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Abstract

In media we often see articles about how to lose weight, what we shouldn’t like about our bodies 

and how to get rid of these so called problems. In this essay we examine how weight is portrayed in 

Sweden’s two largest evening papers, Expressen and Aftonbladet. The purpose of the essay is to see 

how Swedish evening papers portray weight in relation to health, appearance, and diet. We have 

used a quantitative content analysis combined with a qualitative critical discourse analysis to 

examine this. The two methods combined strengthen the validity and reliability in our results. We 

examine articles from the newspapers from the years of 1996, 2006 and 2016 to be able to see the 

differences between these years. Through the quantitative content analysis, we found many 

interesting patterns. Some of the most important findings are that weight often is portrayed in a way  

of change and not as something static. A loss of weight is in a majority of the articles described as 

something positive, whereas to gain weight is described as a problem and something negative. We 

have also found interesting results about gender. Women take the roll of a private person in a 

majority of the cases. The role of the expert in the articles have changed from a majority of men to a 

majority of women. Dieting is portrayed as something typically feminine. In the discourse of weight 

there seems to be at strong connection between the skinny body, happiness and health whereas the 

fat body is submissively connected to sickness and ill-health. Our bodies seem to be looked at like a 

project to be taken care of, in order to fit in to the bodily-norms. If someone fits in to the norm they 

get values in life in return. Our conclusion is that stereotypical norms of the skinny body and the 

good in loss of weight is reproduced in Expressen and Aftonbladet, and that this haven’t changed 

over time. We argue that this can lead to consequences in peoples lifes and a discrimination to 

certain groups in the society.
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1. Inledning

“Hälsa är ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt.”

- NE:s definition av hälsa.

För ett par veckor sedan satt vi på ett flygplan där dagens Aftonbladet låg. Vi bläddrade lite snabbt 

igenom tidningen utan att läsa något särskilt noga. Men ett uppslag fick oss att reagera. På hela 

uppslaget listades 10 så kallade problem, och hur man löser dem. Problemen i fråga var bland andra 

gäddhäng, lovehandles och manboobs. Med text och bilder fick vi lära oss vad vi borde hata på våra 

kroppar och hur vi med kost och träning kan bli av med det.

Denna bild av vikt, kropp och hälsa är av vår erfarenhet vanlig. Vi får ofta lära oss att det finns en 

direkt sammankoppling mellan vikt och hälsa. Men är det hälsosamt att hata sin egen kropp? 

Avslöjar vårt utseende om vi är hälsosamma eller inte? Hur förmedlar kvällspressen teman som 

handlar om vikt och hälsa?

1.1. Syfte och frågeställningar

Sveriges två största kvällstidningar, Expressen och Aftonbladet, har båda varsin del för hälsa. 

Expressen har en del som heter Hälsoliv, där det bland annat finns en underkategori med rubriken 

Vikt. Aftonbladet har både sin del Hälsa, men även Viktklubb där de hjälper människor att gå ner i 

vikt. Vikt tycks alltså vara en stor del av vårt mediala samhälle, och kvällstidningarna ger sin bild 

av vad hälsa är. Hur framställningen av dessa saker ser ut, vill vi med en kvantitativ och kvalitativ 

metod undersöka i denna uppsats. Syftet är alltså att se hur svenska kvällstidningar framställer vikt i 

relation till hälsa, utseende och kost. För att komma fram till detta syfte har vi formulerat två 

frågeställningar.

1. Hur framställs vikt i relation till hälsa, utseende och kost i Expressen och Aftonbladet?

2. Hur ser denna framställning i Expressen och Aftonbladet ut vid tre olika tillfällen under en 

tjugoårsperiod?
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2. Teori och tidigare forskning

I detta avsnitt går vi igenom tidigare forskning om vikt, kropp, hälsa och kost utifrån 

medievetenskapliga teorier, ett hälsovetenskapligt perspektiv, ur en medicinsk och psykologisk 

synvinkel samt ur ett genusperspektiv.

 

2.1. Medievetenskaplig forskning

När det gäller det område som berör medier och hälsa finns det en stor mängd forskning. Mycket 

handlar om hur olika sjukdomar, eller medicinska institutioner och liknande representeras i medier. 

Det finns också mycket forskning om hur en mediepublik kan påverkas av hälsokampanjer. I detta 

stycke går vi igenom varför det är viktigt att undersöka hur medier framställer vikt, kroppar, hälsa 

och kost. Vi går även igenom aspekter av den medielogik som används i pressen. 

I Medierna och demokratin från 2012 beskriver Lars Nord och Jesper Strömbäck hur journalistiken 

fyller flera viktiga demokratiska funktioner i samhället. De menar att det i ett demokratiskt samhälle 

är viktigt att det finns en arena för debatt och också för vad de kallar “en dubbelriktad 

informationsförmedling”. Som medborgare i ett samhälle behöver man kunna få information om 

vad som händer i det samhället. Samtidigt beskriver författarna hur också offentliga personer som 

politiker också behöver veta vad som händer i samhället och även få insyn i medborgarnas åsikter 

och värderingar. Det är så informationen blir dubbelriktad. Både medborgarna och makthavarna 

behöver den. Information bör också vara offentlig så att den kan ligga till grund för debatt, samtal 

och diskussion. Enligt Nord och Strömbäck ska medierna granska, informera och just vara ett forum 

för debatt. Författarna fortsätter beskriva att det är viktigt för journalistiken att uppfylla vissa 

kriterier.  Ett av dessa kriterier är att alltid sträva efter att förmedla sanningen. Journalistiken bör 

inte heller anspela på fördomar eller stereotyper så att de kan befästas och spridas vidare.1

2.1.1. Agenda setting 

Det finns många teorier som handlar om hur nyhetsmedier påverkar sin publik. I denna 

undersökning har vi inte genomfört någon publikstudie, men det är ändå relevant för studien att 

2

1 Lars Nord och Jesper Strömbäck, Medierna och demokratin, Studentlitteratur AB, Lund, 2012, ss. 16-19.



medier på olika sätt kan påverka en publik, det gör att en undersökning om mediers framställning av 

ett ämne blir viktigt. En av de vanligaste teorierna för publikstudier är “Agenda setting”, en teori 

som det finns mycket forskning om. James W. Tankard och Werner J. Severin beskriver i boken 

Communications Theories från 2014 hur agenda setting handlar om hur massmedier genom 

upprepad nyhetsförmedling inom ett område eller ämne kan höja hur viktigt området eller ämnet 

anses hos publiken. Agenda setting påverkar framförallt vilka ämnen som får vikt hos publiken, 

men kan i viss grad också påverka hur publiken tänker om dessa ämnen.2

Maria Ghersetti är en annan forskare som beskriver Agenda setting. I Medierna och demokratin 

förklarar hon hur mediernas nyhetsvärdering fungerar, och hur det som publiceras i medierna 

tillsammans med andra erfarenheter ligger till grund för hur publiken tänker om omvärlden. Hon 

menar att hur medierna väljer att nyhetsvärdera och göra sitt urval av nyheter kommer ligga till 

grund för vad publiken har åsikter om, vilka åsikter de har samt hur de tolkar och värderar viss 

information.3 Om det inom våra valda ämnen exempelvis skrivs mycket om vikt i relation till kost 

så kan det göra att människor tänker och skapar åsikter om vikt i relation till kost, det kan också 

fungera likadant med flera andra ämnen. 

2.1.2. Medielogik och trender

Charlotte Nygren presenterar i sin bok Mat och media: En bok med analys av Women’s Health 

Initiative i svensk massmedia från 2015, en kritisk analys av kostråd och framställningen av dieter i 

medier. Hon undersöker vilken makt medierna har och utifrån det analyserar hon hur kostråd 

presenteras. En sak Nygren kommer fram till är att det i svensk press förekommer tydliga trender 

inom kost, där exempelvis LCHF hade en “raketkarriär”, där det på sökordet LCHF i Mediearkivet 

Retriever förekommer en första träff 2006, över tusen träffar 2012 och sedan ett mer än halverat 

sökresultat 2014.

Hon menar dock att dessa trender inte ser likadana ut inom all press, utan istället att det verkar som 

att medierna delar upp marknaden mellan sig. När det gäller de två kvällstidningar vi undersöker, 

kom Nygren över ett fall där Aftonbladet gav ut en GI-bilaga samtidigt som Expressen gav ut en 
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LCHF-bilaga.4 Trenderna ser alltså något olika ut i de två tidningarna, vilket Nygren menar beror på 

den konkurrens som förekommer tidningarna emellan. Aftonbladet och Expressen vill nå ut till 

samma läsare, och för att få läsare behöver de ha något de andra inte har.5 För att göra detta och för 

att klara sig bättre på marknaden än sina konkurrenter har nyhetsmedier flera olika tekniker. Dessa 

tekniker kan tillsammans kallas för medielogik. Vi har till viss del undersökt tekniker inom 

medielogik, och om det finns mönster i uppdelningen av dieter mellan tidningarna som Nygren 

beskriver.

En teknik inom medielogik som används är personifiering, vilket innebär att medierna fokuserar på 

en person istället för på en sakfråga. När vi människor får se ett ansikte och läsa om en persons 

upplevelser, kan vi identifiera oss med personen i fråga och därmed känna att ämnet berör oss. 

Personifiering används ofta när det kommer till bantningsreportage, då tidningen istället för att 

berätta hur framgångsrik en viss diet är, låter en person visa hur bra den är genom bland annat före- 

och efterbilder.6 En annan teknik är tillspetsning, vilket innebär att journalister ständigt måste 

“överdriva” det de har att säga i sin rubrik och ingress. Det görs för att de har liten plats att arbeta 

med, men vill få så många läsare som möjligt. Exempel på detta är när vi stöter på rubriker som 

“Choklad gör dig smal”. Texten som sedan följer visar inte att du automatiskt blir smal när du äter 

en chokladkaka, utan att kakao innehåller flavonoider som är ett ämne som sätter igång 

ämnesomsättningen. Men med rubriken “Choklad gör dig smal” får artikeln fler läsare, vilket är vad 

tidningen vill uppnå. Och det gör de genom att få oss att tro att choklad gör oss smala – något 

många nappar på, då människor överlag vill ha konkreta tips och lösningar. Som att äta choklad för 

att bli smal.7

Nygrens arbete har relevans för vår uppsats eftersom vi stöter på kostråd och bantningstips i just 

massmedier, och det är bra att få en kritisk aspekt på det vi undersöker. Nygren poängterar att de 

medier som undersöks inte är en kostvetenskaplig källa, utan att även de har fått sin information 

någonstans ifrån. Det är viktigt att komma ihåg att det tidningar presenterar inte alltid stämmer 

överens med den vetenskapliga information som finns och att det är just tidningarnas framställning 

vi ska undersöka och inte den vetenskapliga informationen bakom.
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2.1.3. Övervikt i medier

En stor del av forskningen som handlar om vikt, kropp, hälsa, och kost inom medier berör övervikt. 

Helena Sandberg skriver i doktorsavhandlingen Medier & fetma - en analys av vikt från 2004, om 

överviktens representation i dagspressen ur ett medievetenskapligt perspektiv. Hon fokuserar på 

fetma och övervikt som vår tids största hälsorisk och undersöker hur diskursen för övervikt ser ut. 

Syftet påminner om vårt, då en av hennes frågeställningar lyder “Hur ser mediernas rapportering 

om övervikt ut?” och precis som vi gör i vår studie, undersöker hon mediernas framställning av 

vikt. Men en av de stora skillnaderna mellan våra undersökningar är ämnet, då Sandberg specifikt 

riktar in sig på övervikt, medan vi tittar på vikt generellt.8

Det Sandberg kommer fram till i sin undersökning är att medier framställer övervikt som något 

farligt som endast svaga människor drabbas av, då de ger efter för sina lustar. Hon menar att bilden 

som ges av medier är att övervikt är något skamligt och att överviktiga människor får skylla sig 

själva.9

2.2. Hälsovetares forskning om vikt och medier

Inom hälsovetenskapen har det forskats om vikt, kropp, hälsa och kost på ett annat sätt än inom 

medievetenskapen. I följande stycken går vi igenom forskning som framförallt handlar om övervikt 

och dess koppling till moraliska och etiska problem i samhällets diskurs om fetma och övervikt. Vi 

riktar dock in oss på de delar av forskningen som handlar om just medier, eftersom det är det vi 

undersöker.

Övervikt undersöks i ‘Fat Ethics’ – The Obesity Discourse and Body Politics från 2005, där Emma 

Rich och John Evans undersöker de diskurser som används för att beskriva övervikt och 

problematiserar den etiska och moraliska aspekten. De menar att diskursen för fetma och övervikt 

är annorlunda än den gällande andra folksjukdomar och också att information alltid ges som sann 

fakta trots att det inte finns så mycket sann fakta att hämta inom områdets forskning. De undersöker 

bland annat hur fetma beskrivs i medier, och menar att den beskrivningen kan påverka hur publiken 

tänker om fetma. Att diskursen ser ut som den gör menar de kan ge konsekvenser för människors 
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identitet och liv, och även påverka den bredare kulturella förståelsen för fetma och övervikt. Emma 

Rich och John Evans menar att det finns tydliga kopplingar mellan vikt och hälsa i medier, men att 

det kanske inte finns så mycket vetenskapligt stöd för detta som det brukar argumenteras för. De 

menar att övervikt inte behöver leda till ohälsa eller att en smal kropp inte nödvändigtvis behöver 

vara hälsosam.10 De menar att den bild medier förmedlar om fetma och övervikt kan bidra till hur 

publiken tänker kring medicinska fakta och skapa mening som påverkar synen på vissa grupper i 

samhället, och kroppen. 

