generellt antas försöka sträva efter att hålla sig inom, för att på så vis åtnjuta del av den status 

som medföljer det perfekta leendet.  

På samma gång är det en fråga om att definieras som normal eller avvikande, vilket kan få 

konsekvenser för deltagande i sociala sammanhang (Burr 2003:68f). Att ha en god tandhälsa 

är eftersträvansvärt, möjligt och bör därför innehas. Som artiklarna beskriver är det viktigt 

redan för barnen och sedan vidare upp i åldrarna, där den generation som är föräldrar åt 

barnen inbegrips i dubbel bemärkelse då de har ansvar för sina egna och sina barns tänder 

samtidigt. Inte sällan ses reklam för produkter kopplade till munhälsa/hygien, där den som 

inte använt den aktuella produkten, antas ha fula tänder eller dålig andedräkt och därför döljer 

sina tänder/mun för omgivningen. Detta kan ses som explicit exempel på diskriminering av 

individer med mindre god tandhälsa, såsom icke önskvärda i sociala interaktioner. Media 

framstår här med sina val av formuleringar som starkt bidragande till upprätthållande av 

nämnda normativa diskurser (Fox 1993:135; Bildtgård (2002). 

Sammanfattningsvis tror jag mot bakgrund av det ovan presenterade kring medias 

framställning av budskap kring sura drycker och tandhälsa, att det är värdefullt att de aktuella 

budskapen dryftas, samtidigt som det torde vara intressant att inte bara fokusera på livsmedlet 

i sig, utan också uppmärksamma vad konsumtionen av detsamma står för, bidrar till och hur 

negativa mönster kan bytas mot en positiv livsstil och hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för 

såväl individ som samhälle.   

 

 

                                                             
31

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-med-folktandvarden_7564510.svd 



24 
 

6. Referenser 
 

Adlibris (2006). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172054697 (hämtad 2014-02-15) 

 

Aftonbladet (2004). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article10486974.ab (hämtad 2014-02-15) 

 

Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 

Diss. Stockholm: Univ., 2004 

 

Barnhurst, Kevin G. & Nerone, John (2001). The form of news: a history. New York: Guilford 

Press 

 

Barthes, Roland (1973). Mythologies. London: Paladin 

 

Bauman, Zygmunt (2001). The individualized society. Cambridge: Polity Press 

 

Bildtgård, Torbjörn (2002). Hur maten blev en risk: medicinens bidrag till regleringen av det 

svenska ätandet. Diss. Uppsala: Univ., 2002 

 

Bravo (2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.bravo.nu/sv/vadarjuice/meromjuice/ (hämtad 2014-02-12) 

 

Burr, Vivien (2003). Social constructionism. 2. ed. London: Routledge 

 

Chambers, J. K. (2003). Sociolinguistic theory: linguistic variation and its social significance. 2. 

ed. Oxford: Blackwell 

 

Dental24 (2013). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://dental24.se/backad_sida_14_nov/index.php/dentalkanalen/se-upp-med-frukostjuice-och-

sportdrycker-fraetskador-ny-folksjukdom (hämtad 2013-05-03) 

 

1177 (2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Fratskador-pa-tanderna/ (hämtad 2014-02-13) 

 

Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity 

 

Folktandvården (2013). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.lvn.se/PageFiles/1693/Faktablad,%20manualer%20och%20personalst%C3%B6d/Eros

ion,%20riktlinjer%202013.pdf (hämtad 2014-02-03) Tillgänglig: PDF format  

 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172054697
http://www.aftonbladet.se/halsa/article10486974.ab
http://www.bravo.nu/sv/vadarjuice/meromjuice/
http://dental24.se/backad_sida_14_nov/index.php/dentalkanalen/se-upp-med-frukostjuice-och-sportdrycker-fraetskador-ny-folksjukdom
http://dental24.se/backad_sida_14_nov/index.php/dentalkanalen/se-upp-med-frukostjuice-och-sportdrycker-fraetskador-ny-folksjukdom
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fratskador-pa-tanderna/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fratskador-pa-tanderna/
http://www.lvn.se/PageFiles/1693/Faktablad,%20manualer%20och%20personalst%C3%B6d/Erosion,%20riktlinjer%202013.pdf
http://www.lvn.se/PageFiles/1693/Faktablad,%20manualer%20och%20personalst%C3%B6d/Erosion,%20riktlinjer%202013.pdf


25 
 

Foucault, Michel (1980). Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977. 

