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Tillgången till begriplig, relevant och användbar
hälsoinformation är av betydelse för människors
hälsoutveckling och möjlighet att aktivt delta i beslut
som rör den personliga hälsan. Medierna har länge
haft en central roll när det gäller att upplysa medbor-
gare i olika hälsofrågor (se t.ex Palmblad & Eriksson,
1995). Allt ifrån hygien- och sundhetsläror till virus-
larm och drogmissbruk har genom åren behandlats
och debatterats i medierna. Studier visar att dagspres-
sen är den främsta informationskällan för svenska
folket i frågor som rör t.ex. kost och hälsa (de Alme-
ida, Graça, Lappalainen m.fl., 1997).

Medierna har väsentliga direkta effekter på män-
niskors kunskap, attityder och hälsobeteenden, men
också indirekta effekter genom de processer rappor-
teringen ger upphov till på olika nivåer i samhället.
De påverkar såväl allmänhetens samtalsagenda som
politikers beslutsagenda. Medierna kan således få
betydelse för politikers prioritering av hälsofrågor
och i förlängningen inverka på tilldelningen av re-
surser till både vård och forskning.

Syftet med denna artikel är dels att lyfta fram det
forskningsfält inom vilket man intresserar sig för
medierade budskap om hälsa och ohälsa, dels att ex-
emplifiera fältet och svensk hälsojournalistik med
hjälp av en nyligen publicerad studie (Sandberg,
2004a). I studien analyseras mediernas rapportering
kring en specifik hälsofråga, nämligen övervikt och
fetma. Övervikt anses av många vara ett av vår tids
största hälsoproblem, kanske till och med det
största. Experter varnar för att övervikt globalt sett
utgör en viktigare orsak till sjukdom än undernäring
och infektionssjukdomar. Bara i Sverige uppskattas
idag 2,5 miljoner svenskar vara överviktiga och mer
än en halv miljon lider av fetma (Kallings, 2002;

SBU, 2002). Problematiken berör således en stor
del av befolkningen. Mediernas sätt att behandla
denna problematik kan påverka folkets hälso-
utveckling och därmed även samhällets utveckling.

Utan tvekan har hälsojournalistiken en viktig roll
att spela för folkhälsan. Men vad är det egentligen
för information som förmedlas till allmänheten? Vil-
ken kvalitet har hälsobudskapen? Är de begripliga?
Är de användbara och i så fall för vem?

Forskningsfältet hälsokommunikation
Hälsokommunikation kallas det flervetenskapliga
forskningsfält inom vilket man studerar mänsklig
kommunikation om hälsorelaterade frågor och äm-
nen. Budskap om hälsa och ohälsa skapas och om-
skapas på olika interaktionsnivåer samt utbyts i en
mängd skilda kontexter. Hälsokommunikation ver-
kar i olika kanaler, allt från ansikte till ansikte till
massmedier, och tycks därmed allestädes närva-
rande, vilket kan förklaras av den centrala roll häl-
san har för merparten av oss. SOM-institutets konti-
nuerliga mätningar av mänskliga värderingar har vi-
sat att svenska folkets värderingar är stabila över ti-
den, men också att det värde (av 25 möjliga) som år
efter år skattas högst är hälsa1 (för en mer utförlig
diskussion se Oscarsson, 2003).

Varken medicinare eller beteendevetare, teologer
eller jurister har monopol på hälsokommunikations-
ämnet, och dess institutionella hemvist är lika själv-
klar inom institutioner för vård och omsorg som inom
medie- och kommunikationsvetenskapen. Det är ett
ungt akademiskt fält, som befunnit sig i stark fram-
växt sedan början på 1980-talet (Lupton, 1995). Det
finns de som menar att hälsokommunikationsforsk-
ningen vid det här laget har nått en viss disciplinär
mognad (se t.ex. Kreps, 2001). I Sverige tycks dock
forskning om medier och hälsa vara ett ännu under-
utforskat område. Den svenska hälsokommunika-
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tionsforskningen har hittills huvudsakligen fokuserat
samhälleliga massmediala informationskampanjer
inom områdena hiv/aids, alkohol, tobak (Jarlbro &
Palm, 1990; Palm, 1994; Jarlbro & Palm, 1997; Jarl-
bro, 2002). Redaktionellt hälsomaterial (hälsojour-
nalistik) har dock studerats i liten utsträckning. Vi vet
därmed ringa om hur pass stor del av medieutbudet
som är hälsorelaterat och huruvida hälsojourna-
listiken har förändrats över tiden både vad gäller
innehållsliga aspekter och omfattning. Men vi får inte
stanna vid utbudsstudier, utan vi måste gå vidare och
också ställa frågor om mediepubliken. Idag vet vi yt-
terst lite om hur allmänheten, uppfattar, förstår och
använder sig av de medierade hälsobudskapen.

