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Vi har genom en kvalitativ fokusgruppsstudie undersökt hur barns uppfattning ser ut angående 
mediernas rapportering och påverkan kring fetma. Syftet är att se hur barn i tioårsålder upplever 
att de påverkas av den rapportering kring hälsa och främst fetma som återfinns i dagspressen. 
Genom fokusgruppsintervjuer har vi velat få fram barnens egen syn på mediernas framställning 
av fetma och hälsa. Vi vill även se hur två rikstäckande dagstidningar framstället barn och fetma 
i sina artiklar under en viss tid, detta som ett underlag för vår studie om barnens uppfattning om 
ämnet. 

I resultatet resonerar vi kring vad medierna säger om fetma och barn och hur bilden av detta ser 
ut i de dagstidningar vi valt. När det gäller studien av dagstidningarnas rapportering kring fetma 
och övervikt fann vi att fokus i första hand ligger på Sverige och USA. Innehållet är främst 
inriktat på samhällsartiklar och forskning kring ämnet. Vi fann att de flesta barn vi samtalade 
med inte anser att de påverkas av mediernas rapporteringar. De var ändå medvetna om att 
medierna ger en speciell och konstlad bild av hur samhället bör vara, och att den bilden inte 
alltid stämmer överens med deras egen verklighet.  
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1 Inledning 
Vi lever i ett samhälle med allt större fokus på kroppen och vikten, där skönhetsidealet säger att 
man ska vara smal och frisk och inte kan vara tjock och frisk och där en smal människa värderas 
högre än en överviktig.1 Då medierna, i form av Internet och tiden vi finns mottagliga för dem, 
tar och får allt större utrymme i våra liv och då vi ständigt matas med hur vi ska vara, tänka och 
tycka vill vi se på vilket sätt barnen upplever mediernas rapportering kring fetma och hälsa. 
Anser de att de påverkas att vad medierna säger och hur upplever de detta är frågor som vi vill få 
besvarade i denna uppsats. Genom innehållsanalyser av artiklar i två av Sveriges största 
dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, och intervjuer med barn ska vi försöka 
komma fram till resultat av på vilket sätt barnen upplever mediernas rapportering av hälsa och 
fetma. Samt om de anser att de påverkas av detta. 

1.1 Hälsa förr och nu 

Hälsa har alltid varit avgörande för människors livssituation. Under 1900-talet har svenska 
folkets hälsotillstånd gått från fattigsjukdomar till vällevnadssjukdomar till 
”tillitsohälsosjukdomar” (sjukdomar vad gäller psykisk ohälsa).2 Vilken även är den epoken som 
gäller i samhället, ett samhälle med sjukdomar som främst handlar om en minskad tilltro till den 
egna förmågan och samhällets resurser. Den fysiska aktiviteten har fått större utrymme i 
samhällets folkhälsopolitik.3 Som en del i att landets befolkning växer allt snabbare i omfång 
och behöver hjälp mot övervikte 4

1.2 Fetma 

Fetma är onormalt hög kroppsvikt som beror på alltför stor mängd kroppsfett.5 Det är ett 
folkhälsoproblem som hela tiden ökar i Sverige och i hela västvärlden.6 Fetma kan ibland också 
beskrivas som övervikt, vilket är när kroppsvikten överstiger vad som bedöms vara övre gräns 
för normal vikt.7 Om man ser till undersökningar som Statistika centralbyråns undersökningar 
har fetman mellan 1980 och 2000 procentuellt nästan fördubblats.8 Framförallt har fetman ökat 
hos barn och ungdomar, både i Sverige och utomlands enligt Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, 2002.9 

Kostenius och Lindqvist anser att fetma idag ses både som en sjuklig företeelse och i vardagligt 
tal som något allmänt negativt, då det gäller de rådande skönhetsidealen. Det är lätt att blanda 
samman dessa, vilket medför en risk då begreppet vad gäller sjuklig fetma inte är det samma som 
det som gäller skönhetsidealet. 

