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Abstract 

The aim of this essay is to find what kind of discourses that are used in news articles about 

overweight and overweight people, published in Aftonbladet during 2004, 2009 and 2014. 

The study employs discourse analysis to highlight how the newspaper through semantic 

choices represents overweight and overweight people and what identities and relations that 

are present in the text. Our results show that overweight people throughout the articles are 

represented in a negative way, and are described as unmotivated, undisciplined and having a 

lack of knowledge about how to lead a healthy lifestyle. The study also finds that there are 

two distinctive discourses present in the articles: one health discourse and one beauty 

discourse. Both of the discourses advocate a thin ideal body type where overweight people do 

not fit in. The analysis shows that it is the beauty discourse that have become dominant 

during 2014.  

 

 

Keywords: Aftonbladet, overweight, weight, discourse analysis, representation, identity, 

relation, news articles. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle präglas i allt större utsträckning av en hälsotrend med fokus på människors 

välmående, där det förespråkas att alla aspekter av våra liv ska genomsyras av hälsosamma 

val. Vi ska följa dieter och träningsprogram för att må så bra som möjligt. Till och med att 

baka en limpa bröd kan framställas som ett sätt för oss att öka vårt välbefinnande (Cederström 

& Spicer 2015:11). Det här innebär att vi hela tiden måste tänka på vad vi gör för att 

maximera vår hälsa. Hälsotrenden har gjort ett sunt liv till ett slags moraliskt krav, som alla 

människor ska rätta sig efter (ibid).  

 

Något som har stor inverkan på hälsotrenden är medier. De förser oss med både information 

och underhållning, och har ett oundvikligt inflytande i samhället. Med hjälp av medier kan 

budskap spridas till stora mängder människor vilket gör att de har stor möjlighet att påverka 

och influera oss. Ett medium som har betydelse för samhällsagendan är dagstidningar. De 

påminner oss om hälsotrenden som präglar samhället genom information om till exempel 

hälsosamma dieter och träningsvanor. Informationen lägger fokus på människors kroppar och 

betonar ofta att vikten är det som måste förändras för att en människa ska kunna vara 

hälsosam och välmående. Förändringen som förespråkas är oftast viktnedgång, vilket skapar 

en känsla av att det inte är bra att vara överviktig (Cederström & Spicer 2015:12). Vi har även 

funnit tidigare studier som har analyserat människors vikt och framförallt hur överviktiga 

människor representeras i dagstidningar. Resultat från studierna visar att överviktiga 

människor i dagstidningar ges negativa, fördomsfulla egenskaper, som till exempel girighet 

samt brist på ansvarstagande och självdisciplin (Malterud & Ulriksen 2010; Sandberg 2007). 

Då studierna är gjorda under slutet av 90-talet, gör detta oss intresserade av att se hur övervikt 

har framställts i dagstidningar under de senaste tio åren, 2004-2014. Vi har specifikt valt den 

svenska dagstidningen Aftonbladet för denna studie.   

 

För att se hur övervikt framställs kommer vi i denna studie att undersöka vilka diskurser kring 

övervikt och överviktiga människor som Aftonbladet reproducerar i nyhetsartiklar. Diskurser 

har att göra med språkanvändning och hur verkligheten framställs, vilket gör att analys av 

diskurser kan visa vilken verklighetssyn Aftonbladet har om övervikt och överviktiga 

människor. I studien sammankopplar vi diskurs med begreppen representation, identitet och 

relation. Detta gör att vi kan analysera dels de ordval som Aftonbladet använder för att 

representera verkligheten, och dels de identiteter och relationer som skapar kopplingar mellan 
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läsare och nyhetstextens budskap (Fairclough 1995:5). Vi vill även undersöka utifall 

diskurserna kring övervikt har förändrats de senaste tio åren, och detta gör vi genom att 

jämföra våra analyser av artiklar från olika år. Vi finner att det är av vikt att analysera hur 

Aftonbladet framställer övervikt och vilka diskurser som präglar ämnet, då det kan tänkas 

påverka hälsoutvecklingen i Sverige och därmed även samhället. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilka diskurser kring övervikt och överviktiga människor som 

används i nyhetsartiklar i den svenska dagstidningen Aftonbladet. Vi vill se om, och i sådana 

fall hur, diskurserna skiljer sig åt mellan åren 2004, 2009 och 2014. 

 

Nedan följer de frågor som denna studie ämnar besvara: 

 Vilka ordval används i nyhetsartiklarna för att representera övervikt och överviktiga 

människor? 

 Vilka aktörer förekommer i nyhetsartiklarna och vilka identiteter ges de? 

 På vilket sätt involveras läsaren i nyhetsartiklarna, och hur ställs hen i relation till 

aktörer i texten? 

 Hur skiljer sig diskurserna kring övervikt mellan åren 2004, 2009 och 2014? 

 

1.2 Bakgrund 

Nedan redogörs för övervikt och fetma samt en beskrivning av orsaker till övervikt ur ett 

forskningsperspektiv. 

 

1.2.1 Övervikt och fetma  

Övervikt är ett begrepp som syftar till när en människas kroppsvikt överstiger vad som 

vetenskapligt anses vara normalt (Nationalencyklopedin, Övervikt 2015). Begreppet åsyftar 

en förhöjd kroppsvikt som orsakas av en för stor mängd kroppsvävnad. När man talar om 

kroppsvikt skiljer man på övervikt och fetma. Fetma anses vara när en människas kropp lagrat 

så mycket fett att personens livskvalité kan bli negativt påverkad av det. Övervikt ses snarare 

som ett risktillstånd och behöver inte vara något en människa lider av (Bergström, Tema 

Fetma 2008). Både övervikt och fetma kan dock vara problematiskt för en människas hälsa då 

det bland annat kan leda till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer 

samt medföra slitage på leder (Nationalencyklopedin, Fetma 2015).  
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Svensk forskning menar att övervikt är ett problem i det svenska samhället (Statistiska 

Centralbyrån, Undersökningar av levnadsförhållanden 2014). Nästan hälften av alla svenskar 

är överviktiga samtidigt som fetman har ökat. Undersökningar som gjorts av 

Folkhälsomyndigheten mellan år 2004-2014 visar att utvecklingen över tid följer samma 

mönster för män och kvinnor och Folkhälsomyndigheten konstaterar att ökningen är 

problematisk för människors livskvalité (Folkhälsomyndigheten, Fler har fetma och övervikt 

2014). 

 

Tidigare har det funnits en uppfattning om att övervikt och fetma uppkommer vid brist på 

självdisciplin, men idag har forskning konstaterat att övervikt orsakas av obalans mellan hur 

mycket energi vi får i oss och hur mycket vi förbrukar (Bergström, Tema Fetma 2008). 

Forskning visar att det är många olika faktorer som är inblandade i utvecklingen av övervikt 

och fetma. Det handlar till exempel om arv, men också om utbildning samt psykologiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Forskare konstaterar att för att behålla en 

hälsosam vikt krävs det livsstils- och beteendeförändringar som består; det finns inga 

genvägar som får oss att gå ned i vikt utan ansträngning (ibid). 

 

1.3 Uppsatsens avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till att studera nyhetsartiklar som publicerades i dagstidningen 

Aftonbladet år 2004, 2009 och 2014, specifikt månaderna april och oktober. Totalt har 18 av 

44 artiklar från de valda månaderna analyserats. Vi har valt Aftonbladet då den är en av 

Sveriges största dagstidningar, och därför når ut till en stor mängd människor. Vi har 

begränsat materialet till pappersupplagan av tidningen men kommer att analysera de 

elektroniskt lagrade versionerna av artiklarna. Vi har avgränsat studien från att innehålla 

artiklar publicerade på hemsidan, även om dessa kan tänkas nå ut till fler människor än de 

tryckta artiklarna gör. Detta därför att de tryckta artiklarna inte kan redigeras eller tas bort 

efter publicering, och därmed kan studien enklare replikeras senare. 

 

Eftersom vårt syfte är att studera vilka diskurser kring övervikt och överviktiga människor 

som förmedlas i nyhetsartiklar har vi enbart valt att fokusera på de artiklar som har mänsklig 

kroppsvikt som huvudämne. Det kan vara svårt att få ett givande analysresultat genom att 

analysera artiklar som endast nämner vikt i samband med ett annat ämne, exempelvis hjärt- 
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och kärlsjukdomar, och därför har vi valt den här avgränsningen. Genom de urvalskriterier vi 

har använt oss av (se 4.1 Urval och material), har vi ytterligare avgränsat materialet till en 

mängd som passar vår kvalitativa analys.  

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats inleds med en presentation av studiens ämne och forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar. Det följs av en kort bakgrundsbeskrivning av övervikt och fetma ur ett 

forskningsperspektiv, samt uppsatsens avgränsningar och disposition. Kapitel två av 

uppsatsen innehåller en karaktärisering av forskningsområdet samt en redogörelse för de 

studier som ligger till grund för denna uppsats. I kapitel tre följer en redovisning av studiens 

teoretiska utgångspunkter: diskursteori, representation och identitets- och relationsskapande i 

medier, kopplat till studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Nästa kapitel av 

uppsatsen behandlar studiens urval och material, följt av ett avsnitt om studiens metod, en 

diskursanalytisk metod som hämtat inspiration från Faircloughs diskursteori och Ledin och 

Mobergs modell för textanalys. Därefter förs en diskussion kring studiens metodproblem, 

samt giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. Efter detta presenteras studiens resultat 

från den kvalitativa diskursanalysen, med avsikt att synliggöra de diskurser som förekommer i 

Aftonbladets artiklar. Slutsatser och diskussion förs sedan kring studiens resultat, vilket följs 

av en urvalsdiskussion och förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis sammanfattas 

studien, detta följs av en källförteckning och bilagor, där analysmodell och de analyserade 

artiklarna återfinns.   

 

2 Tidigare forskning  

Nedan följer en presentation av det aktuella forskningsområdet följt av en beskrivning av 

tidigare studier. Det återfinns även fördjupade redogörelser av två relevanta forskningsstudier 

inom området samt beskrivning av tidigare forsknings betydelse för denna studie. 

 

Inom vårt studieområde har forskning gjorts kring hur övervikt och fetma framställs i olika 

medier. Forskningen är bred och innefattar tidningar, magasin, tv-program och 

samhällsinformation, och vi har därför valt att inrikta oss på forskning om dagstidningar, då 

detta är mest relevant för vår studie. Forskningen har använt sig av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, och en del studier har kombinerat båda metoderna. De kvantitativa 

studierna sträcker sig över en längre tidsperiod än de kvalitativa, som ofta fokuserar på en 
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period på några månader och upp till ett år. De kvantitativa studierna av nyhetstexter har 

kunnat konstatera att mediebevakningen av övervikt har ökat kraftigt under de perioder som 

undersöktes, 1997-2009 samt 1997-2001 (De Brún et al. 2012; Sandberg 2007). Sandbergs 

uppföljningsstudie mellan 2002-2005 visar en fortsatt ökning, och hon menar att det kan 

påvisa att medier i framtiden kommer att behandla övervikt annorlunda (Sandberg 2007). Idag 

saknas aktuell forskning om hur medier i Sverige framställer övervikt, vilket är viktigt att 

studera eftersom det kan inverka på Sveriges hälsoutveckling. Vi tar utgångspunkt i detta då 

vi vill se om och hur diskurserna kring övervikt i medier har förändrats de senaste tio åren, 

specifikt i Aftonbladet. Därför sker vårt urval bland nyhetsartiklar publicerade mellan 2004 

och 2014. 

 

Fokus för majoriteten av studierna ligger på inramning och representation av övervikt i 

medier (De Brún et al. 2012; Kim & Willis 2007; Shugart 2011), men det finns även studier 

om diskurser kring övervikt och diskursiva strategier (Inthorn & Boyce 2010; Kwauk 2012). 

En av studierna inriktar sig på vilka negativa normativa budskap som går att hitta i medier 

(Malterud & Ulriksen 2010). De teoretiska utgångspunkterna skiljer sig alltså åt, men det 

gemensamma draget är att de fokuserar på språk i texter. Vanliga frågeställningar berör hur 

personer representeras i tidningsartiklar (De Brún et al. 2012). Andra handlar om hur övervikt 

är inramat i medier, samt vilka konsekvenser dessa inramningar kan ha på allmänhetens 

uppfattning om övervikt (Sandberg 2007; Shugart 2011). 

 

Flertalet studier har fokuserat på vilken orsak till övervikt som framställs i medier. Vissa 

forskningsresultat visar att en genetisk förklaring till övervikt är vanlig (Shugart 2011), medan 

andra menar att den förklaringen är sällsynt och den mer dominerande har att göra med 

beteende eller miljö (De Brún et al. 2012; Kim & Willis 2007). Skillnaden kan bero på vilken 

sorts material som har analyserats, var i världen det kommer ifrån, eller när det publicerades, 

vilket gör att lokala, samtida analyser är viktiga. Gemensamt för flertalet studier är att medier 

i hög grad betonar övervikt som ett personligt ansvar snarare än ett samhälleligt (Kim & 

Willis 2007; Malterud & Ulriksen 2010; Sandberg 2007). Genom att betona individers eget 

ansvar för övervikt i nyhetstexter kan en specifik relation till läsaren skapas, till exempel 

genom inkludering eller exkludering. Ett sätt att exkludera överviktiga människor från det 

“normalviktiga” samhället kan vara att använda ord som väcker skam-känslor hos individer 

(Malterud & Ulriksen 2010; Inthorn & Boyce 2010; Sandberg 2007). 
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En studie som inriktar sig på hur medier skapar skamkänslor runt övervikt är Malterud & 

Ulriksens (2010) kvalitativa innehållsanalys av 26 texter från fem norska dagstidningar. De 

undersöker de normativa budskap om övervikt och fetma som går att finna i tidningarna. 

Syftet med undersökningen är att förse vårdgivare med en bättre förståelse för hur övervikt 

påverkar en person psykiskt, förutom de redan kända fysiska hälsoriskerna. Resultaten 

Malterud och Ulriksen kommer fram till är att det finns två huvudtyper av normativa budskap. 

Det är dels budskap ur ett skönhetsperspektiv, och dels budskap om brist på självdisciplin. 

Den första typen av budskap talar om för läsaren att en person blir mindre vacker och attraktiv 

ju mer hen väger. De skapar en bild av att det finns en kroppslig standard som alla bör 

eftersträva, då personer som bryter mot den normen genom att vara överviktiga riskerar att bli 

fula och olyckliga. Den andra typen av budskap menar att överviktiga människor är det på 

grund av brist på kontroll och självdisciplin. De kopplar samman glupskhet och brist på 

ansvarstagande, och representerar överviktiga personer som odisciplinerade och giriga 

människor som borde skämmas. Forskarna drar slutsatsen att det finns kulturella budskap av 

skuld och skam kopplat till övervikt och fetma, som överviktiga människor inte kan slippa 

undan utan endast måste hitta ett sätt att hantera och leva med. 

 

Liknande resultat om hur en negativ bild av övervikt skapas i medier går att finna i en studie 

av Helena Sandberg (2007). Den inriktar sig på hur dagspressen skriver om övervikt och 

fetma i olika nyhetsartiklar mellan år 1997-2001. Sandberg har begränsat studien till 

nyhetstexter i fyra svenska dagstidningar och har analyserat 1925 artiklar med syfte att genom 

en innehållsanalys beskriva, analysera och problematisera hur övervikt presenteras 

kvantitativt och kvalitativt i medier. Resultaten Sandberg finner är att dagspressen domineras 

av att rama in övervikt som ett skönhetsproblem. Det framkommer även att tidningarna inte 

ger speciellt stort utrymme till övervikt och underskattar hälsorisker i samhället. Det finns 

också markanta skillnader i framställningen av vikt i koppling till kön och övervikt 

presenteras ofta som ett kvinnligt problem. I artiklarna anses feta personer vara socialt 

avvikande och könsstereotyper reproduceras ofta. 

 

Att tidigare studier (Malterud & Ulriksen 2010; Inthorn & Boyce 2010; Sandberg 2007) visar 

att nyhetsmedier väljer ett nedvärderande sätt att skriva om övervikt och motiverar individer 

genom skam kan ses som ett problem. Dagstidningar har sedan uppkomsten bidragit till att 

nyheter och viktig information har kunnat spridas mer effektivt ut i samhället. Vi människor 

är beroende av den kommunikation som förs ut via medier och bildar våra uppfattningar om 
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ett visst ämne kring det som skrivs i tidningar eller sägs på radio (Sandberg 2007). Om då 

nyhetstexter i dagstidningar, som forskning kunnat konstatera, inte informerar tillräckligt 

mycket om övervikt samt talar om det negativt, kan det bidra till att allmänheten får en 

subjektiv inställning till övervikt, vilket kan påverka samhällets hälsoutveckling negativt. När 

medier framställer problemet som ett personligt ansvar och skapar skuldkänslor kan det 

hämma människor från att förbättra sin livskvalité (Sandberg 2007). 

 

Flera tidigare studier har använt sig av kvalitativ textanalys som metod, och vi har valt att 

göra en sådan som sträcker sig under en länge tidsperiod. Detta skiljer sig från tidigare 

kvalitativa studier där man studerat en kortare period. Då aktuell forskning saknats under de 

senaste tio åren anser vi att en längre urvalsperiod behövs för att kunna urskilja om en 

förändring skett. Dock vill vi inte se om övervikt i allmänhet får mer plats i nyhetsmedier idag 

utan är intresserade av de ordval som används i texter som berör övervikt, därför ligger valet i 

en kvalitativ metod snarare än en kvantitativ. 

 

Det är som sagt ordvalen som vi ämnar undersöka, vilket går i linje med forskning som gjorts 

på området. Vi kommer specifikt att fokusera på identitets- och relationsskapande aspekter i 

texten, hur orden använts för att representera övervikt och därmed konnoterar en specifik bild 

av verkligheten, alltså specifika diskurser kring övervikt. Den verklighetsbild som medier 

förmedlar till mottagaren, medvetet eller omedvetet, framkommer också genom huruvida 

övervikt framställs som ett personligt eller samhälleligt ansvar. Detta är en intressant aspekt 

som vi ämnar belysa i denna studie, då det kan påverka hälsoutvecklingen i samhället. Genom 

att ta hänsyn till textens relationsskapande aspekter och att bland annat se till hur texten 

tilltalar läsaren kan vi få en uppfattning om detta. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för denna studie. Inledningsvis 

beskrivs diskursteorin utifrån ett medie- och hälsoperspektiv, därefter redogörs för 

representationsbegreppet och hur nyhetsmedier kan styra vilka föreställningar som 

kommuniceras i texter. Efter detta beskrivs ytterligare två för studien centrala begrepp, 

identitet och relation. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av och diskussion kring det 

teoretiska ramverket. 
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3.1 Diskurser i medier 

Denna studie kommer att utgå från ett diskursteoretiskt perspektiv, en inriktning som har ett 

intresse för hur språk kopplas ihop med sociala och kulturella processer (Fairclough 1992:1). 

Enligt detta perspektiv skapar vi vårt samhälle genom våra sociala relationer och språkliga 

handlingar. Ett centralt begrepp inom teorin är diskurs, som det finns många olika definitioner 

av. Vi kommer att utgå från Norman Faircloughs definition av diskurs, som han använder för 

att kunna analysera förändringar dels i människors språkanvändning, och dels i samhälle och 

kultur (Fairclough 1992:3f). Diskurs har enligt detta perspektiv att göra med vilket sorts språk 

och vilka språkhandlingar som människor använder i specifika sociala situationer, vilket 

påverkar hur kunskap och idéer om verkligheten struktureras. Att använda en viss diskurs för 

att tala om ett ämne innebär att personen väljer vissa ord framför andra, ett vanligt exempel är 

att samma grupp av människor kan betecknas som “frihetskämpar” såväl som “terrorister”. 

Skillnaden ligger i vilket perspektiv sändaren utgår från, alltså vilken verklighetssyn hen har. 

Ur en hälsoaspekt går det att ge som exempel hur överviktiga människor i en diskurs kan 

framställas som offer, och i en annan som odisciplinerade som får skylla sig själva (Malterud 

& Ulriksen 2010; Sandberg 2007). Genom att tillämpa den här definitionen av diskurs kan vi 

se hur de ordval som används för att tala om övervikt och överviktiga människor även kan 

påverka synen på övervikt på en samhällsnivå. 

 

Diskurser kan ses som en social praktik som påverkas och formas av samhällsstrukturen, 

snarare än att endast formas av den enskilda individen som använder språket (Fairclough 

1992:63). Detta perspektiv menar även att en diskurs kring ett ämne påverkar samhället och 

dess kulturella normer. Det är därför av relevans för denna studie, då den ämnar att undersöka 

hur diskurserna kring övervikt används i nyhetstexter och därmed påverkar människor. 

Tidigare studier har visat på en diskurs i dagstidningar med betoning på träning, dieter och att 

alltid sträva efter att förbättra sig själv, vilket har format ett hälsoideal i samhället. Samtidigt 

är det idag vanligt att ifrågasätta ideal i samhället och framhäva att det är viktigt att vara nöjd 

med sig själv. Vi menar att sättet som massmedier kommunicerar om övervikt på sätter 

samhällsagendan kring övervikt, då de har möjlighet att nå stora mängder människor. Särskilt 

nyhetsmedier som dagstidningar anses ha en informerande roll i samhället och bör därför 

sprida en objektiv bild av hur något ser ut.  Genom att göra en diskursanalys kan vi därmed se 

vilka diskurser kring övervikt som går att återfinna i Aftonbladets nyhetsartiklar. 
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Fairclough har utvecklat en modell för diskursanalys som sker på tre nivåer: textuell nivå, 

diskursiv praktik, och sociokulturell praktik. Han betonar att alla delar inte behöver finnas 

med i en analys, och att fokus kan ligga på en av delarna (Fairclough 1992:231). Fokus för 

denna studie är textuell nivå och diskursiv praktik. Vi avstår från att analysera de 

sociokulturella praktiker som diskurser är en del av, då detta främst handlar om att koppla 

diskurser till hegemoniska strukturer, makt, ideologi och politik (ibid:237). Analysen av den 

textuella nivån sker på en mikronivå, där ordval, grammatik, sammanhang och struktur 

studeras i texten, i vårt fall nyhetsartiklar. Den diskursiva praktiken analyseras på en 

makronivå, och här studeras textens produktions-, distributions- och konsumtionsförhållanden 

(ibid:78). Som tidigare nämnts menar vi att massmedier påverkar sina konsumenter och 

därigenom samhällsagendan. Massmedier är dock producerade av individer, och det är genom 

att studera den diskursiva praktik som medie-, och i vårt fall nyhetstexter, är formade i, som vi 

kan se vilka uppfattningar om övervikt som förekommer bland producenterna, och alltså 

påverkar vilka identiteter och relationer som finns i texten samt hur de representeras. 

 

Inom diskursteorin anses språket ha olika funktioner som går att koppla till tre centrala 

begrepp: identitet, relation och representation (Fairclough 1992:65). Språket påverkar hur 

sociala identiteter formas inom en diskurs, hur relationer mellan olika deltagare i diskursen 

etableras, samt hur verkligheten representeras och skildras (Fairclough 1995:5). Fokus för 

forskning har länge varit hur medier representerar verkligheten och vad det får för sociala 

effekter, vilket som sagt även visat sig i studier om övervikt i medier. Medier kan av många 

anses endast återge verkligheten på ett objektivt sätt, och därför vara lätta att lita på 

(Fairclough 1995:103f). Det är dock inte så självklart. Bakom varje text finns ett motiv och 

anledningar till att producenten har formulerat sig på det specifika sättet. Texten påverkas av 

producentens värderingar, ibland på ett uppenbart sätt, men oftast inte. Därför är det viktigt att 

analysera representationer i texten, för att upptäcka de val som ligger bakom (ibid:104). En 

annan viktig aspekt är att medier även påverkar samhället genom att skapa sociala identiteter 

och relationer (ibid:17). Att ta in dessa två begrepp i vår studie är alltså för det första centralt 

för att se vilka sociala identiteter som artiklarna skapar, vilken identitet som ges till läsaren, 

och vilka kulturella värden de leder till. För det andra, är det även av vikt för att se hur sociala 

relationer mellan olika aktörer definieras, samt vilken relation som skapas mellan läsarna och 

andra deltagare i texten, exempelvis politiker, forskare och reportrar (ibid:125). 
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3.2 Representation i medier 

Att språket har möjlighet att skapa en bild av verkligheten och forma kunskaps- och 

trossystem brukar benämnas som dess ideationella funktion (Fairclough 1992:64, 169). 

Funktionen har att göra med hur texten skildrar verkligheten, exempelvis genom de 

representationer som går att återfinna i den. Begreppet representation användes först av Stuart 

Hall för att beskriva hur språk och diskurs skapar mening (Lindgren 2009:57). En text är 

aldrig en direkt och objektiv avspegling av verkligheten, utan ett sätt att beskriva och 

symbolisera verkligheten ur ett visst perspektiv (ibid; Ledin & Moberg 2010:153). En 

representation är således en aktiv handling, där sändaren gör ordval som gynnar en viss 

verklighetssyn framför andra (Ledin & Moberg 2010:153). 

 

Medier kan i dagens samhälle sätta agendan och påverka diskurser kring ett ämne. 

Nyhetsmedier kan ge människor en gemensam föreställning om ett ämne, till exempel 

övervikt. Genom att nyhetsmedier använder vissa ord i samband med övervikt, påverkar det 

hur dess konsumenter tänker om ämnet. Nyhetsmediers representation gör att läsarna kan 

placera in saker i sin omvärld i redan specificerade kategorier och på så sätt etablera en 

gemensam betydelse hos något, vilket är en förutsättning för att människor ska förstå varandra 

(Höijer 2008:146; Lindgren 2009:58ff). När nyhetsmedier definierar vad övervikt är och 

skapar en entydig bild av det, hjälper det människor att skapa ordning i, förstå, och hantera 

ämnet (Höijer 2008:146). 