I Nilsson och Severinssons (2001) studie av
trender och traditioner i svensk morgonpress ingår
hälsa/medicin som innehållskategori (redaktionell,
vinjetterad avdelning) men kategorin redovisas ald-
rig i undersökningen. Journalistikforskaren Strid har
med femårsintervall sedan 1979 låtit svenska folket
och journalister viktighetsbedöma olika slags utbud
i den lokala morgontidningen. Bland de nästan fyr-
tio innehållskategorier som deltagarna i studien får
bedöma ingår anmärkningsvärt nog inte hälsa som
egen kategori (Strid, 2000). Citron med flera (2000)
har dock i en studie om lokal mediemångfald i Norr-
köping uppskattat andelen nyhetsinslag om sjuk-
vård, medicin och hälsa till cirka fyra procent av det
totala medieutbudet. Uppgiften baseras på artiklar
och inslag som producerats en vecka i september
1999, i sex lokala medier (press, radio och teve).
Rapporteringen om hälsa och sjukvård kan skilja sig
åt avsevärt både mellan olika kanaler och på olika
nivåer: lokala, regionala och nationella (Hagström,
2002). En försvårande omständighet i studier av
ovannämnda slag är att hälsa är ett ämne som kan
sorteras in under olika avdelningar. I dagspressen
finner vi hälsojournalistik på såväl ledar-, som
nyhetssidorna, i featurereportage och under de mer
uppenbara vinjetterna hälsa/medicin och forskning.
Det kan därmed vara svårt att exempelvis uppskatta
rapporteringens verkliga omfattning. Vi står inför
samma dilemma när det gäller t.ex. teveutbudet.
Hälsobudskap och hälsoinslag kan förekomma un-
der flera rubriker i programtablån.

Hälsa – ett medialt gångbart ämne
Det har sannolikt aldrig rapporterats så mycket om
hälsa som det gör idag i svenska medier. Det finns
dock kunskapsluckor och ett stort behov av att mer i
detalj studera hälsokommunikationen, både ur ett
nutids- och ett historiskt perspektiv. Det står emel-
lertid utom allt tvivel att utbudet är stort, i såväl tra-

ditionella som nya kanaler. Det finns snart när inte
en dagstidning som inte har hälsorapportering eller
särskilda hälsospalter. Vi ser också hur fackpress
och veckopress alltmer nischar sig mot kropp, hälsa,
livsstil. I teve, både i public service-utbudet och i de
kommersiella kanalerna, hittar vi program som be-
handlar hälsa. Vi får följa människors motions-
aktiviteter, kost- och livsstilsförändringar i strävan
efter en bättre hälsa; ”gör-om-mig-program”, och
matprogram avlöser varandra. Det finns dock stu-
dier (se t.ex. Friedl, 2000) som visar att maten som
tillagas i teve sällan är den hälsosamma maten. Den
följer inte livsmedelsverkets näringsrekommen-
dationer i fråga om energi och kopplingen mellan
det vi äter och vår hälsa berörs sällan. På Internet
finns åtskilliga sajter där medicinsk konsultation,
självdiagnostik, samt hjälp med behandling erbjuds.
Här öppnar sig en ny marknad, av ännu okänd om-
fattning, för kostcharlataner och hälsokvacksalveri,
men också seriösa hälsorådgivare.

I den norska studien Død og pine. Om massme-
dia og helsepolitikk, beskriver medieforskarna Eide
och Hernes (1987) hälsa som ”bra mediestoff”. De-
ras förklaring är att hälsa berör det vi alltid bär med
oss: kropp och själ. Hälsa kan handla om svårighe-
ter, men också om köttets lust och livets sötma; det
kan handla om glädje och sorg, inte bara brister och
misärer, utan också extraordinära insatser, om kamp
och stordåd. Det handlar om människors existens,
frågor som vi alla kan relatera till.

Eftersom hälsofrågor dessutom ofta är kontro-
versiella passar de väl in i den marknadsdrivna
journalistikens logik och mallar, där konflikter stän-
digt söks, personer sätts i fokus och ämnen gestaltas
som drama och fiktion. Den marknadsdrivna journa-
listiken har fört med sig att det sensationella och
ovanliga lyfts fram på bekostnad av det vardagliga
och nära. Detta gäller även hälsorapporteringen. En
konsekvens härav är att allmänheten ofta miss-
bedömer olika faror och hälsorisker. Sannolikheten
för dramatiska faror övervärderas och människor
bekymrar sig i onödan för ovanliga sjukdomar sam-
tidigt som mer vanliga och potentiella risker under-
värderas (Nordlund, 1994; Jarlbro, 2004b).

Information på både gott och ont
Det stora utbudet av hälsomaterial i medierna kan
tyckas vara skäl nog för att rikta uppmärksamheten
mot denna till synes växande innehållskategori och
ställa frågor om hälsobudskapens innehåll, kvalitet
och konsekvenser.