Brighton: Harvester P. 

 

Foucault, Michel (2000). Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 3, Power. New York: The 

New Press 

 

Fox, Nicholas J. (1993). Postmodernism, sociology and health. Milton Keynes: Open Univ. Press 

 

Frazer, Elizabeth (1987). Teenage girls reading "Jackie". Media, culture & society. 9(1987):4, s. 

407-425 

 

Gadamer, Hans-Georg. (1981[1979]). Truth and method. 2. ed., repr. London: Sheed and 

Ward. 

 

Hansson, Sven Ove (2007). Konsten att vara vetenskaplig. Kompendium. (Elektronisk). 

Tillgänglig: http://home.abe.kth.se/~soh/konstenatt.pdf (hämtad 2014-02-13) Tillgänglig: PDF 

format  

 

Hössjer, Amelie & Ohlsson, Maria (2010). Bilden på webben: representationer av kvinnor och 

män på Uppsala universitets webbplats. Uppsala: Enheten för lika villkor, Uppsala universitet 

 

Jarlbro, Gunilla (2010). Hälsokommunikation: en introduktion. 3., [omarb.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Kostdemokrati (2012). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.kostdemokrati.se/midi/2012/10/09/2247/ (hämtad 2014-02-13) 

 

Kostdoktorn (2013). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.kostdoktorn.se/frukostjuicen-

kan-frata-sonder-dina-tander (hämtad 2013-05-03) 

 

Kurera (2012). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: http://kurera.se/juice-och-energidrycker-frater-

mer-an-lask/ (hämtad 2014-02-13) 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2001). Hegemony and socialist strategy: towards a radical 

democratic politics. 2. ed. London: Verso 

 

Labov, William (2001). Principles of linguistic change. Vol. 2, Social factors. Oxford: Blackwell 

 

Ledin, Per (2000). Veckopressens historia: del II. Lund: Univ., Institutionen för nordiska språk 

 

Lindgren, Simon (2009). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2., [rev.] uppl. Stockholm: 

Liber 

http://home.abe.kth.se/~soh/konstenatt.pdf
http://www.kostdemokrati.se/midi/2012/10/09/2247/
http://www.kostdoktorn.se/frukostjuicen-kan-frata-sonder-dina-tander
http://www.kostdoktorn.se/frukostjuicen-kan-frata-sonder-dina-tander
http://kurera.se/juice-och-energidrycker-frater-mer-an-lask/
http://kurera.se/juice-och-energidrycker-frater-mer-an-lask/


26 
 

Livsmedelsverket (2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-

och-naring/Vad-innehaller-maten/Tillsatser-i-mat/ (hämtad 2014-02-13) 

 

Livsmedelsverket (2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.slv.se/sno (hämtad 

2014-02-13) 

 

Medieakademin (2013). Förtroendebarometer. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, 

massmedier och företag. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf (hämtad 2014-02-15) Tillgänglig: PDF 

format  

 

Nord, Andreas. (2012). Varför textanalys? Språk och stil NF 22:1, 2012. Tema text. Uppsala 

Universitet. Institutionen för Nordiska Språk. Uppsala.   