 
1 Kostenius & Lindqvist, 2006 
2 Kostenius & Lindqvist, 2006 
3 Olsson, 2001 i Kostenius & Lindqvist, 2006 
4 Kostenius & Lindqvist, 2006 
5 Nationalencyklopedin, 2008 
6 Statistiska Centralbyrån, 2000 i Kostenius & Lindqvist, 2006 
7 Nationalencyklopedin, 2008 
8 Statistiska Centralbyrån, 2000 i Kostenius & Lindqvist, 2006 
9 Berg et al. 2001 i Kostenius & Lindqvist, 2006 
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Information om fetmas skadeverkningar är viktigt att förmedla skriver Andersen, Rissanen och 
Rössner.10 Skönhetsidealet säger att man ska vara smal och frisk och inte kan vara tjock och 
frisk. En smal människa värderas högre än en överviktig. 

1.3 Vårt motiv 

Områdena fetma och hälsa samt bilden medierna ger av dessa fenomen är viktigt att belysa, 
framförallt med tanke på den hälsotrend som finns i dagens samhälle och mediernas roll i 
sammanhanget.  Det råder en växande diskussion kring vikt och fetma och den negativa trend att 
hälsofokus hamnar på hur mycket man väger. Vi har utgått från ett medie- och 
kommunikationsvetenskapligt perspektiv, där vi först undersökt hur dagstidningar framställer 
barn och fetma för att sedan undersöka på vilket sätt barnen upplever denna rapportering. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera två rikstäckande tidningar framställer barn och 
fetma i sina artiklar under en viss tid. Samt att undersöka på vilket sätt barn i tioårsålder upplever 
att de påverkas av den rapportering kring hälsa och främst fetma som finns i dagspressen. 

Vår studie vad gäller på vilket sätt barn upplever mediernas framställning av fetma och hälsa kan 
ses som en fortsättning på Sandbergs studie11. Hon har undersökt hur delar av dagspressen 
presenterar övervikt, under åren 1997 till 2001 har Sandberg analyserat medietexter i fyra stora 
dagstidningar för att beskriva, analysera och problematisera hur övervikt framställs i medierna. 
Här kan vår undersökning ses som en fördjupning av Sandberg studie där vi vill se på vilket sätt 
barnen uppfattar medias rapportering kring övervikt och dess påverkan på dem. 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur rapporteringen kring fetma och övervikt ser ut i Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter under åren 2006 till 2008? 

2. Upplever barn att de påverkas av mediernas rapportering kring hälsa och fetma? 

3. Om så, på vilket sätt upplever barnen att de påverkas?  

4. Tänker barnen på fetma och vad medierna rapporterar om ämnet? 

1.6 Disposition av uppsatsen 

Denna uppsats innehåller fem kapitel. Det första kapitlet är ett inledande kapitel där bakgrund, 
motiv, syfte och frågeställningar presenteras. 

Kapitel 2 beskriver de teorier som uppsatsen grundar sig på samt den tidigare forskning som 
finns inom området. 

Kapitel 3 beskriver de metoder som använts i uppsatsen, hur undersökningarna genomförts samt 
reliabilitet och validitet. 

 
10 Andersen, Rissanen och Rössner, 1998 i Kostenius & Lindqvist, 2006 
11 Sandberg, 2004 
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I kapitel 4 presenteras de resultat som framkommit genom studien.  

I det 5 kapitlet diskuteras resultaten av studien, samt fortsatta forskningsområden om man vill 
vidareutveckla vår undersökning.   
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2 Teorier 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de teorier som finns kring vårt valda 
undersökningsområde, samt se till den tidigare forskning som finns och klargöra hur det ser ut på 
området idag.  