De rikliga hälsobudskapen bär med sig löften om
att avmystifiera sjukvården, både praktiken och de
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system som den utförs inom. Avståndet mellan
hälso-/vårdkonsument och producent minskar och
områden som tidigare var förbehållna de professio-
nella inom vård och omsorg har gjorts tillgängliga
för en större publik. Kunskap om knäoperationer,
akutmedicin, samt provrörsbefruktning har tack
vare det rikliga teveutbudet, blivit något av
självklarheter för svensken i gemen. En ökad till-
gång till hälsoinformation gör det lättare för män-
niskor att mer fullödigt delta i beslut som rör deras
hälsa. Men det stora utbudet är inte bara av godo.

Informationsrevolutionen har lett till en överbe-
lastning av hälsobudskap av tyvärr många gånger
bristfällig kvalitet. Risken är därmed överhängande
att medierna inte pekar på utvägar utan snarare leder
oss på villovägar. Det enorma utbudet gör det allt
svårare för den enskilde individen att sovra, att skilja
de viktiga orden från de oviktiga och den goda
hälsoinformationen från den dåliga. Därmed minskar
kvaliteten i de hälsobeslut som individen kan fatta.
Vilken information vågar den enskilde individen lita
på och vilken ska hon ignorera? Parallellt med den
korrekta och relevanta information som cirkulerar rör
sig mycket felaktig hälsoinformation, som inte bara
motsäger, utan också motverkar den korrekta infor-
mationen och individers möjligheter att sätta sig in i
ämnet. Eftersom vi ständigt utsätts för larmrapporter
och forskningsresultat som med all tydlighet visar att
vi blir ömtåligare och sjukare blir vi också extra mot-
tagliga för (och förförs av) pseudovetenskapliga och
mirakulösa behandlingsmetoder och råd. Det finns
också en risk för att de upprepade varningarna ger
upphov till en slags ”vargen-kommer-syndrom” och
vi blir avtrubbade istället för alerta. När allt uppfattas
som farligt och ohälsosamt blir likgiltighet en adek-
vat reaktion hos individen (jfr Sandberg, 2004b).

En analys av vikt
Ett hälsoproblem som fått allt mer uppmärksamhet
på sistone är övervikt och fetma. Idag uppskattas så
många som 2,5 miljoner svenskar vara överviktiga
och 0,6 miljoner är kraftigt överviktiga (feta). Hälf-
ten av alla svenska män och drygt en tredjedel av
kvinnorna är överviktiga (Kallings, 2002; SBU,
2002). I dagspressen varnas vi för den nya ”far-
soten” – fetmaepidemin.

I avhandlingen Medier & fetma: en analys av
vikt (Sandberg, 2004a) studeras hur dagspressen ge-
staltar och rapporterar om övervikt, men också om
dem som bär på övervikt. De två frågor som av-
handlingen huvudsakligen kretsar kring är: Hur re-
presenteras övervikt i medierna? och Vilka konse-

kvenser kan denna representation få för allmänhe-
tens uppfattningar om övervikt?

Metod och material
Undersökningen består av en kvantitativ och en
kvalitativ innehållsanalys av fyra svenska dagstid-
ningar: Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet (AB),
Helsingborgs Dagblad (HD) samt Västerbottens-
Kuriren (VK)2. Analysen omfattar sammanlagt 1
925 artiklar publicerade under fem år (1997–2001).

Att 1997 valdes som startår beror på att
läkemedlet Xenical (för medicinsk behandling av
kraftig övervikt) för första gången omtalades det
året i svensk dagspress. Det var en speciell händelse
och en viktig ”trigger-event” (Dearing & Rogers,
1996:78) i en kedja av nyheter om övervikt och
fetma, och inte minst om läkemedlet i sig.

Resultat
Under hela femårsperioden (1997–2001) publiceras
1925 artiklar om övervikt och fetma. Av dessa står
Aftonbladet, anmärkningsvärt nog, för mer än hälf-
ten av rapporteringen. Knappt en tredjedel av mate-
rialet är publicerat i Dagens Nyheter och återstoden
(tjugo procent av materialet) kan hänföras till
Helsingborgs Dagblad och Västerbottens-Kuriren
(tabell 1).

Tabell 1. Publicerade artiklar per tidning och år
(%)

Tidning
Årtal DN AB HD VK Total %

1997 14 19 18 16 18

1998 19 17 16 25 17

1999 19 21 19 4 20

2000 26 24 21 31 24

2001 22 19 26 24 21

N= 517 1 022 315 71 1 925

% av tot 27 53 16 4 100

Källa: Sandberg, 2004a.