 

PubMed (2010). Artikelsök. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21306084 (hämtad 2014-02-16) 

 

PubMed (2012). Artikelsök. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952601 (hämtad 2014-02-16) 

 

PubMed (2004). Artikelsök. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14972061 (hämtad 2014-02-19) 

 

Sandberg, Helena (2004). Medier & fetma: en analys av vikt. Diss. Lund : Univ., 2004 

 

Skippa sura drycker. (2013). Lyckoslanten. 2013. Nummer 1:7 

 

Skinner, Quentin (1988). Meaning and context: Quentin Skinner and his critics. Cambridge: 

Polity 

 

SvD (2013). Artikelsök. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juice-

farligare-for-tanderna-an-cola_7564516.svd (hämtad 2014-01-25) 

 

SvD (2007/2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

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

kontaktadresser_275057.svd (hämtad 2014-02-19) 

 

SvD (2012/2014) Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-

med-folktandvarden_7564510.svd (hämtad 2014-02-13) 

 

Sveriges Television (2012). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.svtplay.se/klipp/340352/juice-frater-mer-pa-tanderna-an-lask (hämtad 2014-02-19) 

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Tillsatser-i-mat/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Tillsatser-i-mat/
http://www.slv.se/sno
http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21306084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14972061
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juice-farligare-for-tanderna-an-cola_7564516.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juice-farligare-for-tanderna-an-cola_7564516.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-med-folktandvarden_7564510.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-med-folktandvarden_7564510.svd
http://www.svtplay.se/klipp/340352/juice-frater-mer-pa-tanderna-an-lask


27 
 

Sveriges Radio (2012). Hemsida. (Elektronisk) 

Tillgänglig:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4846008 (hämtad 

2014-02-13) 

 

Swedbank Privat (2014). Lyckoslanten. (Elektronisk) Tillgänglig:  

http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/om-lyckoslanten/index.htm (hämtad 

2014-02-04) 

 

Tandläkarförbundet (2013). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.tandlakarforbundet.se/Sok/?searchtext=fr%c3%a4tskador (hämtad 2014-02-14) 

 

Tandläkartidningen (2003). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.tandlakartidningen.se/media/1445/Johansson_3_2004.pdf (hämtad 2014-02-03) 

Tillgänglig: PDF format  

 

Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert (1998). Introduction to qualitative research methods: a 

guidebook and resource. 3. ed. New York, N.Y.: Wiley 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

TV4 (2012). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?title=juice_ar_farligare_for_tanderna_an_coca-

cola&video_id=2227721 (hämtad 2014-02-01) 

 

Thwaites, Tony, Davis, Lloyd & Mules, Warwick (2002). Introducing cultural and media studies: 

a semiotic approach. 2. ed. Basingstoke: Palgrave 

 

University of Helsinki (2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.oocities.org/scientistconrad/Colgate_Erosion/Manuscripts/Risk_Factors_in_Dental_Er

osion.pdf (hämtad 2014-02-12) Tillgänglig: PDF format  

 

Wikipedia (2014). Hemsida. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudovetenskap (hämtad 2014-02-03)Winther Jørgensen, Marianne 

& Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Discourse analysis as theory and method. 

London: Sage 

 

Youtube (2012). Reklamklipp. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.youtube.com/watch?v=EIqB0quBnsA (hämtad 2014-02-19) 

 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4846008
http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/om-lyckoslanten/index.htm
http://www.tandlakarforbundet.se/Sok/?searchtext=fr%c3%a4tskador
http://www.tandlakartidningen.se/media/1445/Johansson_3_2004.pdf
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?title=juice_ar_farligare_for_tanderna_an_coca-cola&video_id=2227721
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?title=juice_ar_farligare_for_tanderna_an_coca-cola&video_id=2227721
http://www.oocities.org/scientistconrad/Colgate_Erosion/Manuscripts/Risk_Factors_in_Dental_Erosion.pdf
http://www.oocities.org/scientistconrad/Colgate_Erosion/Manuscripts/Risk_Factors_in_Dental_Erosion.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudovetenskap
http://www.youtube.com/watch?v=EIqB0quBnsA