Michael Gard och Jan Wright ifrågasätter också i boken The Obesity Epidemic från 2005 hur fakta 

om fetma bland annat i medier framställs som en absolut sanning. Dessa författare menar att det 

finns en allmän spridd bild av människor i västvärlden som överätande och stillasittande och att 

detta är orsaken till den ökade övervikten i västvärlden. Författarna själva driver tesen att detta inte 

behöver stämma, bland annat finns det få empiriska bevis för att människor är mer stillasittande. De 

menar att människors genetik, effekten av träning vid vissa sjukdomar och fler möjliga orsaker till 

övervikt behöver utredas ytterligare. Författarna menar att dagens kunskap om övervikt är 

inkomplett och ofta leder till fel antaganden om övervikt som fenomen och de människor som är 

överviktiga.11 När det gäller vetenskapen om kroppen gällande vikt, kost, hälsa och träning menar 

Gard och Wright att något konsensus i forskningen är svårt att hitta. Däremot skrivs det och talas 

om ämnet som om det fanns en tydlig sanning.12 Författarna menar att synen på fetma och övervikt 

är en socialt skapad idé som kommer från en blandning av vetenskaplig kunskap och samhällets 

idéer, värden och ideal.13

Gard och Wright menar att värden och tankar om kroppen inte behöver vara universella och fasta 

utan ändras beroende på social och kulturell kontext.14 Det finns enligt författarna ingen kropp eller 

norm som är standard för alla samhällen och tider, olika sorters kroppar får olika värden. Kroppar 

som inte följer den rådande normen räknas som avvikande. Författarna menar att kroppen kan ses 

som ett projekt där människor aktivt och medvetet bryr sig om utseendet på sin kropp och hur de 

ska sköta och underhålla den. Hur kroppen ser ut blir ett bevis för hur mycket en person har tagit 

6
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hand om den. Denna investering i kroppen kommer också kunna få värden i utbyte som i relationer 

eller i yrkeslivet. Hur en människas kropp ser ut kan således påverka stora delar av livet, och 

människor påverkar själva hur kroppen ser ut. Detta antagande kan leda till stigmatisering för 

kroppar som bryter normen och leda till en mentalitet där överviktiga får skylla sig själva för sin 

övervikt.15 Wright och Gard  beskriver främst övervikt och fetma som fenomen, men de beskriver 

också hur diskursen för fetma och övervikt som en hälsofarlig epidemi har kunnat skapas, vad det 

kan få för konsekvenser och massmediers roll i detta.

Det som forskarna inom detta område kommer fram till har även stor relevans för vår studie. Vi har 

undersökt just mediers framställning av vikt och kan se om vissa saker framställs som  absoluta 

sanningar likt de som dessa forskare kommit fram till. Vi kan också se om det verkar finnas en 

särskild kropp som har status i vår sociala och kulturella kontext, samt om människors kroppar 

verkar ses som projekt. 

2.3. Vikt i medier inom medicinsk och psykologisk vetenskap

Inom medicinsk och psykologisk vetenskap forskas det främst om vikt och hälsa som fenomen, och 

inte om mediers framställning. Ett ämne som dock ofta kopplas till medier även inom medicin och 

psykologi är ätstörningar som har ökat drastiskt på senare år. Enligt Janet Polivy och Peter Herman i 

sin artikel Causes of Eating Disorders från 2002 är en bakomliggande faktor till detta medier. 

Genom att visa nästan uteslutande smala kroppar menar Polivy och Herman att läsarna själva vill 

uppnå det kroppsidealet.16 Den påverkan medier har på oss kan bli en trigger, vilket innebär att det 

som visas sätter igång tankar som kan leda till eller förvärra ätstörningar. Eftersom den smala 

kroppen är vad många som lider av en ätstörning strävar efter, blir bilder av smala kroppar en 

trigger som kan öka deras strävan, något Jessica A. Boyce och Roleine G. Kuijer beskriver i 

Focusing on media body ideal images triggers food intake among restrained eaters: a test of 

restraint theory and the elaboration likelihood model från 2014.17
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Detta var även något undersökningen Exposure to the Mass Media and Weight Concerns Among 

Girls från 1999 kom fram till. Majoriteten av de tillfrågade i denna undersökning svarade att 

bilderna av smala kroppar i tidningar bidrar till att de själva vill gå ner i vikt, vilket visar på att 

medier har en tydlig påverkan på sin publik.18

I den undersökningen är syftet att ta reda på hur medier påverkar unga tjejers självbild samt deras 

inställning till vikt och bantning. Med en enkät undersöker forskarna hur 548 tjejer i åldern 10 till 

18 påverkas av medier. Studiens resultat visade att 69% av deltagarna påverkas av mediers bild av 

“den perfekta kroppen” och 47% svarade att de därför vill gå ner i vikt. Vi anser att denna studie är 

relevant för vår uppsats, då den tyder på att mediers rapportering om vikt har en stark påverkan på 

dess publik. När något har en så pass stor inverkan på sin publik anser vi att det medföljer ett 

ansvar. 

2.4. Mediala kroppar ur ett genusperspektiv

Det är viktigt att ta hänsyn till genus inom de flesta områden då vi lever i ett patriarkat där 

könsmaktsordningen är stark.19 Detta gäller även medier då patriarkala strukturer påverkar mediers 

framställning av kroppar. Därför har vi valt att även använda oss av ett genusperspektiv. 

Det finns mycket forskning om vikt och hälsas representation i medier inom genusvetenskapen. 

Genusvetaren Susan Bordo skriver i sin bok Unbearable Weight från 1993 att den binära bild som 

finns av könen är att kvinnor ska vara passiva och män aktiva. Detta innebär alltså att fokus när det 

kommer till män hamnar på deras intellekt och handlingar, medan det när det kommer till kvinnor 

är deras kropp och utseende som är centralt.20 Bordo menar att det just därför är den kvinnliga 

kroppen som visas i samband med kost och dieter i medier, betydligt oftare än den manliga och att 

detta leder till att kvinnor känner en större press att följa dieter och förändra sin kropp. Hon menar 

vidare att den bild vi får av den “perfekta kroppen” för kvinnor kommer tillsammans med en bild av 

hur vi bör vara som personer. Kvinnor ska inte bara se ut på ett visst sätt, de ska även bete sig och 

känna på ett visst sätt. Hon påstår att medier lär kvinnor att de ska vara smala och vältränade, samt 

att de ska vara psykiskt starka och ha kontrollen över sitt liv. Detta går enligt Bordo emot varandra, 
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då kvinnor på jakt efter den “perfekta kroppen” tappar makten över sitt eget liv eftersom 

ätstörningar, träningshets och ständig självkritik tar över. Detta gör alltså att det resultat tidningar 

uppmanar sina läsare att sträva efter med hjälp av olika dieter, är ouppnåeligt.21

Susan Bordo beskriver att skönhetsideal i medier främst riktar sig till kvinnor och att det därför är 

just kvinnor som i störst utsträckning utsätts för triggers och press att förändra sin kropp. Det leder 

enligt henne till att det är majoriteten kvinnor som hetstränar, följer dieter och därmed drabbas av 

ätstörningar.22 Detta mönster syns även i Sverige. År 2015 var 94,5% av personer diagnostiserade 

med en ätstörning i Sverige registrerade som kvinnor, och bara 5,5% som män.23 Detta innebär 

enligt Bordo dock inte att medier inte påverkar män. Det finns ett skönhetsideal för män också, men 

det ser inte likadant ut som det kvinnliga idealet. Istället för den smala och slanka kroppen, 

uppmanar medier män att sträva efter en muskulös, stark och aktiv kropp.24

I ‘Real men don’t diet’: An analysis of contemporary newspaper representations of men, food and 

health från 2007 går Brendan Gough in mer på kroppsideal för just män. Han undersöker hur män 

och bantning beskrivs i brittiska tidningsartiklar. Gough kommer fram till att en hegemonisk 

maskulinitet representeras, där män ska hålla sig ifrån det typisk feminina i att banta. Kvinnor ses 

också som experter gällande bantande och män som mer ovetande.25 Vi tycker att det är intressant 

med forskning som riktar in sig på män, men vi gör en analys över den heltäckande rapporteringen 

över en viss tid, för att också kunna jämföra rapporteringen om män och kvinnor. 
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3. Metod

3.1. Kvantitativ innehållsanalys

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys som en av två metoder i denna uppsats. 

Kvantitativ innehållsanalys är en metod som lämpar sig bra för att analysera ett stort material, dra 

generella slutsatser om detta, och genomföra jämförelser.26 Vår studie handlar om att undersöka hur 

vikt i relation till hälsa och kost framställs i kvällspressen och vi har gjort en jämförelse över 

artiklar från tre olika årtal, därför passar metoden oss. 

När man ska utföra en kvantitativ innehållsanalys beskriver Åsa Nilsson i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap från 2010 hur det finns fyra viktiga begrepp att förhålla sig till. Det är 

viktigt med objektivitet, som innebär att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av den forskare 

som utfört den. För att kunna nå en objektiv undersökning är systematik viktigt. Det handlar om att 

tillvägagångssättet för undersökningen ska vara klart definierat. Begreppet kvantitet handlar om att 

variablerna i undersökningen ska kunna bestämmas i omfång eller frekvens. Innehållet ska också 

vara manifest, och då är det viktigt att variablerna är utformade så att de används och tolkas 

entydigt. I den kvantitativa innehållsanalysen finns det inte utrymme för att undersöka dolda 

budskap eller sådant som ligger mellan raderna. Det som analyseras ska klart kunna utläsas i 

texten.27 Med den kvantitativa innehållsanalysen undersöks oftast hur ofta eller i vilken volym vissa 

företeelser framkommer i materialet.28

3.1.1. Kvantitativt urval

Vi har undersökt hur relationen mellan vikt och hälsa i svensk kvällspress ser ut 1996, 2006 och 

2016.Vi har avgränsat vårt arbete till att undersöka hur just Sveriges två största kvällstidningar, 

Aftonbladet och Expressen vid tre olika årtal har rapporterat om våra valda ämnen. Vi valde dessa 

tidningar för att de står för den största delen av det som publiceras i kvällspressen. Vi har valt att 

undersöka texter ur båda tidningarna för att få en bredd på undersökningen.
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För att ta fram det material som ska analyseras i denna uppsats har vi använt Mediearkivet Retriever 

och med vissa sökord och kriterier valt ut sammanlagt 60 artiklar från åren 1996, 2006 och 2016. Vi 

valde att ta de tio första relevanta artiklarna för varje år i båda tidningarna. Det gjorde att vi landade 

på tjugo artiklar per år. Vi har sedan undersökt om rapporteringen ser olika ut de olika åren. Hur vi 

kom fram till vilka resultat som var relevanta för vår undersökning beskriver vi senare i detta 

urvalsavsnitt.

Vi valde att undersöka tidningarna i början av året för att det då nyss varit jul och det är en tid då 

människor tenderar att tänka extra mycket på kropp och vikt. Många är rädda att de lagt på sig över 

jul samt eventuellt just avgett nyårslöften som enligt vår erfarenhet ofta handlar om vikt och 

förändring. Det kan tänkas finnas flera trender under året såsom strävan efter “beachkroppen” under 

våren och metoder för att under sommaren hålla formen trots semester. Med andra ord anser vi att 

det alltid går att hitta mönster i vad pressen förmedlar, men vi har valt början av året då vi tror att 

det ger allra bäst resultat.

För att hitta de texter som var relevanta för vår undersökning och som vi därmed har analyserat 

sökte vi i mediearkivet Retriever på sökorden hälsa, kropp, kost och vikt. Vi gjorde ett urval där vi 

valde att titta på artiklar som skulle bli relevanta för vår undersökning, och sållade därmed bort 

artiklar som inte gav något till vår undersökning. För att göra detta på ett sätt som stärker 

undersökningens reliabilitet skapade vi kriterier för urvalet av texterna.

Kriterier för urval av artiklar: 

1. Ska innehålla något av sökorden, kropp, vikt, hälsa och kost. 

2. Ska ha ett huvudtema tydligt kopplat till vikt, eller ett huvudtema som är tydligt kopplat till 

något av de andra sökorden i relation till vikt. 

Utifrån de sökord vi använde, valde vi att undersöka det valda årets tio första artiklar där 

huvudämnet var vikt, eller något av de andra sökorden i relation till vikt. 

För att förtydliga vårt urval, måste vi förklara vad som menas med att huvudämnet är vikt eller 

något av de andra sökorden i relation till vikt. Vi valde bort artiklar där något av våra sökord enbart 

nämndes i någon enstaka mening, eftersom det då inte är artikelns huvudämne. 
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Ett exempel på artiklar vi sållade bort var sportartiklar där vikt nämns för att beskriva idrottarnas 

förmåga eller talang och därmed är betydande för idrottarens prestation. Vi sållade även bort artiklar 

som hade med våra sökord i en annan bemärkelse än de vi var intresserade av. Till exempel “hälsa” 

som en hälsningsfras eller “kropp” i samband med brott och straff, då en kropp blivit skadad eller 

ett mord begåtts. Vi valde också att utesluta de resultat som enbart gav rubrik eller framsidetext.

Vi utformade den kvantitativa studien utifrån vårt forskningsproblem. Vi har använt den 

kvantitativa metoden för att tillsammans med en kritisk diskursanalys besvara våra frågeställningar.  