2.1 Påverkan och anpassning 

Cialdini12 menar att genom vår önskan att framstå som konsekventa i våra val väljer vi oftast de 
val som stämmer överens med det som vi tidigare ansett eller det som är ”allmänt känt” att tro. 
När vi väl gjort ett val i en fråga kommer vi känna krav att handla därefter även i framtida 
situationer. Dessa krav kommer både från oss själva och från omgivningen. Detta anser han är en 
del av den så kallade konsekvensprincipen, som är en viktig del i den sociala 
anpassningsprocessen. Vi motiveras till att tro att genom att göra val som stämmer med tidigare 
val vi gjort förknippas vi med en starkare personlighet och intelligens än de som inte agerar på 
detta sätt. 

Vidare är vi människor mer benägna att följa och härma någon som liknar oss än någon som inte 
gör det.13 Likheter med andra människor påverkas oss till att ta efter deras beteende. Till 
exempel har hälsoforskare sett att ungdomar lättare tar till sig budskapet i ett skolprojekt om de 
medverkande är i samma ålder som målgruppen.14 

Milgram15 har även funnit att vi har en djupare pliktkänsla inför auktoriteter än andra 
medmänniskor. Han kom i en studie under 1960-talet fram till att vuxna människor som 
tvingades ge elchocker till medkamrater kunde gå nästan hur långt som helst för att lyda 
kommando från en auktoritet. 

2.2 Samhällets medier 

Massmedier är tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller 
underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av massmedieinnehållet.16 
Vanligen betraktas dagspress, tidskrifter, radio, TV samt satellit- och kabelsystem som 
massmedier.  

 
12 Cialdini, 2005 
13 Abrams, Wetherell, Cochrane, Hogg och Turner, 1990; Burn, 1991; Schultz, 1999 i Cialdini, 2005 
14 Murray, Leuper, Johnson och Mittlemark, 1984 i Caildini, 2005 
15 Falkheimer, 2001 
16 Nationalencyklopedin, 2008 
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Falkheimer17 menar att det om styr vad massmedierna producerar och rapporterar till 
allmänheten är de sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar som råder i branschen för 
tillfället. Vidare skriver han att det var statsvetaren Olof Persson som skapade begreppet 
journalism, för att visa medierna makt över samhället. Förr fanns makten hos politikerna, kyrkan 
och kungen, idag är det snarare medierna som har makten över samhället. Journalister ska 
förmedla information av allmänt intresse på ett kritiskt och granskande sätt till allmänheten.18 
Falkheimer säger att de har fyra uppgifter att arbeta efter, de ska informera, analysera, granska 
och underhålla. När det gäller just nyhetsjournalistiken är den sista delen (underhålla) ofta 
bortplockad.  

Det är medierna som är den största informationskällan i dagens samhälle, framförallt när det 
gäller händelser som sker utanför vår närmaste omgivning.19 

2.3 Mediernas påverkan 

Jarlbro20 har i en intervjuundersökning fastställt att unga människor påverkas starkt av reklam. 
Hon menar att ungdomarna i undersökningen ansåg att övervikt i reklam sågs som olycka och 
katastrof för individen samtidigt som de vände sig mot skönhetsidealet att vara smal. Dock skilde 
sig tolkningen mellan ungdomarna åt i betydande utsträckning. 

Många av de risker som finns i dagens samhälle når oss genom medierna, och det är även 
därigenom vi får information om vad vi kan göra för att undvika dessa risker.21 När vi lämnat 
grundskolan är medierna den främsta källan till information om vetenskap, forskning och teknisk 
utveckling.22 

Mediernas roll att tillhandahålla kunskap om hälsa, bra och dålig mat samt kropp kan inte 
understrykas nog enligt Beardsworth och Keil.23 Sandberg24 anser att för att få en uppfattning 
om medieförtroendet bör man inte enbart förlita sig på de grova mått där medierna ses so
samhällsinstitutioner, man bör även ta hänsyn till den roll de spelar för sina användare. 