Rapporteringen om övervikt och fetma ökar försik-
tigt under den studerade tidsperioden. Under 1997
finner vi sammanlagt 347 artiklar och fem år senare,
under 2001, publiceras 404 artiklar i ämnet. Mycket
tyder på att den årliga rapporteringen därefter ökat
ytterligare. Det finns inga svenska studier som kan
styrka detta, men det finns en undersökning som åt-
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minstone tyder på att rapporteringen därefter kan ha
ökat. Undersökningen gäller dock engelskspråkiga
medier. Den har genomförts av International Food
Information Council (IFIC). Studien visar på en ök-
ning från ca 400 artiklar under år 1999 till 5 000 ar-
tiklar år 2002 (IFIC, 2003). Ökningen avspeglar sig
dels i en större rapporteringsvolym, dels i att fler
medier intresserar sig för fetmafrågan.

En fråga som väcktes i avhandlingen var huru-
vida rapporteringen om övervikt och fetma i svensk
dagspress kan anses omfattande eller ringa jämfört
med rapporteringen om andra hälsoproblem under
den givna perioden. För att besvara frågan togs jäm-
förbara uppgifter fram för andra hälsorisker (t.ex.
alkohol, narkotika, hiv/aids, våld; se tabell 2) samt
officiell nationell dödsfallsstatisk för att få en indi-
kation på hälsoproblemens reella omfattning.

Det visade sig att av de risker som ingått i jämfö-
relsen hör övervikt och fetma till de mindre om-
skrivna. Rapporteringen om övervikt är alltså ringa
och tycks endast ha ökat marginellt mellan de två
mättillfällena, från fem till knappt sex procent (för
en mer utförlig diskussion se kap 4 i Sandberg,
2004a).

Tabell 2. Rapporteringen om hälsorisker 1997 och
2001 i Dagens Nyheter och Aftonbladet,
artiklar i absoluta tal och andel av total
(%)

År 1997 År 2001
Ämne DN AB Total% DN AB Total %

Alkohol 124 151 5 97 155 5

Rökning 564 338 16 425 279 13

Narkotika 718 297 18 586 329 17

Hiv/aids 242 346 10 375 297 12

Kärnkraft 460 196 11 129 56 3

Våld 1 164 854 35 1 323 1 142 45

Övervikt 74 198 5 113 195 6

N=5 726 100 N=5 501 101

Källa: (Sandberg, 2004a)

Med tanke på hur många människors liv och hälsa
som är hotade av övervikt och fetma är det förvå-
nande att ämnet inte får mer utrymme i nyhets-
rapporteringen. Under den studerade perioden är
överviktsämnet sällan förstasidesstoff. Det har en
förhållandevis hög andel små artiklar och få opin-
ionsbildande artiklar. I DN och AB rapporteras det
mer om andra hälsoproblem, t.ex. hiv/aids och nar-
kotika, än om övervikt och fetma (tabell 2). Efter-
som rapporteringen om dessa problem är så omfat-

tande jämfört med den om övervikt är det inte kon-
stigt att allmänheten hittills har trott att de största
hoten för svenska folkets hälsa är bland annat hiv/
aids, våld, narkotika och inte fetma (se t.ex. Jarlbro,
2004a). I själva verket dör dock bara ett fåtal perso-
ner årligen med t.ex. diagnosen aids (ca 30) eller på
grund av yttre våld (ca 100) eller narkotika (ca 100)
(SCB, 2002). En möjlig konsekvens härav är att
varken allmänheten, det politiska etablissemanget
(eller ens medierna själva) tar övervikt- och fetma-
problematiken på allvar eftersom rapporteringens
omfattning och frekvens antas ha en motsvarighet i
problemets grad av allvar.

Två perspektiv på övervikt
Rapporteringen domineras av två konstruktionssätt
eller perspektiv på övervikt, nämligen övervikt som
en hälsorisk respektive ett kosmetiskt problem.
Övervikt gestaltat som en hälsorisk är den numerärt
överlägsna representationen i artikelmaterialet (37%
av materialet har denna vinkling), men är då ofta bi-
sak i rapporteringen. I nästan lika stor utsträckning
(31%) definieras övervikt dock som en utseende-
fråga, ett skönhetslyte.

När övervikt framställs som en hälsorisk är det
ofta en bisak i rapporteringen och riskerar därmed
att gå den ouppmärksamme läsaren förbi. Ämnet av-
handlas i små artiklar eller omnämns i förbigående.
Informationen som ges i samband härmed presente-
ras dessutom allt för ofta på ett svårtillgängligt eller
obegripligt sätt. Den är späckad av facktermer och
medicinsk jargong, abstrakta riskkalkyler på en
makronivå och inte på en mer vardagsnära mikro-
nivå, svårtolkade siffror och statistik samt motstri-
diga påståenden. Informationen är svår att förhålla
sig till, svår att bedöma och använda sig av och läsa-
ren får lite hjälp på vägen av journalisterna för att
bringa ordning och värdera experternas budskap.
När övervikt gestaltas som en hälsorisk framhålls
många gånger fysisk aktivitet som lösningen på pro-
blemet, eller åtminstone som ett sätt att motarbeta
det. Kosten tycks vara ett minerat område och förs
inte lika starkt fram som en tänkbar lösning. Domi-
nerande aktörer inom detta perspektiv är vanligtvis
läkare eller andra representanter för medicinen samt
forskare.