 

3.3 Identitets- & relationsskapande i medier 

Språkets möjlighet att skapa relationer och identiteter brukar kallas för dess interpersonella 

funktion (Fairclough 1992:65; Hellspong & Ledin 1997:158). Med detta menas hur texten 

samspelar med sin omgivning, samt skapar kopplingar mellan producent och läsare 

(Hellspong & Ledin 1997:158). Begreppen identitet och relation är sammankopplade med 

varandra, eftersom hur en aktörs identitet är konstruerad delvis påverkar relationen denne får 

till läsaren (Fairclough 1995:126). Därför är det relevant för oss att använda begreppen i vår 

analys. 

 

Identitetsbegreppet har i dagens samhälle fått en annan betydelse än tidigare. Traditionellt sett 

har det byggt på gemensamma kulturella värderingar i en nation som skapat en entydig 

världsbild och därmed identitet i samhället. Synen på identiteter har dock ifrågasatts och 
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forskare anser att det klassiska begreppet inte längre är korrekt då förutsättningar för 

identitetsskapande har förändrats (Olausson 2009:139). Människor har svårt att bygga upp en 

stabil, nationell identitet då vi konfronteras av olika världsbilder i vår omgivning, som gör att 

våra tankar om oss själva och om omvärlden ständigt ifrågasätts. Detta sker till stor del genom 

medierna, som blivit globala och transnationella, och förser oss med information och intryck 

från hela världen. Då vi skapar olika identiteter allteftersom vi får ny information om något, 

har medierna alltså i dagens samhälle en stor betydelse för människors identitetsskapande 

(Olausson 2009:140). 

 

För att en individs identitet ska skapas i nyhetsartiklar i dagstidningar behöver läsaren känna 

tillhörighet till det som står; läsaren måste kunna identifiera sig med textens identiteter och 

budskap. Genom att identifiera sig med dessa kan läsaren uppleva sig vara inkluderad och 

därmed känna tillhörighet till en specifik social grupp (Olausson 2009:143). Identifikationen 

är dock tillfällig och det är möjligt för en människa att identifiera sig med flera sociala 

grupper beroende på vilken situation man befinner sig i. Vidare kan en starkare 

identifikationsprocess skapas genom någon form av exkludering i en text, ett skapande av Vi 

och dom, där “dom” är de läsaren inte känner tillhörighet med (ibid). 

 

Identitetsskapande i nyhetsartiklar kan påverka hur läsaren tänker om sig själv (Olausson 

2009:145f). Genom att skapa en identitet som läsaren känner tillhörighet till och sedan skapa 

en positiv relation till denna, kan även läsaren få en positiv känsla. Att tvärtom skapa en 

negativ relation till identiteten i texten kan påverka läsaren negativt. På så sätt kan vi genom 

att analysera vilka identiteter som dagstidningar skapar och huruvida identiteternas relation 

till övervikt är positiv eller negativ, även se på vilket sätt de påverkar läsarna. Det är alltså 

genom att studera identiteterna vi kan se hur relationer skapas i texterna (ibid). 

 

Det är viktigt för dagstidningar att skapa en relation till läsaren eftersom hen då lättare tar till 

sig artiklarnas budskap, men samtidigt kan relationsbyggandet vara svårt (Ledin & Moberg 

2010:158). Massmedier riktar sig till många läsare samtidigt och de är dessutom oftast okända 

för producenten. Därför kan sändaren av texten skapa en roll för läsaren att inta, en identitet i 

texten som läsaren förväntas acceptera (Hellspong & Ledin 1997:158ff). Efter det finns det 

olika sätt som sändaren kan bygga en relation till läsaren på. Ett sätt kan vara att tilltala 

läsaren, och ett annat att genom anspelande på känslomässiga aspekter i texten skapa en 

identitet läsaren känner empati för (Ledin & Moberg 2010:158). 
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Textens interpersonella struktur skapar ett mönster för hur en relation till läsaren kan byggas 

upp. Strukturen består av tre centrala delar: språkhandlingar, attityder och ramar (Hellspong 

& Ledin 1997:193). När ord används för att förändra eller påverka en specifik situation brukar 

det kallas språkhandlingar (ibid:161). Dessa språkhandlingar konstrueras genom olika ordval, 

exempelvis påståenden eller uppmaningar som säger något om verkligheten. Genom 

språkhandlingar kan även textproducentens attityd till ett ämne visa sig. Attityden har stor 

betydelse för relationen mellan läsare och sändare, då läsaren endast tar till sig textens 

budskap om hen accepterar sändarens inställning till ämnet. Denna aspekt är viktigt för 

dagstidningar att tänka på då en allt för definitiv inställning till övervikt kan riskera att många 

läsare inte accepterar deras text. 

 

3.4 Sammanfattning av och diskussion kring teorierna 

Begreppet diskurs används i denna studie för att tala om hur människors språkbruk påverkar 

och påverkas av tankesystem i samhället. De ordval en person använder för att tala om ett 

ämne ger en bild av denna persons åsikt om ämnet; därmed säger alltså en persons 

beskrivning av övervikt något om dennes inställning till mänsklig kroppsvikt. Detta är av 

relevans inom medie- och kommunikationsvetenskapen då diskursen kring övervikt som 

används i massmedier sprids ut till en stor mängd människor och alltså har möjlighet att 

påverka samhällsagendan. Utifall nyhetsartiklarna i Aftonbladet beskriver övervikt på ett 

positivt sätt kan det bidra till att fler accepterar och respekterar människor oavsett hur de ser 

ut. Om Aftonbladet istället väljer ett negativt sätt att tala om det kan det göra att överviktiga i 

samhället pekas ut som onormala och uppfattas som mindre värda än de människor som 

passar in i det främst förekommande kroppsidealet, där mycket fokus läggs på utseende och 

skönhet. 

 

När vi analyserar Aftonbladets artiklar kommer fokus även ligga på identitets- och 

relationsskapande i texterna. Där studerar vi vilka aktörer som förekommer i artiklarna och de 

identiteter aktörerna får för att på så sätt se hur texten bygger en relation till läsaren. Genom 

att till exempel betona individers eget ansvar för övervikt i nyhetstexter kan en specifik 

relation skapas, där vissa sociala grupper inkluderas medan andra exkluderas. Vi anser att det 

ligger rätt i tiden att studera hur språket skapar identiteter och relationer i nyhetstexter om 

övervikt då det idag är vanligt med personligt riktad reklam på TV och i tidningar. Dessa 

identiteter och relationer kan påverka både hur människor tänker om övervikt samt hur 
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överviktiga människor ser på sig själva och har därigenom betydelse för de diskurser som 

Aftonbladet använder. 

 

Som ovan nämnt (3.1 Diskurser i medier) finns det många olika sätt att definiera begreppet 

diskurs på, där olika definitioner används inom olika teoretiska perspektiv. Faircloughs 

diskursteori är inte den enda teorin om diskurser och det råder spridda syner bland teoretiker 

om vilket angreppssätt som är det bästa att utgå ifrån (Fairclough 1992:2). Då Fairclough 

utformade sin teori fanns en uppdelning mellan lingvistisk och pragmatisk diskursteori, där 

han hoppades att hans diskursanalys skulle kunna bli både teoretiskt grundad och praktiskt 

genomförbar.  Beroende på vad du som forskare vill fokusera på i din analys kan ett 

angreppssätt lämpa sig bättre än ett annat. Vi har valt att fokusera på just representation, 

identitet och relation då vi finner att dessa begrepp är sammankopplade och därför kan ge en 

tydlig bild av diskursen kring övervikt. Vi är medvetna om att vi genom att fokusera på just 

tre begrepp kan förbise vissa intressanta aspekter i artiklarna, men vi anser att en djupare 

analys i det här fallet kan ge oss ett mer givande resultat än vad en bred analys skulle göra. Vi 

har även medvetet valt bort en intressant aspekt då vi inte fokuserar på den kritiska delen av 

Faircloughs diskursanalys. En kritisk diskursanalys skulle kunna ge oss mer insikt om de 

underliggande maktstrukturer som går att finna i artiklarna (Fairclough 1992:237). Vi menar 

dock att orsakerna bakom övervikt inte nödvändigtvis är politiskt betingande, och vi är även 

mer intresserade av hur texterna påverkar individen än hur samhällsstrukturer påverkar. Vi 

anser därför att det i denna studie är mer väsentligt att fokusera på endast representation, 

identitets- och relationsbyggande aspekter, och inte även ta maktstrukturer i beaktande. 

 

4 Material och metod    

Nedan presenteras inledningsvis det urval och material som ligger till grund för denna 

kvalitativa studie. Därefter beskrivs studiens metod, vilket innefattar diskursanalys och 

tillämpning av begrepp inom den kvalitativa textanalysen. Avslutningsvis redogörs för 

metodproblem i uppsatsen följt av en diskussion kring reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. 

 

4.1 Urval och material  

Studier visar att svenskar till skillnad från människor i andra länder läser dagstidningar i stor 

omfattning (Hadenius et al 2009:347). Dagstidningar har en stor spridning i Sverige, läses 
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regelbundet av nästan alla sociala grupper i samhället, och de har sedan länge varit en 

betydande nyhetskanal bland svenska medier (ibid:59, 349). Med detta som bakgrund finner 

vi det relevant att avgränsa denna studie till att fokusera på mediebevakning i den svenska 

dagspressen.   

 

Med denna studie ämnar vi undersöka nyhetstexter i en dagstidning som tar upp ämnet 

övervikt. Urval i tidigare studier kommer från både dagstidningar, statliga organisationer, och 

TV (De Brún et al. 2012; Inthorn & Boyce 2010; Kwauk 2012). Texter från dagstidningar 

som har analyserats är av flera olika typer: nyhetstexter, debattartiklar och ledare. Vi har valt 

att fokusera på nyhetstexter eftersom det går i linje med den tidigare forskning som utförts i 

Sverige om övervikt. Övervikt är även ett ämne som diskuteras mycket i samhället idag, och 

forskning visar att allt fler människor blir överviktiga (se 1.2.1 Övervikt i Sverige). Svensk 

forskning om övervikt har genomförts år 1997-2005 (Sandberg 2007) och vårt urval sker 

därför bland artiklar under åren 2004 till 2014, eftersom vi är intresserade av hur 

mediebevakningen har sett ut de senaste tio åren. 

 

Eftersom vi genomför en kvalitativ analys innebär det att urvalet måste avgränsas för att 

materialet ska vara inom ramen för den valda metoden och uppsatsens storlek. Vi har därför 

valt att göra tre nedslag under den valda tioårsperioden, år 2004, 2009 och 2014. För att skapa 

en spridning av artiklar som är representativt för de tre åren har vi valt att analysera en månad 

från vardera halvår, alltså januari-juni och juli-december. Vi har genomfört ett slumpmässigt 

urval av månaderna med hjälp av en slumpgenerator (Psychic Science, Free Online Random 

Number Generator and Checker 2015) och resultatet blev april och oktober. 

 

Som underlag till denna studie har vi valt att analysera nyhetsartiklar från Aftonbladet, då det 

är en tidning som har haft stor inverkan på svensk press (Hadenius et al 2009:59f). Vår 

ursprungliga tanke var att analysera Aftonbladet och Dagens Nyheter, som båda är nationella 

tidningar med en stor läsarkrets. De skiljer sig dock när det gäller politisk inriktning och 

distributionsmodell, då Dagens Nyheter är en liberal prenumerationstidning och Aftonbladet 

är obunden socialdemokratisk och säljer lösnummer (ibid). Detta var tänkt att ge oss en bredd 

i studien då tidningarna på grund av skillnaderna kan tänkas nå olika grupper av människor. 

Efter att ha gjort ett första urval utifrån de urvalskriterier vi använt oss av (se nedan) fann vi 

dock att materialet från Dagens Nyheter under år 2009 och 2014 inte var tillräckligt för att 

kunna utföra en djupare kvalitativ analys. Vi jämförde materialet från de utvalda månaderna 
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med resten av året, men fann att ett byte av månader inte skulle ha löst vårt problem. Inte 

heller att analysera allt material från de valda åren skulle ge en mer representativ studie, då vi 

i det fallet skulle fått väldigt stora skillnader i materialmängd från de olika tidningarna. På 

grund av detta har vi valt att begränsa studien till enbart Aftonbladet vilket gör att vi endast 

kan dra slutsatser om diskurser i specifikt den dagstidningen. 

 

Vi kommer att utgå från pappersupplagan av tidningen, men elektroniskt lagrade versioner av 

artiklarna. Sökningen av artiklarna har gjorts i Mediearkivet Retriever på webben, då den 

sidan har ett fullständigt arkiv över Aftonbladets publicerade artiklar. Vi har begränsat 

materialet till sökorden: vikt, övervikt, fetma. Dessa sökord är relevanta för oss då de ger en 

bred sökning av artiklar som beskriver övervikt inom den valda tidningen och tidsperioderna. 

Om vi endast använder övervikt eller fetma som sökord kan artiklarna tendera att få en 

subjektiv bild av ämnet. 

 

Materialet har valts ut genom ett målinriktat urval. Detta då vi anser att det passar bäst för vår 

studie då vi vill få fram relevant material för de forskningsfrågor vi formulerat (Bryman 

2008:392). Som tidigare nämnts har vi avgränsat materialet till den valda dagstidningen, åren 

2004, 2009 och 2014, samt månaderna april och oktober. Vi har sedan använt de valda 

sökorden “vikt, övervikt och fetma” och sökt artiklar från Aftonbladet de valda åren samt 

månaderna. Utifrån detta urval fick vi fram ett material på 261 artiklar. 

 

I ett nästa urvalssteg har vi har ställt upp ett antal urvalskriterier för att avgränsa materialet 

och därigenom få ett material som är så representativt som möjligt för Aftonbladets 

nyhetsbevakning av övervikt. Genom att tillämpa dessa kriterier väljs inte artiklarna ut efter 

det resultat vi vill se utan sker på ett slumpmässigt sätt trots att vi tillämpar ett målinriktat 

urval. Nedan har vi presenterat de kriterier som vi utgår från i vårt andra steg i urvalet: 

 

 Ämnet ska vara mänsklig kroppsvikt. För att vi ska kunna få ut ett material som kan 

besvara vår frågeställning måste materialet beröra mänsklig kroppsvikt. Därför 

kommer artiklar som talar om vikt i relation till något annat än den mänskliga vikten 

eller endast benämner orden vikt, övervikt eller fetma men handlar om något annat 

ämne väljas bort. 

 Artiklarna ska vara längre än 300 ord och kortare än 1500 ord. Detta då vi anser att en 

artikel som är kortare än 300 ord inte medför en tillräckligt djup analys, medan en 
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artikel på över 1500 ord kan medföra ett för stort analysmaterial. Vi anser även att 

analysen kan bli missvisande om artiklarna är av alltför olika längd, då detaljnivån i 

artiklarna kan skilja sig åt. 

 Artiklarna ska vara nyhetsartiklar. Vi definierar nyhetsartiklar som artiklar med en 

allmän förhållning till ämnet, till detta har vi räknat med reportage. Därmed har vi valt 

bort artiklar som exempelvis krönikor, debattartiklar och frågespalter, som är tydligt 

formade efter författarens åsikter. 

 

Efter tillämpning av urvalskriterierna fick vi kvar ett urval på 44 artiklar. Därefter har vi valt 

att analysera artiklarna övergripande för att få fram olika teman som är återkommande i 

materialet, detta för att få en så bred studie som möjligt. Om vi skulle genomföra ett 

slumpmässigt urval istället för ett målinriktat finns en risk att alla artiklar som väljs ut har 

samma tema och samma förhållningssätt till övervikt. För att undvika ett missvisande resultat 

har vi som sagt därför utgått från de återkommande teman vi har funnit: Personreportage, 

Rådgivande artiklar, samt allmänna artiklar om Hälsa och ohälsa. Som sista steg i 

urvalsprocessen har vi valt en artikel från vardera tema och månad, vilket gett oss 18 artiklar 

att genomföra en kvalitativ analys av. För att undvika att de artiklar vi väljer påverkas av våra 

värderingar och intressen, väljer vi den först publicerade artikeln inom varje tema och månad. 

 

4.2 Metod 

Denna studies metod hämtar inspiration från Norman Faircloughs diskursanalytiska metod 

samt Ledin och Mobergs modell för textanalys (Fairclough 1992:231ff; Ledin & Moberg 

2012:160ff). Vår analys sker på två nivåer, där vi analyserar textens diskursiva praktik och 

dess textuella nivå (Fairclough 1992:231). En analys av den diskursiva praktiken ger oss en 

förståelse för bakomliggande anledningar till artiklarnas uppbyggnad. Den textuella nivån är 

relevant för oss då vi genom dessa begrepp kan genomföra en djupare analys av 

nyhetsartiklarna och skapa en bild av hur texterna kan påverka individer och deras 

föreställningar av övervikt. 

 

4.2.1 Diskursiv praktik & kommunikationssituationen 

Den diskursiva praktiken rör textproduktion och dess producent, distribution och konsumtion 

(Fairclough 1992:78, 85). Det går även att tala om detta som den övergripande 

kommunikationssituationen (Ledin & Moberg 2010:161f). Att analysera 
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kommunikationssituationen görs för att se vilka yttre omständigheter som texten måste 

förhålla sig till, exempelvis vilken sorts tidning som den är publicerad i och vilken målgrupp 

samt publik tidningen har. Detta är något vi redan har besvarat i material och urval och inte 

kommer lägga vikt vid i vår analys. 

 

Vi kommer att ta utgångspunkt i att analysera textens interdiskursivitet, vilket har att göra 

med textproduktion och syftar till att ta reda på vilka typer av diskurser som texten kan 

kopplas till (Fairclough 1992:232). Här kopplar vi texten till genre, stil och ämne. Vi 

undersöker vilken genre texten kan sägas höra till, samt om den kan ingå i flera. Här kan vi 

även se om textens struktur och stil är traditionell för dess genre, eller nyskapande. Efter att 

ha definierat textens genre och stil har vi en utgångspunkt för att analysera vad sändaren kan 

vilja uppnå med texten och om det finns ett kommunikativt problem som ska lösas (Ledin & 

Moberg 2010:161f). Att analysera producentens syfte bidrar även till att vi kan förstå hens 

bakomliggande åsikt om övervikt, vilket i sin tur påverkar hur övervikt representeras i texten. 

Den diskursiva praktiken präglas av den manifesta intertextualiteten. Detta är normer och 

givna värden i samhället som syns på den textuella nivån genom exempelvis presuppositioner 

eller hur något representeras (Fairclough 1992:117ff, 233f). Det här är en viktig aspekt för oss 

då begreppen kan användas för att ta reda på hur representationen av övervikt och överviktiga 

människor ser ut i nyhetsartiklarna. 

 

4.2.2 Textuell nivå   

Texter består av olika tecken och är alltid en representation av något, inte en direkt avbild av 

verkligheten. Genom ordval, eller så kallade semantiska val, kan producenten ta ställning och 

göra vissa påståenden framför andra, samt rama in texten och dess innehåll utifrån ett visst 

perspektiv som läsaren sedan skapar en bild efter (Ledin & Moberg 2010:153). När vi 

diskuterar övervikt med andra är det ofta i förhållande till vad vi läst eller sett i tidningar. 

Eftersom människor konstant interagerar med dessa texter och förhåller sig till dem, avspeglas 

det i hur vi ser på ämnet. Våra tolkningar blir en konsekvens av hur något är beskrivet och 

därmed en specifik representation av verkligheten (ibid:153ff). Detta reflekteras även i 

medier, som reproducerar en särskild bild av verkligheten till sina mottagare. 

 

När vi genomför vår analys på den textuella nivån börjar vi från det övergripande i texten, till 

exempel vad som händer, vad den handlar om, och vad den påstår. Vi undersöker vilka 

propositioner och metaforer som går att finna i texten, och hur dessa skapas (Fairclough 
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1992:236f). Vi kommer även att analysera vilka ordval som används för att tala om övervikt 

och överviktiga människor, betydelsen av dessa ordval och hur meningar struktureras i 

förhållande till varandra (ibid:235). Genom att studera ordvalen kan vi se vad som ges 

utrymme i texten och vad som utelämnas, samt presuppositioner, påståenden i texten som 

framställs som självklara trots att de präglas av någons värderingar (Ledin & Moberg 

2010:232f). 

 

Nästa steg i analysen av den textuella nivån är att urskilja vilka aktörer som figurerar i 

artiklarna och vilka identiteter som de ges. För att se vilka identiteter som finns analyserar vi 

textens transitivitet (Fairclough 1992:235f). Det rör hur vissa saker eller personer gynnas eller 

missgynnas i texten, vilka röster som hörs och vad orsaken till något är (ibid:27). Att 

analysera transitivitet ger oss information om textens aktörer och om de framställs som 

ansvariga, vilket bidrar till att skapa en bild av identiteterna i texten. Att studera vad som 

gynnas och inte gynnas i artiklarna om övervikt, samt vad som framställs vara orsaken till det, 

bidrar till att beskriva hur övervikt representeras. 

 

Ett annat begrepp som är relevant för skapandet av identiteter i artiklarna är modalitet. 

Modalitet handlar om att se med vilken attityd något framställs i texten, om det till exempel 

framställs som självklart, säkert, möjligt eller osäkert (Fairclough 1992:236). Genom att 

studera modalitet i texten går det att utröna något om sändarens attityd till och åsikt om något 

(Ledin & Moberg 2010:162). Detta är av relevans för oss då det kan säga något om de 

underliggande värderingar som påverkar texten, till exempel om övervikt framställs som ett 

personligt eller samhälleligt problem. 

 

Vidare i analysen studerar vi hur läsaren involveras i nyhetsartiklarna och vilken relation som 

skapas. Genom att analysera en text som relation kan vi ta reda på vad i språket som bidrar till 

att skapa och förstärka en viss relation mellan textens deltagare (Ledin & Moberg 2010:159). 

Vi börjar med att analysera vilka pronomen texten använder sig av vid tilltal, hur texten riktar 

sig till läsaren, och hur den inkluderar eller exkluderar vissa läsare (ibid:161). Tilltalas 

läsaren direkt och med “du”, och är det någon som inte får komma till tals i texten? Genom att 

analysera tilltalet kan vi se om det skapas ett Vi och Dom i texten. 
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Vi analyserar även textens språkhandlingar och ser om texten innehåller påståenden, frågor 

och uppmaningar. Texter som använder sig av frågor och uppmaningar vill inte endast 

förmedla kunskap utan även få människor att agera (Ledin & Moberg 2010:162). Detta är en 

intressant aspekt för vår studie då det kan visa om Aftonbladet försöker uppmana människor 

till förändring eller endast informera. Tidigare studier visar att normativa påståenden och 

uppmaningar till att ta personligt ansvar är vanligt i artiklar som berör övervikt (Malterud & 

Ulriksen 2010; Sandberg 2007). 

 

I ett sista steg kommer vi att jämföra artiklar från olika år. Vi ser om det går att finna 

skillnader i ordval, samt identitets- och relationsskapande aspekter i artiklarna, och vad dessa 

kan indikera om en förändring av diskurserna kring övervikt. 

 

4.3 Metodproblem  

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett kvalitativt perspektiv och fokuserar på hur ord och 

meningar konstrueras och därmed skapar specifika diskurser i samhället. Kvalitativa studier är 

mer djupgående och fokuserar på det dolda innehållet till skillnad från de kvantitativa som är 

breda och ofta fokuserar på det uppenbara i texter. Därför är det viktigt med en balans mellan 

den språkliga analysen och teorin (Bryman 2008:474ff). En kritik som framförts mot 

kvalitativa studier är att de generellt har ett alltför tolkande perspektiv, och därmed är svåra 

att replikera (ibid:368). De anses bygga på subjektiva uppfattningar om vad som är viktigt i en 

text samt ett för öppet sätt att analysera texter där frågeställningar preciseras i efterhand (ibid). 

Vårt syfte med denna studie är dock att inte bara se till det som finns en objektiv, manifest 

nivå, utan att tolka innehållet och dess betydelser. Vi är intresserade av att se de 

underliggande värden och åsikter som påverkar texten och i sin tur alltså även sprids ut till 

mottagarna. 

 

Kvalitativ forskning har även kritiserats för att ha en allt för svag redogörelse för hur urvalet 

av analysenheter gjorts samt hur forskaren konkret bar sig åt vid analysen av data (Bryman 

2008:370). För att få ett så representativt urval som möjligt har vi därför valt att göra det i 

flera steg, använt oss av urvalskriterier, samt gjort en så detaljerad beskrivning av 

urvalsmetoden som möjligt. Vi har även gjort en detaljerad beskrivning av analysens 

tillvägagångssätt under metodavsnittet för att vår analys ska vara så transparent som möjligt. 
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En nackdel vi kan finna med att använda elektroniska källor till det valda tidningsmaterialet är 

att texternas kontext förloras. I och med att artiklarna är elektroniskt lagrade versioner tas de 

ur sitt ursprungliga sammanhang, den tidningssida de är publicerade på. Därmed saknas 

information om hur artikeln är placerad, hur fotografier och illustrationer samspelar med 

rubriker och text. Att nyhetsartiklarna analyseras som ren text medför också att 

redigeringsgrepp kan försvinna som har betydelse för hur mottagaren läser och förstår en text. 