För att kunna dra generella slutsatser om vårt material har vi strävat efter att ge en så representativ 

bild som möjligt över det område vi undersökt. Vi hade en deskriptiv ansats till vårt 

forskningsproblem, när det handlade om att beskriva innehållets material. Vi hade också en 

explanativ ansats för att förklara hur olika variabler kan påverkas av en annan. Exempelvis kunde vi 

urskilja skillnader i artiklarnas innehåll beroende på vilken tidning de publicerats i.29

3.1.2. Variabler, värden och kodschema 

Nilsson beskriver hur den kvantitativa innehållsanalysens mätinstrument kallas variabler. 

Variablerna skapas med grund i forskningsfrågorna som operationaliseras så att man kan man mäta 

det man vill från materialet som undersöks.30 När ett innehåll ska systematiseras kommer det också 

alltid att behöva förenklas, och hur förenklingen görs är viktigt att ta i beaktning. Man måste ha i 

åtanke vilka aspekter man studerar och hur. Det är viktigt att fundera över om variablerna är 

relevanta för det man faktiskt vill mäta, detta påverkar hela undersökningens validitet. Det är bra att 

med stöd i tidigare forskning ställa upp sina variabler, då den kan ge en förståelse för att man mäter 

det som är relevant. Det behövs både variabler som gör det möjligt att identifiera och kategorisera 

materialet, och sådana som handlar om undersökningens syfte och frågeställningar. 

Svarsalternativen på variablerna kallas variabelvärden och Nilsson menar att det är viktigt att tänka 

igenom även dessa. Hur noggrant värdena är utformade kommer direkt att forma vilket resultat man 

får. Det finns viktiga aspekter för variabelvärdena, de ska vara både uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande. Det ska alltså alltid finnas ett värde att koppla till variabeln och materialet, och det ska 

inte gå att koda en analysenhet på mer än ett sätt. Att ha en variabelvärde man kallar “övrigt” kan 
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vara ett sätt att se till att variabelvärdena blir uttömmande, det är dock viktigt att se till att inte allt 

för många svar hamnar på det värdet. För att variabelvärdena ska vara ömsesidigt uteslutande är det 

viktigt att tänka på att variabeln bara ställer en fråga.31

När man har formulerat variablerna och dess värden är det enligt Nilsson viktigt att strukturera dem 

i en ordning som underlättar kodningsarbetet. Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver i 

Textens mening och makt från 2000 att det kan vara bra att också skapa en instruktion till hur 

kodschemat ska användas i tveksamma fall, för att minska risken för att olika kodare tolkar 

materialet olika.32 I vårt kodschema ställs först de rent tekniska variablerna som från vilket år och 

vilken tidning artiklarna kommer ifrån upp. Efter detta kommer variabler som handlar om innehållet 

i artiklarna. I dessa variabler har vi kodat vilka människor det skrivs om, vilket kön dessa har och 

vilken roll de får anta. Vi har också kodat hur vikt beskrivs, och med vilken valens. Sedan har vi 

undersökt om dieter och kost samt utseende och träning omnämns. För varje variabel har vi också 

skrivit en instruktion om hur de olika värdena ska tolkas i tveksamma fall och hur vi resonerat kring 

variabeln och dess värden. För ett fullständigt kodschema och instruktion, se bilaga 1. Vi har utfört 

en manuell kodning i Excel för vår undersökning.

3.1.3. Metoddiskussion

Den kvantitativa metodens för- och nackdelar har genom åren enligt Nilsson diskuterats mycket. En 

del av kritiken handlar om metodens förenklade och uppdelade angreppssätt.33 Som vi tidigare 

beskrivit kräver metoden att materialet förenklas och struktureras i olika delar, och det kan då finnas 

en risk att helheten och även kontexten missas i analysen. Det går inte heller att gå in på djupet och 

analysera betydelser och dolda innebörder i texter. För att väga upp dessa problem använder vi oss 

också av en kvalitativ analys. 

I den kvantitativa innehållsanalysen är det för reliabiliteten viktigt med objektivitet och entydighet 

menar Nilsson och detta är något som kan vara svårt i kodningen av materialet. Även om det finns 

tydliga variabler kommer den som kodar materialet behöva tolka vad som hör till vad. Det enda 
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sättet att undkomma problemet är att noggrant utforma kodanvisningar för alla variabler i 

tveksamma fall. Detta har vi gjort för vår studie, se bilaga 1. 

Inom metoden menar Nilsson också att forskaren gör anspråk på att mäta frekvensen eller volymen 

på något inom sitt material, men det går att problematisera hur mycket frekvensen eller volymen 

egentligen säger om det man vill få reda på. Det blir alltså ett problem med validiteten. Om man till 

exempel vill mäta hur ofta något framställs i positiv eller negativ bemärkelse, räcker det då att räkna 

frekvensen positiva eller negativa artiklar, eller bör man också ta hänsyn till volymen i hur långa 

eller korta artiklarna är, eller hur övertygande innehåll de har?34 

För att undkomma problemen med reliabilitet och validitet beskriver Bergström och Boréus hur 

man med hjälp av testkodningar kan undersöka om instruktionerna för kodningen är tillräckligt 

utförliga och att man mäter det man vill.35 Vi utförde en pilotstudie där vi ville undersöka hur 

utformningen av våra variabler skulle fungera vid kodning av vårt material. Vi använde sex olika 

texter, två från varje år och en från vardera tidning per år. 

Vi upplevde att de tekniska variablerna såsom från vilken tidning och år artiklarna kom från var 

mycket lätta att koda och fungerade bra utan några ändringar eller reviderade instruktioner. Det var 

variablerna som handlade om innehållet som ibland blev svårare att koda. Vi fick revidera flera 

instruktioner för hur kodningen skulle gå till, för att förtydliga olika värden och gränser. Vi tog 

också bort två variabler helt. Vi insåg att de var svåra att svara på samt att de inte behövdes för att få 

en fullständig analys. Med pilotstudien ökade vi alltså undersökningens validitet för att de variabler 

som blev kvar undersöker det vi vill, samt undersökningens reliabilitet då vi förtydligade 

kodningen. En metod kan dock aldrig heller ensam vara ett perfekt verktyg och för att väga upp den 

kvantitativa metodens brister har vi valt att också använda oss av en kvalitativ metod.
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3.2. Kritisk diskursanalys

Som komplement till den kvantitativa innehållsanalysen har vi använt oss av en kritisk 

diskursanalys, en kvalitativ metod där man undersöker och analyserar relationen mellan den 

diskursiva praktiken och sociala sammanhang såsom maktstrukturer och andra samhällsfenomen.36

Med den kvantitativa innehållsanalysen kunde vi jämföra de artiklar vi undersökte och dra generella 

slutsatser kring dem. Men för en mer nyanserad analys där man kan komma åt gömda budskap och 

sådant som står mellan raderna i artiklarna valde vi att komplettera med en kritisk diskursanalys. 

Med den ville vi undersöka hur diskursen såg ut i några av de artiklar vi valt ut ur Aftonbladet och 

Expressen, och vi ville ta reda på om eventuella föreställningar om vikt och hälsa reproduceras. Då 

den kritiska diskursanalysen är ett kritiskt angreppssätt och inte politiskt neutral valde vi ut artiklar 

som visar de mönster, maktstrukturer och snedvridna föreställningar vi upptäckte i den kvantitativa 

analysen, samt ett fåtal som utmanar normerna.37

Vi har utgått främst från den tredimensionella diskursanalys Norman Fairclough utformade 1995, 

vilken används för att analysera språkbruket och se hur normer i samhället reproduceras eller 

utmanas inom olika diskurser.38 När man utför analysen tittar man på en kommunikativ händelse 

utifrån tre dimensioner. En kommunikativ händelse är ett fall av språkbruk, i vårt fall nyhetsartiklar. 

Vi fokuserade främst på den första dimensionen i vår analys, vilket var Artikeln som en text. Där 

analyseras det vi rent konkret kan se, alltså den skrivna texten. Den andra dimension var i vårt fall 

Artikeln som en diskursiv praktik, vilket är den dimension vi har använt oss minst av. När man tittar 

på den diskursiva praktiken analyserar man de produktions- och konsumsionsprocesser som är 

bundna till texten. Vi har berört textförfattarnas tillämpning av genrer och diskurser samt 

intertextualitet, men främst har vi analyserat den konkreta texten. Textförfattarnas processer runt 

omkring är något vi tagit hänsyn till, men det är inte lika centralt i vår analys.
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Den tredje dimensionen lade vi större vikt vid. Det var i vårt fall Artikeln som en social praktik, och 

här tar vi hänsyn till den sociala praktik texten är en del av, alltså den större bilden. Reproduceras 

eller ifrågasätts de normer som finns i samhället?

Genom att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell på detta sätt har vi analyserat våra 

valda artiklar från ett annat perspektiv än i den kvantitativa analysen, och på så sätt fått fram fler 

intressanta resultat.39

3.2.1. Begrepp inom metoden

Diskursbegreppet har flera olika definitioner och används inom olika områden, men inom den 

kritiska diskursanalysen finns en relativt vedertagen definition av begreppet: “Ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Det innebär alltså att beroende på i vilket 

sammanhang och mellan vilka människor språket används, ser verkligheten olika ut.40 Genom 

relationerna människorna emellan skapas ett tankesätt och språkbruk som alltså blir deras bestämda 

sätt att tala om och förstå världen, och en diskurs är skapad.41

Men en diskurs skapas inte bara av människorna i den. Winther Jørgensen och Phillips hänvisar till 

Fairclough som menar att samhället är uppbyggt av olika diskurser som både formar och formas av 

samhällets strukturer.42 Hur diskurserna ser ut påverkas bland annat av genrer. En genre är ett 

språkbruk kopplat till en viss social praktik som därmed konstituerar den praktiken och därmed 

även diskursen inom den praktiken. I vårt fall präglas artiklarna vi analyserar av nyhetsgenren, då 

Aftonbladets och Expressens anställda använder ett visst språkbruk när de skriver artiklar.43

I en diskursanalys är det språket som analyseras, och teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe som har skrivit mycket om diskursteori delar in språket inom en diskurs i olika slags tecken. 

Genom att de betyder olika saker tillskrivs alla ord och tecken en bestämd betydelse. Tecknen i sig 

betyder inget, utan det är i förhållande till varandra de får sin betydelse och beroende på vilka 

egenskaper tecknen tillskrivs delas de in i antingen element eller moment.

Moment är de tecken som får en entydig betydelse inom diskursen, medan element istället är 

mångtydiga och kan skifta i betydelse. En diskurs försöker alltid omforma elementen till moment, 
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för att ge dem en slutgiltig, fast betydelse då man vill ha stabilitet och entydighet inom diskursen. 

Inom diskurser går det även ofta att hitta en eller flera nodalpunkter. En nodalpunkt är ett 

överordnat tecken kring vilket andra tecken definieras. Ett exempel kan vara ett bantningsreportage 

där “vikt” blir en nodalpunkt och tecken som “hälsa” och “kost” bestäms genom att kopplas till 

“vikt”. Utan nodalpunkten har övriga tecken inget att sättas i förhållande till.44

Tecken som saknar tydlig betydelse kallas för flytande signifikanter. De är alltså flytande och 

behöver något att fästas vid, och betyder således olika saker inom olika diskurser. Till exempel har 

ordet “kropp” en betydelse bland läkare men en helt annan i en tidningsartikel om viktnedgång. På 

så sätt kan samma ord vara en nodalpunkt i en diskurs och ett moment i en annan, då ordet är en 

flytande signifikant och saknar en fast betydelse. De formas istället inom diskurserna och får sin 

betydelse först då.45 Det finns även flytande signifikanter som hänvisar till en helhet, och sådana 

tecken kallas av Laclau för myter. Detta för att en sådan signifikant hänvisar till en helhet som om 

den vore en objektiv sanning, fastän den bara gäller inom diskursen.46

3.2.2. Utförandet av analysen

Med den kritiska diskursanalysen hoppades vi bland annat få svar på vår frågeställning “Hur 

framställs vikt i relation till hälsa, utseende och kost i Expressen och Aftonbladet?” Vi har 

undersökt materialet enligt Faircloughs första dimension och alltså analyserat Artikeln som en text 

för att se vilka nodalpunkter och flytande signifikanter vi hittar. Sedan har vi använt oss av den 

andra dimensionen för att analysera Artikeln som en diskursiv praktik och exempelvis undersöka 

intertextualiteten när det hänvisas till vetenskapliga källor rörande vikt. Till sist har vi använt oss av 

den tredje dimensionen och undersökt Artikeln som en social praktik för att ta reda på om den bild 

av vikt och hälsa som finns i samhället reproduceras i artiklarna, eller om artiklarna istället visar 

tecken på att gå emot de föreställningar som finns i samhället. 

Då samtliga diskurser bidrar till att konstituera samhället, anser vi att det var intressant att ta reda på 

om Aftonbladet och Expressen främst upprätthåller de normer, mönster och eventuella myter som 

finns om vikt och hälsa eller om de istället utmanar och ifrågasätter. Vi har letat mönster i texten, 
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analyserat ordval och sett vilken roll skribenten tar i sin text. Även fast vi inte kan dra övergripande 

slutsatser utifrån en kritisk diskursanalys på några enstaka artiklar, anser vi att det ändå kunde ge 

intressanta resultat.47

3.2.3. Kvalitativt urval

Vårt kvalitativa urval baseras på resultatet i vår kvantitativa analys. Utifrån detta valde vi ut artiklar 

där olika mönster och teman framkommer och representeras. Vi valde även artiklar som på något 

eller några sätt bryter mot de mönster och normer vi hittat, för att analysera på vilket sätt det görs. 