I kontrast till den medicinska och riskfokuserade
rapporteringen står övervikt som ett kosmetiskt di-
lemma. Detta perspektiv presenteras till skillnad
från det tidigare perspektivet som huvudsak, dvs.
självbärande ämne i artiklarna. Om den förra kon-
struktionen av övervikt kan uppfattas som ”hard
news” så är denna konstruktion ”soft news”. Det
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kosmetiska perspektivet tillåts i större utsträckning
än det förra breda ut sig över flera tidningsspalter
och sällskapas av uppseendeväckande rubriker samt
illustrationer som lockar till läsning. Genom använ-
dande av hyperboler, en slagkraftig och affektiv vo-
kabulär samt dikotomier för att skapa intressanta
kontraster och spänning ökar skribenterna möjlighe-
ten till att informationen inte bara uppmärksammas
utan också memoreras. Därmed ökar också textens
påverkanspotential (jfr t.ex. Van Dijk, 1988). Inne-
hållet i dessa artiklar kännetecknas av en beskri-
vande, okritisk stil, ibland med en humoristisk un-
derton. Ofta, dock inte alltid, består innehållet av in-
formation av bristfällig kvalité. Hälsa reduceras till
en fråga om utseende. Detta perspektiv gör det svårt
för läsaren att ta problematiken på allvar. Inom ra-
men för denna gestaltning stigmatiseras de över-
viktiga. Rapporteringen slår lätt över till lytesko-
mik. En tänkbar konsekvens av en stark koppling
mellan övervikt och utseende är att det blir svårt att
tala om hälsoproblematiken utan att riskera att såra
eller förolämpa människor.

Inom det kosmetiska perspektivet förs maten
fram som ett ”botemedel” mot övervikt. Äter man
enligt de anvisningar och råd som frikostigt förmed-
las följer löften om att bli både smal och vacker.
Dominerande aktörer när det gäller att föra fram
övervikt som ett kosmetiskt problem är journalist-
kåren samt medborgarna själva. Här kommer fram-
förallt de före detta överviktiga till tals, särskilt i
den genre som kallas ”framgångshistorier”, dvs. be-
rättelser om människor före och efter en omfattande
viktminskning. I samtliga studerade dagstidningar
förekommer representationen av övervikt som ett
skönhetslyte, men Aftonbladet är den tidning som
ger denna representation absolut mest utrymme.

Rapportering full av motsägelser
Materialet rymmer ett stort antal paradoxala bud-
skap. Det är förvisso intressant ur ett diskurs-
teoretiskt perspektiv att det finns olika berättelser
och sätt att se på övervikt, men det kan skapa svårig-
heter för läsarna och göra dem rådvilla.

Det finns sålunda brist på överensstämmelse i
frågan om hur pass farlig övervikt är, och stridighe-
ter om det finns skäl för att alarmera kring övervikt
eller inte. Ena dagen kan vi läsa om övervikt som
senmodernitetens gissel, ett hot mot inte bara Sveri-
ges utan hela världens befolkning och hälsoutveck-
ling. Vid ett annat tillfälle möts vi av rubriker som
säger att det inte är övervikten i sig som är farlig
utan våra otillräckliga motionsvanor. När vi slår upp
tidningen en tredje gång kan vi konstatera att över-

vikt har positiva effekter då den motverkar benskör-
het. Dessutom kan man dö inte bara av viktökning
utan också av viktminskning. Att banta kan vara far-
ligt.

Det finns också inkonsekvenser i materialet när
det gäller att förklara övervikt. I somliga fall vurmas
det för en genetisk förklaringsmodell i andra fall är
det strukturella faktorer eller livsstilsfaktorer som
orsakat övervikt. Ibland sägs individen ha förlorat
kontrollen över sin kropp. Biologin har tagit över.
Kroppens utveckling beskrivs som förprogram-
merad och individen får helt enkelt finna sig i sin
övervikt. Detta skapar en bild av människan som le-
gitimt passiv. Att den enskilde människan på så vis
fråntas möjligheten att påverka sin situation innebär
också att vi lägger hoppet om en lösning i andras
händer. Som en bekräftelse härpå upprepas i rappor-
teringen: ”Håll ut! Forskarna jobbar på att finna en
lösning.” Överviktsproblematiken ska tydligen lösas
med mediciner eller tekniska innovationer.

I andra fall rapporteras det om betydelsen av att
äta rätt mat och mindre mängder mat samt motio-
nera regelbundet för att motverka övervikt. Vi upp-
muntras sålunda till att ge oss in i olika kropps-
projekt. I dessa projekt tycks individen med ens få
ett ökat handlingsutrymme. Målet synes dock vara
att bli vacker snarare än frisk. Här styr inte generna
på ett lika förutbestämt sätt de fysiska förutsättning-
arna utan individens ambitioner och engagemang.