Dagspressen har ett demokratiskt ideal att leva upp till, där medborgarna är deras 
uppdragsgivare, men de har även ägare, annonsörer, finansiärer att ta hänsyn till.25 Palm säger 
vidare att dagens demokrati är en medierad demokrati som kräver att medier finns till både för 
information och som möjligheter för folk att uttrycka sig. Petersson och Carlberg menar att 
dagspressen har en demokratisk funktion att fylla men den är även en arena för åsikter, för både 
individer och grupper.26  

Det finns en rad andra aktörer inom hälsoområdet som vill påverka oss vad gäller området. 
Läkemedels-, livsmedels- och skönhetsindustrin är några av dessa, som gärna påverkar oss på 
olika sätt. Vidare menar Sandberg att med tanke på de kommersiella intressen som finns är det 
förvånande att inte fler artiklar handlar om eller granskar dessa aktörer. 

 
17 Falkheimer, 2001 
18 Nohrstedt och Lundin, 1995 i Falkheimer, 2001 
19 Weibull, 2002 
20 Jarlbro, 1994 
21 Sandberg, 2004 
22 Allan 2002 i Sandberg 2004 
23 Beardsworth & Keil, 1997 i Sandberg, 2004 
24 Sandberg, 2004 
25 Palm, 2002 i Sandberg 2004 
26 Petersson & Carlberg, 1990 i Sandberg, 2004 
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Jarlbro27 talar om två-stegsmodellen och flerstegsmodellen. Två-stegmodellen handlar om att 
medierna har en direkt påverkan på sin publik. Idag är det flerstegsmodellen som gäller i första 
hand, där det finns opinionsledare som medierna ”talar” genom för att nå ut med sina budskap 
till den stora massan och påverka. Dessa kan till exempel vara kändisar, politiker eller mer nära 
personer som föräldrar och vänner.  
Enligt Hvitfelt finns det tio kriterier som gör att en nyhet ofta får större plats och läses av fler 
människor.28 Ju mer och fler av dessa punkter som artikeln behandlar desto större är chansen att den 
hamnar på tidningens första sida och då blir en större nyhet. 

De tio punkterna som artikeln helst ska behandla är: 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor, 
2. de ska ha kort geografiskt och kulturellt avstånd 
3. till händelser och förhållanden 
4. som är sensationella eller överraskande, 
5. handlar om enskilda elitpersoner 
6. och beskrivs tillräckligt enkelt 
7. men är viktiga och relevanta, 
8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 
9. har negativa inslag 
10. och har elitpersoner som källor. (Hvitfelt, 1985:18) 

När en händelse eller ett område väl blivit uppmärksammat och etablerat som intressant och fått ett 
nyhetsvärde fortsätter det att vara så.29 Detta kallas tröskelvärde och innebär att när ett ämne väl 
kommit över tröskeln stannar det där. Tid, kultur och rum spelar även det en stor roll i bedömningen 
av nyhetsvärdet, ju längre bort inom ett eller flera av dessa så kallade avstånd, desto mindre nyhet. 
En händelse som pågår här och nu och som berör har större nyhetsvärde än en händelse som äger 
rum i annan tid eller på annan plats. 

2.4 Dagordningsfunktionen 
”The news media don’t tell us what to think, but what to think about”30  

 
27 Jarlbro, 1999 
28 Hadenius & Weibull, 2003 
29 Hadenius & Weibull, 2003 
30 Cohen, 1963 i McQuail, 1994 page 356  
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Agenda setting (dagordningsfunktionen) är ett begrepp som myntades av 
masskommunikationsforskarna McCombs och Shaw i början av 1970-talet, för att i generella 
termer kunna beskriva ett fenomen inom de politiska valkampanjerna.31 Agenda setting teorin 
handlar om att massmedier har ett stort inflytande över användaren genom att ta och ge utrymme 
till nyheter och händelser.  Cohen menar att nyhetsmedier inte kan tala om för användaren vad de 
ska tänka utan vad de ska tänka på, (citatet ovan).32 Enligt teorin får individen, samtidigt som 
han/hon får information genom medierna, också veta vilken betydelse han/hon ska ge ett visst 
ämne beroende på hur mycket utrymme ämnet får. Massmedier kan med sin makt över delar av 
det offentliga utrymmet höja och sänka nyhetsvärdet och ge större prioritering till händelser bara 
genom att prioritera dem i nyhetssammanhang. Massmedier kan dock inte skapa eller dölja 
problem, men de kan ändra användares medvetenhet och prioritering. Genom agenda setting 
teorin påverkar medierna oss djupare än det vi talar om. De kan också styra våra uppfattningar i 
en speciell fråga i en viss riktning. Samt att de kan påverka den politiska agendan genom att föra 
fram vissa samhällsproblem och samtidigt undvika andra. 