Genom detta urval ansåg vi oss nå ett så representativt material som möjligt. Vilka artiklar vi 

därmed landade på beskrivs således i kvalitativa resultatet, när det  kvantitativa analysen är utförd. 

3.2.4. Metoddiskussion

En sak vi behövde ha i åtanke när vi utförde vår diskursanalys var att inte tänka på diskurserna som 

objektiva. Om vi är vana vid hur framställningen av hur vikt framställs i kvällspressen, finns risken 

att vi redan innan har en förutbestämd bild i huvudet av hur diskursen ser ut och då löper analysen 

risk att bli lidande för att det finns en så bestämd bild av hur diskursen kommer se att vi inte är 

öppna för alternativ. Den kritiska diskursanalysen är aldrig objektiv, men vi har haft en öppen 

inställning när vi genomfört analysen och undvikit att ha en förutbestämd bild av hur resultatet 

skulle komma att bli.48

Validitet och reliabilitet som vi nämnde i stycket om den kvantitativa metoden kan även bli ett 

problem inom den kvalitativa. Just validiteten måste bedömas efter varje enskild analys, då validitet 

innebär att se till att man verkligen mäter det man vill mäta. I vårt fall såg vi genom vårt motiverade 

urval till att de texter vi landade på faktiskt gav oss det vi ville undersöka. Eftersom vi redan i 

urvalet sållade bort texter där våra sökord förekom i fel sammanhang såg vi till att alla artiklar vi 

analyserat handlar om vikt i förhållande till kropp, kost och hälsa, och validiteten blev därmed hög. 

Vi har även analyserat artiklar som valts ut baserat på mönster hittade i vårt eget empiriska material, 

vilket stärker validiteten ytterligare.  
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Reliabiliteten är ofta ett krångligare begrepp inom diskursanalys, då människor ofta har olika 

uppfattningar om huruvida den är ett problem eller inte. Reliabilitet syftar på analysens pålitlighet. 

Den största kritiken gällande reliabilitet när det kommer till den kritiska diskursanalysen är den att 

tillvägagångssättet och resultatet är svårtolkat. För att undvika eventuell kritik för bristande 

reliabilitet i vår undersökning har vi sett till att motivera vår analys och förklara våra resultat och 

varför vi kom fram till just det vi kom fram till, samt kontinuerligt relatera till tidigare forskning. Vi 

anser även att det faktum att vi kombinerar en kvantitativ och en kvalitativ metod ökar 

reliabiliteten, då analyserna i vårt fall stärker varandra.49
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4. Resultat och analys

4.1. Kvantitativ innehållsanalys

Vi har valt att presentera resultatet och analysen för den kvantitativa innehållsanalysen i samma 

avsnitt, då undersökningens resultat är så nära kopplat till analysen. De resultat vi kommit fram till 

har vi nått utifrån de variabler vi utformade till vår kvantitativa innehållsanalys, för att se vilka 

dessa är, se bilaga 1.

Detta avsnitt är uppdelat i tre teman som framkom i just den kvantitativa innehållsanalysen. 

4.1.1. Genus, roller och utseendefokus

Ett tydligt tema som framkom i innehållsanalysen var det som baseras på genus. Vi har i tidigare 

avsnitt förklarat hur Susan Bordo beskriver den binära bild av kön som ofta presenteras.50 Vi har 

valt att koppla genus till de roller som personerna i artiklarna får anta och också till utseende. Som 

det går att se i tabell 2, var personer som får vara framträdande i texterna totalt 43% män och 52% 

kvinnor, i övriga fall framgick inte kön.

1996 förekom 76 framträdande personer i texterna, 2006 minskade antal personer till 42, och 2016 

minskade det ytterligare, till 36 personer och den procentuella könsfördelningen mellan åren går att 

se i tabell 2. 

Antal människor som förekommer i artiklarna minskar alltså successivt över åren, medan 

könsfördelningen har gått från majoritet män till majoritet kvinnor. I tabell 1 kan man dock se att 

Aftonbladet genomgående har skrivit om en majoritet kvinnor medan Expressen har gått från att 

skriva om en majoritet män 1996 för en nästan motsatt representation könen emellan 2016.
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Tabell 1: Procentuell könsfördelning av personer som får vara framträdande per tidning. 

Sammanlagt har 60 artiklar undersökts, 20 för varje årtal. 

Tabell 2: Procentuell könsfördelning av personer som får vara framträdande i samtliga artiklar per 

år. Sammanlagt har 10 artiklar undersökts per tidning och årtal.

Vi har undersökt vilka roller de framträdande personerna får anta i artiklarna. Som det går att se i 

tabell 4 är den roll som förekommer oftast i viktrelaterade artiklar expertrollen, där en person är 

med för att hen vet mycket inom ett visst område. Av alla människor som är med i artiklarna är 

majoriteten experter, där personen får uttala sig eller omnämnas som någon som yrkes- eller 

kunskapsmässigt kan mycket inom artikelns område. Den roll som är näst störst efter experter är 

privatpersoner, där personen i fråga är med som “en vanlig person”. Denna person är en människa 

läsaren ska kunna relatera till, då hen är precis som vem som helst. Personen i fråga är alltså inte 

med i roll av sitt yrke eller kunskapsområde.
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I tabell 3 kan man se hur andelen experter som förekommer ökar successivt över åren, medan 

privatpersoner istället minskar. Andel kända personer ökar från 1996 till 2006 där de utgör 33% av 

alla nämnda personer, men 2016 har kända personer helt försvunnit ur de viktrelaterade artiklarna.

Tidningarna följer varandra ganska jämnt i nämnandet av de olika rollerna, men en tydlig skillnad 

är att antal experter har ökat betydligt mer i Expressen än i Aftonbladet. Medan Expressen har ökat 

antal experter har de samtidigt minskat antal privatpersoner, något som inte syns lika tydligt i 

Aftonbladet.

Tabell 3:Procentuell fördelning mellan förekommande roller i samtliga artiklar per tidning. 

Sammanlagt har 10 artiklar undersökts per tidning och årtal.

Tabell 4: Procentuell fördelning mellan förekommande roller i samtliga artiklar per år. Sammanlagt 

har 60 artiklar undersökts, 20 för varje årtal.

För att få en bild av representationen på de olika rollerna ur ett genusperspektiv valde vi att fortsätta 

undersöka de tre rollerna som förekom oftast, det vill säga känd person, privatperson och expert. I 

tabell 6 går det att se att fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn för alla år 
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sammanlagt när det kommer till experter och kända. Den tydliga skillnaden i könsfördelningen 

ligger på privatpersoner, där det är en stor majoritet kvinnor. 

Expertrollen har ser olika ut för de olika årtalen, då det 1996 är en tydlig majoritet manliga experter, 

till att 2006 vara lika många män som kvinnor och 2016 en majoritet kvinnor. Man kan i tabell 5 se 

att detta är extra tydligt i Expressen, som har större andel manliga experter än kvinnliga under alla 

år och genomgående större andel män överhuvudtaget än Aftonbladet. Skillnaden mellan män och 

kvinnor minskar dock även i Expressen.

När det gäller privatpersoner syns däremot ingen sådan förändring. Istället är det genomgående 

större andel kvinnor som förekommer i roll av privatperson vilket går att se i tabell 6. 

Tabell 5: Procentuell könsfördelning mellan rollerna beräknat på samtliga gånger rollerna nämns, 

per tidning och år. Sammanlagt har 10 artiklar undersökts per tidning och årtal.

Tabell 6: Procentuell könsfördelning mellan rollerna, per år. Sammanlagt har 60 artiklar 

undersökts, 20 för varje årtal.
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I tabell 7 går det att se att utseende nämns i 57% av alla viktrelaterade artiklar, samt att utseende i 

samband med vikt successivt har minskat över åren.

Tabell 7: Procentuell förekomst av de tre variablerna utseende, kost och träning i samtliga artiklar 

per år. Sammanlagt har 60 artiklar undersökts, 20 för varje årtal.

I teoridelen presenterade vi genusteorier där den klassiska bilden är att män ska vara aktiva och 

kvinnor passiva och män ofta får ta plats i form av handlingar och intellekt, men kvinnor i form av 

sin kropp och sitt utseende.51 Att det skrivs om fler kvinnor 2016 i relation till vikt än 1996 spär på 

just denna klassiska bild av könsrollerna och reproducerar dessa snedvridna normer.

När det gäller de roller män och kvinnor får i de olika artiklarna finns den tydligaste skillnaden när 

det gäller vem det skrivs om i egenskap av privatperson. I 83% av fallen då en privatperson 

omnämns är denna en kvinna. Personifiering som en metod inom medielogiken beskrev Charlotte 

Nygren handla om att en människa får visas istället för en sakfråga. Hon menar också att detta ofta 

används för bantningsreportage.52 Att kvinnor får anta rollen som privatperson tyder på att kvinnor 

oftare personifieras och detta kan också späda på de snedvridna normerna som finns angående 

kvinnors objektsroll. Något som också går att se är att antalet privatpersoner som omnämns i 

artiklarna minskar genom åren. Detta går att koppla till att nämnandet av utseende som presenteras i 

tabell 7 också har minskat. Det verkar som att typen av artiklar där en person får visa ett resultat 

gällande hur personens kropp ser ut har minskat. 
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Privatpersonerna i artiklarna tycks ha fått ge mer utrymme för experter. Gällande könsfördelningen 

på denna roll kan man se en skillnad genom åren. År 1996 var det tydligt att främst män fick ta 

expertrollen då hela 70% var män. År 2016 var det istället bara 37% män. Vi kunde alltså likt 

Brendan Gough också se hur det idag anses typiskt feminint att banta, samt att kvinnor oftast får 

anta en expertroll för ämnet.53 Skillnaden mellan 1996 och 2016 tyder på en högre medvetenhet om 

jämställdhet från tidningarna, däremot visar det också att det numer blir mer en kvinnofråga att 

banta. Vikt ser vi i våra siffror främst handlar om viktnedgång, och att kvinnor är de som både tycks 

ska gå ner i vikt samt är experter på hur man gör för att gå ned i vikt, leder till att ämnet blir 

relaterat till kvinnor, vilket igen kan späda på snedvridna roller om den objektifierade kvinnan.

4.1.2. Vikt och träning

Gällande temat för vikt och träning kunde vi se flera intressanta samband i framställningen av vikt 

och även valensen i hur förändringar i vikt beskrivs. När vikt nämns i artiklarna finns det en tydlig 

skillnad mellan uppgång och nedgång, vilket går att se i tabell 8. Viktnedgång nämns självständigt i 

nästan hälften av fallen, medan uppgång bara nämns ensamt i 8% av fallen. Det går också gällande 

detta att de en tydlig skillnad i tid. Viktuppgång går från att 1996 nämnas självständigt i ungefär en 

femtedel av fallen, till att inte förekomma en enda gång 2016, då nämns viktuppgång enbart i 

förhållande till viktnedgång. Viktnedgång däremot ökar från att 1996 nämnas ensamt i ungefär en 

tredjedel av fallen till att 2006 och 2016 nämnas ensamt i runt hälften av fallen.

Tabell 8: Procentuell fördelning av hur vikt omnämns i samtliga artiklar, per år.  Sammanlagt har 

60 artiklar undersökts, 20 för varje årtal.
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Viktuppgång nämns sammanlagt 29 gånger, både självständigt och tillsammans med viktnedgång. I 

tabell 9 går det att se den procentuella fördelningen av valensen. Det är tydligt att viktuppgång 

främst omnämns negativt. När det gäller åren emellan kan man se en förändring där viktökning gått 

från att 1996 inte skrivas positivt om en enda gång, till att 2006 skrivas om positivt i en liten 

procentuell andel och fortsätta öka till 2016. Tidningarna emellan tenderar Aftonbladet att skriva 

aningen mer positivt om viktuppgång än Expressen gör.

Tabell 9: Procentuell fördelning av valens på viktuppgång i samtliga artiklar, per år. Sammanlagt 

har 60 artiklar undersökts, 20 för varje årtal.

Viktnedgång nämns 52 gånger vilket är betydligt oftare än viktuppgång som nämns 29 gånger. 

Fördelningen av valensen går att se i tabell 10. 1996 och 2006 nämndes viktnedgång som något 

negativt ungefär lika ofta, men 2016 nämndes viktnedgång inte som negativt en enda gång. Andel 

texter som skriver om viktnedgång som något positivt ökar istället successivt genom alla våra 

undersökta år. I tabell 7 kan man se att träning nämns i 55% av alla viktrelaterade artiklar och att 

skrivandet om träning i samband med vikt successivt har ökat över åren.

Tabell 10: Procentuell fördelning av valens på viktnedgång i samtliga artiklar, per år. Sammanlagt 

har 60 artiklar undersökts, 20 för varje årtal.
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Det finns alltså många tydliga mönster i hur vikt omnämns i de artiklar vi har undersökt. En första 

tydlig skillnad är att det skrivs enskilt om viktnedgång i större utsträckning än viktuppgång och ofta 

nämns båda dessa förändringar i samband med varandra. En neutral beskrivning av vikt finns bara i 

ett fåtal artiklar.