Vi kan dock av textsammanhanget urskilja vad som är titel, ingress respektive brödtext. 

Genom att kontexten i tidningsmaterialet vi analyserar försvinner kan läsning och tolkning 

inte baseras på den kompletta artikeln som läsaren möter i pappersversionen. Våra tolkningar 

kan alltså skilja sig åt från läsarnas. Det är samtidigt viktigt för oss att poängtera att det är 

texternas innehåll som står i fokus för vår analys, inte dess layout. 

  

4.4 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Giltighet och tillförlitlighet är krav för att en studie ska kunna klassas som vetenskaplig. 

Giltighet (validitet) innebär att ett argument är relevant för ämnet det ska bevisa (Bryman 

2008:368ff; Ekström & Larsson 2012:14). Vårt material får högre giltighet då vi i ett första 

steg i urvalet använder sökorden “vikt”, ”övervikt” och “fetma” för att hitta artiklar som är 

relevanta för våra frågeställningar. Som ett andra steg i urvalet läser vi igenom artiklarna för 

att fastställa att texterna handlar om vårt studieområde, och inte att ”övervikt” i texten syftar 

på något annat än just mänsklig kroppsvikt. På så sätt ser vi till att materialet är relevant för 

vår studie. I vår analys strävar vi även efter objektivitet och att endast redovisa resultat som 

svarar på våra frågeställningar. 

 

Tillförlitlighet (reliabilitet) har att göra med huruvida argumentet är riktigt och om 

undersökningen är korrekt utförd (Bryman 2008:368ff; Ekström & Larsson 2012:14f). I och 

med att vi använder oss av en analysmetod som grundar sig på tolkningar är det svårt att 

undvika att studien innehåller en viss grad av subjektivitet. Det finns vissa underliggande 

värderingar som präglar en kultur, och då vi, författarna, har liknande kulturell och social 

bakgrund finns en risk att vi uppfattar värderingar i texten som neutrala och norm. Detta 

kommer vi att hantera genom att analysera materialet först var och en för sig och sedan 

tillsammans jämföra våra tolkningar. Vi använder även en analysmodell med frågor som 

besvarar våra frågeställningar och ser till att vi betonar samma saker i analysen av de olika 

artiklarna. Den externa tillförlitligheten handlar om huruvida en undersökning kan replikeras 
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(Bryman 2008:352). Vår studies externa tillförlitlighet blir högre i och med att artiklarna är 

lagrade hos en annan källa än Aftonbladet själva. Om artiklarna hämtas direkt från 

Aftonbladet finns en möjlighet för tidningen att kunna redigera sina artiklar efter publicering, 

vilket i sådana fall skulle leda till att replikerande analyser får ett annat resultat än vår studie. 

 

I likhet med andra kvalitativa analysmetoder kan generaliserbarheten vara ett problem i en 

diskursanalys. Generaliserbarhet indikerar om studiens resultat kan tillämpas på mer generella 

förhållanden och alltså bidra med kunskap om något utöver det specifika forskningsobjektet 

(Bryman 2008:368; Ekström & Larsson 2012:17). Vi är medvetna om att ett målinriktat urval 

inte kan möjliggöra en generalisering till en specifik population. Vårt urval är också relativt 

litet om man ser till antalet artiklar om övervikt som publiceras i alla trycka medier i Sverige, 

och även det som diskuteras, publiceras och presenteras i alla typer av medier. Dock är vårt 

syfte endast att se på vilket sätt övervikt framställs just i Aftonbladets tryckta utgåvor under 

en utvald tidsperiod. Tidningen har en upplaga på 123 000 exemplar och 650 000 läsare per 

dag (Aftonbladet, I siffror 2015) och når alltså en stor mängd människor varje dag. Därför kan 

vårt material tänkas ha en viss inverkan på inställningen till övervikt i kvällspressen, då den är 

en av de största kvällstidningarna i Sverige. 

 

5 Analys och resultatredovisning 

I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens analys och resultat. Analysresultaten kommer 

att redovisas utifrån de tre centrala begrepp vi redogör för i vår teori. Fokus för analysen är 

för det första hur övervikt och överviktiga människor representeras i Aftonbladet. Sedan går 

vi in på vilka aktörer som förekommer i artiklarna och de identiteter som aktörerna ges. Efter 

det redogör vi för de relationer som nyhetsartiklarna skapar till läsaren. Genom att analysera 

representation, identiteter och relationer får vi en bild av diskurserna som är återkommande i 

Aftonbladets artiklar om övervikt, vilka vi avslutningsvis redogör för. Jämförelser mellan år 

2004, 2009 och 2014 sker genomgående i analysen. 

 

5.1 Representationen av övervikt 

5.1.1 Den överviktiga människan  

Vi har i vår analys kunnat konstatera att övervikt genomgående har beskrivits som något 

negativt, vilket har gjorts på flera olika sätt. Ett sätt att skapa en negativ representation av 
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övervikt som återkommer alla tre åren är att sätta det i kontrast mot hur människor som väger 

mindre mår. Det görs genom personreportage som beskriver en person som varit överviktig 

och har gått ned vikt, och hur personen mådde före och efter viktnedgången. Dessa före- och 

efterbeskrivningar syftar till att visa för läsaren att personen mådde dåligt när hen var 

överviktig och mår bra nu. När en person är överviktig beskrivs hen genom semantiska val 

med negativa associationer. Detta är något vi kan se i en artikel från 2004 som handlar om en 

kvinna som genomgått en viktminskning: 

 

När Anette gick med i Viktväktarna var hon en tillbakadragen person. 

–  Jag var störst men jag syntes inte. Då höll jag mig i skymundan bakom min dåvarande 

man. Jag hade inget självförtroende och var alltid svartsjuk när han skulle gå ut. (”Anette 

tappade 32 kilo på nio månader” 2004) 

 

Här beskrivs Anette Waenerlund som en “tillbakadragen person” utan “självförtroende”, 

något som visar att hon inte trivdes med sig själv och mådde dåligt. Anette uttalar sig även i 

citaten ovan om att hennes sociala liv begränsades eftersom “jag [höll] mig i skymundan”. 

Detta är även något vi kan se i en artikel om två bröder som genomgått en viktförändring: 

 

För bröderna Ramil Benjamin, 17, och Georges Benjamin, 23, har större delen av livet 

bokstavligen ätits upp. För ett år sedan vägde båda över hundra kilo. Övervikten var ett 

socialt och fysiskt handikapp. 

– Jag kunde inte ens gå på bio eftersom jag inte kom ner i stolarna, säger Georges 

Benjamin. (”Tappade 104 kilo med LCHP” 2014) 

 

Övervikten beskrivs begränsa det sociala livet genom att Georges Benjamin inte kunde gå på 

bio för att han inte fick plats i stolarna. Övervikten beskrivs även som ett fysiskt handikapp, 

och senare i texten förstärks hur dåligt Georges mådde innan viktnedgången: “- Jag hade 

sådana aggressioner inom mig. Men tack vare boxningen slapp jag undan mina 

självskadebeteenden och självförakt, säger han.” Det är en presupposition som visar att innan 

han började träna och gå ned i vikt hade han både aggressioner, självskadebeteenden och 

självförakt. Ordvalen som används skapar negativa associationer vilket bidrar till en negativ 

syn på övervikt i texten. 
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Det skapas en stark kontrast mellan hur människorna mådde före och efter viktnedgången, då 

tidningarna inte bara berättar att de negativa känslorna och hälsokonsekvenserna har 

försvunnit, utan även betonar hur mycket bättre personen mår nu. I en artikel får läsare ta del 

av 64 årige Börje Olofssons förvandling från ett ohälsosamt liv till ett liv där han känner sig 

20 år yngre: 

 

– Två veckor efter att jag började motionera försvann min halsbränna. Jag känner mig så 

lätt och ledig och orkar mycket mera. Nu är man 40 år igen! (”Nu känner jag mig som 40 

igen” 2004) 

 

Börjes förvandling påvisas här genom att hans halsbränna har försvunnit och han beskrivs 

känna sig som “en helt ny människa”. Han har även fått nya vanor då han istället för att äta 

“favoritmackorna och ölen framför tv:n” nu äter frukt. En annan vana är promenader: 

 

Dagliga timslånga promenader är numera en vana. 

- Jag använder stavar och stegräknare och går minst 10 000 steg om dagen. Eftersom jag 

är morgonmänniska måste jag pulsa i snön om de inte hunnit ploga. Ibland är det 25 

minusgrader, men det finns kläder för det också. (”Nu känner jag mig som 40 igen” 2004) 

 

Börje beskrivs ta timslånga promenader varje dag, oavsett väder, vilket får honom att framstå 

som dedikerad, målinriktad och bestämd. Detta återkommer i representationen av Anette 

Waenerlund. Hon klarade av att vara kvar på sin nya, lägre vikt genom “en stor portion 

jävlaranamma”, vilket skapar en bild av att hon är bestämd och målinriktad. Läsaren får även 

veta att hennes liv förändrats till det bättre: 

 

På nio månader rasade Anette från 89 till 56 kilo. Nu ville hon inte längre gömma sig 

bakom någon. Anette började ta för sig av livet, hon ville umgås med människor och 

klädkontot sköt i höjden. (“Anette tappade 32 kilo på nio månader” 2004) 

 

Hennes sociala liv som förut begränsades får nu mer plats. Hennes självförtroende “växte 

fram under tiden [hon] gick ner i vikt”, och hon presenteras som en ny människa som vågar 

mer än hon tidigare gjorde. Att människor som gått ned i vikt representeras som nya och 

yngre människor känns igen från artikeln om Börje Olofsson: “Elva kilo har Börje gått ner. 

Målet är två till. Men redan i dag känner han sig som en helt ny människa.” Börje Olofsson 
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beskriver själv känslan som: “Nu är man 40 år igen!”. Artiklarna skapar en bild av att det är 

eftersträvansvärt att vara ung och att viktnedgången gör att du blir yngre, vilket också bland 

annat brukar associeras till att vara frisk och vacker. I en tidigare studie av Malterud & 

Ulriksen (2010) har forskarna sett att det i nyhetsartiklar förekommer normativa budskap som 

säger att du blir mindre vacker och attraktiv ju mer du väger. Därmed skapas ett kroppsideal 

som överviktiga bör sträva efter då personer som bryter mot idealet anses vara fula och 

olyckliga. Nyhetsartiklarna från Aftonbladet kan tänkas förespråka liknande ideal vilket skulle 

kunna kopplas till diskurser om hälsa och utseende, där det är bra att vara frisk, vacker och 

ung. 

 

Ett annat sätt att skapa en negativ representation av övervikt är genom att artiklarna använder 

sig av uttalanden från olika experter och personer som företräder myndigheter. Det sker 

främst genom de propositioner som förmedlas genom experternas uttalanden: 

 

- Vi vet inte om fler har blivit aktiva. Men vi vet att övervikten går åt fel håll trots att 

hälsoinformationen har ökat, säger Liselotte Schäfer Elinder på Folkhälsoinstitutet. 

Hon ingår i den grupp som på regeringens uppdrag ska ta fram åtgärder mot fetman i 

Sverige och tycker att det är bra att problemet med övervikt uppmärksammas i media. 

(“Hälsofrossan - sund eller farlig?” 2004) 

 

Christina Fleetwood, ordförande i Överviktigas riksförbund, gläds över att fetma 

betraktas som en sjukdom, som kan jämföras med diabetes och andra åkommor som inte 

bör skuldbeläggas. (“Ny bantarspruta - 500 rasade i vikt” 2009) 

 

Deras uttalanden gör att det skapas en representation av övervikt och fetma som en sjukdom, 

och ett problem som behöver åtgärdas. Därigenom framställs det även som självklart att den 

som är överviktig behöver gå ned i vikt. Vi har genom vår analys kunnat se att 

expertuttalanden av den här typen är vanligt förekommande under 2004 och 2009, men bland 

artiklarna från 2014 finns det endast en artikel vari en expert uttalar sig om övervikt som 

något negativt för hälsan. Detta skulle, likt en tidigare studie (Sandberg 2007) visat, kunna 

påvisa att Aftonbladet lägger mindre fokus på att framställa fakta om hälsa som trovärdig 

genom experter, vilket kan bidra till att läsare inte tar hälsoriskerna med övervikt på 

tillräckligt stort allvar. 
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I nyhetsartiklarna förknippas flera negativa karaktärsdrag med överviktiga människor. En 

egenskap som överviktiga ofta ges är brist på motivation, och att de ger upp lätt. Detta visar 

sig främst genom propositioner som betonar hur viktigt det är att dieterna och metoderna för 

att gå ned i vikt är enkla att förstå, effektiva, och ger ett snabbt resultat: 

 

Vilka är fördelarna? 

– Man går snabbt ner i vikt, 2-5 kilo, första veckan och 1,5-2 kilo andra veckan. Det ökar 

motivationen att fortsätta. Pulvren är även lätta att använda. (“Snabbt” 2004) 

 

– GI-metoden var ett sätt att äta så att jag blev mätt och slapp tänka på att inte äta för 

mycket. Och som inte gjorde att jag dog av tristess. Nu har jag gått ner tolv kilo, känner 

mig mycket piggare och får inte det där jättesuget efter godis längre. Det känns som om 

jag kan hålla mig till det här resten av livet. (“Så lätt lagar du” 2004) 

 

Att en metod där man snabbt går ned i vikt “ökar motivationen” skapar en representation av 

att den som använder metoden inte har mycket motivation innan. Båda metoderna framställs 

som enkla, då man inte behöver hålla koll på hur mycket man ätit för att klara av dem. 

Pulverdieten beskrivs som snabb och GI-metoden som att den inte är uttråkande, vilket 

indikerar att dieterna måste vara det för att överviktiga annars kan ha lätt att ge upp. Då flera 

artiklar betonar att det är viktigt med en snabb och effektiv metod för viktminskning skapas 

det en bild av att människor med övervikt behöver en enkel lösning för att vilja och att orka 

förändra sin vikt. En artikel säger också att “avhoppen [från dieten] blir färre” (”Blixtbanta 

bäst – i långa loppet” 2014) då metoden ger en snabb viktminskning, vilket stärker bilden av 

att det är viktigt för överviktiga med en effektiv metod för att de inte ska ge upp. Det finns 

även en metafor som går att koppla till betydelsen av en effektiv metod, då en pulverdiet 

beskrivs med “Låt vikten rinna bort.” (“Snabbt” 2004). Genom att skapa en association till 

vatten framställer texten det som snabbt, enkelt och utan ansträngning att använda dieten. Ett 

flertal artiklar talar även om hur viktigt det är att vara motiverad när man vill gå ned i vikt, för 

utan motivation kommer man fortsätta att vara överviktig. Texterna menar underförstått 

genom det att motivation är något överviktiga inte har, och är viktigt att de skaffar sig. 
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Andra negativa karaktärsdrag som överviktiga associeras med är brist på självdisciplin och 

kontroll. Det visar sig exempelvis i ett uttalande att ”människor gärna söker efter de snabba, 

enkla genvägarna” (“Hälsofrossan - sund eller farlig?” 2004) och en proposition om att 

överviktiga människor som går ned i vikt har svårt att behålla den lägre vikten: 

 

I den snabba gruppen minskade 81 procent av deltagarna sin vikt med mer än 12,5, 

procent. I den långsamma gruppen lyckades hälften med detta. Men att behålla vikten var 

svårare. Efter tre år hade båda grupperna lagt på sig runt 70 procent av kilona igen. 

(“Blixtbanta bäst - i långa loppet” 2014) 

 

Representationer som dessa skapar en bild av att överviktiga söker genvägar då de inte vill 

eller kan göra något noggrant eller följa instruktioner eller regler. De har inte heller tillräcklig 

kontroll för att kunna behålla den lägre vikten, vilket också visar sig i att artiklar beskriver 

“suget” efter sötsaker och godis, och att överviktiga “åt vad som helst och när som helst 

dygnet runt” (”Tappade 104 kilo med LCHP” 2014). Att överviktiga har svårt att kontrollera 

vad de äter och hur mycket, bekräftas även genom att artiklar som tar upp mediciner mot 

övervikt ofta beskriver dem som att de “dämpar aptiten” (“Blixtbanta bäst - i långa loppet” 

2014) och “ger mättnadskänsla” (“Ny bantarspruta - 500 rasade i vikt” 2009). 

 

Att överviktiga ges karaktärsdrag som omotiverade, odisciplinerade och okontrollerade är 

något som känns igen från Malterud och Ulriksens (2010) forskningsresultat från norska 

dagstidningar. De fann en typ av normativa budskap som menar att det är brist på kontroll och 

självdisciplin som gör människor överviktiga. I vår analys har vi dock inte funnit något som 

tyder på att det finns åsikter om att överviktiga borde skämmas för sin vikt, eller att de är 

giriga och inte kan ta ansvar, som den tidigare studien visat. Att överviktiga däremot anses 

vara mindre värda syns i en artikel där en överviktig person får uttala sig: “Folk tror att man 

är dum i huvudet om man är fet. Överviktiga ses som något som katten har släpat in.” 

(“Hälsofrossan - sund eller farlig?” 2004) Detta är dock den enda gången bland artiklarna som 

detta påstående uttrycks, vilket gör att det framstår snarare som en persons åsikt än något 

allmänt förekommande i samhället. 

 

Det vi genomgående kan konstatera är att alla artiklar som handlar om övervikt beskriver det 

som självklart och nödvändigt att överviktiga bör gå ned i vikt. Detta görs genom 

presuppositioner som tar för givet att både alla överviktiga och alla läsare vill gå ned i vikt: 
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Fibrerna håller dig mätt länge och hjälper dig gå ner i vikt - speciellt runt midjan - 

skyddar ditt hjärta och tarmarna mot cancer. (“Gör din frukost till en fiberfest” 2009) 

 

Väger du för mycket? Vill du snabbt gå ner några kilon inför sommaren? Pröva 

pulverdiet - en krävande, men effektiv kur på två till tre veckor. (“Snabbt” 2004) 

 

Den första artikeln tar för givet att läsaren behöver gå ned i vikt, och betonar även att det 

särskilt är midjan som är för kraftig. Den andra artikeln menar att alla människor som väger 

“för mycket” vill gå ned i vikt, och att det även är vanligt att människor vill gå ned i vikt till 

sommaren. Presuppositionernas funktion är att framställa påståenden som självklara, och kan 

göra att läsaren inte ifrågasätter det som står. De är dock alltid präglade av sändarens 

värderingar och åsikt om ämnet. Att alla människor skulle vilja gå ned i vikt är inte självklart, 

då det finns människor som inte är intresserade av att ändra sin vikt. Då alla artiklar 

presenterar det som självklart kan Aftonbladet sägas använda en hälsodiskurs som betonar 

träning och dieter och att inte vara nöjd som man är. Då även människor som inte är 

överviktiga läser dessa artiklar kan också de påverkas av diskursen. 

 

En representation av något är aldrig en objektiv avspegling. Detta blir tydligt då artiklarna i 

vår analys representerar en slags “medelbild” av övervikt. Å ena sidan informerar artiklarna 

inte om de negativa konsekvenser som övervikt kan få, till exempel en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och cancer (se 1.2.1 Övervikt i Sverige), det konstateras endast i 

artiklarna att övervikt är negativt. Å andra sidan framkommer det inte heller att alla 

överviktiga inte nödvändigtvis lider av sin vikt (se 1.2.1 Övervikt i Sverige). I en artikel om 

hälsoproblem i samhället uttalar sig en överviktig, och säger att: “Visst mår många feta dåligt, 

men man glömmer bort att det finns motsatsen också. Alla får inte hjärtsjukdomar, diabetes 

och knäproblem.” (“Hälsofrossan - sund eller farlig?” 2004). Att den bilden av övervikt 

endast representeras genom en mening i en av de arton analyserade artiklarna gör dock att den 

inte kan tänkas påverka den negativa representationen som präglar resten av artiklarna. 

 

5.1.2 Den okunniga människan  

Ett genomgående tema i nyhetsartiklarna är kunskapsbrist hos överviktiga. Vi kan se att det 

inte finns någon direkt skillnad i temat över tid, men har dock funnit att artiklarna 

genomgående påvisar kunskapsbristen på två olika sätt. Ett sätt att indikera en kunskapsbrist 

är genom presuppositioner: 
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– Du måste vara motiverad. Du måste också vara beredd att ändra dina matvanor och röra 

dig mer för att lyckas. (“Snabbt” 2004) 

 

Undan för undan lärde hon sig att tycka om grönsaker och att äta på bestämda tider. 

(“Anette tappade 32 kilo på nio månader” 2004) 

 

Artiklarna tar för givet att den överviktige inte har bra matvanor då dessa behöver ändras, och 

därigenom inte har kunskap om vad som är “rätt” eller “fel” att äta och när man ska äta. Den 

andra artikeln menar också att grönsaker inte är något som överviktiga tycker om. Det är 

något de måste lära sig att äta, vilket alltså kan visa på en brist på kunskap bland överviktiga 

människor. 

 

Kunskapsbrist indikeras, förutom med hjälp av presuppositioner som vi nämnt ovan, även 

genom att artiklarna ger direkta råd till läsaren. Det är bland annat uppmaningar som: 

 

Gör förändringar som du kan tänka dig att leva med, strunta i korta, hårda detoxkurer som 

medför att du med största säkerhet går upp samma antal kilon snart igen. (”Så tränar du 

veck dina veck” 2014) 

 

* Plugga på om kost och hälsa. 

* Ta kostrådgivning av ett proffs. (”Tappade 104 kilo med LCHP” 2014) 

 

Dessa uppmaningar skapar en känsla av att det är okunniga människor som försöker gå ned i 

vikt genom detoxkurer, och att det är därför som de misslyckas. De behöver kostrådgivning 

av någon professionell, då deras egna “amatörkunskaper” inte räcker till. Att läsaren förses 

med råd visar att hen inte anses ha tillräcklig kunskap innan och behöver utbildas. Det är 

dessutom ofta aktörer i expertroller som ger dessa råd i texten, och den auktoritära rollen kan 

hjälpa läsaren att uppfatta uppmaningarna som nödvändiga och självklara. 

 

De indikationer på att överviktiga representeras som okunniga om hälsosamma mat- och 

motionsvanor kan ses som ett tecken på att kunskapsbrist anses vara en bidragande orsak till 

övervikt. Vi har även funnit detta som en proposition i en artikel: 
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–  Vi vet inte om fler har blivit aktiva. Men vi vet att övervikten går åt fel håll trots att 

hälsoinformationen har ökat, säger Liselotte Schäfer Elinder på Folkhälsoinstitutet. 

Hon ingår i den grupp som på regeringens uppdrag ska ta fram åtgärder mot fetman i 

Sverige och tycker att det är bra att problemet med övervikt uppmärksammas i media. I 

de studier man har gjort ökar övervikten mest bland personer i de lägre socialgruperna 

[sic!]. 

–  Ofta är det de välutbildade som tar till sig hälsoinformation. Kanske når man inte de 

personer som bäst behöver den. (“Hälsofrossan - sund eller farlig?” 2004) 

 

Aktören som uttalar sig har en expertroll i texten, och menar att övervikt är ett problem som 

kan lösas med kunskap och information. Övervikten framställs även öka mest bland de 

grupper i samhället med lägre utbildning. Att kunskapsbrist kan vara en orsak till övervikt är 

dock något som inte framkommit i tidigare studier, där man istället sett forskningsresultat som 

visar på antingen en genetisk förklaring till övervikt (Shugart 2011) eller att det beror på 

beteende eller miljö (De Brún et al. 2012; Kim & Willis 2007). I citatet ovan framgår det 

också att det är samhällets och regeringens ansvar att minska fetman, och att även 

nyhetsmedier kan hjälpa till att informera. Vi kan dock se att de artiklar som indikerar en 

kunskapsbrist genom presuppositioner sällan är de samma som ger råd och informerar 

överviktiga om vad de ska äta eller hur de ska träna. De framställer överviktiga som okunniga, 

men hjälper dem inte att skaffa sig information. Detta kan anses vara ett problem då dessa 

artiklar kan skada självkänslan hos den överviktiga läsaren som blir intalad att hen är okunnig 

utan att få någon hjälp. 

 

5.1.3 Personligt ansvar och nödvändig hjälp 

I vår analys har vi kunnat se att det finns två förhållningssätt vad gäller ansvaret för 

människors viktnedgång. Vissa artiklar förespråkar att människor själva kan gå ned vikt, och 

andra att de behöver hjälp för att klara av det. Denna hjälp kan komma från antingen preparat 

eller organisationer som exempelvis Viktväktarna. Även dieter anses i artiklarna “hjälpa” 

människor att gå ned i vikt, men framställs som att det är personernas eget ansvar att påbörja 

och följa dieten. 

 

År 2004 skapas en bild av att människor inte själva kan gå ned i vikt. Artiklarna handlar bland 

annat om människor som provat många olika metoder, något som tydliggörs genom 

propositionerna: “[Börje] hade försökt allt, ätit alla tabletter och till och med ren bikarbonat.” 
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(”Nu känner jag mig som 40 igen” 2004) och “Anette provade bananbantning, Nutrilett och 

piller. Utan bestående resultat. En väninna lyckades gå ner tio kilo med hjälp av 

Viktväktarna.” (“Anette tappade 32 kilo på nio månader” 2004). Det var först när de blev 

medlemmar i en organisation där de fick råd och stöd av andra som de kunde gå ned i vikt. 

Även hjälp från preparat förespråkas år 2004. En artikel från april handlar om en pulverdiet 

som gör att “man går snabbt ner i vikt”: 

 

– VLCD kan därför vara ett billigare alternativ och ett komplement när man behandlar 

fetma. Ska viktnedgången hålla på sikt måste man dock ändra sina kostvanor och röra sig 

mer, säger hon. 