 

Dagordningsfunktionen kan enligt senare forskning delas in i tre olika agendor33:  

 politisk agenda  
 medieagenda 
 interpersonell agenda. 

  

Rogers med flera34 använder sig å andra sidan av en annan modell. Agenda setting-processen 
delas enligt denna modell in i fem faser som ämnet i fråga genomgår: 

 Vetenskaplig agenda: ämnet som diskuteras bland experter i vetenskapliga tidskrifter och 
i andra fackorgan. 

 Medieagenda: ämnet som behandlas i massmedierna. 
 Offentlig agenda: den interpersonella agendan och ämnet diskuteras i personliga samtal 

bland målgruppen. 
 Röstningsagenda: opinionsundersökningar börjar genomföras. 
 Policyagenda: politiska beslut diskuteras och fattas. 

Rogers med fler menar dock att alla ämnen inte alltid genomgår samtliga faserna innan de når 
den sista. Genom denna modell menar Jarlbro att målet med hälsofrågan borde vara att komma 
högt på interpersonella agendan, något som kan ske genom medieagendan till exempel. 

 

Dagordningsfunktionen bygger på styrkan och makten hos massmedierna.35 Genom detta kan 
man dela in denna makt i fyra punkter: 

• Förklarande makt – kan förklara varför många användare prioriterar lika. 
• Förutseende makt – kan förutse att lika exponering ger lika prioritering. 
• Falsifierande makt – kan motbevisa ovanstående punkt, om användare inte utsätts för 

lika exponering prioriterar de inte heller lika.  
• Framtidsmakt – lägg grogrund för vidare forskning. 

 

 
31 Sandberg, 2004 
32 Cohen, 1963 i McQuail, 1994 
33 Jarlbro, 1999 
34 Rogers m fl, 1991 i Jarlbro, 1999 
35 McQuail, 1994 
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Inom agenda setting teorin finns även ett antal olika nivåer.36 

1. Traditionell nivå - hur mycket och ofta ett ämne förekommer i medierna, massmedierna 
använder objekt eller specifika ”frågor” för att påverka sina användare. Massmedier 
föreslår vad användaren ska tänka på och tycka. 

2. Särdragsfokusering – innefattar kvalitén på framställningen, även kallad framing. 
Massmedierna fokuserar på särdragen i objekten eller ”frågorna” för att sedan ge förslag 
på hur användaren ska tänka och tycka om dessa objekt eller ”frågor”. På detta sätt menar 
Sandberg att medierna sätter ramar även för våra verklighetsuppfattningar. 

3. Intermedia – massmedierna har en tyst förmedling mellan varandra om vad som ska 
prioriteras och ges utrymme.  

 

Agenda setting teorin har vissa begränsningar och svagheter när det gäller påverkan och inverkan 
på användare.37 En begränsning är användaren själv. Om användaren är ointresserad av 
dagordningen, inte informerad, omedveten om händelser eller har en bestämd åsikt spricker 
teorins grund. 

2.5 Kommunicera hälsa 

Hälsokommunikationen finns inom det stora fältet mänsklig kommunikation, och som en del i 
masskommunikationen.38 Enligt Jarlbro handlar det om att förmedla hälsa till valda grupper eller 
personer i samhället genom god kommunikation. 

Det är av yttersta vikt att den som kommunicerar hälsorisk är någon som mottagaren litar på, en 
trovärdig källa.39 När det gäller medierna och framförallt dagspressen är detta ett medium som 
stora delar av befolkningen har ett förtroende för.40 Detta leder till att det som medierna 
(dagstidningar) skriver om fetma och övervikt i många hem ses som ”sanningen”. 