Intressant i samband med detta blir med vilken valens vikten beskrivs. I kodningsarbetet har vi 

fokuserat mycket på om förändringen i vikt är önskvärd. Om viktuppgång eller viktnedgång 

beskrivs som önskvärd kodas det positivt, och om det beskrivs som något inte önskvärt kodas 

valensen negativt. Som går att se till tabell 9 och 10 så beskrivs viktnedgång positivt och 

viktuppgång negativt i stor utsträckning. Vi kopplar detta till hur Michael Gard och Jan Wright 

beskriver att värden och tankar om kroppen inte är universella utan skapas av en kontext.54 En smal 

kropp är något som enligt våra resultat får hög status i dagens samhälle och den smala kroppen är 

den som är eftersträvansvärd, detta visas både i det resultat vi fått, men resultatet visar också att 

tidningarna reproducerar dessa normer. Att gå ner i vikt tycks få ett positivt värde i sig självt.  

Ett annat mönster vi märkte var att omnämnandet av träning, kost och dieter i relation till vikt ökade 

under de tjugo år vi undersökt, men att omnämnande av utseende har minskat. Att vikt så ofta 

nämns i former av förändring och då särskilt med en positiv valens för viktnedgång tror vi kan 

kopplas till Gard och Wrights teori om att kroppen kan ses som ett projekt.55 Det tycks presenteras 

verktyg för att nå ett resultat oftare än att själva resultatet visas. Vi tänker att det för alla människor 

alltid finns något på kroppen som inte lever upp till idealet, och att verktygen för att nå idealet har 

blivit allt viktigare. Detta kan även kopplas till den ökade representationen av experter och den 

minskade representationen av privatpersoner över åren. Experter ger ofta verktyg för viktnedgång 

medan privatpersoner får representera ett resultat. 

4.1.3. Kost, dieter och medielogik

I samband med vikt nämns ofta både kost och dieter. Ett tydligt mönster vi upptäckte i vårt resultat 

var att det har ökat. Trots att vikt skrivs om i alla våra artiklar, och alltså är med lika mycket varje 

år, benämns dieter inte i alls lika stor utsträckning 1996 som det gör 2016. Kost nämns i de flesta 
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artiklar redan 1996, men ökar även det. Ett mönster som syns i samband med ökningen av kost och 

dieter är en ökning i användandet av experter. Det detta samband visar på är att tidningarna i större 

utsträckning 2016 har med experter som ger kostråd och förespråkar olika dieter.

En annan sak som är tydlig i det sambandet är att medan det i Expressen 2016 förekommer flera 

artiklar där experter förespråkar 5:2-metoden, i Aftonbladet förekommer flera artiklar där experter 

förespråkar AB0-metoden.

Detta visar på den medielogik Nygren beskriver.56 De dieter som förekommer i artiklarna vi 

undersökt är tydligt uppdelade mellan Expressen och Aftonbladet, allt tydligare för varje undersökt 

år. Expressen förespråkar 2016 5:2-metoden och nämner inte AB0-metoden i någon av våra 

undersökta artiklar, medan det är den mest förekommande dieten i Aftonbladet samma år. Detta 

tyder på att tidningarna med olika metoder vill nå ut till så många läsare som möjligt. För att göra 

det behöver de ha något deras konkurrenter inte har, vilket i detta fall innebär att Expressen skriver 

om 5:2-metoden och Aftonbladet om AB0-metoden. På så sätt erbjuder de olika saker och klarar sig 

båda två på marknaden.57

Totalt nämns dieter i 33% av samtliga artiklar, men som man kan se i tabell 11 har det alltså 

successivt ökat över åren. I tabell 12 kan man se att 1996 nämndes främst kosttillskott i Expressen 

och Viktväktarna i Aftonbladet. 2006 nämndes främst GI som i Expressen var den enda nämnda 

dieten. 2016 nämndes i majoriteten av fallen flera dieter och inte bara en, något som inte förekom i 

någon av artiklarna från 1996 eller 2006. Den enskilda diet som nämns flest gånger är 5:2, 

framförallt i Expressen. Den medielogik som gör att tidningarna delar upp dieter mellan sig, verkar 

alltså ha funnits varje år, inte bara 2016.
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Tabell 11: Andel artiklar dieter nämns i, per år. Sammanlagt har 60 artiklar undersökts, 20 för 

varje årtal.

Tabell 12: Procentuell fördelning mellan olika dieter beräknat på samtliga gånger dieter nämns, 

per tidning och år.

Ett annat mönster vi kan se är kopplingen mellan kostomnämnande och kön på privatperson. Som 

vi presenterar i tabell 7 nämns kost i 90% av alla viktrelaterade artiklar, och nämnandet av kost har 

ökat successivt över åren. En annan variabel som visar på stora skillnader är den där vi jämför kön 

och roll, där resultatet visar att 83% av alla privatpersoner som förekommer är kvinnor. Dessa två 

resultat visar tillsammans ett mönster, då det i artiklarna är kvinnor som i allra största grad 

uppmanas att gå ner i vikt. De privatpersoner som förekommer är till största del antingen personer 

som har gått ner i vikt eller som vill gå ner i vikt, och dessa är alltså i 83% av fallen kvinnor. Dessa 

två resultat gör att det mönster Bordo nämner syns, alltså att den kvinnliga kroppen visas i samband 

29



med kost och dieter i medier betydligt oftare än den manliga. En stor del av våra valda artiklar 

handlar om just kvinnor som genom en förändrad kost vill gå ner i vikt.58

Rich och Evans driver tesen att det inte alltid finns vetenskapliga bevis för det som presenteras, 

fastän det presenteras som en sanning, och det märkte vi även i vårt material om än på ett 

annorlunda sätt.59 Det presenteras olika dieter som förslag på hur en människa ska nå den 

eftersträvansvärda viktnedgången och man kan se en tydlig skillnad på vilka dieter som presenteras 

för vilka år. Beroende på vilken diet som är trendig eller vilka nya forskningsrön som dykt upp så 

presenteras olika tips som sanningar. Det tidningarna framställer som sann fakta byts således ut 

olika år och det blir svårt att se att det egentligen finns någon objektiv sanning, eftersom tidningarna 

själva inte är konsekventa.

Det dessa resultat tillsammans visar på, är att tidningarna gått från att främst skriva om 

privatpersoner som vill gå ner, eller har gått ner i vikt, till att främst använda sig av experter som 

med en viss diet uppmanar sina läsare till att gå ner i vikt.

4.2. Kritisk diskursanalys

4.2.1. Den bantande kvinnan som vill leva upp till det smala idealet

Ett mönster vi såg i vår kvantitativa analys var att det främst är kvinnor som får framkomma i 

artiklar om vikt. Vi valde därför att utföra vår kritiska diskursanalys på artiklar där kvinnor syns, för 

att få ett representativt material. Och precis som Brendan Gough kommer fram till i sin 

undersökning Real men don’t diet framställs bantning som något feminint där kvinnor är “experter” 

och män ovetande.60

En artikel där detta blir tydligt är Britt-Inger: Jag kan inte förstå att jag såg ut så där61, ett klassiskt 

personporträtt om en kvinna som gått ned i vikt med en särskild metod. I artikeln ser vi “vikt” som 

en nodalpunkt, utifrån vilken flytande signifikanter som “smal” och “kilon” får en fast betydelse i 
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artikelns diskurs. Smal är någonting bra och kilon är någonting man ska akta sig för. Britt-Ingers 

matsituation presenteras som ett tydligt problem i hur hon äter, som leder till den i artikelns diskurs 

mycket negativa aspekten viktuppgång. Maten beskrivs som den enda anledningen till Britt-Ingers 

viktuppgång när det i själva verket skulle kunna bero på många och komplicerade anledningar. Och 

viktuppgången ses som någonting negativt, utan en egentlig anledning. Denna förenklade syn på 

vikt reproducerar normer om den smala kroppens högre värde i samhället, precis som Polivy och 

Herman konstaterar i sin vetenskapliga artikel Causes of Eating Disorders.62 Och i detta fall är det 

just den kvinnliga kroppen som är i fokus, och utseende tar en stor roll i texten. 

Efter sin viktnedgång får Britt-Inger visa sitt nya jag för grannar och vänner. Tecken som 

“förvandling” och “skitsnygg” används för att beskriva Britt-Inger efter viktnedgången. Citatet  

“Tidigare år har jag hasat dit i en herrskjorta och försökt gömma mig. I år kom jag i en tajt urringad 

topp.” visar tydligt på de normer för genus som finns i vårt samhälle där kvinnors kroppar ständigt 

är i fokus, som Bordo beskriver på i sin bok Unbearable Weight.63 Britt-Inger ska som kvinna 

försöka uppnå att få den normativt snygga smala kroppen och när hennes viktnedgång beskrivs i en 

sådan positiv bemärkelse i relation till hennes utseende utan att nämna hälsa reproduceras dessa 

normer. Det är också intressant hur Britt-Inger tidigare har försökt gömma sig i en “herrskjorta” och 

nu kan komma i en “tajt urringad topp”. När Britt-Inger vägde mer framställs hon som mindre 

normativt kvinnlig och efter viktnedgången har hon en mer normativ kvinnlig kropp att visa upp. 

Artikeln avslutas med att Britt-Inger tittar på en gammal bild av sig själv och lovar att hon aldrig 

ska bli “tjock” igen. Detta fortsätter signalera att utseendet genom viktnedgång förbättras och 

fortsätter reproducera normer om den smala kroppen som den mest värdefulla och kvinnliga.  

Dessa mönster var inte exklusiva för artikeln om Britt-Inger, i flera av våra undersökta artiklar är 

den smala kvinnokroppen i fokus. En annan artikel är Eva blev 74 kilo lättare. Genomarbetad 

bantarbibel som passar alla64, ett klassiskt personporträtt om en person som gått ned i vikt. I den 

texten anser vi att “vikt” är en nodalpunkt som övriga tecken får betydelse utifrån. Eva, som 

artikeln handlar om har gått ner i vikt och ord som “lättare” och “banta” är flytande signifikanter 

som i förhållande till nodalpunkten får en fast betydelse. Genom att viktnedgång beskrivs som 
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något som enbart haft en positiv inverkan på Evas liv blir “lättare” och “banta” moment i artikelns 

diskurs, där den fasta betydelsen är positiv. Precis som i den föregående artikeln är det alltså en 

kvinna som bantar och den smala kvinnokroppen som framställs som det positiva och 

eftersträvansvärda.

Artikeln Gunilla har bantat bort 31 smörpaket. "Den största vinsten hittills är att jag orkar mer"65 

är ännu en artikel som reproducerar genusnormer. Gunilla som ska gå ner i vikt och förändra sin 

kropp är en kvinna, vilket åter igen reproducerar normen att det är kvinnor som ska förändra sina 

kroppar, gå ner i vikt och fokusera på sitt utseende. Intressant i denna artikel är att även Gunillas 

bantningscoach är en kvinna, vilket visar på det Gough skriver, det vill säga att det i samband med 

vikt och bantning är kvinnor som gestaltas och att de är experterna när det gäller bantning.66

Det förekommer dock även en man i artikeln, då i form av en expert. “Expressen och GI-experten 

Fredrik Paulún bestämmer sig för att hjälpa henne”, vilket visar på de könsroller som finns i 

samhället som helhet, där kvinnan är det svagare könet. Även fast det just inom bantning finns en 

påstådd majoritet kvinnor, råder fortfarande könsmaktsordningen och i detta fall kliver Fredrik 

Paulún som är en man in och hjälper Gunilla som är en kvinna. Detta går i linje med de 

genusnormer som Bordo beskriver, där kvinnan är passiv och behöver hjälp av det starkare könet, 

det vill säga mannen.67 Även fast kvinnan i den typen av artiklar kan ses som aktiv, då hon aktivt 

försöker förändra sin kropp, är hon ändå i en passiv roll då hennes kropp hamnar i fokus och 

beskrivs som ett objekt som borde förändras. Experten i den här typen av artiklar tar istället tydligt 

rollen som aktiv, då det är dennes tankar som är i fokus gällande hur kvinnan ska agera. Trots att 

hennes handlingar kan ses som aktiva, finns det alltså ett mönster där det är en expert som ligger till 

grund för hur hon ska agera och på så sätt är kvinnan alltså delvis passiv.

De tre artiklarna som beskrivits hittills påminner alla om varandra, men det finns andra exempel där 

könsroller och genusnormer reproduceras på ett något annorlunda sätt. 
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I artikeln Nicole Richie svälter ihjäl sig68 beskrivs Nicole Richie utifrån sin vikt, och vi ser “vikt” 

som en nodalpunkt. Kring vikt får “smal”, “frisk” och “sund” sin betydelse och går från element till 

moment i diskursen. Här finns på den andra dimensionen i analysen också en viss intertextualitet 

eftersom författarna av artikeln inte själva har intervjuat någon, de har skrivit om artikeln utifrån 

utländska medier, vilket kan påverka diskursen. 

Då det är Nicole Richies vikt som diskuteras och Nicole Richie som beskrivs som smal, blir hennes 

vikt definitionen av smal i den rådande diskursen, det är hennes kropp och vikt som ger momentet 

sin fasta betydelse. Frisk och sund blir istället det motsatta, Nicole Richies nuvarande kropp skildrar 

det som är sjukt och osunt, medan hon före sitt viktras beskrivs som frisk och sund. Även fast 

normen om den smala kroppen som den eftersträvansvärda här utmanas genom att Nicole Richies 

smala kropp istället beskrivs som en hälsofara och något oönskat, finns det en problematik. Även 

fast viktnedgång beskrivs som negativt, kretsar fortfarande hela artikeln kring en kvinnas utseende 

och kropp. “Revbenen sticker ut, brösten är nästan utplånade och biknitrosan hålls knappt uppe av 

höftbenet” är en mening som tydligt står för de mönster som finns i samhället där kvinnokroppen 

ständigt objektifieras. Utan att Nicole Richie själv säger något om sin kropp eller vikt beskrivs 

hennes kropp utförligt av en utomstående.