Vilka är särskilt lämpade för VLCD? 

– Vi rekommenderar det till dem som är kraftigt överviktiga med ett BMI på 30 eller mer 

eller ett BMI på 27 om de även har diabetes typ 2 eller högt blodtryck. I de fallen vet vi 

att VLCD är säkert att använda. Jag kan inte uttala mig om effekten på dem [sic!] som är 

normalviktiga eller som bara har lite övervikt. Det viktiga är att man är frisk om man tar 

preparaten utan samråd med läkare. De ska inte heller användas mer än 2-3 veckor utan 

läkarkontakt. (“Snabbt” 2004) 

 

Experten i texten säger genom propositioner att pulverdieten kan vara “ett komplement när 

man behandlar fetma” och “kan inte uttala [sig] om effekten på dem [sic!] som är 

normalviktiga eller som bara har lite övervikt”. Genomgående i texten framställs dock 

pulverdieten som något för alla, exempelvis genom att i ingressen fråga läsaren: “Vill du 

snabbt gå ned några kilo inför sommaren?” Detta skapar en bild av att det effektivaste sättet 

för alla att gå ned i vikt, oavsett om det är mycket eller lite, är genom att få hjälp av ett 

preparat. Då båda dessa propositioner om vilka som bör och inte bör använda pulverdieten 

förekommer i samma kontext blir de dock motsägelsefulla. Det försvårar för läsaren att ta till 

sig informationen då man inte vet hur man ska förhålla sig till textens budskap. 

 

Att hjälp behövs för att människor ska kunna gå ned i vikt är en tankegång som återkommer 

under 2009. En artikel publicerad i oktober handlar om en ny medicin som kan användas för 

att behandla fetma och övervikt. Den menar att få överviktiga kan gå ned i vikt själva, vilket 

visas genom propositionen: 
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Sedan 2004 lider över en miljon svenskar av fetma, enligt siffror från Statens 

folkhälsoinstitut. Få lyckas gå ner i vikt på egen hand och flera forskare menar att den 

enda effektiva metoden är magsäcksoperation. Läkemedlen som finns på marknaden har 

ofta jobbiga magproblem som biverkning. (“Ny bantarspruta - 500 rasade i vikt” 2009) 

 

Modaliteten att “den enda effektiva metoden är [vår betoning]” operation, pekar på att 

viktnedgång ligger helt utanför människors kontroll, och att det inte är värt att prova att lägga 

om kosten eller motionera mera, vilket annars ofta framställs som metoder. Detta ställs dock i 

skarp kontrast mot den andra uppfattningen som förekommer under 2009, att människor 

själva har ansvar för sin egen vikt och på egen hand kan gå ned i vikt. Det visas bland annat 

genom att de rådgivande artiklarna riktar sig direkt till “du”, läsaren. Här finner vi 

propositioner som säger: 

 

Fyll på frukosten med fiberbomberna du älskar och de kommer att hålla dig mätt och 

sprudlande - hela dagen. (“Gör din frukost till en fiberfest” 2009) 

 

* Identifiera dina inre motivationsfaktorer - var klar över varför du gör den här 

förändringen. 

* Se svårigheter som något positivt - de lär dig någonting om dig själv. (“Coachen Eva: 

Sätt upp mål som det är lätt att lyckas med” 2009) 

 

Artiklarna ger tips som om hur läsaren ska “Identifiera dina inre motivationsfaktorer” och vad 

hen ska äta till frukost. Läsaren ges kunskap som kan hjälpa hen att gå ned i vikt, och visar 

därmed att någon hjälp utifrån inte är nödvändig. 

 

I artiklarna från år 2014 är den genomgående inställningen att människor inte behöver någon 

utomstående hjälp för att gå ned i vikt. De rådgivande artiklarna ger precis som under 2009 

konkreta tips, och framhåller dessutom att människor själva kan anpassa dieter och träning till 

deras egna behov: 

 

* Hitta en träningsform som passar dig och gör dig glad. 

* Skaffa en träningspartner som du litar på. 

* Plugga på om kost och hälsa. (“Tappade 104 kilo med LCHP” 2014) 
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– Det beror självklart på ditt fysiska skick i nuläget, men börja med två gånger i veckan 

och öka sedan tiden och antalet tillfällen successivt i takt med att du blir starkare. Träning 

ska inte slita på kroppen, den ska förnya den, säger David Seisay 

* En övning för den morgontrötte - den kan med fördel göras i sängen! Lägg dig med 

huvudet lutat ut över kanten på sängen eller en bänk, och gör "situps" med bara huvudet. 

Lyft och sänk huvudet långsamt, om det är för tungt kan du ta stöd med händerna bakom 

nacken. (“Så tränar du väck dina veck” 2014) 

 

“Om det är för tungt” uppmanas läsaren att anpassa övningen till sin egen svårighetsgrad, och 

sedan öka “tiden och antalet tillfällen successivt i takt med att du blir starkare”. Det är också 

upp till läsaren själv att “plugga på om kost och hälsa”. Genom uppmaningar som dessa 

placeras en större tilltro till att läsaren och överviktiga människor är kapabla att gå ned i vikt 

på egen hand. Detta kan bidra till en mer positiv bild kring viktnedgång, vilket i sin tur kan 

underlätta för de som är rädda för att försöka då det verkar för svårt. Aftonbladet använder 

även uppmaningar i högre grad under 2014 än tidigare år, vilket skulle kunna visa att de nu 

fokuserar mer på att uppmana människor till förändring än vad de gjorde tidigare (Ledin & 

Moberg 2010:162). 

 

Vi har i vår analys kunnat se en förändring i artiklarnas förhållningssätt till ansvaret för 

människors viktnedgång. Inställningen har gått från att hjälp vid viktnedgång framställs som 

nödvändig, till att människor nu anses själva kunna anpassa dieter och träning, och lära sig 

vad som passar deras behov och förmåga. På så sätt betonas det personliga ansvaret, vilket 

minskar kraven på samhället att förse människor med hjälp som förut ansetts nödvändig. 

Denna aspekt är något som går i linje med tidigare forskning där man har betonat individens 

personliga ansvar för sin vikt (Kim & Willis 2007; Malterud & Ulriksen 2010; Sandberg 

2007). 

 

5.1.4 Den underviktiga människan  

Ett flertal artiklar handlar om undervikt och underviktiga människor snarare än övervikt. 

Detta är intressant då det innebär att Aftonbladet även talar om en annan aspekt av mänsklig 

kroppsvikt. I övriga texter talas det positivt om att gå ned i vikt, men vi kan i vår analys se att 

det finns en gräns för när viktnedgång istället framställs som negativt. Artiklarna om 

undervikt ger oss en helhetsbild av synen på övervikt, då de bidrar till att informera och varna 

människor om att det finns risker med att väga för lite. 



   
 

  33 

 

Genom vår analys av artiklarna som berör undervikt kan vi urskilja att Aftonbladet 

övervägande beskriver det som något farligt och skadligt för människors hälsa. Under år 2004 

finns en artikel som talar om undervikt, den beskriver en kvinna som genomgått en 

fettsugning då hon vägde 35 kilo. Artikeln beskriver kvinnan som “svårt nedbruten”, “svårt 

sjuk” och att hon “orkar inte mer” (”22-åring vägde 35 kilo – här fick hon fettsugning” 2004) 

vilket skapar en bild av att hennes undervikt håller på att förstöra hennes liv. Även i artiklar 

från 2009 och 2014 beskrivs undervikt genom negativa semantiska val, något som 

framkommer genom citaten nedan: 

 

I Hollywood är kampen om framgång och berömmelse stenhård och trots allt prat om 

hälsosamma dieter ser vi ständigt nya bilder på kändistjejer med utstickande höftben och 

insjunkna kinder. Ju magrare desto bättre, tycks de unga stjärnorna resonera. (“Stjärnorna 

missbrukar hästpiller” 2009) 

 

McLarens Jenson Button, 182 cm, är en av fältets längsta förare. Han har gått ner rejält i 

vikt under vintern, väger numera under 70 kg och är nästan otäckt smal. (“Formel 0” 

2014) 

 

Dock finns det en skillnad i hur man talar om undervikt mellan åren. Under 2004 finner vi att 

undervikt inte är ett genomgående tema under året, däremot ges det större plats i artiklar från 

2009 och 2014. I artiklar från 2009 representeras underviktiga människor som att de är 

omedvetna om hälsorisker förknippade med undervikt, till exempel genom uttalandet nedan 

där en aktör i texten påpekar att hon mår bra och inte är för smal: 

 

Även läsare har reagerat på Mikas tunna kroppshydda i tv-rutan. Själv tar hon 

uppståndelsen med ro. – Jag har alltid varit smal, min familj också. Det har aldrig varit en 

issue för mig. Sån är jag liksom, säger Mika till Klick! (“Jag har alltid varit smal” 2009) 

 

I artiklar från 2014 representeras underviktiga istället som medvetna om att de är underviktiga 

och att det kan vara farligt, men att de samtidigt inte vill göra något åt det, vilket är en stor 

kontrast från 2009. Det sägs till exempel att: 

 

Varje kilo kostar tid. Varje tiondel kostar placeringar. Därför fortsätter bantningshetsen 

inom formel 1. – Man bastar och äter eller dricker ingenting innan kvalet, säger Jenson 

Button. 
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Minstavikten på bilarna höjdes inför säsongen, men eftersom de nya motorenheterna 

väger ungefär 50 kg mer än sina föregångare måste förarna banta. Matematiken är enkel - 

ju mindre du väger ju snabbare är du. 

– Jag fortsätter att arbeta med träning och kost, jag har gått ner lite till och försöker gå ner 

något ytterligare. Ju mindre man väger, ju bättre är det, säger Marcus Ericsson som vägde 

68 kg inför säsongen. (“Formel 0” 2014) 

 

Det faktum att deltagare i texten är medvetna om att undervikt är farligt men samtidigt vill gå 

ned i vikt för att på så sätt kunna prestera bättre, indikerar att prestation är viktigare än hälsa. 

Vi kan alltså se att vara underviktig representeras som något negativt i Aftonbladets artiklar, 

men att det är att föredra framför att vara överviktig. Underviktiga har blivit det för att de vill 

undvika att vara överviktiga, av två olika anledningar. Dels för att övervikt kan hindra en 

människa från att kunna prestera, och dels för att kunna passa in i ett kroppsligt skönhetsideal. 

Vi kan se att viktnedgång här inte handlar om att må bättre eller att undvika sjukdomar, 

istället offras hälsa, både omedvetet och medvetet, till förmån för utseende eller prestation. 

 

5.2 Aktörer och identiteter  

5.2.1 Experter, kändisar och privatpersoner 

I de artiklar vi har analyserat finner vi att det är tre återkommande typer av aktörer som 

figurerar i texterna. Det är framför allt experter som ges utrymme i Aftonbladets 

nyhetsartiklar om övervikt. Utöver dessa är privatpersoner och kändisar två typer av aktörer 

som är tydligt återkommande genom den tioårsperiod vi analyserat. Att det främst är experter 

som ges plats i de granskade artiklarna visar att de har en betydande roll i nyhetsförmedlingen 

kring övervikt i Aftonbladet, då tidningen väljer att beskriva övervikt och överviktiga 

människor med stöd av auktoriteter som kan ge trovärdig fakta om hälsotillståndet till läsare. 

 

Vi kan se en koppling mellan typerna av aktörer och huruvida de är företrädare för en större 

aktör eller om de endast företräder sig själva. De experter som förekommer i artiklarna 

företräder antingen en organisation (till exempel: Viktklubb, Capio Anorexicenter, 

Överviktigas riksförbund, Centrum för ätstörningar i Stockholm) eller en myndighet (till 

exempel: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Folkhälsomyndigheten, Regeringen). Genom att 

se till texternas transitivitet kan vi finna att aktörerna här framställs som ansvariga för mer än 

bara sina egna åsikter. Eftersom de kopplas ihop med en större aktör och för denna aktörs 

talan i artiklarna, är de även ansvariga för aktörens rykte. Att de fått förtroendet att företräda 
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en myndighet eller organisation gör att de får en auktoritär röst. Detta påverkar den identitet 

experterna ges i artiklarna, vilket vi återkommer till nedan (se 5.2.2 Identiteter). De kändisar 

och privatpersoner som förekommer i artiklarna företräder sig själva och får därigenom en 

mer alldaglig röst. I de fall som de kopplas ihop med en organisation så är det snarare för att 

gynna organisationen istället för att föra dess talan. Vi kan även se att privatpersoner i 

majoriteten av artiklarna själva får uttala sig och berätta om sina erfarenheter. Kändisarna får 

oftast inte uttala sig, utan beskrivs och definieras av andra aktörer i texten. 

 

I vår analys har vi även kunnat se att de aktörer som förekommer i artiklarna skiljer sig mellan 

åren. Aktörer i artiklar från 2004 får antingen en expertroll eller en alldaglig roll som når 

läsaren mer på ett känslomässigt plan, något vi även finner i 2009 års nyhetsartiklar. I artiklar 

av typen personreportage och allmänna artiklar om hälsa och ohälsa förekommer ofta 

privatpersoner som uttalar sig om sina erfarenheter och liv. Artiklar från 2014 har en 

avsaknad av aktörer med en alldaglig roll som kan tala mer personligt till läsaren utan präglas 

istället övervägande av experter och framförallt kändisar. Här är det främst kändisar som 

förekommer i personreportagen, som ovan nämnt tidigare handlat om privatpersoner. Detta 

kan peka på att Aftonbladet idag väljer att lägga mindre betoning på att skapa en relation till 

läsaren genom personliga berättelser och känslomässiga aspekter än vad de gjort tidigare år, 

vilket kan bidra till att skapa en distans mellan läsare och textens aktörer. 

 

5.2.2 Auktoritära och vardagliga identiteter  

Vi har tidigare konstaterat att det finns tre återkommande typer av aktörer i artiklarna, men 

beroende på hur deras roller uttrycks i texten får de olika identiteter som läsaren kan relatera 

till. Detta är en viktig aspekt då läsaren måste kunna identifiera sig med aktören och det hen 

uttalar sig om för att kunna ta till sig de budskap som texten förmedlar (Olausson 2009:145f). 

Att skapa en negativ bild av aktören i en artikel kan medföra att läsaren får en negativ 

inställning till dem. Att istället skapa en identitet som läsaren känner tillhörighet till hjälper 

läsaren att lättare tolka och ta till sig budskapet. I de analyserade artiklarna kan vi se att 

identiteterna som skapas både är positiva och negativa, vissa identiteter gynnas och andra 

missgynnas. 

 

Vi kan genom att analysera transitiviteten i artiklarna se att experterna genomgående ges en 

auktoritär identitet. Det visas exempelvis genom modalitet som gör att de framställs vara 

säkra på det de säger: 
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– Du måste vara motiverad. Du måste också vara beredd att ändra dina matvanor och röra 

dig mer för att lyckas, säger Helén Lantz, vårdenhetschef och sjuksköterska vid 

överviktsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg [vår betoning]. 

(“Snabbt” 2004) 

 

Men i går publicerade vetenskapstidskriften The Lancet en studie där en ny medicin 

testats på 564 personer i hela Europa. En av forskarna som lett studien är Stephan 

Rössner. – Det här är dubbelt så effektivt som de preparat som finns på marknaden i dag, 

säger han [vår betoning]. (“Ny bantarspruta – 500 rasade i vikt” 2009) 

 

– Folk blir som galna när man pratar om punktförbränning, men man kan absolut isolera 

träningen till en muskel, säger personliga tränaren David D-flex Seisay [vår betoning]. 

(”Så tränar du veck dina veck” 2014) 

 

I och med modaliteten framställs inte bara experterna som säkra på vad de säger, läsaren får 

också känslan av att det är tillförlitlig fakta som presenteras. Att experterna presenterar fakta, 

och ifrågasätter eller rättar påståenden och andras uttalanden på ett säkert sätt gör att de verkar 

ha mer kunskap i ämnet än vad andra har, därigenom får de auktoritär identitet. Experterna 

beskrivs ofta utifrån sitt yrke - “vårdenhetschef”, “forskare”, “personlig tränare” - vilket 

förstärker känslan av att de är trovärdiga och vet vad de talar om, då detta är yrken som kräver 

att personen har mycket kunskap inom sitt yrkesområde. Experter använder även ofta ett mer 

formellt språk än övriga aktörer. Det är exempelvis ord som “anmärkningsvärt” och “oerhört” 

som ställs i kontrast till “det har aldrig varit en issue för mig” och “Jag är ett sockerfreak” 

(“Jag har alltid varit smal” 2009). Ett mer formellt språkbruk brukar associeras med en högre 

utbildning och mer kunskap, vilket ytterligare förstärker expertidentiteterna. Genom att 

experterna ges en trovärdig och auktoritär identitet gynnas de i de flesta artiklar. Detta gör 

också att det skapas en positiv bild av dem, som kan ytterligare bidra till att läsaren tar till sig 

det de säger. 

 

De privatpersoner som förekommer i artiklarna ges i de flesta fall en vardaglig identitet som 

många läsare kan relatera till och identifiera sig med. De framställs som “vanliga” människor 

dels genom det språk de använder, som ofta är informellt och skapar en kontrast mot experters 

uttalanden. Vanligt är också att artiklarna betonar personens familjeroll. Ett exempel är en 

artikel från 2004 om Börje Olofsson, som ges en identitet som familjemänniska: 
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Börje bor i Luleå med sin fru Birgit. Tillsammans har de tre vuxna söner och två 

barnbarn. 

- Min fru äter samma mat som jag och vi brukar använda recepten från Viktklubben. Hon 

har fått sig en tankeställare, särskilt sedan hon sett mitt resultat. (”Nu känner jag mig som 

40 igen” 2004) 

 

Hans familj finns endast med i texten för att beskriva vem Börje är, de ges inga egna 

identiteter. Genom att texten anspelar på Börje som en “vanlig” människa kan läsare lättare 

relatera till texten och därigenom identifierar sig med honom. Familjen framställs även ofta 

som ett stöd till personen som går ned i vikt, vilket betonar familjerollen. Något annat som är 

återkommande i artiklar där privatpersoner förekommer är hur personernas berättelser 

anspelar på känslomässiga aspekter: 

 

Men trots att kilona rasade mådde Caroline bara sämre. – Jag var ledsen hela tiden. Jag 

minns att jag låg och grät på gymmet och önskade att jag fick vara hemma. Men jag 

kunde ändå inte förmå mig att sluta träna. Sjukdomen var för stark. (“Sverige är fullt av 

hjältar” 2009) 

 

Vändningen kom när han, 22 år gammal, vägde 150 kilo. Hans läkare varnade honom. 

– Han sa att om jag fortsatte att öka i vikt så riskerade jag att dö, säger han. (”Tappade 

104 kilo med LCHP” 2014) 

 

Genom att personerna själva uttalar sig och berättar om hur de “riskerade att dö” eller “var 

ledsen hela tiden” får aktörerna en identitet som det är lätt för läsaren att känna empati till. Att 

privatpersoner har genomgått en förändring som framställs som positiv tillsammans med 

empatiaspekten, familjerollen och det informella språket gör att privatpersoner i allmänhet 

gynnas i artiklarna, eftersom läsaren genom det har lättare att knyta an och relatera till dem. 

 

Vi kan se en skillnad mellan hur experter och privatpersoner talas om och hur kändisar talas 

om. Kändisar förekommer inte i artiklarna från 2004, och under 2009 omtalas de i 

sammanhang där de ges negativa egenskaper, vilket ger dem en negativ identitet och även 

missgynnar dem, något som vi inte kunnat se hos experter och privatpersoner. I en artikel från 

2009 förminskas kändisarna genom uttalandet “Vi tränare skrattar nästan ihjäl oss när vi hör 

kändisar prata om sina dieter och träningsrutiner.” (“Stjärnorna missbrukar hästpiller” 2009) 
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från en tränare med expertidentitet. Kändisarnas egna motiveringar till varför de är smala blir 

även motsagda av experter: 

 

Kändistränaren Gunnar Peterson, som jobbat med superstjärnor som Angelina Jolie, 33, 

Jennifer Lopez, 39, och Penélope Cruz, 34, berättar för Daily news om en skådespelerska 

han tränade fyra gånger i veckan - utöver hennes dagliga pass på motionscykeln. – När 

någon frågade hur hon hade förvandlat sin kropp, svarade hon, Oh, jag yogar och går ut 

med hunden. Det fick mig att skratta, säger Peterson. (“Stjärnorna missbrukar hästpiller” 

2009) 

 

Som vi nämnt ovan får experterna i artiklarna ofta en auktoritär identitet, då de bland annat 

har yrken som kräver att de har mycket kunskap. Att tränaren i den här artikeln ifrågasätter 

kändisens eget uttalande gör därför att läsaren uppfattar expertens uttalande som mer 

trovärdigt än kändisens. 

 

Under 2014 associeras kändisar istället med positiva egenskaper. De ges identiteter som 

målmedvetna tävlingsmänniskor som riskerar sin hälsa för att kunna prestera bättre: 

 

– Jag trodde att jag skulle ha problem med vikten, men det var okej så jag kan till och 

med äta lite kolhydrater igen. Nu mår jag bättre, säger han men påpekar att han också har 

arbetat hårt med att banta till kvalen. 

– Man bastar och varken äter eller dricker. Jag har gjort det tidigare och jag hade gjort det 

igen om jag hade behövt. Det är synd att det ska behövas. (“Formel 0” 2014) 

 

De framstår som att de är medvetna om att det är negativt och farligt, men framställs ändå 

som kämpar då de gör det för laget. Detta ger dem en positiv identitet vilket gynnar dem och 

även kan bidra till att läsaren lättare kan ta till sig budskapet som förmedlas. 

 

Det vi kan konstatera i vår analys är att experter och privatpersoner genomgående gynnas i 

artiklar där de förekommer, det finns inte heller någon förändring i de identiteter de ges. Vi 

finner däremot en skillnad i hur kändisars identiteter framställs och i vilka sammanhang de 

placeras i. I artiklarna från 2004 förekommer inte kändisar överhuvudtaget, vilket visar att de 

inte har någon betydelse för representationen av övervikt det året. Under 2009 talas de om i 

negativa sammanhang, där de ofta beskrivs vara underviktiga och att det kan vara skadligt för 

hälsan. Detta står i kontrast till hur de i artiklarna från 2014 istället ges positiva identiteter. 
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Här kopplas de ihop med uppoffring av sin hälsa för en bättre prestation. Hur Aftonbladet 

idag talar om kändisar kan påvisa att undervikt inte anses lika farligt som det ansågs vara 

2009. Att kändisar beskrivs må dåligt men ändå talas om i positiva sammanhang, kan bidra till 

ett ideal där kändisars utseende är något läsaren ska se upp till och efterlikna.  

 

5.3 Relationer till läsaren 

5.3.1 Du eller vi 

I vår analys har vi funnit två dominerande pronomen som används för att bygga en relation till 

läsaren: att tilltala läsaren med “du” och att inkludera läsaren i ett “vi”. Övriga artiklar får 

förlita sig på att läsaren kan identifiera sig med en identitet i texten för att en relation ska 

skapas. Vi finner ingen skillnad mellan åren i hur “du” och “vi” används i artiklarna, och inte 

heller något tydligt mönster för vilka aktörer som inkluderar läsaren i ett “vi”. Det vi kan se är 

att det vanligtvis förekommer experter i de artiklar som tilltalar läsaren med “du”. Som vi 

nämnt ovan kan experternas auktoritära identitet skapa en distans mellan aktör och läsare, 

men att det dock finns en tyngd och trovärdighet i det experterna säger då deras yrke 

garanterar att de har mycket kunskap inom området. Att experterna i artiklarna tilltalar läsaren 

med “du” istället för att endast presentera information skapar en närmare relation mellan aktör 

och läsare, då läsaren känner sig sedd av experten. 

 

Artiklar som använder sig av ett du-tilltal till läsaren är ofta rådgivande och använder sig av 

uppmaningar för att motivera läsaren till en förändring. Du-tilltalet skapar en relation till 

läsaren genom att involvera dem i texten; de får information och uppmanas till förändring 

genom att testa en specifik produkt eller metod för viktminskning. Detta är något som 

synliggörs genom citaten nedan: 

 

Växternas små mirakeltrådar ser inte bara till att matsmältningen fungerar smidigt. De i 

sin tur ger dig vackrare hy, starkare naglar och glansigare hår. Fibrerna håller dig mätt 

länge och hjälper dig gå ner i vikt - speciellt runt midjan - skyddar ditt hjärta och 

tarmarna mot cancer. De är mat till dina goda bakterier, immunförsvaret. Dessutom ser de 

till att inte blodsockret, och humöret, åker berg- och dalbana. Det är helt enkelt en 

ingrediens du inte vill missa! (“Gör din frukost till en fiberfest” 2009) 

Jakten på fettsnål mat är över de nya smarta metoderna går i stället ut på att välja rätt 

kolhydrater. Tänk också på det här: 
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– Du kan äta det mesta utom hårt raffinerade råvaror som vitt mjöl, bröd, socker och 

spagetti. 