2.6 Tidigare forskning 

2.6.1 Påverkan av medier 

Enligt Conrad41 är det medierna som skapar ramarna runt vad det ska skrivas om i medierna, vad 
som ska bli en nyhet och hur ämnet ska skildras. De senaste tio åren har medierna blivit den 
första källan till hälsa, medicin och vetenskap för många människor, och en mer alldagligt 
komponent i vardagslivet enligt Conrad. Med detta som grund kommer framställningen av fetma 
och övervikt i medierna spela en stor roll när var och en av oss skapar sina åsikter kring ämnet. 

 
36 Coleman and Banning 2006; Lee 2005; Shoemaker & Reese, 1996 i Wikipedia, 2008 
37 McQuail, 1994 
38 Jarlbro, 1999 
39 Covello m.fl, 1989; Brown och Einsiedel 1993 i Jarlbro 1999 
40 Weibull, 2002 
41 Conrad, 1997 
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Winfield-Ballentine och Paff-Ogle42 har genom en studie av tonårsmagasinet Seventeen upptäckt 
att medierna spelar en stor roll när det kommer till de kulturella och sociala uppfattningarna av 
våra kroppar. De menar att mediernas bild har lett till ett samband mellan våra inre och yttre 
egenskaper, våra attityder och åsikter gentemot våra kroppar och fenomenet fetma kommer av 
deras rapporterade bild. Runda kroppar beskrivs i medierna allt som oftast som ohälsosamma. 
Vilket leder till att det blir en uppdelning mellan vad som anses bra och dåligt, vad gäller 
utseendet på våra kroppar. Allmänheten matas, enligt Winfield-Ballentine och Paff-Ogle, 
ständigt av medierna med vad som ska anses bra och dåligt, fult eller snyggt, medierna blir 
således en källa till information om vad allmänheten ska tycka. 

2.6.2 Medier och fetma 

Sandberg43 har genom innehållsanalyser av ca 2000 dagstidningar under fem år (1997-2001) 
funnit att medierna styr oss medborgare allt mer, dagspressen är en informationskälla såväl som 
en påverkansfaktor och övervikt är ett undervärderat samhällsproblem. Genom mediernas 
användande av olika frames, de ramar, vinklingar och perspektiv som medierna väljer att 
använda sig av i rapporteringen, menar Sandberg att de bidrar till läsarens tolkning och förståelse 
av verkligheten.   

I hennes undersökning visas att Aftonbladet står för cirka hälften av all rapportering kring fetma, 
Dagens Nyheter står för cirka en tredjedel och de andra undersökta tidningarna (Helsingsborgs 
Dagblad och Västerbottenskuriren) står för återstående 20 procent. Studien visar även att ju 
mindre en nyhet är desto mindre plats får den i tidningen, samt att cirka 80 procent av artiklarna 
har internt ursprung och endast 20 procent kommer från en nyhetsbyrå. 

De aktörer som återkommer i tidningsartiklarna i Sandbergs studie kring fetma är flera. Hon har 
delat upp dem i ett antal kategorier: medicinsk expertis, annan forskare, politiker, artist/kändis, 
näringsliv, Överviktigas riksförbund, journalist, medborgare, myndighet, annan, samt ingen 
dominerar. Genom detta har hon funnit att de grupper som dominerar stort är medicinsk expertis 
och journalist. Vidare har hon delat upp artiklarna i grupper utifrån karaktären på dem: 
alarmerande, analyserande, beskrivande, försäkrande, frågande, humoristiska, mix och ingetdera. 
Här visas att de flesta artiklarna är beskrivande, sedan återfinns alarmerande och försäkrande på 
en andra plats samt analyserande på en tredje plats. 

I studien har hon även studerat hur fetma definieras i det material hon använt sig av i 
undersökningen. Hon finner att fetma antingen ses som en sjukdom, ett skönhetsfel eller ett 
normaltillstånd.  