Det är inte den enda normen inom genus som reproduceras i artikeln. Artikeln har en tydlig diskurs 

där kvinnan är det passiva och svaga könet medan mannen är stark och aktiv. I artikeln 

framkommer två män, hennes föredetta pojkvän och hennes pappa. “För sex veckor sedan trädde 

Nicoles pappa, popstjärnan Lionel Richie, fram och förklarade att läget var under kontroll.” Istället 

för att låta Nicole Richie föra sin egen talan kliver alltså en man in för att säga att läget är under 

kontroll. Detta förstärker de idéer som finns i samhället om att kvinnor är passiva och män aktiva. 

Medan Nicole Richie definieras utifrån sitt utseende definieras hennes pappa utifrån sitt intellekt 

och sina handlingar, vilket reproducerar den norm Bordo beskriver.69 Även Nicole Richies föredetta 

pojkvän Adam Goldstein får en betydande roll i artikeln, då uppbrottet med honom ges som 

bakomliggande faktor till viktnedgången. Återigen ges alltså en man en betydande roll i en kvinnas 

liv, medan kvinnan själv inte har något att säga till om. Artikeln reproducerar den rådande 

genusnorm som finns där det manliga könet är det som definieras utifrån sitt intellekt och sina 

handlingar medan det kvinnliga könet är passivt och fokus läggs på hennes kropp. 
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Det beskrivna viktraset och Nicole Richies smala kropp kan som Polivy och Herman beskriver 

också enkelt bli en trigger för personer som redan har eller riskerar att få en ätstörning. Då det är 

främst kvinnokroppen som får synas när det kommer till viktnedgång och utseende blir det likadant 

här och eventuella triggers riktas således till just kvinnor, precis som Bordo skriver.70

4.2.2. Kroppen som ett mer eller mindre lyckat projekt

Vi kunde i vårt kvantitativa resultat se hur det oftast skrivs om vikt i termer av förändring. Precis 

som Michael Gard och Jan Wright beskriver, tycks kroppen ses som varje människas enskilda 

projekt, något man investerar i och som kan ge utbyten i olika aspekter av livet. I vårt kvantitativa 

resultat kunde vi också se hur viktnedgång oftast beskrivs önskvärt och positivt.71 Många av 

artiklarna i vårt material handlar om hur man ska lyckas med viktnedgång och ger konkreta tips för 

hur olika individer ska klara av detta. Att gå ner i vikt blir ett projekt där kroppen, synlig för alla, 

blir beviset för hur väl man har lyckats. 

I artikeln Eva blev 74 kilo lättare. Genomarbetad bantarbibel som passar alla72 får en kvinna visa 

sin framgångsrika viktnedgång. Här kan ordet “vikt” ses som en nodalpunkt som andra tecken får 

sin betydelse i relation till. Artikeln handlar om Eva som nu har lyckats med att gå ned i vikt, men 

den beskriver också hur Evas vikt under åren gått både upp och ned. Viktuppgången får hela tiden 

en negativ beskrivning och kopplas även tydligt till tecken om ätande och mat. “Eva råkade ut för 

det vanliga och farliga tillstånd som ofta följer av jojobantning - vikten ökar ännu mer än man 

bantat bort”, är en mening i artikeln som ger en bild av den negativa betydelsen viktuppgång ges 

och sedan fortsätter artikeln med en beskrivning av vilken typ av ätande som lett till Evas övervikt. 

Här går det tydligt att se hur Evas kropp blir som ett projekt. Hon har under åren genom 

viktuppgång misslyckats med att sköta detta projekt, men har nu lyckats och då blivit både gladare 

och friskare. Genom att lyckas med sitt projekt har hon som Gard och Wright beskriver kunnat få 

värden i livet i utbyte.73
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Liknande mönster som dessa kan ses i flera av de artiklar vi har analyserat. Artiklarna Britt-Inger: 

Jag kan inte förstå att jag såg ut så där74 och Gunilla har bantat bort 31 smörpaket. "Den största 

vinsten hittills är att jag orkar mer" 75 är båda också personporträtt där kvinnor har lyckats med 

viktnedgång. I artikeln om Britt-Inger, blir tecken om mat och ätande särskilt intressanta då det 

presenteras ett tydligt problem i hur Britt-Inger äter. Ätandet ses som orsaken vill viktuppgången. 

Vi tycker att det är intressant hur maten görs till den enda anledningen till Britt-Ingers viktuppgång 

när det i själva verket skulle kunna bero på många och komplicerade anledningar, och även att 

viktuppgången utan någon riktig uttalad anledning ses som någonting negativt. Även i artikeln om 

Gunilla reproduceras normerna om vikt och kropp som finns i vårt samhälle, det vill säga att den 

smala kroppen är den kropp man bör eftersträva samt att övervikt automatiskt är en hälsofara. Hela 

artikeln kretsar kring bantning och viktnedgång, och viktuppgång beskrivs som en risk, alltså något 

negativt. 

Även i artiklar som inte är personporträtt kan vi se liknande mönster. I Välj rätt metod för dig - och 

rasa i vikt76 reproduceras också normen kring den smala, eftersträvansvärda kroppen och 

viktuppgång som något negativt, bland annat i meningen “de måste kombineras 

livsstilsförändringar, annars går man upp i vikt igen”. Det artikeln säger är alltså att man måste göra 

livsstilsförändringar för att inte riskera att gå upp i vikt, och de normer som finns i samhället där 

övervikt ses som något negativt reproduceras. Det handlar också om att lägga ansvaret för vikten på 

alla enskilda individer, och att alla ska hitta den metod som fungerar för just dem för att lyckas 

sköta det kroppsliga projektet. Precis som Helena Sandberg skriver,  reproducerar den förenklade 

synen på vikt som framställs i medier normer om den smala kroppens högre värde i samhället och 

även att övervikt både i sig självt och i relation till annat är någonting dåligt, där den som är 

överviktig får skylla sig själv för problemet.77

Ordet “tjock” är en flytande signifikant som i flera artiklar blir intressant. I artikeln om Eva beskrivs 

hur hon under sin uppväxt blev kallad för tjock och den meningen följs av: “Dans och killar var 

inget för mig” vilket antyder att tjockhet begränsar en människa i dess vardag. Precis som Gard och 
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Wright argumenterar för, kan vi också se hur övervikt blir begränsande för en människa och att 

synen på kroppen som ett projekt kan leda till en stigmatisering för kroppar som bryter mot den 

smala normen.78 När Eva inte skötte projektet med kroppen så hindrade det henne från att gå på 

dans och träffa killar. I artikeln Maxa din fettförbränning utan att banta79 säger experten Fredrik 

Paulún “Vi lever så här för att inte bli tjocka”. Ordet tjock får en negativ betydelse i även den 

diskursen. Vi tycker dessutom att det är intressant att just ordet tjock och inte överviktig används i 

sammanhanget. Det antyds att det är dåligt att vara tjock, men det står ingenting om ohälsa, 

utseende eller någon annan orsak till varför tjockheten är dålig. Likt det Emma Rich och John 

Evans argumenterar för i sin forskning så märker vi hur tjockhet och övervikt genom 

framställningen i dessa artiklar får en inneboende negativ klang och undermedvetet kopplas till 

ohälsa, sjukdomar och ett normbrytande utseende på grund av den syn vi har på kroppen i 

samhället.80 Diskursen både reproducerar dessa normer och ger ett bevis på att de finns. Precis som 

Fairclough beskriver påverkar och påverkas diskursen av samhället.

Även om vi hittat många artiklar där mönster följs och normer reproduceras har vi också vid 

enstaka tillfällen hittat sådana som utmanar normer. I artikeln "Hemligheten är att någon lyssnar"81 

från Aftonbladet 1996 finns en diskurs som sticker ut från de mönster vi hittat i den kvantitativa 

analysen. Texten handlar om om en kvinna som jobbar för att förbättra kvinnors självkänsla. I 

texten anser vi att “kroppen” är en nodalpunkt. De flytande signifikanter som får betydelse utifrån 

den nodalpunkten är bland annat “duger”, “vacker”, och “njuta”. Det finns inget tecken för 

viktnedgång som får ett positivt värde i denna text, något som avviker från de mönster vi tidigare 

hittat. I den här texten får de flytande signifikanter vi nämnt en betydelse i bemärkelsen att alla 

kvinnors kroppar duger som de är, är vackra utan förändring och att kvinnor ska kunna njuta för sin 

egen skull. Detta utmanar tanken om kroppen som ett projekt, eftersom det handlar om att vara nöjd 

med det som finns och inte behöva förändras. Tecknet “Hjälp” är en flytande signifikant som också 

är intressant. I många artiklar om vikt får ordet sin betydelse för att någon får hjälp att gå ned i vikt 

och hjälp att lyckas med att få en mer normativ kropp. I denna artikel får ordet betydelse i att någon 

får hjälp att inse att den inte behöver gå ner i vikt. 
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Vi kan alltså se hur kroppen i flera artiklar beskrivs likt ett projekt där varje enskild människa ska 

kämpa för att få kroppen att passa in i den sociala och kulturella kontext som i samhället anses 

värdefull. Baserat på tidigare forskning och vårt eget resultat kan vi se hur den smala kroppen är 

normativ och den som människor förväntas vilja uppnå. Detta kan leda till en stigmatisering av 

kroppar som inte passar in i normen och en mentalitet där människor får skylla sig själva när de inte 

passar in och hur det begränsar deras liv. I vissa fall kan dessa normer utmanas, men som det går att 

se i det kvantitativa resultatet är det inte något som händer ofta.

4.2.3. Kostråd och experters verktyg för viktnedgång

Ett av de tydligaste mönstren vi upptäckte i vår kvantitativa analys var viktnedgång som något 

positivt och önskvärt samt övervikt som något negativt, vilket går hand i hand med den smala, 

eftersträvansvärda kroppen. Detta syns bland annat genom bantningsreportage, kostråd och diettips. 

Därför blev detta ett mönster som även syns i vårt kvalitativa urval.

Ett sätt att framföra diettips och kostråd är genom personporträtt och bantningsreportage, som  

Gunilla har bantat bort 31 smörpaket82, Eva blev 74 kilo lättare83. Genomarbetad bantarbibel som 

passar alla och Britt-Inger: Jag kan inte förstå att jag såg ut så där84 som vi presenterat tidigare. 

Gemensamt för dessa tre artiklar är att samtliga använder sig av personifiering, en teknik inom 

medielogik som Nygren beskriver.85 Genom att visa Britt-Inger, Eva och Gunilla som 

framgångsrika och lyckade kan läsaren identifiera sig med dem. Istället för att beskriva en diet låter 

tidningarna dessa kvinnor visa hur framgångsrik den är. Något som enligt Nygren är vanligt inom 

just bantningsreportage, vilket bekräftas av de texter vi analyserat. Exempelvis i Gunilla har bantat 

bort 31 smörpaket86 behöver tidningen inte beskriva GI-metoden i sig och skriva hur framgångsrik 

den är. Istället låter de alltså Gunilla visa genom personifiering vilka resultat man kan nå med GI-

metoden.

37

82 Victoria Enqvist, Gunilla har bantat bort 31 smörpaket. "Den största vinsten hittills är att jag orkar mer", 
Expressen, 2006-01-08.
83 Bengt Michanek, Eva blev 74 kilo lättare. Genomarbetad bantarbibel som passar alla, Aftonbladet, 
1996-01-01.
84 Britt-Inger: Jag kan inte förstå att jag såg ut så där, Aftonbladet, 2006-01-10.
85 Charlotte Nygren, Mat och media: En bok med analys av Women’s Health Initiative i svensk massmedia, 
Insitutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet, 2015. s. 39.
86 Victoria Enqvist, Gunilla har bantat bort 31 smörpaket. "Den största vinsten hittills är att jag orkar mer", 
Expressen, 2006-01-08.



Det är dock inte enbart genom personifiering tidningarna presenterar dieter och kostråd. Ett annat 

vanligt tillvägagångssätt vi upptäckte i vår kvantitativa analys, är användningen av experter, där de 

låter en expert presentera en viss diet eller ett visst kostråd för att få den att framstå som trovärdig.

Ett exempel på det är Nystarta med 5:2-metoden87 som presenterar just 5:2-metoden, en diet där 

man äter “som vanligt” fem dagar i veckan och fastar två dagar i veckan. Det är den diet som 

förekom allra flest gånger i vår kvantitativa innehållsanalys. Just därför valde vi att analysera den 

här artikeln, då det är representativt för vårt kvantitativa resultat. 

I artikeln ser vi tecknet “5:2” som en nodalpunkt, då det är kring den dieten artikeln kretsar, och 

utan 5:2 hade det andra som skrivs inte haft något att knyta an till. Artikeln presenterar 5:2 som en 

metod att gå ner i vikt, och för att nå resultat räknas kalorier. Därför blir både “vikt” och “kalorier” 

moment i vår analys, då de i den rådande diskursen fått en fast betydelse som kopplas till just 5:2. 