I konstrast till budskapen som uppmanar oss att
äta mindre står budskap som går hand i hand med
livsmedelsindustrins önskningar: konsumera mera!
Frossa gärna och njut, ibland med brasklappen –
med måtta. Vi ska tillåta oss hedonistiska inslag i
våra liv, men det är bara en kalkylerad hedonism
med asketiska drag som kan accepteras. Vi ska alltså
både äta och behålla kakan.

Det uppstår spänningar i materialet mellan de
texter som framställer bantningens ständiga fram-
gångar och fantastiska verkan och de artiklar som
talar om bantningspreparat och kurer som rena rama
lurendrejeriverksamheter. Bantning tycks alltid vara
lyckosam, såvida journalisterna inte väljer att lyfta
fram misslyckanden. Det kan också tyckas paradox-
alt att viktnedgång framställs som så enkelt och
oproblematiskt (”det går som på räls”) eftersom den
officiella överviktsstatistiken visar på något helt an-
nat.

Slutligen finns det oförenligheter i det studerade
artikelmaterialet när det gäller vad som är bra och
dålig mat. Är det fettet eller sockret, eller både och
som är farligt och bör undvikas? I somliga fall lan-
seras fett som fienden. I andra fall är fettet snarare
en vän och viktig beståndsdel i både bantningskurer
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och vardagskosten. Ett exempel är den slogan som
en överläkare och medicinsk rådgivare åt sjukvårds-
ledningen i Västra Götalandsregionen lanserade i
DN: ”Det är lika dumt att tro att man blir fet av att
äta fett, som att tro att man blir grön av att äta grön-
saker” (Enkvist, 2004).

I denna korseld av budskap är det svårt för läsa-
ren att förhålla sig till övervikt. Hon får ringa väg-
ledning i sitt eget beslutsfattande och hälsoarbete.
Materialet är så motsägelsefullt att individen kan
fritt välja utifrån sina egna intressen, preferenser
och förändringsbenägenhet de budskap som han el-
ler hon ska ta till sig och vilka som ska lämnas där-
hän. Det finns i princip något för alla i rapporte-
ringen. En tänkbar konsekvens av detta är att de re-
dan sunda individerna uppmärksammar nyheter som
bekräftar att de handlar rätt, medan de som har en
mindre sund livsstil tar till sig budskap som ligger i
linje med deras agerande och som bekräftar att deras
levnadssätt inte är så farligt. I den mån människan
inte kan handla inom den del av verkligheten som
en artikel eller ett tema behandlar kan hon alltid för-
söka relatera den/det till andra näraliggande sam-
manhang och jämföra med sin egen situation.
Handlingsmöjligheter kan på så vis bli föremål för
omtolkningar och nya tillämpningar eftersom indi-
viden hela tiden strävar efter ordning, balans och
mening i sitt liv. Man kan därmed också anta att in-
dividens hälsobeteende förändras ringa eller förblir
status quo.

Överviktiga stigmatiseras
Mediernas sätt att gestalta verkligheten har en sty-
rande effekt på våra tankar och föreställningar. Vi
lever och tolkar i stor utsträckning omgivningen och
våra erfarenheter genom medierna och deras
representationer. I de studerade tidningarna repro-
duceras föreställningar om överviktiga som bland
annat dumma, fula, lata och motbjudande. Ett aktu-
ellt exempel är rubriken som möter oss i Aftonbladet
den 14 november 2004: ”Fetma gör dig dum”. Det
rapporteras att en ny studie visat att övervikt kan
skada hjärnan. De negativa stereotyperna och före-
ställningarna om överviktiga kommer fram både på
en manifest och på en latent nivå i texterna, bland
såväl experter som lekmän. Övervikt liknas vid so-
por. Kostnader för behandling av överviktiga be-
skrivs i termer av parasitering. Övervikten äter upp
sjukvårdsbudgeten och de överviktiga äter ihjäl sig
själva i sitt otyglade sökande efter njutning.

En anmärkningsvärd slutsats från studien är
emellertid att de före detta överviktiga individerna
bidrar till den fortsatta stigmatiseringen av över-

viktiga. De en gång överviktiga intygar nämligen de
överviktigas uselhet genom att med förakt och med
känslor av äckel ta avstånd från sitt forna jag. Deras
egen viktminskning är en slags uppenbarelse härom.
Man kan fråga sig hur fördomar om överviktiga ska
kunna motarbetas när till och med de före detta
överviktiga så starkt visar avsky och förakt för över-
viktiga. Inte ens de som av egen erfarenhet vet hur
det är att tillhöra de överviktigas krets visar dem
sympati eller förståelse. De beskriver sitt tidigare
tjocka jag i samma språkdräkt som exempelvis en
del journalister gör, och på så vis skapas en språklig
rundgång i artikeltexterna.