– Du måste fortfarande röra på dig för att må bra men behöver inte tokträna för att gå ner 

i vikt. (“Så lätt lagar du” 2004) 

 

I citaten betonas att det är just du som får “vackrare hy, starkare naglar och glansigare hår” 

och att det är du som “måste fortfarande röra på dig för att må bra [...]”. Artiklar med ett du-

tilltal riktar sig specifikt till två sociala grupper av människor: dels människor som är 

överviktiga och dels människor som inte är överviktiga men som vill gå ned i vikt. Vi kan se 

att artiklarna inte endast riktar sig till överviktiga människor genom propositioner som denna 

i en artikel om en pulverdiet:   

 

Väger du för mycket? Vill du snabbt gå ner några kilon inför sommaren? Pröva 

pulverdiet - en krävande, men effektiv kur på två till tre veckor. (“Snabbt” 2004) 

 

Artikeln menar att dieten inte bara är till för överviktiga människor, utan även för dem som 

“snabbt [vill] gå ner några kilon inför sommaren”. På så sätt inkluderas även de som inte lider 

av sin vikt, men som vill gå ned i vikt för att de inte är nöjda med sitt utseende. Artiklarna 

framhåller ett utseendeideal där det är viktigt att vara smal och där du inte heller kan vara 

vacker om du väger för mycket. Genom att artiklarna riktar sig till vissa grupper skapas en 

exkludering av andra läsare som inte är överviktiga eller inte känner något behov av att gå ned 

i vikt. Dessa kan dock ändå påverkas av idealet. 

 

I de artiklar som använder sig av ett “vi” för att inkludera läsaren, syftar det i större delen av 

fallen på alla svenskar. En artikel från april 2009 säger till exempel: 

 

Vi tittar på "Tjockholmen" och "Toppform" på tv, frossar i hälsotidningar och kopplar av 

med en biofilm om fettbildande snabbmat. Sen surfar vi på internet, läser medicinska 

hemsidor och blir cyberkondriker  internethypokondriker. En annan sjukdom i tidens 

tecken är ortorexi, en ohälsosam hälsofixering som leder till ätstörningar. (“Hälsofrossan 

- sund eller farlig?” 2004) 

 

Ett tydligt “vi” skapas genom att säga att “vi tittar på ‘Tjockholmen’ och ‘Toppform’ på tv” 

och att “sen surfar vi på internet [...] och blir cyberkondriker” där vi alla är hälsointresserade, 

till överdrift. Det skapas en hälsofixering som påverkar hela samhället. Senare i artikeln står 
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det också “Utbudet av hälsotidningar har ökat lavinartat på senare år samtidigt som vi blivit 

allt tyngre.” där nu “vi” i Sverige blir “allt tyngre” och övervikt är något som rör hela svenska 

samhället. Läsaren inkluderas alltså i ett “vi” som både är överviktiga och hälsofixerade. 

Detta återkommer i en artikel från oktober 2014 som säger till läsaren: “Visst känns det igen - 

hur hårt vi än tränar tycks det finnas vissa veck som vackert vajar vidare kring våra midjor 

och överarmar.” (“Så tränar du väck dina veck” 2014). Texten beskriver hur svårt det kan vara 

att bli av med “vissa veck” och tar samtidigt för givet att detta är något som de flesta läsare 

känner igen sig i. Genom detta inkluderar texten dels de läsare som är överviktiga och de som 

vill gå ned i vikt, och talar samtidigt om för alla andra läsare att detta är något de borde känna 

och tänka. Oavsett om läsaren är överviktig eller inte, placeras hen in i en roll där viktnedgång 

ses som något självklart. 

 

5.3.2 Vi mot Dom 

Tidigare studier har visat att ett sätt att skilja på det “normalviktiga” samhället och 

överviktiga människor är att exkludera överviktiga genom att beskriva dem med negativa ord, 

och därmed få dem att känna skam och skuld (Malterud & Ulriksen 2010; Inthorn & Boyce 

2010; Sandberg 2007). Detta är något som vi även kunnat se i vår analys då vårt resultat visar 

att överviktiga genomgående i artiklarna representeras på ett negativt sätt och framställs som 

omotiverade, okunniga och utan självdisciplin (se 5.1 Representationen av övervikt). 

 

Att övervikt och ohälsosamma vanor är något negativt är en norm som upprätthålls av den 

manifesta intertextualiteten i artiklarna. Detta är underliggande värderingar i samhället som 

syns på den textuella nivån genom hur något representeras (Fairclough 1992:117ff, 233f). 

Genom att artiklarna representerar överviktiga som omotiverade och okunniga framställs de 

som ett Dom; det är de som bryter mot normen genom att lida av sin övervikt, ha 

ohälsosamma mat- och motionsvanor, och att inte vara motiverade till att förändra sitt liv. 

Idealet och de som passar in i det blir ett Vi i samhället, som ställs i motsats till Dom 

överviktiga. 

 

Vi kan även se att det i artiklarna skapas ett mer konkret Vi som ställs mot Dom. Detta är de 

aktörer i texten som antingen är experter eller som genomgått en viktförändring och 

därigenom besitter kunskap som överviktiga inte har. Vi har kunnat se att det genom hur 

övervikt representeras skapas en kontrast mellan hur människor framställs före och efter deras 

viktnedgång (se 5.1 Representationen av övervikt). De representeras som nya människor med 
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positiva egenskaper vilka inte längre räknas till Dom överviktiga. Vi har också konstaterat att 

det skapas en distans mellan expert och läsare i nyhetsartiklarna (se 5.2 Aktörer och 

identiteter). Detta synliggörs genom citatet nedan där Helén Lantz från Sahlgrenska 

universitetssjukhuset ger råd till läsaren: 

 

– Du måste vara motiverad. Du måste också vara beredd att ändra dina matvanor och röra 

dig mer för att lyckas, säger Helén Lantz, vårdenhetschef och sjuksköterska vid 

överviktsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. (“Snabbt” 2004) 

 

Helén Lantz placeras genom sin identitet som expert i en auktoritär position gentemot läsaren, 

där hon hjälper överviktiga genom att ge dem kunskap och råd. Det här är något vi kan se 

genomgående i artiklarna och som tydliggör distansen mellan Vi och Dom. 

 

5.4 Skönhet eller sjukdom  

När vi analyserat artiklarnas diskursiva praktik har vi kunnat se att det finns en koppling 

mellan artiklarnas syften och vilken genre de tillhör. Personreportage har till syfte att motivera 

läsaren till att vilja göra en förändring, oftast att gå ned i vikt. Rådgivande artiklar har istället 

främst som syfte att förse redan motiverade människor med verktyg och metoder för att 

åstadkomma viktnedgången. Allmänna artiklar om hälsa och ohälsa har till syfte att informera 

om olika saker, till exempel människor som anses leva ohälsosamt, och nya forskningsresultat 

om metoder för viktnedgång. Det vi genomgående kan se med dessa artiklars syften är att de 

alla talar om övervikt som något negativt som människor ska undvika. 

 

Artiklarnas struktur håller sig till ett traditionellt upplägg för nyhetsartiklar då de är 

kronologiskt berättande. Vi har inte heller kunnat finna något avvikande vad gäller artiklarnas 

stil. Texterna är av ett relativt formellt språk, vilket som vi nämnt ovan blir tydligt när 

experter uttalar sig, och ibland mer informellt då privatpersoner uttalar sig. Vanligt 

förekommande kommunikativa problem är att sprida information om ämnen kopplade till 

övervikt vilket går i linje med vårt konstaterande om att överviktiga framställs som okunniga. 

 

Genom att analysera den textuella nivån har vi kunnat se hur representationer och identitets- 

och relationsskapande aspekter i artiklarna tillsammans formar diskurserna i texterna. Som vi 

nämnt tidigare upprätthåller den manifesta intertextualiteten ett kroppsideal där att vara smal 

är det rätta, och att idealet exkluderar överviktiga. Det här idealet visar sig genom två olika 
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diskurser, en inriktad på hälsa och en inriktad på utseende. Den första diskursen som används 

i artiklarna är en hälsodiskurs som menar att övervikt är ett hälsoproblem. Diskursen 

framhåller att man mår dåligt av övervikt och att det är farligt för hälsan. Inom den här 

diskursen motiveras människor till att gå ned i vikt för att må bättre och undvika sjukdomar. 

Hälsodiskursen skapar en norm som säger att du bör vara smal för att du då därmed också är 

hälsosam. Den här diskursen representerar en social verklighet där överviktiga människor inte 

tillhör det kroppsliga idealet i samhället utan bör förändra sin vikt och må bättre. Den andra 

diskursen vi kan finna i artiklarna är en skönhetsdiskurs där övervikt talas om som ett 

skönhetsproblem. Den här diskursen motiverar människor till att gå ned i vikt för att de då blir 

vackrare. Skönhetsdiskursen skapar en norm som säger att man bör vara smal för att man då 

ser bättre ut, och representerar likt hälsodiskursen en social verklighet där överviktiga 

människor inte passar in i det smala idealet. I det här fallet handlar det istället om att 

överviktiga bör gå ned i vikt för att då kunna vara nöjda med sitt utseende. 

 

Under 2004 kan vi se att den diskurs som främst används är en hälsodiskurs där överviktiga 

representeras som att de mår dåligt och att de behöver hjälp för att kunna gå ned i vikt. Även 

under 2009 talas övervikt om som ett hälsoproblem människor behöver hjälp med att hantera. 

Under dessa år hittas också uppfattningen att övervikt är en sjukdom vars enda effektiva 

behandling är genom medicin. Bland några artiklar 2009 och under hela 2014 kan vi dock se 

en skiftning, där den enskilda individen istället anses vara kapabel att själv gå ned i vikt utan 

utomstående hjälp. Det här sammanfaller i ett skifte av diskurs, då skönhetsaspekter används 

för att motivera människor till viktnedgång. Diskursen som 2014 präglar Aftonbladet är alltså 

en skönhetsdiskurs där ett ideal för hur du ska se ut för att vara vacker tydligt påvisas. I de 

artiklar där Aftonbladet använder en skönhetsdiskurs har vi i vår analys även kunnat se att de 

inte i lika hög utsträckning informerar om hälsorisker kopplade till övervikt. Då 

skönhetsdiskursen har blivit dominerande i Aftonbladets artiklar kan detta därför bli ett 

problem, då människor riskerar att inte se övervikt som något skadligt för hälsan. 

 

Vi har även analyserat ett antal artiklar som rör undervikt. Här har vi kunnat se att artiklarna 

från 2004 och 2009 använt sig av en hälsodiskurs då de talat om att det kan vara dåligt för 

hälsan att vara underviktig. Under 2014 har vi kunnat konstatera att artiklarna talar om hur 

människor inte bryr sig som riskerna med att vara underviktig, då en lägre vikt påverkar deras 

prestation positivt. Diskursen som används i artiklarna om undervikt år 2014 kan alltså inte 
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sägas vara en skönhetsdiskurs, men vi kan se att hälsodiskursen har skiftat till att handla om 

människor bör gå ned i vikt i prestationssyfte. 

 

6 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi har kunna dra från vår analys. Vi för också 

genomgående en diskussion kring dem och vilken påverkan de kan tänkas ha på individ- och 

samhällsnivå. Avsnittet avslutas med en diskussion kring vårt urval och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Diskurser och samhällspåverkan 

I vår analys har vi genomgående kunnat se att övervikt och överviktiga människor 

representeras med negativa ordval. Övervikt beskrivs som något dåligt för antingen din hälsa 

eller ditt utseende, och framställs som något som måste åtgärdas för en individs 

välbefinnande. Att använda negativa representationer av övervikt har konsekvenser för hur 

läsaren tänker om ämnet då återkommande representationer formar en diskurs (Ledin & 

Moberg 2010:153). De diskurser vi funnit är en hälsodiskurs och en skönhetsdiskurs, som 

båda bidrar till ett kroppsideal där överviktiga inte passar in. I analysen har vi kunnat se att 

diskursen kring övervikt i Aftonbladet förändrats från att 2004 främst tala om övervikt som ett 

hälsoproblem till att 2014 övervägande framställa det som ett skönhetsproblem. Diskurser 

förmedlar dock endast ett perspektiv, och talar om saker på ett sätt som gynnar det 

perspektivet (Fairclough 1995:103f). Det här blir tydligt då det finns belägg för att övervikt 

kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan, som till exempel en ökad risk för cancer, diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar (Nationalencyklopedin, Fetma 2015). När Aftonbladet använder 

en skönhetsdiskurs fokuserar de på varför övervikt är dåligt för utseendet, och förmedlar inte 

information om hälsorisker. Även i de artiklar där en hälsodiskurs används och övervikt 

framställs som skadligt för människor, finns en avsaknad av konkret information om riskerna. 

Vi kan därmed se att Aftonbladet utesluter viss information för att detta inte gynnar den 

diskurs som de använder sig av. Enligt Sandberg (2004:13) påverkar dagspressens 

representationer av övervikt allmänhetens inställning till övervikt, vilket kan göra att 

allmänheten riskerar att få en subjektiv av övervikt, och bidra till att utesluta överviktiga 

människor från samhället. 
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Ett resultat från vår analys visar att det i artiklarna förekommer tre typer av aktörer: experter, 

privatpersoner och kändisar. Experterna ges auktoritära och trovärdiga identiteter som förser 

läsaren med information, medan privatpersoner ges vardagliga identiteter som läsaren kan 

relatera till. Vi har inte kunnat se att kändisar ges några specifika egenskaper, men att de 

under 2009 ges negativa identiteter och 2014 positiva identiteter. Identiteterna i artiklarna 

påverkar relationen till läsaren, eftersom läsaren behöver en relation för att kunna ta till sig 

textens budskap (Olausson 2009:145ff; Ledin & Moberg 2010:158). Läsaren får en personlig 

relation med de privatpersoner som förekommer i artiklarna genom att personerna får 

vardagliga identiteter och uttalar sig om personliga erfarenheter. Privatpersoner förekommer i 

sammanhang där det talas om en positiv personlig förändring: de har gått ned i vikt och mår 

bättre av det. Genom att läsaren kan identifiera sig med privatpersonens vardagliga identitet 

kan de påverkas till att också vilja förändra sig. Läsarens relation till kändisar i artiklarna 

påverkas av huruvida kändisarna ges en positiv eller negativ identitet, vilket vi tidigare 

konstaterat kan påverka hur läsaren tänker om undervikt. Relationen mellan läsare och expert 

präglas av en distans, där experterna har mer kunskap än läsaren, och är i en position där de 

kan ge råd till läsaren som tar till sig dessa. 

 

Vi har från vår analys kunnat dra slutsatsen att det skapas en relation till läsaren genom att 

hen antingen tilltalas med “du” eller inkluderas i ett “vi”. Artiklar med du-tilltal riktar sig till 

två grupper av människor: överviktiga människor och människor som inte är överviktiga men 

som vill gå ned i vikt. Genom detta distanseras de från de människor som inte är överviktiga 

eller känner att de har något behov av att gå ned i vikt. Artiklarna som inkluderar läsaren i ett 

“vi” skapar en generalisering där de inte bara tilltalar de som är överviktiga och de som vill gå 

ned i vikt utan samtidigt talar om för alla läsare att de borde känna och tänka på samma sätt 

som överviktiga. Den här generaliseringen döljer den skillnad som Aftonbladet gör mellan 

olika grupper i samhället. Genomgående i vår analys har vi sett tecken på att Aftonbladet 

delar upp människor i olika sociala grupper, med bland annat olika kunskapsnivå. Till de med 

högre kunskapsnivå hör välutbildade människor, som även kan tänkas vara mer välbeställda, 

och som inte i någon högre grad är överviktiga då de har både tid och råd att måna om sin 

hälsa. I kontrast står de människor som är okunniga och omedvetna om hälsorisker av 

övervikt, som även kan tänkas ha mindre pengar och därmed inte heller tid eller råd att leva 

hälsosamt. Denna skillnad döljs dock alltså genom en vi-inkludering, då Aftonbladet genom 

detta tilltalar hela samhället och menar att “vi alla” känner igen oss i att vara hälsofixerade 

eller oförmögna att träna bort extrakilon (“Hälsofrossan - sund eller farlig?” 2004; “Så tränar 
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du väck dina veck” 2014). Aftonbladet sätter därmed ett ideal för hela Sveriges befolkning 

istället för att rikta sig till de specifika sociala grupperna som kan påverkas negativt av att 

vara överviktig, och alltså är de grupper man behöver nå. Detta kan medföra problem för 

samhället att förstå att övervikt, som undersökningar (Folkhälsomyndigheten, Fler har fetma 

och övervikt 2014) kunnat konstatera, är ett hälsoproblem i samhället. Du som inte vill gå ned 

i vikt kan fortfarande tilltalas och därmed påverkas till att tro att du behöver det genom den 

diskurs som förs i Aftonbladet. 

 

Genom tilltalet i artiklarna har vi kunnat identifiera ett Vi och Dom som skapas i Aftonbladets 

nyhetsrapportering. Artiklarna representerar överviktiga som omotiverade och okunniga vilket 

gör att de framställs som ett Dom, det är de som bryter mot normen genom att lida av sin 

övervikt och att inte vara motiverade till att förändra sitt liv. De som blir ett Vi i artiklarna är 

de aktörer i texten som har mer kunskap än överviktiga och som genomgått en viktförändring 

från att vara överviktiga till att nu vara närmare kroppsidealet. Skapandet av detta Vi och Dom 

förstärker det specifika skönhetsidealet i samhället som överviktiga människor står utanför. 

Därmed kan det också bidra till att exkludera överviktiga från samhället. 

 

Vi har tidigare konstaterat att skönhetsdiskursen blivit dominerande i Aftonbladets artiklar. 

Detta är något som känns igen från Sandbergs tidigare studie (2007) där hon funnit att 

övervikt i dagspressen talas om som ett skönhetsproblem. Hon finner även att tidningar 

överlag inte ger särskilt mycket plats åt övervikt, något som vi däremot inte kan dra några 

slutsatser om då vår studie inte är kvantitativ. Utifall det fortfarande idag är så att övervikt får 

lite utrymme i Aftonbladets artiklar, och vårt resultat visar att de i allt mindre utsträckning 

informerar om hälsorisker skulle detta kunna bli ett allvarligt problem, eftersom det kan göra 

att människor dels inte är medvetna om de risker det finns med övervikt och dels inte ser 

allvarligt på dem. 

 

Som vi i resultatredovisningen konstaterat representeras överviktiga genomgående under 

perioden 2004-2014 som okunniga, och att kunskapsbristen är något som tydligt skiljer 

överviktiga från resten av samhället. Att Aftonbladet endast i en liten utsträckning förser 

läsarna med information och kunskap riskerar att förstärka den kunskapsbrist som Aftonbladet 

menar att överviktiga har. Eftersom Aftonbladet inte informerar befolkningen visar detta att 

de inte anser sig ha ansvaret för att förse människor med denna kunskap. Vems ansvar är det 

då att informera om övervikt? Är det upp till övriga medier, eller är det samhällets ansvar? Vi 
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har inte i vår analys funnit några återkommande indikationer på vem som har ansvaret. Vi har 

däremot sett att Aftonbladet under 2014 i högre grad representerar människor som själva 

kapabla att anpassa dieter och träning till deras egna behov. Därför kan det också anses vara 

individens eget ansvar att skaffa sig information och kunskap, snarare än att vänta på att 

någon ska ge den till dem. 

 

Skiftningen som skett från att överviktiga under 2004 och 2009 ansetts behöva hjälp för att gå 

ned i vikt till att de år 2014 kan klara av det själva, lägger ansvaret på den enskilda individen. 

Även tidigare forskning har kunnat se att nyhetsmedier betonar människans personliga ansvar 

för sin vikt (Kim & Willis 2007; Malterud & Ulriksen 2010; Sandberg 2007). Detta kan 

kopplas till dagens nyliberala samhälle där individens frihet ställs i fokus (Cederström & 

Spicer 2015:12). Du har friheten att forma och bestämma över ditt eget liv och din egen 

kropp, men friheten innebär också att du själv är ansvarig för din hälsa och ditt utseende. Vi 

har tidigare konstaterat att både hälsodiskursen och skönhetsdiskursen bidrar till ett 

kroppsideal där det är bra att vara smal, då respektive diskurs menar att du därmed är 

hälsosam eller vacker. Detta är ett ideal som överviktiga inte passar in i, vilket kan förklara 

varför de beskrivs på ett negativt sätt. De anses själva ha ansvaret för sin kropp, och 

skuldbeläggs eftersom de inte väljer att passa in i idealet. 

 

Samtidigt visar information från Folkhälsomyndigheten (2014) att allt fler människor i 

Sverige blir överviktiga. Om överviktiga då fortsätter att skuldbeläggas för att de inte passar 

in i idealet kommer detta innebära att allt fler stigmatiseras i samhället. Det är även 

konstaterat att skuldkänslor hindrar människor från att förbättra sin livskvalité (Sandberg 

2007) och att den ökande övervikten är problematisk för livskvalitén i det svenska samhället 

(Folkhälsomyndigheten, Fler har fetma och övervikt 2014). En förändring av hur samhället 

förhåller sig till överviktiga människor är alltså nödvändig för att välbefinnandet i samhället 

ska öka. Som vi nämnt tidigare har medier stor påverkan på samhället, då dess innehåll sprids 

till stora mängder människor. Därmed har de även en betydande inverkan på de hälsoideal 

som skapas i samhället då de är våra främsta informationskällor när det gäller hälsa och 

kroppsvikt (Löndahl 2007). Att Aftonbladet skriver om övervikt på det sätt som vi i vår studie 

kunnat se kan alltså vara en bidragande faktor till att Sveriges välbefinnande inte förbättras. 

 

Vi kan tänka oss att en anledning till detta skifte av diskurs som vårt resultat visar på, från en 

diskurs fokuserad på hälsa till en utseendeinriktad, kan vara sociala medier. De sociala 
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mediernas framväxt har gjort att vi tar till oss och påverkas av olika budskap mer än vad vi 

gjort tidigare (Cederström & Spicer 2015:26ff). Vi ser bilder på Instagram som visar vad man 

ska äta och hur man ska se ut. Länkar på Facebook till hemsidor som förespråkar olika dieter 

och träningsformer för att förändra utseendet. Då bilder och länkar snabbt sprids till stora 

mängder människor hinner vi inte reagera innan nya skönhetsideal präglar vår vardag 

(Cederström & Spicer 2015:26ff). Även bilder på oss själva sprids till många människor, och 

präglar genom exempelvis profilbilder den identitet vi har på Internet. Det är genom bilder 

omgivningen får reda på hur vi spenderar våra dagar och vilka vi umgås med. Det skapas en 

press på oss att se ut på ett visst sätt och därigenom passa in i det skönhetsideal som 

förmedlas. Att vi ska se ut på ett visst sätt för att passa in i idealet istället för att må bra, blir 

även tydligt då ohälsa kan döljas bakom bilder och inlägg på sociala medier som bara 

förmedlar en yta, som personen själv dessutom har format. Att Aftonbladet, som också är ett 

medium med stor påverkan på Sveriges befolkning, präglas av att förmedla ett liknande 

skönhetsideal som det i sociala medier, gör att idealet växer sig starkare i samhället. 

 

Vi vill avslutningsvis poängtera att vårt urval av artiklar skedde med hjälp av sökorden “vikt, 

övervikt, fetma” för att vi ville få en så bred bild som möjligt av hur Aftonbladet skriver om 

vikt och övervikt. Trots detta fann vi i vårt material ingen artikel som betonade att det är 

accepterat att väga den vikt du väger, eller se ut så som du gör. Istället präglas Aftonbladets 

artiklar av att betona hur viktigt det är att förändra sig själv, och att den enskilda individen ska 

sträva efter skönhet snarare än att undvika de hälsofaror som finns med övervikt. Tidigare 

fanns en uppfattning om att brist på självdisciplin var en orsak bakom övervikt och fetma, 

men forskning har nu konstaterat att det snarare är en sjukdom (Bergström, Tema Fetma 

2008). Detta visar att de diskurser kring övervikt och överviktiga människor som Aftonbladet 

använder i sin nyhetsrapportering präglas av en förlegad bild av ämnet. 

 

6.2 Urvalsdiskussion och fortsatt forskning 

Vår ursprungliga idé med denna studie var att analysera Aftonbladets och Dagens Nyheters 

nyhetsartiklar om övervikt och överviktiga människor för att se vilka diskurser som används 

och om de skiljer sig åt mellan dagstidningarna. Trots att denna studie endast tar utgångspunkt 

i Aftonbladets nyhetsartiklar finner vi det intressant att nämna den brist vi funnit i Dagens 

Nyheter då den kan tänkas säga något om tidningens nyhetsrapportering om övervikt och 

överviktiga människor. Som tidigare nämnts omöjliggjordes en jämförande analys av 
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tidningarna i urvalsprocessen, på grund av Dagens Nyheters brist på artiklar om ämnet. I 

jämförelse med Aftonbladets urval på 44 artiklar fick vi endast ett urval på 18 artiklar från 

Dagens Nyheter under den utvalda tidsperioden. Vi fann att materialet från de olika tidningar 

var lika stort under 2004, men under 2009 och 2014 fann vi endast totalt tre artiklar från 

Dagens Nyheter som passade våra kriterier. Därigenom ansåg vi inte att vi fick ett tillräckligt 

stort material för att kunna utföra en djupare analys. 

 

Övervikt är ett ämne som får allt större plats i det svenska samhället, då allt fler människor i 

Sverige blir överviktiga (Folkhälsomyndigheten 2014). Det är alltså något som idag är en del 

av många människors vardag. Dagens Nyheter och Aftonbladet är två svenska dagstidningar 

som når en stor läsarkrets, men det finns ändå en tydlig skillnad i vilken utsträckning de 

rapporterar om övervikt. Kan skillnaden i rapporteringen bero på att tidningarna har olika 

politisk inriktning, eller är det kanske helt enkelt att Dagens Nyheter inte finner att övervikt är 

ett intressant ämne att skriva om? Bristen på artiklar vi funnit i Dagens Nyheter är något som 

endast går att spekulera om då fortsatta studier skulle behövas för att urskilja vad det kan bero 

på. Det skulle därför vara intressant att göra en bredare analys av Dagens Nyheters 

nyhetsrapportering om övervikt under hela tioårsperioden för att se om avsaknaden av artiklar 

är så markant som den vi har sett. Det skulle även vara givande att i vidare studier analysera 

tidningar som är representativa för hela Sverige, och genom detta kunna se om det resultat vi 

fått fram även återfinns i dagstidningar överlag. Om ett liknande resultat skulle återfinnas 

skulle det visa att dagstidningar inte förmedlar en objektiv bild av övervikt, vilket kan bidra 

till att överviktiga människor exkluderas från samhället. 