Även orden “hälsa”, “nyttig” och “nystart” blir moment, då orden får betydelse i förhållande till 

nodalpunkten 5:2. Det som förmedlas i artikeln är att man får förbättrad hälsa genom att följa 5:2-

metoden, och läsaren uppmanas att efter julhelgen göra en nystart. I meningen “Ändå får du minst 

lika fina resultat på vikten och hälsan som om du bantar på klassiskt varje dagvis” antyder artikeln 

att 5:2-metoden garanterar bättre hälsa och en viktminskning, precis som när man bantar varje dag, 

samt att vikt och hälsa går hand i hand. Allt detta presenteras i artikeln av en legitimerad dietist som 

alltså blir expert inom ämnet. På så vis framstår det som skrivs som en sanning, precis som Rich 

och Evans menar att mycket information om vikt gör, trots att det bara är en diet i mängden och 

olika forskning säger olika saker.88

Användandet av experter framkommer även när det inte handlar om en viss diet, utan istället om 

allmänna kostråd. I Maxa din fettförbränning utan att banta89 är det Fredrik Paulún och i viss del 

hans fru Helena som i och med ett släpp av en bok om fettförbränning får ge sina tips för 

viktnedgång.  “Fettförbränning”, ser vi som nodalpunkt i den artikeln och “mat” och “kalori” ser vi 

som viktiga flytande signifikanter, eftersom de får sin betydelse i relation till nodalpunkten 

“fettförbränning”. Artikeln handlar om vilken mat Fredrik Paulún menar att man ska äta för att öka 

sin fettförbränning och gå ned i vikt. Viktnedgång blir här åter ett moment som får en positiv 

betydelse i diskursen. Något som är intressant i denna text är att man beskrivs ska kunna gå ned i 
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vikt utan att “banta”. Tecknet “banta” får i denna diskurs en negativ klang, till skillnad från många 

andra av de artiklar vi analyserat, där bantning är något positivt och ett verktyg för att gå ner i vikt. 

Även fast den grundläggande betydelsen i artiklarna är hur man ska gå ned i vikt utan att behöva 

vara hungrig får “banta” helt olika betydelser. 

Vi anser att även “forskning” är en nodalpunkt i denna artikel. Utifrån tecknet definieras hur maten 

ska kunna öka fettförbränningen. Bland annat får “antioxidanter” och “glutenfri mat” en betydelse 

utifrån nodalpunkten forskning. Forskning är ett intressant tecken i diskursen om vikt. Ofta 

presenteras nya rön i artiklar om vikt. Detta är ett exempel på intertextualitet, eftersom det i artikeln 

hänvisas till den nyaste forskningen för fettförbränning, och att boken genom denna forskning kan 

visa hur man ska maxa den. Detta gör att både en vetenskaplig diskurs om processer i kroppen och 

en diskurs som handlar om det önskvärda i viktnedgång kombineras. Det som är nytt för tillfället 

tycks som i det här fallet presenteras som en sanning, precis som Rich och Evans beskriver att 

forskning inom vikt ofta gör trots att det inte finns någon objektiv sanning.90 För att stärka 

forskningen som finns och för att skapa bilden av en sanning, används alltså Paulún som expert. 

Detta kan tänkas leda till att människor antar att det de läser om den nya forskningen är sant. När ny  

forskning framkommer och tidningar skriver om detta ur ett expertperspektiv gör det enligt teorin 

Agenda setting att människor kommer reflektera över och ha dessa ämnen på sin dagordning. Olika 

dieter tycks exempelvis ha olika tidsperioder då de är på agendan, vilket visar på de trender inom 

kost som Nygren beskriver.91

I Välj rätt metod för dig - Och rasa i vikt92 ser vi “vikt” som en nodalpunkt, där det finns flera olika 

element som får en fast betydelse i diskursen och därmed blir till moment genom att de kopplas till 

nodalpunkten vikt. Artikeln listar olika metoder och dieter som kan leda till viktnedgång, och 

samtliga av dessa metoder blir då moment. ACT, Dash, bantningsläkemedel, 5:2 och LCHF blir 

således alla moment i diskursen. Men även andra ord som förekommer får sin betydelse i 

förhållande till nodalpunkten. “Sund” och “nyttig” är två tecken som är moment i artikeln, då de 

båda orden får sin betydelse i förhållande till vikt. Artikeln menar att sund kost och nyttig mat är 

den som resulterar i viktnedgång. Vilken kost och mat som är sund och nyttig växlar dock mellan de 

olika artiklarna, då både tid och tidning som sagt påverkar vilken diet som beskrivs som en sanning. 

Detta på grund av den medielogik som Nygren beskriver och som vi även upptäckte i vår 

39

90 Emma Rich & John Evans, Fat Ethics’ – The Obesity Discourse and Body Politics i Social Theory and 
health, vol 3, Palgrave MacMillan Ltd, 2005, s. 344.
91 Charlotte Nygren, Mat och media: En bok med analys av Women’s Health Initiative i svensk massmedia, 
Insitutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet, 2015. s. 216.
92 Anna Bäsén, Välj rätt metod för dig - och rasa i vikt, Expressen, 2016-01-02.



kvantitativa analys, det vill säga att tidningarna delar upp dieter mellan sig för att nå ut till fler 

läsare.93 Denna uppdelning samt användandet av personifiering är alltså två olika metoder inom 

medielogik som vi stött på. En tredje metod inom detta är det tillspetsning, något som används i 

artikeln Välj rätt metod för dig: Och rasa i vikt94. Rubriken är i detta fall en överdrift av innehållet i 

artikeln. Läsaren kommer inte automatiskt rasa i vikt genom att välja en metod, men för att få 

människor att läsa hela artikeln har författaren valt att vinkla rubriken på ett sätt som gör att läsaren 

får bilden av att hen kommer få konkreta tips och lösningar i den fortsatta läsningen, vilket är det 

människor överlag vill ha, inte minst när det gäller kost och viktnedgång.95

Den kost som beskrivs i våra utvalda artiklar är dock inte bara i form av tips och råd. Kost beskrivs 

även ur ett motsatt perspektiv, där en felaktig eller dålig kost beskrivs. I artikeln om Britt-Inger ser 

vi “vikt” som en nodalpunkt och utifrån den nodalpunkten får flytande signifikanter som “smal” 

och “kilon” en fast betydelse i artikelns diskurs. Smal är någonting bra och kilon är någonting man 

ska akta sig för. Detta kan illustreras av meningen: “De senaste åren har kilona smugit sig på Britt-

Inger Rydland, 34.” Efter detta stycke som beskriver att Britt-Inger gått upp i vikt efter att ha varit 

smal i sina tonår ges en orsak till viktuppgången. Orsaken är “mat”, som vi också anser vara en 

intressant flytande signifikant. Mat får som tecken sin betydelse i förhållande till hur den påverkar 

vikt. Britt-Ingers förhållande till mat beskrivs som “helt upp och ner”, vilket antyder att det finns ett  

rätt och fel sätt att äta. Texten fortsätter med att beskriva hur Britt-Inger åt fast hon inte var hungrig 

och hon säger: “Till slut kunde jag inte kontrollera situationen.” Det blir alltså ett exempel där kost 

beskrivs i motsats till tips och råd, och istället är det en “felaktig” kost som beskrivs. 

Även i artikeln om Eva beskrivs en felaktig kost då ord som “matmissbrukare” och “tröståt” 

används, vilket ger en negativ betydelse till ett visst sorts ätbetende i artikeln. Efter detta 

presenteras ett sätt att “äta sig smal”, med rätt sorts mat. Ordet “synda” används också för ett sätt att 

beskriva att man ibland kan bortse från den föreslagna dieten. Synda blir här en flytande signifikant 

som handlar om ätande, och att äta “fel”. Denna tappade kontroll över sitt ätande och sin kropp är 

något Bordo nämner i sin bok, då hon menar att den konstanta förekomsten av kropp, kost och 

träning i medier nästintill gör det omöjligt att ha kontroll över sin relation till detta.96
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Samtliga beskrivningar av kost och dieter som nämnts hittills har gemensamt att det är en kost som 

leder till viktminskning som är en sund kost. Det finns dock undantag. I artikeln Feta vill vara feta97 

presenteras forskning som visar att var fjärde överviktig eller fet person inte vill gå ned i vikt och 

den överviktiga Kicki berättar om hur hon inte eftersträvar viktnedgång. Diskursen utmanar således 

alltså en del av de normer vi sett tydliga mönster för i vår kvantitativa analys. Men i artikeln uttalar 

sig även en expert som säger: “Det är oroande att människor förnekar sina viktproblem.”, och 

därefter räknar upp en rad sjukdomar och hälsoproblem som ska vara kopplade till övervikt. Detta 

vänder artikeln tillbaka till mönstret i det eftersträvansvärda med viktnedgång. Övervikt kopplas 

starkt samman med ohälsa och jämförs till exempel med rökning. Det är Kicki som menar att 

överviktiga människor vet vilka risker de utsätter sig för, på samma sätt som rökande människor. Så 

även om artikeln har en annorlunda vinkel gällande vikt och bantning, reproducerar den fortfarande 

normen om den eftersträvansvärda smala kroppen och framför allt det ohälsosamma i att vara 

överviktig, ett antagande som enligt Rich och Evans forskning inte behöver vara sant.98

Även i denna artikel är det tydligt i diskursen att varje människa själv ansvarar för hur kroppen ser 

ut, att detta är ett val på samma sätt som att välja att tända en cigarett och röka.
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5. Slutsatser och diskussion

Vi har i denna uppsats genomfört en kvantitativ innehållsanalys över 60 artiklar, samt en kritisk 

diskursanalys av nio artiklar. Vi har hittat tre teman att strukturera den kvantitativa analysen med 

och ytterligare tre för den kvalitativa. Vårt syfte med uppsatsen var att se hur svenska 

kvällstidningar framställer vikt i relation till hälsa, utseende och kost. För att komma fram till detta 

syfte formulerade vi två frågeställningar: 

1. Hur framställs vikt i relation till hälsa, utseende och kost i Expressen och Aftonbladet?

2. Hur ser denna framställning i Expressen och Aftonbladet ut vid tre olika tillfällen under en 

tjugoårsperiod?

Det finns som vi har presenterat en del tidigare forskning gjord på området vi har undersökt. Vår 

undersökning visar på likheter med dessa studier, men också vissa skillnader. Många av de studier 

som är gjorda undersöker bara övervikt, medan vår undersöker vikt överlag. Det vår studie visar är 

att det i Expressen och Aftonbladet finns en tydlig koppling mellan smalhet och hälsa samt mellan 

övervikt och ohälsa, samt att viktnedgång har ett starkt positivt värde. I vårt urval kom vi över 

många artiklar som gick i samma anda som den vi nämnde i inledningen. 

Genom våra analyser upptäckte vi många intressanta mönster och har således kommit fram till flera 

slutsatser. En av de allra tydligaste är den att viktnedgång ses som något positivt. Genom att på ett 

positivt sätt skriva om olika dieter, bantning och viktnedgång samt om viktuppgång som något 

negativt reproduceras flera av samhällets rådande normer för hur kroppen bör se ut. Det skrivs 

också om kost i förhållande till vikt i 90% av alla artiklar, vilket ger ett starkt samband mellan vikt 

och ätande. Kroppen kan ses som ett projekt där en viktnedgång gör att en människa blir mer 

lyckad.Vi tror att denna syn på vikt och kropp kan leda till en stigmatisering för de kroppar som 

bryter mot normen och en mentalitet att människor som är överviktiga borde sträva efter att gå ner i 

vikt, och även får skylla sig själva om de inte klarar detta. Vi anser att detta kan skapa ett förtryck 

mot människor som inte stämmer in de normer som finns för hur man ska se ut, eller vilja se ut. Det 

ökade omnämnandet av träning tror vi också kan kopplas till bilden av att människor i västvärlden 

blir allt mer stillasittande och också väger mer, att träna mer blir en lösning på det påstådda problem 

med en kropp som bryter mot normen. Vi tycker att det är viktigt att dessa normer istället börjar 

utmanas. Det blev i vår undersökning även tydligt att tidningarna främst låter kvinnor synas när de 

skriver om viktnedgång, vilket stärker bilden av att det är kvinnor som ska bry sig om sin vikt och 
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sträva efter att se ut på ett visst sätt. Framförallt kunde vi se att kvinnor i majoritet får anta rollen 

som privatpersoner, och när det skrivs om en privatperson handlar det ofta om att visa en lyckad 

viktnedgång. Vi tror att detta kan spä på det faktum att det är främst kvinnor som drabbas av 

ätstörningar, då de kostråd och den uppmaning till viktnedgång som förekommer kan bli triggers 

och skapa en press på läsaren att följa dieterna som presenteras och gå ned i vikt. Då det i 

majoriteten av fallen är kvinnor som gestaltar en viktnedgång i artiklarna, tror vi att de läsarna som 

främst drabbas således är kvinnor. Trots att fokus tycks ha gått från utseende till hälsa och kost 

gällande viktnedång, är det fortfarande främst kvinnor det handlar om och det är fortfarande lika 

centralt att förändra sin kropp, vilket innebär att normerna kring viktnedgång och pressen på 

kvinnor att gå ner i vikt finns kvar i samma utsträckning. Det förtryck mot normbrytande kroppar 

som finns har alltså inte försvunnit utan snarare bytt skepnad, från att handla om utseende till att 

handla om att vara hälsosam. Samma smalhets som syns 1996 syns 2016, och det är fortfarande 

kvinnan som det främst skrivs om i dessa sammanhang.