Överviktens genusdimensioner
En bild som framträder i rapporteringen, särskilt i
Aftonbladets framgångshistorier, är att kvinnor går
ned i vikt för sina mäns skull eller för att vara om-
givningen till lags, medan männen går ned i vikt för
sin egen skull, för sin hälsas skull. I kvinnans fall
blir kroppen en viktig del i de sociala relationerna.
Kvinnans kropp får sin betydelse i den sociala
interaktionen. Mannens kropp är i större utsträck-
ning än kvinnans kropp ”privat” egendom. Den
manliga kroppen har ett egenvärde oavsett omgiv-
ningens uppfattningar därom. Övervikt har således
en tydlig genusdimension. För det första represente-
ras övervikt huvudsakligen som ett kvinnligt pro-
blem, på såväl en manifest som en latent nivå. För
det andra gestaltas den kvinnliga och den manliga
övervikten diametralt olika i texterna. Toleransen
för övervikt varierar beroende på vem som bär på
den.

De överviktiga männen framställs över lag som
sympatiska. Det talas om ”män med rondör” och
”män med pondus” och ”lagom tjocka män”. Män-
nen behöver stöd och omtanke. De överviktiga
kvinnorna däremot representeras som motbjudande.
Det tycks vara i sin ordning att uttrycka äckel och
avsky inför dem.

I artikeltexterna är de överviktiga kvinnorna
skyldiga i betydligt större utsträckning än männen,
inte bara till sin egen kroppsvikt utan även för kom-
mande generationers vikt och kroppsliga föreställ-
ningar. Kvinnorna i rapporteringen framställs också
ha så mycket mer än männen att vinna på en vikt-
minskning. Den kvinnliga viktminskningen tycks
nämligen förändra kvinnans person och hela exis-
tens, medan mannen ”bara” känner sig lite piggare
och friskare efter en viktnedgång. Därmed fram-
ställs kroppsprojekt som mer betydelsefulla och
nödvändiga för kvinnor än för män. Dessa vinklade
gestaltningar av kvinnors respektive mäns övervikt
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kan ge upphov till både vanföreställningar och för-
domar hos läsarna. Därtill representeras kvinnorna
och männen i texterna på ett stereotypt men också
förlegat sätt. Kvinnan kopplas till den privata sfären
med ansvar för hem, barn, uppfostran, släktrelatio-
ner, familjens dagliga kostintag samt mannens triv-
sel och välmående. Männens ansvar och engage-
mang går inte i hemmets riktning utan männen
blickar utåt mot det offentliga, det vill säga arbetsli-
vet, kollegor och kamratumgänge. På så vis bidrar
dagspressens rapportering om övervikt till att den
etablerade könsordningen lever vidare.

Detta väcker ett antal frågor: Om övervikt i
större utsträckning definierades som ett manligt pro-
blem skulle problematiken därmed få en annan posi-
tion på medieagendan och på den politiska agen-
dan? Hade vi sett ett annat politiskt intresse för
överviktsproblematiken om det inte så starkt för-
knippades med kvinnors välmående och lycka, och
om det inte så tydligt definierades som ett
kosmetiskt lyte i medierna? Ett tydligare medialt fo-
kus på manlig övervikt och fetma hade måhända
kunnat bidra till att överviktsproblematiken fick en
annan status i debatten – inte bara i ord utan också i
handling.

Slutsatser och diskussion
I det senmoderna samhället har medierna en central
funktion när det gäller att informera och varna all-
mänheten för hälsorisker och möjliga hot. Medier-
nas rapportering om hälsa och ohälsa kan ha bety-
delse för befolkningens hälsoutveckling. Medierna
har därför också ett stort ansvar gentemot sina
publiker att förmedla relevant, korrekt, begriplig
och användbar information. Vad visade då den ge-
nomförda studien när det gäller dagstidningarnas
rapportering om övervikt och fetma? Var informa-
tionen begriplig och användbar? och Vilka konse-
kvenser kan rapporteringen om övervikt få för män-
niskors uppfattningar om denna hälsorisk?

Resultatet av studien pekar på en del otillräcklig-
heter i rapporteringen. En första slutsats som kan
dras är att övervikt- och fetmaproblematiken under-
skattades i de studerade tidningarna i förhållande till
problemets reella proportioner vid den aktuella tid-
punkten. Övervikt definierades inte heller entydigt
som ett hälsoproblem. Övervikt behandlades i stor
utsträckning som ett kosmetiskt problem och redu-
cerades därmed till att bli en fråga om utseende. En
möjlig konsekvens därav är att allmänheten men
också beslutsfattare får en felaktig uppfattning av
fetmaproblematiken och att problematiken inte tas
på allvar.