 

Med utgångspunkt i Helena Sandbergs (2007) resultat om att överviktiga män och kvinnor 

framställs på olika sätt, skulle det vara intressant att göra en studie utifrån ett genusperspektiv. 

Sandberg fann att kvinnor mäns viktnedgång ofta kopplades till hälsoaspekter medan kvinnors 

kopplades till utseende, vilket visar på en stor könsskillnad. Då det i dagens samhälle förs en 

diskussion kring jämställdhet, tror vi att en sådan studie skulle kunna bli ett viktigt inlägg i 

debatten. 

 

 



   
 

  50 

 

7 Sammanfattning 

Allt fler människor i samhället blir överviktiga samtidigt som det i medier ofta talas om ett 

kroppsideal där endast du som är smal passar in. Med bakgrund i detta har denna studie till 

syfte att analysera vilka diskurser kring övervikt och överviktiga människor som Aftonbladet 

använder sig av i sina nyhetsartiklar publicerade mellan 2004 och 2014. Tidigare studier inom 

forskningsområdet har gjorts främst i andra länder, och den svenska studie vi har funnit har 

fokuserat på en tidigare tidsperiod. Därför har vi som förhoppning att denna studie kan fylla 

en del av den kunskapslucka vi funnit. 

 

Genom kvalitativ diskursanalys som metod studeras 18 artiklar med mänsklig kroppsvikt som 

huvudämne, publicerade i Aftonbladet år 2004, 2009 och 2014. Ett målinriktat urval används 

för att säkerställa att materialet är så varierat som möjligt. Materialet studeras genom en 

diskursanalytisk metod, främst inspirerat av Norman Faircloughs diskursteori. För att 

analysera diskurserna i artiklarna utgår vi från tre centrala teoretiska begrepp: representation, 

identitet och relation. Därmed analyserar vi representationer av övervikt och överviktiga 

människor, de aktörer som förekommer i artiklarna och de identiteter de ges, samt hur läsaren 

involveras i artiklarna och vilken relation hen får till textens aktörer. Studien syftar även till 

att undersöka utifall diskurserna av övervikt har förändrats de senaste tio åren, vilket görs 

genom att jämföra våra analyser av artiklar från olika år. 

 

Vårt resultat visar att representationen av övervikt och överviktiga människor i Aftonbladet är 

genomgående negativ. Överviktiga människor framställs må dåligt och som omotiverade och 

odisciplinerade Artiklarna betonar även att överviktiga har bristande kunskap vad gäller 

hälsosamma mat- och motionsvanor. Samtidigt förser Aftonbladet sällan läsaren med 

information om detta, och det framstår som att de inte anser att ansvaret ligger hos dem. 

Istället har vi funnit en ökande betoning på hur människor själva kan anpassa dieter och 

träning utifrån sina egna behov, vilket skulle kunna peka på att överviktiga själva anses ha 

ansvaret för att skaffa sig kunskap istället för att någon ska förse dem med den. De aktörer 

som förekommer i artiklarna är experter, kändisar och privatpersoner, där experter oftast ges 

en auktoritär identitet och privatpersoner en vardaglig. Kändisar kopplas genomgående ihop 

med undervikt, och går från att framställas i negativa sammanhang till att förekomma i 

positiva sammanhang där prestation ofta är i fokus. Relationen mellan läsare och 

privatpersoner blir personligt inriktad då läsaren kan identifiera sig med privatpersonens 
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vardagliga identitet. Läsarens relation till experter präglas istället av distans, där en kunnig 

expert är i en auktoritär position över den okunniga läsaren, och förser hen med råd och 

information. Läsaren involveras i artiklarna genom att antingen tilltalas med “du” eller 

inkluderas i ett “vi”. Vi kan även i vår analys se att ett Vi och Dom skapas i artiklarna, där 

dom överviktiga exkluderas från vi, vilket är de med kunskap och de som passar in i 

kroppsidealet. 

 

Vi har funnit att två återkommande diskurser används i artiklarna, där den ena beskriver 

övervikt som ett hälsoproblem och den andra som ett skönhetsproblem. Båda diskurserna 

framhåller ett kroppsideal där överviktiga inte passar in, och betonar att överviktiga 

människor ska gå ned i vikt för att göra det. Under 2004 var hälsodiskursen främst 

förekommande, men vårt resultat visar en skiftning till att skönhetsdiskursen 2014 är 

dominerande. Detta skifte av diskurs skulle kunna medföra en risk att allmänheten inte tar 

hälsofarorna med övervikt på tillräckligt stort allvar. Detta trots att forskning har visat att 

övervikt bör ses som en sjukdom snarare än som individens egna hälsoproblem. En sådan 

subjektiv bild av övervikt kan bidra till att överviktiga människor nedvärderas och exkluderas 

från samhället. 
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Bilaga 1 - Analysmodell 

Detta är de frågor som vi utgått från i vår analys för att säkerställa att vi lägger fokus på 

samma saker både i våra enskilda analyser, samt i analyserna av de olika artiklarna.  

 

Diskursiv praktik: 

 Vilka diskurser kan texten kopplas till? 

 Vilken/vilka genre(r) tillhör artikeln? 

 Hur ser textens struktur och stil ut? 

 Vad kan textens syfte tänkas vara? 

 Finns det ett kommunikativt problem i artikeln? 

 

Textuell nivå: 

 Vad handlar texten om och vad händer i den? 

 Vilka aktörer förekommer och vad företräder de? 

 Hur talar texten om överviktiga människor, hur benämns de, och vilken betydelse får 

det för representationen av övervikt? 

 Vilka propositioner finns i texten, och hur påverkar de representationen av övervikt? 

 Vilka metaforer finns i texten, och hur påverkar de representationen av övervikt? 

 Vilka presuppositioner går att finna i texten, och hur påverkar de representationen av 

övervikt? 

 Vad eller vem gynnas alternativt missgynnas i texten, på vilket sätt sker det, och 

vilken betydelse får detta? 

 Vilka röster hörs och hur uttalar sig deltagare i texten, och hur påverkar det textens 

identiteter? 

 Vilka uttryck för modalitet förekommer och hur påverkar de textens identiteter samt 

representationen av övervikt? 

 Genom vilka pronomen tilltalas läsaren och hur påverkar detta relationen till läsaren?  

 Hur inkluderas eller exkluderas läsare/sociala grupper från texten, och vad får det för 

betydelse för textens relationsskapande? 

 Skapas ett Vi och Dom och hur tar det sig uttryck i artikeln, och vilken betydelse får 

detta i texten? 

 Vilka språkhandlingar förekommer i texten och hur påverkar de relationen till läsaren? 
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"Nu känner jag mig som 40 igen" 
Aftonbladet. Publicerat i print 2004-04-06. Sida: 27.  
 

När Börje Olofsson, 64, skippade korvmackorna och började promenera försvann elva kilo.  
Halsbrännan har försvunnit och jag känner mig som en 40-åring, säger han. 
 
I november fick Börje Olofsson nog av halsbrännan som plågat honom i många år. Misstanken var att 
den berodde på stress och den övervikt han burit på i tio år. 
 

 Jag hade försökt allt, ätit alla tabletter och till och med ren bikarbonat. Kläderna passade inte heller 
längre och det kändes så långt ner till golvet när jag skulle knyta skorna, säger Börje. 
 

Han läste om Viktklubben och blev medlem, trots att datorkunskaperna inte var stora. 
 

 Det var det bästa jag har gjort. Jag tycker Viktklubben passar mina syften, jag har lärt mig äta vettigt 
och komma igång med motionen. 
 

Börje bor i Luleå med sin fru Birgit. Tillsammans har de tre vuxna söner och två barnbarn. 
 

 Min fru äter samma mat som jag och vi brukar använda recepten från Viktklubben. Hon har fått sig en 
tankeställare, särskilt sedan hon sett mitt resultat. 
 

I början saknade Börje favoritmackorna och ölen framför tv:n, men vande sig snart vid att ta en frukt i 
stället. 
 

Dagliga timslånga promenader är numera en vana. 
 

 Jag använder stavar och stegräknare och går minst 10 000 steg om dagen. Eftersom jag är 
morgonmänniska måste jag pulsa i snön om de inte hunnit ploga. Ibland är det 25 minusgrader, men 
det finns kläder för det också. 
 

Elva kilo har Börje gått ner. Målet är två till. Men redan i dag känner han sig som en helt ny människa. 
 

 Två veckor efter att jag började motionera försvann min halsbränna. Jag känner mig så lätt och ledig 
och orkar mycket mera. Nu är man 40 år igen! 
 
Helena Mayer 
 
© Aftonbladet 
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22-åring vägde 35 kilo  här fick hon fettsugning 
Svenska förmedlingen: Vi tar inget ansvar 
Aftonbladet. Publicerat i print 2004-04-24.  

Hanna Rydén. Sida: 8.  
 

Den 22-åriga svenska kvinnan vägde bara 35 kilo. Trots det hjälpte ett svenskt företag henne att 
fettsuga sig i Estland.  Vi tar inget ansvar. Vi förmedlar bara kontakten, säger Gunnar Thulin, på 
företaget. 
 
Kvinnan, som kommer från Sandviken, är svårt nedbruten av sin anorexi. 
 

När hon bara vägde 35 kilo bestämde hon sig för att fettsuga sin kropp. 
 

På internet hittade den 22-åriga kvinnan Correcta Plastik. Ett svenskt företag med säte i Kalmar som 
samarbetar med en plastikkirurg på en klinik i Tallinn. 
 

 I hemlighet skaffade hon fram de 15 000 kronor som fettsugningen i Estland skulle kosta. Den unga 
kvinnans föräldrar visste inget. 
 

 "Hon orkar inte mer" 
 

  Man blir förbannad och ledsen. Hur kan ett svenskt företag vara så genomruttet och oetiskt? säger 
pappan till Gefle Dagblad. 
 

  Vår dotter är en svårt sjuk, klart anorektisk och försvarslös tjej. Varken hon eller vi orkar så mycket 
mer nu. 
 

 Gunnar Thulin på Correcta Plastik, berättar att kvinnan ljög när hon tog kontakt med dem. 
 

  Hon ringde och sa att hon var en välmående kvinna i 30-årsåldern som ville suga bort lite fett. Sen 
fick hon en biljett till Tallinn som alla andra, säger han till Aftonbladet. 
 

 Tog bort 1 centiliter 
 

 Gunnar Thulin säger att den estniske plastikkirurgen Jiiri Kullamaa skickade hem kvinnan direkt. Han 
såg att flickan var anorektiker. 
 

  Men när tjejen kom tillbaka till Sverige ringde hon och hotade Kullamaa. Hon hotade med att ta livet 
av sig om han inte lät fettsuga henne, säger Gunnar Thulin. 
 

 Till slut gav Kullamaa med sig och lät den 22-åriga kvinnan komma. 
 

 Han tog bort en centiliter ungefär. Det fanns ju ingenting att ta av, säger Gunnar Thulin. 
 

 Träffar inte patienten 
 

 På hemsidan skriver företaget att de som ska fettsuga sig ska vara av "normal vikt och bör vara fysiskt 
frisk och psykiskt stabil." 
 

  Vi visste inte ens om att hon var anorektisk, eftersom vi inte träffar patienterna. Vi förmedlar bara 
kontakten mellan dem och kirurgen för att patienterna ska slippa överpriserna i Sverige. Doktorn har 
däremot etiska förhållningsregler som han måste följa, säger Gunnar Thulin. 
 

Bildtext: "HON HOTADE TA SITT LIV" Den estniske kirugen Jiiri Kullamaa skickade hem den 
anorektiska svenska kvinnan, men gav vika sedan hon hotat ta sitt liv. 
 
© Aftonbladet 
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Snabbt 
Aftonbladet. Publicerat i print 2004-04-27. Sida: 5.  
 

Väger du för mycket? Vill du snabbt gå ner några kilon inför sommaren? Pröva pulverdiet - en 
krävande, men effektiv kur på två till tre veckor. 
 

- Du måste vara motiverad. Du måste också vara beredd att ändra dina matvanor och röra dig mer för 
att lyckas, säger Helén Lantz, vårdenhetschef och sjuksköterska vid överviktsmottagningen på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har nyligen skrivit en licentiatavhandling om hur 
effektiv behandling med pulverdiet är på patienter med fetma. Det gäller så kallade VLCD-preparat 
(very low calorie diet) med mycket lågt kaloriinnehåll. 
 

Bestående viktminskning 
 

I hennes studie fick drygt 330 patienter både VLCD och kalorisnål kost. När de följdes upp två år efter 
behandlingens slut hade de i snitt fått en bestående viktminskning på 7-9 kilo. Det är ungefär samma 
resultat som läkemedelsbehandling, enligt tidigare studier. 
 

- VLCD kan därför vara ett billigare alternativ och ett komplement när man behandlar fetma. Ska 
viktnedgången hålla på sikt måste man dock ändra sina kostvanor och röra sig mer, säger hon. 
 

Vilka är särskilt lämpade för VLCD? 
 

- Vi rekommenderar det till dem som är kraftigt överviktiga med ett BMI på 30 eller mer eller ett BMI på 
27 om de även har diabetes typ 2 eller högt blodtryck. I de fallen vet vi att VLCD är säkert att använda. 
Jag kan inte uttala mig om effekten på dem som är normalviktiga eller som bara har lite övervikt. Det 
viktiga är att man är frisk om man tar preparaten utan samråd med läkare. De ska inte heller användas 
mer än 2-3 veckor utan läkarkontakt. 
 

Vilka ska inte använda VLCD som enda näringskälla? 
 

- De som är normalviktiga, barn, ungdomar, gravida, ammande eller äldre personer. Inte heller de som 
lider av olika sjukdomar, till exempel ätstörningar, rubbningar i ämnesomsättningen eller diabetes typ 1. 
 

Är det skillnad på preparaten? 
 

- De är likvärdiga i princip. Vissa tar man tre gånger, andra fem gånger om dagen. De kan blandas ut 
olika, ha olika konsistens och smak. Man får prova sig fram vilket man gillar bäst. 
 

Viktminskningen är störst i början. Varför? 
 

- Man förlorar vätska, framför allt. Det blir en negativ energibalans. Kroppen förbrukar mycket mer 
energi än den får in. Då tas energin från kroppens reservlager av kolhydrater och fett. 
 

Vilka är fördelarna? 
 

- Man går snabbt ner i vikt, 2-5 kilo, första veckan och 1,5-2 kilo andra veckan. Det ökar motivationen 
att fortsätta. Pulvren är även lätta att använda. 
 

Nackdelarna? 
 

- Det kan vara svårt att bibehålla den första, snabba viktnedgången om man inte ändrar matvanor och 
rör sig mer. 
 

Bildtext: Låt vikten rinna bort. För den som vill gå ner i vikt snabbt kan pulverdiet passa, men det gäller 
att vara motiverad.  
© Aftonbladet 
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Anette tappade 32 kilo på nio månader 
Aftonbladet. Publicerat i print 2004-10-05. Sida: 10.  
 

Anette Waenerlund hade bestämt sig  hon skulle gå ner i vikt. På nio månader tappade hon 32 
kilo. Med en stor portion jävlaranamma har hon lyckats behålla sin nya vikt i fem år. 
 
Efter barnen kom kilona. Anette provade bananbantning, Nutrilett och piller. Utan bestående resultat. 
En väninna lyckades gå ner tio kilo med hjälp av Viktväktarna. 
 

 Då tänkte jag att om hon kan, så kan jag också. Jag fick höra att jag aldrig skulle klara av det, vilket 
sporrade mig ännu mer. 
 

Klädkontot sköt i höjden 
 

När Anette gick med i Viktväktarna var hon en tillbakadragen person. 
 

 Jag var störst men jag syntes inte. Då höll jag mig i skymundan bakom min dåvarande man. Jag hade 
inget självförtroende och var alltid svartsjuk när han skulle gå ut. 
 

Undan för undan lärde hon sig att tycka om grönsaker och att äta på bestämda tider. 
 

På nio månader rasade Anette från 89 till 56 kilo. Nu ville hon inte längre gömma sig bakom någon. 
Anette började ta för sig av livet, hon ville umgås med människor och klädkontot sköt i höjden. 
 

 Det som peppade mig mest var en person i min närhet som inte trodde på mig. I dag kan jag tacka 
honom för att jag är den jag är och lyckades gå ner alla dessa kilon. 
 

Värjde sig för frestelser 
 

Hennes söner var glada: de hade fått en ny, mycket piggare mamma som dessutom lät dem ha sitt 
godis ifred. Nu vågade Anette följa med dem till badhuset och bada. Hon började också springa 
eftersom hon inte längre hade ont i knäna. Livet blev annorlunda, men det blev inte lätt. För det var när 
målvikten var nådd som den riktiga kampen började. 
 

 Det svåraste var att hitta en balans över hur mycket jag kunde äta. Man har ju inte samma koll när 
man inte går på Viktväktarmöten och måste klara sig själv. 
 

Hon tillät sig inte att falla för frestelser. 
 

 Jag ville inte förstöra allt genom att belöna mig med godis. I dag finns det så många alternativ att man 
inte behöver avstå från allt gott. Numera äter jag Dietorelle-godis, lågkalori-popcorn och smörgåsrån i 
stället. 
 

Ett annat bakslag var att de glada tillropen upphörde: 
 

 I början fick jag ofta höra hur fin jag hade blivit, men när jag var i mål upphörde berömmet. Det kändes 
tomt när jag inte fick någon peppning längre. 
 

God cirkel 
 

I stället fick hon stöd och råd av en vän som också hade gått ner i vikt. I dag väger Anette 58 kilo och 
hon har hållit sin nya vikt i fem år. När hon nyligen visade en bild på sitt gamla jag för sönerna kände de 
inte igen henne. 
 

 De kommer inte ihåg att jag var så stor en gång i tiden. 
 

Anette har sett många falla tillbaka i gamla mönster  och i sin gamla vikt. Självförtroendet och 
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envisheten gjorde att just hon lyckades. 
 

 I början hade jag inget självförtroende, men det växte fram under tiden jag gick ner i vikt. Det blev en 
god cirkel. Jag hade bestämt mig för att lyckas. 
 

Bildtext: HON HAR NÅTT SIN IDEALVIKT. 
 
© Aftonbladet 
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Hälsofrossan  sund eller farlig? 
Aftonbladet. Publicerat i print 2004-10-12.  

TEXT VIVVI TOIKKANEN FOTO STEFAN MATTSSON och STEFAN JERREVÅNG. Sida: 24.  
 

Kost och träning är i fokus som aldrig förr. Samtidigt blir svenskarna allt fetare. Har 
hälsotrenden verkligen någon effekt? Eller gör den oss bara överdrivet kroppsfixerade? 
 
Vi tittar på "Tjockholmen" och "Toppform" på tv, frossar i hälsotidningar och kopplar av med en biofilm 
om fettbildande snabbmat. Sen surfar vi på internet, läser medicinska hemsidor och blir cyberkondriker 
 internethypokondriker. En annan sjukdom i tidens tecken är ortorexi, en ohälsosam hälsofixering som 
leder till ätstörningar. 
 

Hårfin gräns 
 

Gränsen mellan en sund hälsotrend och en överdriven kroppsfixering är hårfin. Det menar Anna Turner, 
behandlare på Capio anorexicenter, med mottagning på flera platser i landet. 
 

 Ofta tycker jag att tidningar och tv-program ger oss fel och förenklade budskap. Budskapen kläs in i 
ord som har med hälsa att göra, men de är skrämmande lika de förvrängda föreställningar en människa 
med ätstörningar har, till exempel att fett är farligt och att man blir det man äter. 
 

Anna Turner tycker inte att medierna skapar ätstörningar, men att de är en bidragande faktor. 
 

 Personer som har ätstörningar hittar ofta inspiration från tidningar och övriga medier. Världen har 
krympt till att handla om mat och kalorier. 
 

Det är förstås inte bara personer med anorexi eller ortorexi som drabbas av den rådande 
kroppsfixeringen. 
 

Tittar först på magen 
 

Den har också lett till att vissa ser ner på människor som inte lever upp till kroppsidealet. 
 

 Folk tror att man är dum i huvudet om man är fet. Överviktiga ses som något som katten har släpat in. 
Sitter jag på tunnelbanan och det finns ett ledigt säte bredvid mig vill ingen sätta sig där, säger Björn 
Eriksson, konsulent på Överviktigas riksförbund. 
 

När han är ute tittar folk först på hans mage och därefter på ögonen. Han som person kommer i andra 
hand, fetman i första. Och han förutsätts stå med en fot i graven: 
 

 Visst mår många feta dåligt, men man glömmer bort att det finns motsatsen också. Alla får inte 
hjärtsjukdomar, diabetes och knäproblem. 
 

Bantningsprogram i tv och mirakelkurer i tidningar tycker han är förnedrande för många feta. 
 

Ser lätt ut i tv 
 

 Det ser så lätt ut i tv. Våra medlemmar har ofta provat allt i flera år utan att lyckas gå ner i vikt. Då 
känner man sig misslyckad och tänker "de lyckas, men inte jag", säger Björn Eriksson. 
 

Fitnessexperten Elin Sundell, känd från Gladiatorerna, är en av programledarna i TV 4:s nya program 
"Forma kroppen". Hon tycker att man ska se träningsprogram och hälsotidningar som en 
inspirationskälla för ökat välbefinnande. 
 

Söker enkla genvägar 
 

 Vi behöver bli mer medvetna om fördelarna med bra kost och träning. Ser man till helheten tycker jag 
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att det är positivt att hälsa har hamnat i fokus. 
 

Problemet är att välbefinnande ofta kopplas samman med plastikoperationer, jojo-bantning och andra 
extrema avarter: det sunda bli osunt. En orsak är att människor gärna söker efter de snabba, enkla 
genvägarna. 
 

 Det handlar om att ha balans och distans, säger Elin Sundell. 
 

I "Forma kroppen" visar man bland annat upp den bredd som finns i dagens träningsdjungel: 
 

 Jag ser inget fel i att vi informerar om träningsformer, till exempel afro powerdans och salsa. Varför 
ska man träna styrketräning om man tycker att det är tråkigt? Folk som inte har tränat på länge vet inte 
vad de ska välja. Vi vill visa att det finns något för alla. 
 

Fler aktiva? 
 

Men har all hälsoinformation gjort svenskarna smalare? 
 

 Vi vet inte om fler har blivit aktiva. Men vi vet att övervikten går åt fel håll trots att hälsoinformationen 
har ökat, säger Liselotte Schäfer Elinder på Folkhälsoinstitutet. 
 

Hon ingår i den grupp som på regeringens uppdrag ska ta fram åtgärder mot fetman i Sverige och 
tycker att det är bra att problemet med övervikt uppmärksammas i media. 
 

I de studier man har gjort ökar övervikten mest bland personer i de lägre socialgruperna. 
 

 Ofta är det de välutbildade som tar till sig hälsoinformation. Kanske når man inte de personer som 
bäst behöver den. 
 

Bildtext: MYCKET OM KROPP OCH HÄLSA. Utbudet av hälsotidningar har ökat lavinartat på senare år 
samtidigt som vi blivit allt tyngre.  Övervikten går åt fel håll trots att hälsoinformationen har ökat, säger 
Liselotte Schäfer Elinder på Folkhälsoinstitutet. 
 
© Aftonbladet 
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Så lätt lagar du 
Aftonbladet. Publicerat i print 2004-10-17.  

Text: Jon Hansson. Sida: 46.  
 

Du blir smalare, piggare och friskare - samtidigt som du äter gott och blir riktigt mätt. Söndag 
kommer i en serie att presentera fem nya smarta sätt att äta mer hälsosamt. Först ut är GI-
metoden. frågor till Klara Desser TÄVLING! Vinn "Klaras GI-mat" 
 
Jakten på fettsnål mat är över  de nya smarta metoderna går i stället ut på att välja rätt kolhydrater. 
Tänk också på det här: 
 

- Du kan äta det mesta utom hårt raffinerade råvaror som vitt mjöl, bröd, socker och spagetti. 
 

- Du måste fortfarande röra på dig för att må bra men behöver inte tokträna för att gå ner i vikt. 
 

- Du ska känna dig riktigt mätt och slippa suget efter godis och fikabröd. 
 

- Du ska kunna hålla fast vid dina nya matvanor resten av livet utan att späka dig och utan att behöva 
försaka en massa av livets goda. 
 

Veckans recept är hämtade ur Klara Dessers nya kokbok "Klaras GI-mat". 
 

GI = Glykemiskt index 
 

Högt GI = snart hungrig igen 

Högt GI = risk för diabetes typ 2 

Högt GI = sockret lagras som fett 
Kött och fett har inget GI-värde 
 

GI-värdet är inte allt 
 

Fräsch förrättssallad som man också kan ha på ett buffébord. Mandarinbalsamico är en ny vinäger som 
jag hoppas ska finnas i de flesta större affärer. 
 

 

Gör gärna ostcocotterna precis före serveringen eftersom de har en tendens att sjunka ihop. 
 

Den klassiska pastasåsen som har blivit en av våra nationalrätter. 
 