Sandberg har funnit att dagstidningarna ofta lägger ansvaret på individen, hon menar att 
tidningarna anser att individen blivit lat när det kommer till dennas hälsa och måste skärpa sig. 
Hon ser dock att det även finns åsikter där man ser att hälsa är en statlig rättighet, och att både 
stat och individ ansvarar för varje persons hälsa. 

 
42 Winfield-Ballentine och Paff-Ogle, 2005 
43 Sandberg, 2004 



14 

                                                

Medierna har en viktig roll när det kommer till att förmedla kunskap om övervikt. Sandberg44 
säger att det är genom medierna som stora delar av allmänheten skaffa sig sin uppfattning och 
sina åsikter vad gäller denna hälsofråga. Vidare menar hon att vi ägnar allt större tid av vår 
vakna tid åt medierna, detta brukar kallas medialisering av tillvaron, och där ingår även artiklar 
kring hälsa och ohälsa. Hälsa får allt större utrymme i mediesammanhang, mest när det kopplas 
till kroppsvikt, kost och motion.45 Många tidningar har egna hälsospalter och hälsobilagor. 
Massmedier är därigenom ett viktigt redskap i hälsoförebyggande arbete.  

Medierna förser oss med mallar av hur vi ska bygga upp våra kroppar enligt olika ideal, 
samtidigt som de ger budskap om hur vi ska nå välbefinnande och skapa sunda kroppar.46  

Lupton47 har kommit fram till att rapporteringen kring faror med övervikt i dagspressen i 
Australien i första hand handlar om den ökade procenten av feta barn samt att detta är ett stort 
hälsoproblem. Vidare såg hon att det språk som främst brukades var i form av oroväckande och 
frånstötande ord och uttryck, som ”attack” och ”antal döda”, användes för att påverka läsarna. 
Statistik fanns i många artiklar för att understryka det allvarsamma och man målande inte upp 
någon ljus framtidsbild av läget. Bilder och fotografier av feta barn som drack läsk och åt 
snabbmat brukades också för att förstärka den negativa bilden av feta barn. Enligt 
undersökningen syns även att de flesta av artiklarna om fetma och övervikt handlade om just 
barn, stora delar av dessa innehöll dessutom text om hur det skulle komma att bli i framtiden för 
dessa överviktiga barn. Ansvaret för barnens hälsa lades i första hand på föräldrarna och skolan i 
artiklarna, den individuella livsstilen ansågs vara en stor del av problemet. Barnen själva ansågs 
inte ha något eget ansvar för övervikten. 

Lawrence48 finner att rapporteringen kring fetma och övervikt ökat under åren 1985 till 2003. 
Hennes forskning visar att artiklarna kring fetma i både New York Times, tv-nyheter och andra 
tidningar växt markant de senaste åren, efter att ha varit något stabil en tid under 90-talet. Hon 
menar att fokus gått från individ- och biologinivå till en mer omgivningsnivå. Dock poängteras 
att individen fortfarande står i centrum vad gäller ansvar för den egna hälsan, liksom även 
Lupton anser. Lawrence anser att utvecklingen gått från att, i artiklar, enbart nämna fetma som 
en del till att helt fokusera på just övervikten i hela artikeln bara under de senaste åren av 
undersökningen. I dagens samhälle ses även fetma som en hälsorisk som blivit ett problem för 
var och en och inte enbart för visa grupper, vilket tidigare varit fallet. 

 
44 Sandberg, 2004 
45 Bishop, 2000 i Sandberg, 2004 
46 Sandberg, 2004 
47 Lupton, 2004 
48 Lawrence, 2994 
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3 Metod 
Innan arbetet med fokusgrupperna påbörjades ville vi få en bild och uppfattning om hur 
medierna ser på området barn, hälsa och fetma. Vi valde att utgå från de rikstäckande 
dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets artiklar inom området. Dessa två 
tidningar har under efterkrigstiden varit ledande opinionsorgan i Sverige. Vad som skrivs i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet uppmärksammas inte bara av dess olika läsare utan även 
av andra tidningar och nyhetsorgan i landet.49 Vi utförde artikelsök på respektive tidnings 
hemsida. Med frasen ”barn och fetma” fick vi fram hundratals artiklar. För att göra en 
begränsning anpassad efter vår tidsplan valde vi att endast gå igenom artiklar skrivna mellan år 
2006 och 2008.  