Informationen om övervikt och fetma var i flera
fall svår att förstå och bedöma och därmed också
omöjlig att omsätta till handling. Det gäller framfö-
rallt den rapportering som behandlade övervikt som
en hälsorisk. De artikeltexter som behandlade över-
vikt och fetma som ett kosmetiskt dilemma var mer
underhållande och lättillgängliga, men också okri-
tiska, och innehöll ofta information av låg eller
tveksam kvalitet.

Studien visar också att rapporteringen kring
övervikt och fetma var motsägelsefull. De para-
doxala budskapen kan ge upphov till stor förvirring
och osäkerhet hos läsarna. Inkonsekventa budskap
kan också skapa onödig oro i befolkningen. Det
finns samtidigt en risk för att de motsägelsefulla
budskapen bidrar till status quo istället för föränd-
ring. Oavsett individens egen ståndpunkt och situa-
tion ifråga om övervikt och fetma kan denne finna
argument i dagspressen för sin livsstil.

Vad som också framkom i studien var att rappor-
teringen kring män och kvinnors övervikt var mycket
vinklad. Det fanns tydliga genusdimensioner i tex-
terna där övervikt tolererades olika beroende på vem
som var bärare av den. I rapporteringen förknippas
övervikt dessutom ofta med negativa egenskaper som
t.ex. lathet, eftergivenhet och dumhet, vilket ytterli-
gare bidrar till att stigmatisera en redan utsatt grupp.
Några motbilder erbjöds inte i någon reell mening.
En väsentlig slutsats från studien är därmed också att
rapporteringen kan ge upphov till vanföreställningar
om övervikt och bidrar till att fördomar gentemot de
överviktiga hålls vid liv.

Både medicinare och journalister har ett stort an-
svar när det gäller att informera om hälsa och ohälsa,
tex. övervikt och dess risker. Båda har en pedagogisk
roll att leva upp till. Studien visar dock att de två i
viss mån misslyckas i denna pedagogiska gärning.
Bägge parterna misslyckas med att formulera begrip-
liga och för individen (lekmannen) relevanta och an-
vändbara budskap. Medicinarna vänder sig i allt för
stor utsträckning till en redan initierad krets och ut-
trycker sig på ett abstrakt och svårgenomträngligt
språk. Journalisterna å sin sida tycks allt för ofta
glömma sin granskande roll i strävan efter att popula-
risera och skapa säljande nyheter, eller så saknar de
kompetensen att anta utmaningen och försöka över-
sätta experternas utsagor till begriplig svenska. Det är
tydligt att journalistikens ideal är lättare att formulera
än att alltid leva upp till. Allt är dock inte nattsvart.
Självklart rymmer det studerade utbudet både god
och dålig journalistik, men tyvärr är det den senare
som ger undersökningen dess eftersmak. Morgon-
pressens rapportering, i denna studie Dagens Nyhe-
ter, Helsingborgs Dagblad samt Västerbottens-Kuri-
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ren, synes relevant men svårtillgänglig och därmed
svår att använda, och kvällspressens (här Aftonbla-
dets) rapportering tycks mindre relevant, ibland
oseriös, men kanske underhållande.

Mediernas makt ska inte underskattas, men inte
heller överdrivas. Medierna är en av flera aktörer på
opinionsmarknaden. Viktigt att hålla i minnet är
dock att allmänheten inte är helt utlämnad till bara
dagstidningarnas version av verkligheten. Vi har ett
rikare och mer mångfacetterat medielandskap än nå-

gonsin, men kanske också ett mer komplext och
svåröverblickbart landskap. Utbudet av hälso-
budskap är rikligt och kompletteras dessutom av an-
dra socialisationsagenter och personliga kommu-
nikationskanaler när åsikter ska formeras och
hälsobeslut ska tas. Det behövs dock mer forskning
kring utbudet av hälsobudskap, men också om de
potentiella mottagarna, deras förståelse av budska-
pen som medierna tillhandahåller samt använd-
ningen av dem i den egna vardagskontexten.

Noter

1. Forskningen har visat att unga och gamla värderar
hälsa olika. Unga tenderar i större utsträckning än
gamla att värdesätta t.ex. personlig utveckling och
lycka framför hälsa. De unga tar istället hälsan för
given. De känner sig ofta osårbara och odödliga.

2. DN är en huvudstadstidning, men har också en stor
nationell läsekrets. DN läses av uppskattningsvis en
miljon människor. Aftonbladet är Skandinaviens
största dagstidning, tillika lösnummerförsåld
kvällstidning, och når uppskattningsvis 1,6 miljon
läsare över hela landet. DN är en typisk medel-
klasstidning, medan Aftonbladet anses ha en stark
ställning i resurssvaga hushåll och är troligen också
ett politiskt val (Wadbring, 2000). HD och VK är båda
en slags genomsnittliga lokala medelklasstidningar,
med betydligt mindre men något mer homogena
läsekretsar (upplagestorlek ca 40–50 000) från lan-
dets södra respektive norra del.
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