De röda linserna blir fort mjuka så håll koll så att det inte blir en gröt. 
 

 

1 Hur kommer det sig att du började med GI-metoden? 
 

 Jag drogs med ett antal extrakilon och hade prövat flera "succémetoder" som Viktväktarna. Visst gick 
man ner men efter ett tag var man ju uppe på samma övervikt igen. GI-metoden var ett sätt att äta så 
att jag blev mätt och slapp tänka på att inte äta för mycket. Och som inte gjorde att jag dog av tristess. 
Nu har jag gått ner tolv kilo, känner mig mycket piggare och får inte det där jättesuget efter godis 
längre. Det känns som om jag kan hålla mig till det här resten av livet. 
 

2 Behöver man inte räkna en massa GI-poäng? 
 

 Nej, det är inte svårt att hålla koll på. Man behöver i stort sett bara utesluta livsmedel som innehåller 
socker och vitt mjöl. Det kluriga är halvfabrikat och sådant man äter på restaurang. Där ingår ofta 
socker, speciellt i fett-snåla produkter. 
 

3 Vad säger resten av familjen om GI? 
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 Hans är med på noterna och Tora äter det mesta. Hon har inget emot fullkornspasta men bönor äter 
hon inte med någon större glädje. Då hittar vi på något annat åt henne. 
 

En oerhört enkel efterrätt gjord på frysta bär och kesella. I botten rostade nötter. Om du vill ha en lite 
rundare smak på glassen så kan du ta hälften kesella och hälften crème fraiche. 
 

Vi lottar ut fem ex av boken. 
 

För att få vara med i utlottningen måste du svara rätt på följande två frågor: 
 

A. I vad finns det kolhydrater? 
 

1. Oxfilé. 
 

X. Råsocker. 
 

2. Olivolja. 
 

B. Vilken sjukdom har med insulin att göra? 
 

1. Diabetes. 
 

X. Legionella. 
 

2. Harpest. 
 

Skicka ditt svar på ett vykort senast fredagen den 22 oktober till: 
 

Aftonbladet Söndag, 109 36 Stockholm. Märk kortet "Klara". 
 

Du kan också mejla ditt svar till kokbok@aftonbladet.se. Glöm inte att skriva adress. 
 

Bildtext: GI-ANHÄNGARE Skådespelerskan Jennifer Aniston håller sig till GI-metoden. Foto: 
AFTONBLADET BILD 
 
© Aftonbladet 
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Jag har alltid varit smal 
Ett palmhjärta om dagen, gör hål i magen. Mika Svensson rasade i vikt under 
Robinson . - Det är svårt att hitta kläder i min storlek, säger hon till Klick! 
Aftonbladet. Publicerat i print 2009-04-03. Sektion: kli.  

Sida: 18#19#20.  

Del: ab.  
 

Distanslöparen Mika Svensson, 26, vägde blott 50 kilo när hon satte ner fötterna i träsket på El 
Nido under inspelningen av Robinson . En knapp matchvikt för ett hårt ö-liv, där både svält och 
matförgiftningar hör till vardagen. 
 
Redan vid äventyrets början låg Mikas BMI (body mass index) på 17,7, vilket klassas som undervikt. 
Tillbaka på svensk mark, efter en kost begränsad till palmhjärtan och slemmiga ostron, hade hon gått 
ner ytterligare åtta kilo - och hamnade på cirka 14,9 i BMI. Siffran fick en läkare specialiserad på 
ätstörningar att reagera kraftigt i Aftonbladet förra veckan: - Det låter oerhört allvarligt. Jag funderar på 
vad programledningen tycker att de har för ansvar? sa Anna-Maria af Sandeberg, chefsöverläkare på 
centrum för ätstörningar i Stockholm. Även läsare har reagerat på Mikas tunna kroppshydda i tv-rutan. 
Själv tar hon uppståndelsen med ro. - Jag har alltid varit smal, min familj också. Det har aldrig varit en 
issue för mig. Sån är jag liksom, säger Mika till Klick! 
 

HAr aldrig bantat 
 

Att hon har eller har haft en ätstörning avfärdar hon bestämt. Hon äter som en karl utan att gå upp i vikt 
och säger sig aldrig ens har bantat. - Nej, aldrig i livet. Jag äter precis det jag känner för och mår hur 
bra som helst. Jag gillar inte kött, men älskar glass, sötsaker och ostkaka. Jag är ett sockerfreak. Men 
jag har alltid tränat väldigt mycket. Utöver att vara instruktör i spinning flera gånger i veckan på ett 
träningscenter, älskar hon att rida och är dessutom en hängiven distanslöpare. - BMI-gränsen för 
anorexia ligger ungefär på 17,5. Finns det inga läkare i urvalsprocessen till Robinson ? Det är 
anmärkningsvärt att Mika får åka dit när hon har så lågt BMI, säger Anna-Maria af Sandeberg, 
chefsöverläkare för ätstörningar i Stockholm till Aftonbladet. Om deltagarnas viktproblem efter 
självsvälten säger hon: - Det är svårt att gå upp i vikt. Man måste äta mer än vad man normalt äter för 
att hålla en normal vikt. Och det finns alltid risk att man faktiskt utvecklar en ätstörning utan att man 
hade det från början. TV4 svarar: - I urvalsprocessen undersöks deltagarna av läkare och psykolog. 
Säger någon nej så är det slutdiskuterat, läkarens ord är lag, säger Martin Nygren till Aftonbladet. Ylva 
Niklasson 
 

Fakta: 
 

Läkaren: Det finns risk att utveckla en ätstörning 
 

Bildtext: Kosten på ön bestående av palmhjärtan och ostron fick Mika att tappa åtta kilo och hamna på 
ett farligt lågt BMI. 
 
© Aftonbladet 
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Stjärnorna missbrukar hästpiller 
Jakten på ett perfekt yttre får stjärnorna att ta till extrema knep. I Hollywood har 
svältdieter och droger blivit en livsfarlig genväg till den superslimmade size 
zero -kroppen. 
Aftonbladet. Publicerat i print 2009-04-09.  

Mirja Lundqvist|Mirja Lundqvist. Sektion: kli.  

Sida: 28#29#30#31.  

Del: ab.  
 

I Hollywood är kampen om framgång och berömmelse stenhård och trots allt prat om 
hälsosamma dieter ser vi ständigt nya bilder på kändistjejer med utstickande höftben och 
insjunkna kinder. Ju magrare desto bättre, tycks de unga stjärnorna resonera. 
 
- Pressen på unga kvinnliga skådespelerskor att hålla sig smala bara växer, säger Joanne Ikeda, 
näringsfysiolog vid Berkley universitet i Kalifornien, till den amerikanska nyhetssajten ABC news. En av 
alla tunna stjärnor som ständigt omges av rykten om ätstörningar är 24-åriga Keira Knigthley. Själv 
förnekar filmstjärnan bestämt och menar att hon är naturligt smal , men Joanne Ikeda är skeptisk. - Hon 
ser ut som en flykting från ett koncentrationsläger. Hon ser ut att gå på en svältdiet som kommer att ge 
henne hälsoproblem så småningom, säger hon. 
 

Experterna kritiska 
 

Goda gener , hög ämnesomsättning eller ett aktivt liv med barnen är populära förklaringar bland 
stjärnorna, men sanningen är att de flesta kämpar stenhårt för att hålla vikten nere med hjälp av privata 
kockar, träningsexperter och personliga tränare. Kändistränaren Gunnar Peterson, som jobbat med 
superstjärnor som Angelina Jolie, 33, Jennifer Lopez, 39, och Penélope Cruz, 34, berättar för Daily 
news om en skådespelerska han tränade fyra gånger i veckan - utöver hennes dagliga pass på 
motionscykeln. - När någon frågade hur hon hade förvandlat sin kropp, svarade hon, Oh, jag yogar och 
går ut med hunden . Det fick mig att skratta, säger Peterson. 
 

Receptbelagda piller 
 

Jackie Warner, delägare till Sky Sport & Spa i Beverly Hills, håller med. - Vi tränare skrattar nästan ihjäl 
oss när vi hör kändisar prata om sina dieter och träningsrutiner. Det är svårt att på naturlig väg få en 
riktigt tunn kropp på tre veckor, säger hon. Överdriven träning och svältdieter är inte hela hemligheten. 
Tidningar som bland andra brittiska The Independent och New York Daily mail menar att många 
stjärnor tar till receptbelagda mediciner för att gå ner i vikt. - Efter att Kate Moss åkte dit för kokain, 
började modellagenturerna slå ner på tjejer som använde tunga droger som kokain och heroin för att 
hålla sig smala. Så nu är det mer dietpiller och steroider; de är lättare att gömma och om de blir 
pressade kan tjejerna säga att de har ett recept, säger den Manhattan-baserade tränaren Justin 
Gelband i Daily mail. Men jakten på en supersmal kropp kan få allvarliga konsekvenser. Tvillingen 
Mary-Kate Olsen, 22, och skådespelerskan Lindsay Lohan, 21, är två unga skådespelerskor som fått 
behandling för sina ätstörningar och rykten sprids ständigt om stjärnor som tar till olika droger för att 
pressa vikten. Efter filmstjärnan Heath Ledgers tragiska bortgång januari 2008 efter en överdos på flera 
olika receptbelagda mediciner, har debatten om läkemedelsmissbruket i Hollywood fått ny fart. 
Skådespelerskan Lindsay Lohans pappa Michael har öppet berättat om sin oro över att dottern ska gå 
samma öde till mötes. - Även innan Heath dog så berättade jag för Lindsay om hur orolig jag är över 
pillrena hon äter, säger han i en intervju med magasinet In touch. Lindsay har de senaste åren åkt in 
och ut på olika behandlingshem för sitt alkohol- och drogmissbruk. Enligt Michael Lohan har hans dotter 
i åratal ätit olika receptbelagda läkemedel. När Lindsay för några år sedan bröt handleden ska hon ha 
fått det morfinliknande läkemedlet Oxycontin utskrivet mot smärtan. 
 

Piller för ADHD 
 

- De har även gett henne Adderall för hennes adhd, Xanax mot depression och oro och Ambien mot 
sömnproblem, har Michael Lohan berättat. Det amfetaminliknande läkemedlet Adderall är en av de 
mest omtalade svältdrogerna i Hollywood just nu. Det receptbelagda läkemedlet är till för att behandla 
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patienter som lider av uppmärksamhetsstörningen adhd, men de hungerdämpande och uppiggande 
effekterna har gett den ryktet som ett slags mirakel -dietpiller - trots att medicinen kan leda till 
psykotiska anfall, depression och allvarliga hjärtproblem. 
 

Syndabocken 
 

När superstjärnan Britney Spears, 27, i januari förra året togs in på psyket för andra gången hade hon 
enligt nyhetssajten Tmz.com, förutom stora mängder laxermedel, även tagit Adderall. Även Paris Hilton, 
28, erkände i somras för programledaren Larry King att hon äter medicinen - eftersom hon enligt egen 
utsago lider av adhd - och när en utmärglad Nicole Richie i mars 2007 fördes till sjukhus för uttorkning 
sades det att hon hade trillat dit på pillret. - Hon älskar Adderall för att det hjälper henne att hålla sig 
vaken och får henne att inte vilja äta, sa en källa då till In touch. Stjärnstylisten Rachel Zoe, 37, som 
jobbat med superkändisar som Nicole Richie, 27, Mischa Barton, 23, Kate Bosworth, 26, ses som en av 
syndabockarna bakom jakten på size zero och ihärdiga rykten säger att hon har hjälpt sina it-tjejer på 
traven med mer eller mindre ljusskygga metoder. Stylisten har anklagats för att ha smugglat Adderall 
från Mexiko till sina klienter, något hon själv förnekar, enligt Daily mail. 
 

Äter Hästmedicin 
 

Förutom Adderall pekas även Clenbuterol ut som en populär bantningsdrog bland stjärnor. Det 
steroidliknande preparatet är en gammal astmamedicin som används som nu används för hästar. 
Harrison Pope, forskare vid Harvard, säger i brittiska Daily news att det inte är klarlagt vilka effekter det 
kan ha på människor, men att labbtester på råttor har gett skrämmande resultat. - Deras hjärtan 
stelnade. Man kan förutspå att människor som tar stora doser Clenbuterol riskerar att drabbas av 
stroke, säger han. Men många struntar i riskerna. Hollywood-tränaren Jackie Warner är en som varnar 
för drogens popularitet. - Jag hör mycket om det på mitt gym och det är en farlig drog. Jag tror att 
Clenbuterol är så populärt i Los Angeles för att vi är så nära Mexiko, och jag vet folk som i åratal har åkt 
över gränsen och köpt påsar fulla med det, säger Warner på CBS news sajt. 
 

Fakta: 
 

Vad är adderall och Clenbuterol? 
 

Adderall XR är en amfetaminberedning som används för att behandla uppmärksamhetsstörningen 
ADHD. En av sidoeffekterna är att aptiten minskar, den kan även orsaka aggressioner och maniskt 
beteende. Medicinen är inte godkänd i Sverige. Clenbuterol är en gammal astmamedicin som förbjöds i 
Sverige 1992 och nu används för veterinärmedicinskt bruk. Används ibland av kroppsbyggare i tron att 
det är fettförbrännande, i själva verket omfördelas fettet och sprängs in i muskeln. Kan ge skador på 
hjärta och blodkärl. Källor: Adderallxr.com och Dopingjouren.se Mirja Lundqvist 
 

Bildtext: Berget av blommor utanför den lägenhet i New York där Heath Ledger hittades död 2008. 
 
© Aftonbladet 
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Coachen Eva  
Coachen Eva: Sätt upp mål som det är lätt att lyckas med 
Aftonbladet. Publicerat i print 2009-04-13.  

TEXT KARIN PERSSON|TEXT KARIN PERSSON. Sektion: Kropp & Hälsa.  

Sida: 79.  

Del: ha.  
 

Hjärnan är ett minst lika viktigt redskap som kroppen när du vill gå ner i vikt. Med äkta 
motivation har du kommit en bra bit på väg mot målet. Viktklubbs motivationsexpert Eva 
Fjärstedt hjälper dig att hitta din mentala toppform. 
 
Något av det viktigaste är att göra klart för sig själv varför man gör en förändring. Fråga dig själv; varför 
är det här viktigt för mig? - Att hitta sina inre motivationsfaktorer kickar igång dig och får dig att faktiskt 
börja agera, säger Eva Fjärstedt. Hon tycker att det är viktigt att sätta upp beteendemål, inte siffermål. 
Helst skulle hon vilja att du slängde vågen. - Att gå ner i vikt är en effekt av att du ändrar ditt beteende. 
Ha därför nya beteendemål varje dag, som att gå av bussen en hållplats tidigare eller testa ett nytt 
spännande recept. Många gör felet att sätta målet för högt eller för långt fram i tiden. Innan du har nått 
fram kommer du att stöta på svårigheter och motgångar som riskerar att minska din motivation. - Sätt 
hellre upp små mål som det nästan är självklart att du kommer lyckas med. För varje gång du lyckas 
ökar din motivation att fortsätta. Motivation är inte något statiskt som du bara har . Din jobbsituation, om 
du har det stressigt eller är sjuk påverkar. - För att bibehålla motivationen måste du mata den med 
bränsle. Och det bästa bränslet är att lyckas. n 
 

Fakta: 
 

6 steg mot toppen 
 

Identifiera dina inre motivationsfaktorer - var klar över varför du gör den här förändringen. Sätt upp 
beteendemål, inte siffermål. Sätt inte igång i racerfart - ta små steg och en dag i taget. Se förändringen 
som något positivt - du har inte förlorat någonting när du avstår från den där bullen, utan unnar dig detta 
för att du är värd det. Se svårigheter som något positivt - de lär dig någonting om dig själv. Tillåt dig 
själv att delta i vanligt socialt liv - bestäm dig innan för hur du ska agera när du till exempel är på fest. 
Har du bestämt att du får äta en tårtbit och sedan håller dig till det har du ju lyckats med ditt uppsatta 
beteendemål. Då blir inte lite onyttigheter till ett misslyckande som kan sänka motivationen. 
 

Bildtext: Eva Fjärstedt. 
 
© Aftonbladet 
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Sverige är fullt av hjältar 
Caroline vann över anorexin, nu hjälper hon andra 
Aftonbladet. Publicerat i print 2009-10-02.  

Mattias Sandberg|Mattias Sandberg. Sektion: Nyheter.  

Sida: 18.  

Del: ab.  
 

I år fyllde Caroline 24 år. Men hon är inte längre flickan som väger sig efter ett glas vatten. Hon är inte 
flickan som går med dunjacka mitt i sommaren. Och hon är inte flickan som duschar i kallvatten varje 
dag för att förbränna mer kalorier. Äntligen är hon Caroline igen - och äntligen är hon frisk. Något som 
hon själv aldrig trodde var möjligt. - Sjukdomen kom smygande när jag var fjorton år. Jag blev 
inspirerad av tjejerna på gymmet och började banta. Men spegelbilden var aldrig tillräcklig och plötsligt 
hade Caroline tappat 15 kilo. Trots att hon inte var överviktig från början. - Mat och vikt blev enda som 
betydde något. Jag brydde mig mer om att mäta varje kalori än vad jag gjorde om min familj. 
 

Låg och grät på gymmet 
 

Men trots att kilona rasade mådde Caroline bara sämre. - Jag var ledsen hela tiden. Jag minns att jag 
låg och grät på gymmet och önskade att jag fick vara hemma. Men jag kunde ändå inte förmå mig att 
sluta träna. Sjukdomen var för stark. Och Carolines kropp tog allt mer stryk. - Jag hade inte mens på tre 
år, dåliga värden och benknotor som stack ut överallt. Men värst var ångesten. Den var överväldigande. 
Till slut insåg Caroline att hon höll på att svälta sig själv till döds. 
 

Jag besegrade trollet 
 

Med hjälp av sin familj och en behandlingsenhet för ätstörningar kämpade hon sig tillbaka. - Jag 
besegrade trollet som satt på min axel och styrde. Men det behövdes flera personer som stöttade. 
Ensam är inte stark när det gäller anorexi. För att hjälpa andra i samma situation har Caroline därför 
utbildat sig till hälsopedagog och startat en lokalförening i Gävle till organisationen Anorexi/Bulimi-
kontakt. De erbjuder mentorskap, telefonjour, anordnar stödgrupper och är ute och föreläser. - 
Gensvaret har varit enormt. Men det gör ont att se att det finns så många som är sjuka. I framtiden 
hoppas Caroline kunna jobba heltid med att hjälpa andra. - Ätstörningar blir allt vanligare. Men det 
satsas inte tillräckligt på förebyggande arbete. På många håll är väntetiderna alldeles för långa. Men jag 
vill att alla ska veta att det går att bli frisk. 
 

 

Bildtext: Afton- bladet i söndags. 
 
© Aftonbladet 
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Gör din frukost till en fiberfest 
Aftonbladet. Publicerat i print 2009-10-15.  

TEXT ULRIKA LUNDBERG FOTO SARA RINGSTRÖM|TEXT ULRIKA LUNDBERG FOTO SARA RINGSTRÖM. Sektion: Kropp 

& Hälsa.  

Sida: 10#11.  

Del: ha.  
 

Starta dagen med fiberkraft! Fyll på frukosten med fiberbomberna du älskar och de kommer att 
hålla dig mätt och sprudlande - hela dagen. 
 
Fibrer. Kruskatorrt och tråkigt. Eller din genväg till en strålande hälsa! I dag börjar forskarna misstänka 
att det är fibrerna - inte de hyllade antioxidanterna - som gör frukt och grönt så makalöst nyttigt. 
Växternas små mirakeltrådar ser inte bara till att matsmältningen fungerar smidigt. De i sin tur ger dig 
vackrare hy, starkare naglar och glansigare hår. Fibrerna håller dig mätt länge och hjälper dig gå ner i 
vikt - speciellt runt midjan - skyddar ditt hjärta och tarmarna mot cancer. De är mat till dina goda 
bakterier, immunförsvaret. Dessutom ser de till att inte blodsockret, och humöret, åker berg- och 
dalbana. Det är helt enkelt en ingrediens du inte vill missa! 
 

Vi äter alldeles för lite fibrer 
 

Ändå äter vi i Sverige alldeles för lite fibrer - knappt hälften mot vad som rekommenderas. En vuxen bör 
äta 25-35 gram om dagen. 
 

Frukost - ett försprång 
 

Vi kvinnor får inte i oss mer än 16 gram. Och samtidigt som allt fler drar in på kolhydraterna, bröd, 
pasta, potatis, för att vakta midjemåttet, går ännu fler av fibrerna förlorade. Det fina är att smarta 
kolhydrater också är laddade med fiberkraft! Och allra bäst smakar superfibrerna som frukost. Det är i 
skalet på sädesslagen, i de tunna selleristrängarna, i äpplets krisp och i skinnet runt ätbara frön som 
fibrerna finns. Med en portion spröda fiberflingor på filen får du i dig hissnande 11 gram. Lägg till en 
deciliter färska bär, plus en skiva rågknäcke toppad med paprika och avokado och BOOM! - du landar 
på 18 gram. Mer än halva dagsdosen innan klockan ens slagit 8.00! Ge dig själv ett fiberförsprång - 
starta morgonen med en bra frukost som håller humöret och magkänslan i topp hela dagen. 
 

Fakta: 
 

Tips! Drick ett glas vatten extra när du fyller på med fibrer.Hälsoplus med fibrerFulladdade med fibrer - 
här är bästa frukostvalen 
 

4 Bättre magkänsla 4 Sundare matsmältning 4 Slankare figur 4 Starkare immunförsvar 4 Balanserat 
blodsocker 4 Minskad risk för cancer 4 och diabetes 4 och hjärt- och kärlsjukdomar!Fiberinnehåll per 
100 gram Fullkorn: All-brans med vetekli 38 g Rågknäcke, extra fibrer 24 g Kokosflingor 24 g 
Kornflingor 11 g Rågbröd, fullkorn 10 g Bärmüsli 10 g Havregryn 10 g Grahamsbröd 6 g Frukt och bär: 
Passionsfrukt 16 g Torkade aprikoser 12 g Russin 10 g Granatäpple 10 g Svarta vinbär 7 g Björnbär 6 g 
Hallon 4 g Päron 4 g Grönsaker: Avokado 3 g Vattenkrasse 3 g Paprika 3 g Persilja 3 g Nötter och frön: 
Linfrön 35 g Sesamfrön 13 g Paranötter 9 g Mandlar 7 g Solrosfrön 6 g Hasselnötter 6 g Pumpafrön 5 g 
Källa: Livsmedelsverket 
 
© Aftonbladet 
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Ny bantarspruta - 500 rasade i vikt 
Dubbelt så effektivt som andra preparat 
Aftonbladet. Publicerat i print 2009-10-24.  

Lisa Röstlund|Lisa Röstlund. Sektion: Nyheter.  

Sida: 11.  

Del: ab.  
 

En spruta om dagen - mot fetma. 500 personer har rasat i vikt med den nya medicinen i en 
studie ledd av professor Stephan Rössner. - Jag skulle absolut kunna tänka mig att prova, säger 
överviktiga Sandra Brunfelter, 24. 
 
Sedan 2004 lider över en miljon svenskar av fetma, enligt siffror från Statens folkhälsoinstitut. Få lyckas 
gå ner i vikt på egen hand och flera forskare menar att den enda effektiva metoden är 
magsäcksoperation. Läkemedlen som finns på marknaden har ofta jobbiga magproblem som 
biverkning. 
 

Hyllas av Rössner 
 

Men i går publicerade vetenskapstidskriften The Lancet en studie där en ny medicin testats på 564 
personer i hela Europa. En av forskarna som lett studien är Stephan Rössner. - Det här är dubbelt så 
effektivt som de preparat som finns på marknaden i dag, säger han. Läkemedlet innehåller ämnet 
liraglutid, och injiceras med en spruta en gång per dag. Personerna i studien som fick högst dos 
minskade 7,2 kilo i vikt på 20 veckor. De som i stället fick placebobehandling gick bara ner 2,8 kilo. 
 

Har prövat Alli 
 

Sandra Brunfelter beskriver hur hon varit överviktig i hela sitt liv och har provat alla möjliga dieter. 
Sedan ett år tillbaka har viktökningen accelererat och vågen har studsat upp ytterligare 30 kilo. - Fetma 
är definitivt en sjukdom. Jag har provat Alli (ett nytt receptfritt läkemedel) men det gav ingen vidare 
effekt. Jag skulle absolut kunna tänka mig prova detta, säger Sandra Brunfelter. Christina Fleetwood, 
ordförande i Överviktigas riksförbund, gläds över att fetma betraktas som en sjukdom, som kan 
jämföras med diabetes och andra åkommor som inte bör skuldbeläggas. Även hon är positiv till att 
prova sprutan. - Om det verkligen skulle visa sig inte vara skadligt så vore det ju helt fantastiskt, säger 
hon. 
 

Bäst att röra på sig 
 

Även Gunnar Johansson, kostexpert på Statens folkhälsoinstitut, är positiv. - Att röra sig och äta rätt är 
alltid det bästa. Men läkemedel är bättre än att fortsätta gå upp i vikt, säger han. 
 

Fakta: 
 

Fetmamediciner på marknaden 
 

Det finns tre läkemedel och mot fetma i Sverige. Alla tas i tablettform. S Xenical, receptbelagt. 
Verksamt ämne: orlistat. Minskar upptaget av fett i tarmen. S Reductil (bilden), receptbelagt. Verksamt 
ämne: sibutramin. Påverkar bland annat signalämnena noradrenalin och serotonin i hjärnan. Ger 
mättnadskänsla så att man äter mindre. S Alli, receptfritt. Verksamt ämne: orlistat, men hälften av 
mängden som finns i Xenical. 
 