De gånger det istället är män som förekommer i texten är det i majoriteten av fallen som en expert 

som framför kostråd eller dylikt. Detta reproducerar den könsmaktsordning som råder i samhället 

där mannen är överordnad kvinnan.

Könsfördelningen bland experterna visar dock på en tydlig majoritet män 1996 och en majoritet 

kvinnor 2016. Detta anser vi vara både bra och problematiskt. Vi tycker att skillnaden mellan 

årtalen tyder på en högre medvetenhet om genus från tidningarna, det är bra och viktigt att kvinnor 

får omnämnas i en kompetent roll där de har mycket kunskap och makt, då det utmanar de typiska 

normerna angående genus. Däremot tycker vi att det är ett problem att kvinnor får vara experter 

inom just detta område då det fortfarande reproducerar normer om det typiskt kvinnliga i att banta. 

Det finns artiklar som utmanar och ifrågasätter normer, men majoriteten av texterna vi läst 

reproducerar och stärker de mönster som finns. Det som framförallt blev tydligt i vår läsning och 

undersökning är att bilden av viktnedgång ser likadan ut under de årtal vi undersökte. I vårt material 

finns det lika tydliga samband mellan smalhet som det önskvärda samt övervikt som något 

ohälsosamt och icke-önskvärt 2016 som det gjorde 1996. Att skönhetsidealen och normerna för vikt 

och kropp som de framställs i dessa två tidningar ser likadana ut i nästan samtliga av våra 

undersökta artiklar ser vi som oroväckande, då det i vårt material inte visar på någon skillnad 

mellan årtalen. Könsrollerna där kvinnan objektifieras, passiviseras och förväntas bry sig om sitt 

utseende medan mannen är aktiv och förväntas lägga fokus på sitt intellekt tycks vara vara lika 

starka för samtliga av våra undersökta årtal. Vi anser att denna studie har uppdagat ett problem i hur 

det skrivs om vikt. Ett problem som kan leda till förtryck av olika grupper av människor. Det är 
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viktigt att normer om vikt istället börjar utmanas av medier så att gamla normer inte fortsätter 

reproduceras.  
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7. Bilaga 1

7.1. Kodschema & instruktioner för kodning

Variabel 1: Publikationsår 

Variabelvärden: 1996, 2006, 2016. 

Variabel 2: Tidning 

Variabelvärden: Expressen, Aftonbladet. 

Variabel 3: Kön på artikelns författare

Variabelvärden: Man, Kvinna, Båda, Annat, Framgår ej. 

I kapitlet för teori och tidigare forskning beskrev vi de tydliga maktstrukturer som finns mellan 

könen i vårt samhälle. Med denna variabel vill vi undersöka om män, kvinnor eller personer av 

något annat kön oftast skriver om denna uppsats ämnesområde och om innehållet i texterna är olika 

beroende på författarens kön. För att avgöra författarens kön använder vi oss av namnet som står 

som byline.

Variabel 4: Kön på personer som är framträdande i texterna. 

Variabelvärden: Man/män, Kvinna/kvinnor, Annat, Framgår ej.

Som vi skrev i vår teori och tidigare forskning finns det tydliga maktskillnader mellan män och 

kvinnor i samhällets grundstrukturer. Med denna variabel vill vi se om det finns något samband 

mellan innehållet i de artiklar som kodas och om en man, kvinna eller en person av ett annat kön 

representeras. Om ett pronomen som “han” eller “hon” används i texten så gör vi bedömningen av 

kön därefter, vi har också använt namnen på personerna. Artikelns framträdande personer innebär 

den eller de som direkt omnämns eller är med i artikeln. Även när en artikel är skriven av någon i 

berättande jag-form, och alltså skriver utifrån egna tankar och erfarenheter, är personen en 

framträdande person. För att vara en framträdande person ska personen i fråga antingen uttala sig, 

eller nämnas i samband med ämnena vikt, kropp, kost eller hälsa. Det vill säga de ämnen vi valt 

som huvudämne i vår analys. Om en framträdande person talar om andra utan relation till några av 

våra valda ämnen så räknas de ej med i kodningen.
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Om det finns flera framträdande personer i artikeln kodar vi bådas kön och anger i vilken ordning 

de medverkar i artikeln. Vi benämner de olika personerna med huvudperson 1, huvudperson 2 och 

så vidare. Så om en artikeln exempelvis handlar om en kvinna som gått ned i vikt med en metod av 

en man, så skulle artikeln kodas: Huvudperson 1: kvinna och Huvudperson 2: man

Variabel 5: Rollen som de framträdande personerna i artikeln antar. 

Variabelvärden: Känd person, Privatperson, Grupp, Expert, Redaktionell, Annan, Ingen.

Med denna variabel vill vi undersöka vilken “typ” av människor som framställs i artiklar som 

handlar om vikt, kropp, hälsa och kost. Får människor framkomma i rollen som privatperson, får 

någon form av expert uttala sig eller handlar artiklarna om människor i egenskap av en grupp? 

För denna variabel är det viktigt att vi förklarar exakt hur varje “roll” ska kodas. En människa 

framställs i egenskap av privatperson när den inte är en allmänt känd offentlig person, och inte är 

med i artikeln i egenskap av sitt yrke utan i egenskap av sin egen person. Ett exempel på detta kan 

vara en person som gått ned mycket i vikt och får berätta om sina erfarenheter. Rollen expert antas 

när någon får en uttalad titel och som sedan för sin talan utifrån sin expertroll. Detta handlar ofta 

om en yrkes- eller forskarroll. Exempelvis kanske en dietist eller kostvetare får uttala sig om en 

diet. Rollen som grupp är när det skrivs om ett större antal personer eller om en person får vara 

talesperson för en viss grupp, såsom “kvinnor”, “studenter”, “överviktiga” eller dylikt. En 

redaktionell roll menar vi antas om det är människor från tidningens redaktion som omnämns, 

exempelvis i artiklar då redaktionen testar något. Rollen känd person antas om någon är en allmänt 

känd offentlig person och skrivs om i den egenskapen. Om det finns flera huvudpersoner så kodar 

vi bådas roll, på liknande sätt som i variabel 5. 

Variabel 6: Diet

Variabelvärden: 5:2, LCHF, GI, AB0-metoden, Kosttillskott, Viktväktarna, DASH, ACT Ingen, 

Flera, Annan.

Eftersom vi undersöker artiklar som handlar om vikt, hälsa, kropp och kost så kan de också handla 

om olika dieter. Med denna variabel vill vi ta reda på vilka dieter som omnämns och se om det finns 

något samband mellan vilka dieter som nämns och resten av vårt material och våra variabler. 
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Om en diet omnämns vid namn i något av vårt material så räknar vi med den i kodningen. 

Variabelvärdet “kostillskott” handlar om alla sorters tabletter eller andra former av tillskott som tas 

för att gå ner i vikt, och behöver således inte benämnas med just ordet kosttillskott.

Variabel 7: Vikt- omnämnande  

Variabelvärden: Nedgång, Uppgång, Neutralt, Inget, Både uppgång och nedgång. 

Med denna variabel ämnar vi undersöka om vikt oftast benämns i termer av förändring som att gå 

upp eller ner, eller om vikt är något som beskrivs neutralt. 

Vi anser att viktnedgång nämns när “Viktnedgång”, “Bantning”, “Minska i vikt” “Gå ner i vikt”, 

“Öka fettförbränningen” eller liknande formulering förekommer i texten.

För att vi ska räkna in viktuppgång har vi tänkt på samma sätt. Om “Öka i vikt”, “Gå upp i vikt” 

“Viktökning” eller liknande uttryck där det tydligt handlar om att gå upp i vikt förekommer, har vi 

valt att räkna det som att viktuppgång nämns. En neutral beskrivning av vikt förekom när vikten 

inte talas om i egenskap av förändring. 

Variabel 8: Valens - viktuppgång 

Variabelvärden: Positivt, negativt, neutralt, båda, inte alls, övrigt. 

Med denna variabel vill vi undersöka hur viktuppgång framställs i vårt material. Framställs det som 

något negativt och oönskat eller som något önskvärt? 

Om viktuppgång beskrivs i ordalag som något dåligt, eller som något en person vill eller bör 

undvika anser vi att det beskrivs negativt. Om det beskrivs som något en person blir glad av, mår 

bättre av eller bör göra så anser vi att det beskrivs positivt. Vi lägger mycket fokus på om 

viktuppgången beskrivs som önskvärd.  En neutral beskrivning skulle vara om viktuppgång nämns 

utan värdering. Som ett exempel när viktuppgång beskrivs som något negativt är i artikeln Fem sätt 

att bli mindre, “Vad gjorde jag för fel??” “Meningen var ju att gå ner i vikt”. Trots att de inte 

ordagrant skriver att en viktökning är negativt, är det tydligt att viktökningen inte är önskvärd.

Variabel 9: Valens - viktnedgång

Variabelvärden: Positivt, negativt, neutralt, båda, inte alls, övrigt. 
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Denna variabel undersöker samma saker som variabel nummer 10, med skillnaden att den handlar 

om viktnedgång istället. 

Precis som i Variabel 8 lägger vi fokus på ifall viktnedgång framställs som önskvärd eller inte. Ett 

exempel på när vi tillskrivit variabeln Positivt är i artikeln Eva blev 74 kilo lättare där det står “Jag 

hade inte fått se mina barn växa upp om jag inte bantat.” Vi anser att det då är tydligt att hennes 

viktnedgång är något som var önskvärt och positivt.

Variabel 10: Utseende

Variabelvärden: Omnämns, omnämns inte, övrigt.  

Denna variabel ska undersöka om utseende nämns i det material som undersöks. Vi tror att utseende 

ofta är något som är kopplat till vikt, kropp, hälsa och kost. 

Om en människas kroppsliga fysiska attribut nämns i en artikel anser vi att utseende omnämns. Vi 

är inte intresserade av hårfärg, ögonfärg eller liknande typer av fysiska attribut, och den typen av 

attribut har inte heller en tendens att dyka upp i vårt material. Det vi vill undersöka är utseendet i 

relation till vikt och därför räknar vi om kroppsliga fysiska attribut omnämns. Ett exempel på detta 

är att vi räknar ordet “smal” som ett kroppsligt fysiskt attribut, även “tjock” och “fet”. Ett annat 

exempel kan vara att det skrivs om ett midjemått, vilket också kan räknas som ett kroppsligt fysiskt 

attribut. Om det däremot skrivs om övervikt, fetma eller viktnedgång anser vi att utseende inte 

nämns, då det inte handlar om hur kroppen ser ut. Det ska vara ett fysiskt attribut som är visuellt 

synbart.

Variabel 11: Kost

Variabelvärden: Omnämns, omnämns inte, övrigt. 

Detta är en variabel där vi på ett bredare sätt än den med dieter vill undersöka om det finns ett 

samband mellan omnämnandet av ätande, vad en bör äta och någon av våra andra variabler. Vi tror 

att det kommer finnas starka samband mellan ätande och kost till vikt. 

Om mat eller ätande nämns på något sätt anser vi att kost omnämns.  Ett exempel på ett gränsfall 

kan vara om ordet “banta” nämns, så anser vi att kost nämns eftersom bantning handlar om att gå 

ned i vikt genom att ändra sin kost. 
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Variabel 12: Träning och motion 

Variabelvärden: Omnämns, omnämns inte, övrigt. 

Om motion, träning, någon sport eller att röra på sig nämns i artikeln så kodar vi artikeln på 

variabelvärdet omnämns. Även träning är ett sådant ämne som vi tror kan relateras till vikt, vi vill 

därför undersöka om det i vårt material är ett ämne som ofta relateras till vikt.
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8. Bilaga 2

8.1. Analyserade artiklar

Här följer en lista på samtliga artiklar vi analyserat, länkade till Mediearkivet Retriever.

1. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601041231465&serviceId=2

2. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601051231585&serviceId=2

3. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601071231793&serviceId=2

4. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601091231891&serviceId=2

5. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601021231312&serviceId=2

6. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601141232477&serviceId=2

7. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601141232492&serviceId=2

8. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601141232431&serviceId=2 

9. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=050910199601151232519&serviceId=2

10. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

serviceId=2&documentId=050910199601211233115  

11. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960101280933&serviceId=2

12. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960102281272&serviceId=2

13. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960102281269&serviceId=2

14. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
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15. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960104281513&serviceId=2

16. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960106281768&serviceId=2

17. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960107282274&serviceId=2

18. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960108281952&serviceId=2

19. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960114282708&serviceId=2

20. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734919960114282804&serviceId=2

21. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=057349200601010fef6c0aed6ea545229d6b5fbfebe1d7&serviceId=2

22. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=057349200601018343bc5a3a25aacff79386fe54f7b797&serviceId=2

23. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=057349200601026c41c9157ebbdc8020377b7c6bcee32f&serviceId=2

24. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734920060102ca7cd27c147b06eb095f9adf7d31ff4a&serviceId=2

25. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=0573492006010379965f81e71eb6737489ab6532b34f8a&serviceId=2

26. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=057349200601068b2e6801005805ce9870587e24611961&serviceId=2

27. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734920060108be776964f96479b68e546521cc8a93c6&serviceId=2

28. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

documentId=0573492006011041545f9a67eeb81d43500db8ba83ddf1&serviceId=2

29. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?

serviceId=2&documentId=05734920060110977c0a9705ac80db062e228871f8283a

30. http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
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