Bildtext: Testar gärna Sandra Brunfelter, 24, har varit överviktig i hela sitt liv och har testat flera dieter 
och mediciner, utan resultat. Nu vill hon testa den nya sprutan. 
 
© Aftonbladet 
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Tappade 104 kilo med LCHP 
Bröderna kastade skräpmaten och körde en egen diet: Vi rasade i vikt 
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-04-01.  

Tina Remius. Sektion: General.  

Sida: 14.  

Del: 1.  
 

Bröderna Benjamin var så feta att de inte fick 
plats i fåtöljerna i biosalongen. I dag ryms 
båda i ena brorsans gamla shorts. - LCHF och 
två träningspass om dagen har hjälpt mig att 
gå ner 62 kilo på ett år, säger Georges 
Benjamin. 
 
 
För bröderna Ramil Benjamin, 17, och Georges 
Benjamin, 23, har större delen av livet 
bokstavligen ätits upp. För ett år sedan vägde 
båda över hundra kilo. Övervikten var ett socialt 
och fysiskt handikapp. 
 

- Jag kunde inte ens gå på bio eftersom jag inte 
kom ner i stolarna, säger Georges Benjamin. 
 

Men när de åt handlade det sällan om hunger. 
 

I stället var det ett sätt att döva känslor och 
skänka tröst. 
 

- Vi åt vad som helst och när som helst dygnet 
runt. Det var ett missbruk, säger Georges 
Benjamin. 
 

"Riskerade att dö" 
 

Vändningen kom när han, 22 år gammal, vägde 150 kilo. Hans läkare varnade honom. 
 

- Han sa att om jag fortsatte att öka i vikt så riskerade jag att dö, säger han. 
 

Bytte fett mot protein 
 

George tog kontakt med en thaiboxningsklubb. Han hade tidigare försökt gå på gym men kände att han 
där inte fick utlopp för den ilska han bar på. 
 

- Jag hade sådana aggressioner inom mig. Men tack vare boxningen slapp jag undan mina 
självskadebeteenden och självförakt, säger han. 
 

Klubben gav också kostråd. 
 

Bröderna kastade skräpmaten och började med en egen variant av LCHF (low carb high fat) där de 
bytte fettet mot protein - LCHP. 
 

- Vi bara rasade i vikt och gick ner 25 kilo var på ett halvår, säger Ramil Benjamin. 
 

Chips är förbjudet 
 

Men sen stannade viktnedgången av. Trots att de följde sitt matschema och tränade två pass om dagen 
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så hände inget. 
 

- Då insåg vi att vi behövde ändra kosten igen så att kroppen fick en ny chock, säger Ramil Benjamin. 
 

LCHP blev LCHF och livet blev plötsligt lättare igen. I dag har Ramil och George nått sin målvikt. De 
tillåter sig att äta kolhydrater vid ett mål om dagen. Men godis, läsk och chips är fortfarande strängt 
förbjudet. 
 

- När vi håller på att tappa motivationen tittar vi bara på bilder av hur vi såg ut förut. Det finns inte en 
chans att vi skulle välja det livet igen, säger Georges Benjamin. 
 

Fler recept på instagram: neverfatagain_ 
 

Titta! Vi får plats båda två! 
 

Brödernas råd för snabb viktnedgång 
 

* Erkänn för dig själv att du har ett matmissbruk. * Hitta en träningsform som passar dig och gör dig 
glad. 
 

* Skaffa en träningspartner som du litar på. 
* Plugga på om kost och hälsa. 
* Ta kostrådgivning av ett proffs. 
* Våga slänga skräpmaten. 
 

LCHP-lunch 
 

* 250 gram kycklingfilé 

* 2 ostskivor 
* 1/2 avocado 

* 90 gram broccoli 
* Sallad 

* Två matskedar yoghurt, 10 procent 
 

Startvikt: 150 kilo Väger i dag: 88 kilo Viktnedgång: - 62 kilo 
 

Startvikt: 120 kilo Väger i dag: 78 kilo Viktnedgång: - 42 kilo 
 

Bildtext: ÅT MAT FÖR TRÖST För bröderna Ramil och Georges har större delen av livet bokstavligen 
ätits upp. Vändningen kom när en läkare varnade dem för risken att dö för tidigt. "Vi åt vad som helst 
och när som helst dygnet runt. Det var ett missbruk", säger Georges Benjamin. 
 
© Aftonbladet 
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Formel 0 
* INGEN VÄTSKA FÖRE LOPP * BASTUBAD * ABSOLUT INGET SOCKER * 
POTATIS SOM TILLTUGG Förarna svälter sig själva i jakten på tiondelar: "Är ett 
enormt handikapp" 
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-04-04.  

Anna Andersson. - anna.c.andersson@aftonbladet.se. Sektion: SPORT BLADET.  

Sida: 15.  

Del: 2.  
 

Varje kilo kostar tid. Varje tiondel kostar 
placeringar. Därför fortsätter bantningshetsen 
inom formel 1. - Man bastar och äter eller 
dricker ingenting innan kvalet, säger Jenson 
Button. 
 
 
Minstavikten på bilarna höjdes inför säsongen, 
men eftersom de nya motorenheterna väger 
ungefär 50 kg mer än sina föregångare måste 
förarna banta. Matematiken är enkel - ju mindre 
du väger ju snabbare är du. 
 

- Jag fortsätter att arbeta med träning och kost, 
jag har gått ner lite till och försöker gå ner något 
ytterligare. Ju mindre man väger, ju bättre är det, 
säger Marcus Ericsson som vägde 68 kg inför 
säsongen. 
 

Han är 180 cm lång och hans teamkollega Kamui 
Kobayashi är tio centimeter kortare och väger åtta 
kg mindre än svensken. 
 

- Det handlar om fyra tiondelar per varv, det är ett 
enormt handikapp på ett kval. Jag tror att han 
ligger precis på viktgränsen, jag ligger tio kilo 
över, säger Marcus Ericsson som är långt i från 
den enda föraren som kämpar med vikten. 
 

"Kan hugga av sig en arm" 
 

Nico Rosberg, Mercedes, slutade äta socker förra året och det enda snack han tillåter sig är kokta kalla 
potatisar som han även äter i depån inför loppet. 
 

- Jag lever som en munk för att nå min dröm, säger tysken till Bild. 
 

- Potatisen ger mig lite snabb energi. Det är lätt att förbränna och man blir inte tung i magen. 
 

Men det är många som varken äter eller dricker inför kvalet då varje tiondel kan vara viktig i jakten på 
en bra startplats. 
 

- För de tunga killarna är det väldigt jobbigt. Det finns en minstavikt som de större killarna fysiskt kan 
klara av utan att hugga av sig en arm, sa Lewis Hamilton, 174 cm/63 kg, förra helgen. 
 

- De har vätskebrist i kvalet. Jag har hört att det finns de som verkligen tömmer sig själva, sedan dricker 
de något inför loppet. Som jockeys ungefär. 
 

Ser otäckt smal ut 
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McLarens Jenson Button, 182 cm, är en av fältets längsta förare. Han har gått ner rejält i vikt under 
vintern, väger numera under 70 kg och är nästan otäckt smal. 
 

- Jag trodde att jag skulle ha problem med vikten, men det var okej så jag kan till och med äta lite 
kolhydrater igen. Nu mår jag bättre, säger han men påpekar att han också har arbetat hårt med att 
banta till kvalen. 
 

- Man bastar och varken äter eller dricker. Jag har gjort det tidigare och jag hade gjort det igen om jag 
hade behövt. Det är synd att det ska behövas. 
 

Nästa deltävling avgörs i Bahrain på söndag. 
 

SÅ LITE VÄGER F1-FÖRARNA 

Felipe Massa 166 cm/58 kg 

Kamui Kobayashi 170 cm/60 kg 

Fernando Alonso 171 cm/67 kg 

Pastor Maldonado 173 cm/64 kg 

Sergio Perez 173 cm/63 kg 

Valtteri Bottas . 173 cm/70 kg 

Sebastian Vettel 174 cm/64 kg 

Lewis Hamilton 174 cm/64 kg 

Kevin Magnussen 174 cm/68 kg 

Kimi Räikkönen 175 cm/70 kg 

Nico Rosberg 178 cm/64 kg 

Jules Bianchi 179 cm/68 kg 

Esteban Gutierrez 180 cm/61 kg 

Daniel Ricciardo 180 cm/66 kg 

Romain Grosjean 180 cm/68 kg 

Marcus Ericsson 180 cm/68 kg 

DaniilKvyat 181cm/64kg 

Max Chilton 182 cm/65 kg 

Jenson Button 182 cm/69 kg 

Jean-Eric Vergne 182 cm/70 kg 

Adrian Sutil 183 cm/75 kg 

Nico Hülkenberg 184 cm/74 kg 

 
 

Fotnot: Vikterna är de som angavs inför säsongen som startade den 16 mars. 
 
FORMEL 1 

Bahrains GP 

Träning 1 och 2 

Viasat motor 
13.00 

& 17.00 
 

Bildtext: TAPPAR FYRA TIONDELAR/VARV Marcus Ericsson är bland de tyngre Formel 1-förarna med 
sina 68 kilo. Jämfört med stallkollegan Kamio Kobayashi är han åtta kilo tyngre, något som gör en stor 
skillnad tidsmässigt. "Det handlar om fyra tiondelar per varv, det är ett enormt handikapp på ett kval", 
säger Ericsson. 
 
© Aftonbladet 
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Slår rekord - i viktras 
Steffo har gått ner 18 kilo i "Let's dance" 
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-04-18.  

Rebecca Haimi. - rebecca.haimi@aftonbladet.se. Sektion: NÖJES BLADET.  

Sida: 8.  

Del: 3.  
 

Minus 18 kilo på tio veckor. Steffo Törnquist slår historiskt "Let's dance"-rekord i viktminskning. 
- Nu har jag faktiskt en ganska vacker kropp, säger han. 
4 I kväll, 20.00 "Let's dance" 
 

Hård träning ger resultat. Steffo Törnquist, 58, har droppat 18 kilo på tio veckor. Under dem finns en 
kropp från förr. 
 

- En gång i tiden var jag så här mager och vältränad. Det är inte bara vikt här. Jag har fått muskler. Nu 
har jag faktiskt en ganska vacker kropp, säger han. 
 

Enligt juryns ordförande Tony Irving, 47, är viktnedgången rekord för tvprogrammet. 
 

- En sådan här drastisk viktminskning har vi inte sett tidigare. Inte enligt mitt minne. Och jag tror inte att 
det är slut på resan än. Jag tror att han kommer ned i minus 20 kilo innan tävlingen är över, säger han. 
 

Kämpade sig upp 
 

Tony Irving säger att han har gott hopp om att Steffo Törnquist ska bli alla tiders "Let's dance-mästare i 
viktnedgång": 
 

- Steffo har förändrats radikalt, från en livsnjutare till att njuta av livet. 
 

Steffo Törnquist har inte kunnat jogga på fler år. Nu är han nästan där. - Jag har knappt kunnat gå från 
Trisskraparbordet till matlagningen i Nyhetsmorgon. Då fick Jenny (Strömstedt) gå före så att kameran 
inte filmade hur jag kämpade mig upp. Det är ett trappsteg där, och jag kunde inte ta mig över det. Nu 
hoppar jag nedför det där skittrappsteget, säger han. 
 

Är det bra att gå ned så många kilon så fort? 
 

- Ingen aning, men jag har gjort det förut en gång. Jag hade en bantningstävling mot en tjockis. Då gick 
jag ned 15 kilo på två månader och vann. 
 

"Som en guttaperka" 
 

Jenny Strömstedt, 41, säger att hon gläds åt sin kollegas nyfunna ork: 
 

- Benjamin Wahlgren kan slänga sig i väggen när det kommer till fitness. Superkroppen är här för att 
stanna. Han studsar som en guttaperka mellan studion och redaktionen och tillbaka till studion igen.  
 

Så du är inte orolig? 
 

- Det gläder mig att Steffo har lyckats nå en vikt som han trivs med. Sedan får han inte gå ned för 
mycket, säger Strömstedt. 
 

"Superkroppen är här för att stanna 
 

Här är tidigare deltagare som tappat i vikt 
 

- 15 KILO 
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Frank Andersson (2011) 
 

- 10 KILO 
 

Morgan Alling (2009) 
 

- 7-8 KILO 
 

Anders Bagge (2011) 
 

- 7 KILO 
 

Jessica Andersson (2011) 
 

- 6 KILO 
 

Tina Thörner (2011) 
 

- 5 KILO 
 

Malou von Sivers (2007) 
 

- 5 KILO 
 

Martin Lidberg (2007) 
 

Bildtext: DÅ|Strömstedt.|NU "EN VACKER KROPP" Steffo Törnquist, här med danspartnern Cecilia 
Ehrling, är den i "Let's dance" som har minskat mest i vikt. "Nu har jag faktiskt en ganska vacker kropp", 
säger han. Bilden till vänster är tagen i november förra året. 
 
© Aftonbladet 
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Min kropp blev till ett kemilabb 
Rosamund Pike om att tvingas gå upp och ner i vikt för rollen i 'Gone girl' 
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-10-07.  

Magnus Sundholm. - magnus.sundholm@aftonbladet.se. Sektion: GENERAL.  

Sida: 30.  

Del: 1.  
 

NEW YORK. David Finchers thriller "Gone girl" 
med Ben Affleck gick i helgen rätt in på den 
svenska biotoppens förstaplats. För den 
kvinnliga huvudrollsinnehavaren Rosamund 
Pike är det ett skönt plåster på såret för den 
påtvingade jojobantningen. - Vi använde min 
kropp som ett kemilabb, säger hon när 
Nöjesbladet träffar henne i New York. 
 
 
Den 35-åriga, höggravida brittiskan syftar på 
handlingen där hennes rollfigur, Amy, är ömsom 
smal, ömsom tjockare. 
 

- Det var inte antalet kilo som var problemet. Det 
var att jag tvingades göra det tre gånger. Jag gick 
upp fem kilo, gick ner fem kilo, la på mig det igen 
för att sen göra mig av med det på nytt. 
 

Varje gång hade vi två veckor på oss att klara 
förändringen. 
 

"Avsaknad av fåfänga" Rosamund Pike skakar på 
huvudet i en gest som säger, "aldrig mer". 
 

- Om man börjar äta mycket går man snabbt upp i 
vikt. Men efter fyra dagar börjar kroppen kämpa 
emot och metabolismen anpassar sig. Det är 
likadant på vägen ner. I början går det snabbt, sen tar det nästan tvärstopp. 
 

Många höjde förvånat på ögonbrynen när Fincher satsade på den relativt okända Londontjejen för 
filmatiseringen av Gillian Flynns bästsäljare med samma namn. 
 

- När vi träffades ville han se om jag hade modet, avsaknad av fåfänga för vissa delar av filmen, och om 
jag hade arbetsmoral för de långa inspelningsdagarna. 
 

Behövde komma bort - Det var några sjukt spännande dagar. Jag satt i en liten hyrd stuga i Skottland 
där vi filmade en komedi och visste att Fincher övervägde att ge mig en roll. 
 

Det var en otrolig känsla. 
 

"Gone girl" kretsar kring ett äktenskap och kan sägas handla om hur mycket vi egentligen vet om vår 
partner. 
 

Det långa arbetet med den mörka historien smittade av sig på Pike. 
 

- Jag blev gravid med mitt andra barn efter inspelningen. 
 

Jag kände att jag behövde få komma bort, få vara mänsklig och skapa något positivt i världen, säger 
Pike som är tillsammans med affärsmannen Robert Uniacke, 53. 
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Varnad av Fincher  
 
Men det är inte bara rollen som tvåbarnsmamma som är på väg att förändra skådespelerskans tillvaro. 
Framgången med "Gone girl" leder med all sannolikhet till ett kändisskap hon aldrig upplevt tidigare. 
 

- Jag är tacksam för att vi har haft en första våg av goodwill för filmen. Det har underlättat. 
 

Hon skrattar. 
 

- Men Fincher har varnat mig för att det alltid kommer en backlash hemma i England. 
 

Hon klappar sig om den runda magen, som om hon har viktigare saker att tänka på. Sen säger hon: 
 

- Jag är redo. 
 

NÖJESBLADET MÖTER 
 

Vem: Rosamund Mary Elizabeth Pike. 
 

Var: På flådiga Ritz-Carlton Hotel på Manhattan i New York. 
 

Varför: Lansering av David Finchers thriller "Gone girl" med Pike och Ben Affleck i huvudrollerna. 
 

Hur var hon: Fylld av spänd förväntan. 
 

Bildtext: FICK JOJOBANTA Rosamund Pikes var tvungen att gå upp och ner i vikt för rollen som Amy. 
Nu går hon upp i vikt igen, men denna gårng för att hon är gravid.|Ben Affleck och Rosamund Pike i 
"Gone girl". 
 
© Aftonbladet 
   



 

Analysartiklar - Örebro 
UniversitetBIBSAM 

Uttag 2015-04-27 Källa: Retriever 
 

 

  
 

Så tränar du väck dina veck 
Träningsgurun D-flexs bästa tips för att få en fastare kropp 
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-10-13.  

Lina Lindkvist. Sektion: Wendela.  

Sida: 20-21.  

Del: 1.  
 

Valkar och viktvolanger. Vissa veck vägrar ge 
vika hur hårt vi än kämpar i gymmet. - Tricket 
är att fokusera på muskelfästet, och träna just 
den punkten, säger fitnessgurun David D-flex 
Seisay. 
 
 
Visst känns det igen - hur hårt vi än tränar tycks 
det finnas vissa veck som vackert vajar vidare 
kring våra midjor och överarmar. De så kallade 
kärlekshandtagen är tillsammans med gäddhäng 
och dubbelhakor föremål för otaliga diskussioner 
om punktträning. 
 

Så hur ligger det till egentligen, kan man träna en 
specifik muskel på sin kropp? 
 

-Folk blir som galna när man pratar om 
punktförbränning, men man kan absolut isolera 
träningen till en muskel, säger personliga tränaren 
David D-flex Seisay. 
 

Fokus på muskelfästen Tricket, enligt honom, är 
att fokusera på var muskelfästet sitter och träna 
just den punkten. 
 

- De flesta, inklusive mig själv tyvärr, går först upp 
i vikt runt midjan, på nedre delen av ryggen och i 
ansiktet. Då kan det vara bra att veta hur man tränar de muskelgrupperna. 
 

Men kan man verkligen träna ansiktet? 
 

- Ansiktet är det ställe på kroppen där vi har som mest muskler, så självklart! Det finns många 
muskelfästen på halsen, vilket gör att vi kan förebygga dubbelhakor eller strama upp huden under 
hakan. 
 

Har du haft dubbelhakorna i tjugo år blir det svårare, men i grunden handlar det om kosten - ät rätt så 
blir träningen mer effektiv. 
 

Receptet på "rätt" mat är enligt David Seisay en balanserad kost med långsamma kolhydrater, protein, 
rätt sorts fett, mycket grönsaker och frukt - samt mycket vatten. Gör förändringar som du kan tänka dig 
att leva med, strunta i korta, hårda detoxkurer som medför att du med största säkerhet går upp samma 
antal kilon snart igen. 
 

Så, hur ofta behöver vi göra dina övningar för att vecken ska gå väck? 
 

-Det beror självklart på ditt fysiska skick i nuläget, men börja med två gånger i veckan och öka sedan 
tiden och antalet tillfällen successivt i takt med att du blir starkare. Träning ska inte slita på kroppen, 
den ska förnya den, säger David Seisay 
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Hejdå hakorna! 
 

Glöm gäddhänget 
 

Besegra bilringarna! 
 

" De flesta, inklusive mig själv tyvärr, går först upp i vikt runt midjan, på nedre delen av ryggen och i 
ansiktet. " 
 

● Namn: David "D-Flex" Seisay. 

● Ålder: 47 år. 
● Familj: Sonen Andre, dottern Amani, flickvän Jamie Sallmén. 
● Bor: Stockholm. 
● Yrke: Personlig tränare, föreläsare, nominerad till Årets PT/Guldhjärtat på Fitnessfestivalen, driver 
bloggen Dflex your body på Aftonbladet Wellness. 
 

5 ÖVNINGAR SOM GÖR DIG FRI FRÅN FLADDRET! 
 

1. Sopning i sidled 
 

● Använd dig av en sopkvast eller vad du råkar ha hemma! Stå med benen brett isär och tårna riktade 
lätt utåt. Behåll svanken genom hela övningen, spänn magen, fäst blicken rakt fram. Vrid kroppen åt 
sidan, stanna upp, böj dig framåt i den vridna ställningen, och gå långsamt upp igen 2. Höftlyftet 
 

● Ligg på sidan, kroppen så utsträckt som möjligt, med armar och händer som stöd mot golvet. Raka 
ben, in med magen. 
 

Lyft höften upp mot taket. När du blir starkare, fortsätt med att lyfta ditt övre ben så högt du kan. Gå 
långsamt ner till golvet igen. 
 

3. Nack- och halsböj 
 

● En övning för den morgontrötte - den kan med fördel göras i sängen! Lägg dig med huvudet lutat ut 
över kanten på sängen eller en bänk, och gör "situps" med bara huvudet. Lyft och sänk huvudet 
långsamt, om det är för tungt kan du ta stöd med händerna bakom nacken. 
 

4. Avancerad planka 
 

● Håll kroppen så rak som möjligt, blicken framåt, tårna i golvet och armarna raka, magen spänd. Gå 
sakta ner på armbågarna och sakta upp igen. En övning som tar ordentligt på både triceps och mage - 
två i ett! 
 

5. Triceps kickback 
 

● Här kan du ta hjälp av en petflaska med vatten eller träningsgummiband som finns att köpa för en 
femtiolapp. Ställ dig med benen lätt böjda och bålen nästan parallell med golvet, håll blicken fäst framåt. 
Pendla långsamt med vikten så långt bakåt du kan, och sakta tillbaka. 
 

Bildtext: MUSKELFOKUS Hemligheten bakom en fast träningen till en specifik muskel, säger 
träningsexperten kropp utan valkar och veck är att isolera styrkeSå tränar David D-flex Seisay. 
© Aftonbladet 
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Blixtbanta bäst - i långa loppet 
Ny studie: Inte mer effektivt med långsam viktnedgång 
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-10-16.  

Mary Mårtensson. - mary.martensson@aftonbladet.se. Sektion: GENERAL.  

Sida: 17.  

Del: 1.  
 

Rasa i vikt - eller minska långsamt? Hur man 
gör saknar betydelse för förmågan att behålla 
vikten i framtiden. Nya rön omkullkastar nu 
gamla sanningar. 
 
 
Rekommendationerna är att man ska gå ner i vikt 
gradvis - ett halvt kilo per vecka - för att inte öka 
snabbt igen. Men en ny studie från universitet i 
Melbourne i Australien visar nu på motsatsen. 
 

Två grupper I studien som publiceras i dag i 
Lancet ingick 200 personer med fetma - ett BMI 
på 30-45. Den ena gruppen fick banta snabbt - 
och livnära sig på 450-800 kalorier dagligen i tolv 
veckor. Den andra gruppen bantade långsamt i 36 
veckor. 
 

Kaloriintaget minskades med 500 per dag. 
 

I den snabba gruppen minskade 81 procent av 
deltagarna sin vikt med mer än 12,5, procent. I 
den långsamma gruppen lyckades hälften med 
detta. 
 

Men att behålla vikten var svårare. Efter tre år 
hade båda grupperna lagt på sig runt 70 procent 
av kilona igen. 
 

Spelar inte någon roll  
 
Forskarnas slutsats är att det inte spelar någon roll hur fort man minskar i vikt vad avser förmågan att 
behålla vikten. Däremot är det i början mer effektivt att banta snabbt. 
 

- Världen över rekommenderar man gradvis viktminskning vid behandling av fetma. Det återspeglar den 
spridda uppfattningen att snabb viktminskning leder till snabb viktuppgång igen. Men våra resultat visar 
att det är mer sannolikt att man minskar 12,5 procent i vikt om man tappar snabbt i vikt. Även avhoppen 
blir färre, säger forskaren Katrina Purcell. 
 

Forskarna vill nu att rekommendationerna ändras. 
 

Varför är det då effektivare att banta fort?  
 
När vikten rasar snabbt bryts fettet ner och bildar ketoner. 
 

Gör vad du känner  
 
- Det dämpar aptiten, säger bantningsprofessorn Stephan Rössner. 
 

Vad rekommenderar du - att man bantar snabbt eller långsamt? 
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- Jag tycker man ska göra som man känner för. En del känner inte igen sin kropp när de går ner snabbt. 
Många blir rädda när de ser sig själva i spegeln. Det ökar risken för att gå upp igen, säger Rössner.  
 
Aftonbladet följde Urban Adamsson, 53, när han levde på 5:2 dieten i sex månader. Han vägde 107 kilo 
men tappade gradvis tio kilo. Ett år senare har han lyckats behålla sin nya vikt. Han tror inte på 
trenddieter och snabb viktnedgång. 
 

- Det handlar om att förändra beteendet och om mängden man stoppar i sig. 
 

Själv slutade han med snabbmat, började äta mer grönsaker och soppor - och mindre portioner. 
 

 
Bildtext: TROR INTE PÅ TRENDER Urban Adamsson gjorde 5:2-dieten tillsammans med Aftonbladet 
och läkaren Jörgen Boëthius. "Det handlar om att förändra beteendet och om mängden man stoppar i 
sig", säger Urban Adamsson.| Stephan Rössner. 
 
© Aftonbladet 
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