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I undersökningen av hur Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterar kring fetma har vi 
valt en kvantitativ ansats, där vi vill se till antalet artiklar som publicerats i medierna under de 
senaste tre åren. 

I en innehållsanalys menar Esaiasson med fler att man undersöker innehållet i en skriftlig, 
muntlig eller bildmässig framställning.50 Vidare förklarar de att man genom en innehållsanalys 
får fram hur ofta eller frekvent ett ämne, i vårt fall fetma, förekommer i det valda 
undersökningsobjektet. Samt att en kvantitativ innehållsanalys innehåller ett mekaniskt räknande 
men även en tolkande del. För att kunna placera in materialet i de olika kategorier man valt ut 
måste det först tolkas och delas upp. I en analys som den här behandlas allt analysmaterial 
likvärdigt och tillskrivs samma vikt i resultatet. 

3.2 Kvalitativ forskningsansats 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats i andra delen av studien, då vi vill 
undersöka hur barnen tänker och resonerar kring mediernas påverkan av fetma och hälsa, utifrån 
fenomenografin. Kvalitativ forskning handlar om att gå på djupet och undersöka något specifikt 
för att se hur just detta fenomen ter sig för en utvald grupp människor.51 Vi vill se sammanhang 
och skapa förståelse. Detta är det synsätt som stämmer väl överens med vår studie och det sätt vi 
valt att använda oss av. 

 
49 Söderlund & Engwall, 2005 
50 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007 
51 Magne Holme & Krohn Solvang, 1997 
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3.2.1 Fenomenografi 

Vi kommer delvis att utgå från fenomenografin i vår studie av mediernas påverkan av barn vad 
gäller begreppet fetma och deras uppfattningar kring fetma. Fenomenografi handlar om 
människors sätt att uppfatta sin omvärld, om hur vi uppfattar att något är till skillnad från hur det 
faktiskt är. Marton ger oss två perspektiv där fenomenografin är en del av den andra delen.52 
Dels pratar han om första ordningens perspektiv som innefattar fakta och vad som observeras 
utifrån, och sedan även andra ordningen perspektiv som handlar om hur någon upplever något 
och hur något ter sig för någon. Analysen kommer att baseras på empirisk fakta och söka efter 
innebörden istället för förklaringar och samband. Fenomenografi handlar om att visa de olika 
uppfattningar som olika människor har om ett visst fenomen, utan undersökarens egna 
uppfattningar som grund.53 

Ansatsen vad gäller fenomenografi handlar om att finna uppfattningar. Larsson beskriver dessa 
uppfattningar som ”…ett antagande om något som man är övertygad om eller tar för givet 
förhåller sig på ett visst sätt”.54 Uppfattningar om något är inte samma sak som att ha en åsikt 
om något. Har man en åsikt om ett fenomen finns det ofta även en motsatsåsikt, som man också 
kan välja att ha. Uppfattningar handlar istället om det man ser som självklart.”På så sätt kan m
säga att uppfattningar ofta är den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar”.55 

För att göra en kvalitativ analys av materialet krävs ett tolkande subjekt . ”… som får väga 
uttalande mot uttalande och se till kontexten för att förstå innebörden”.56  Vidare menar Larsson 
att när det gäller den kvalitativa analysen av det empiriska materialet i en fenomenografisk studie 
är viktigt att man läser och reflekterar om vartannat, gång efter gång. Det är då som man till sist 
får fram de mest sanningsenliga kategorierna. Det handlar om att låta sin egen förståelse av 
materialet fördjupas och förändras allt efter att man tränger djupare in i reflektionerna av 
materialet. Grunden i analysen är att finna de skillnader och likheter som svaren i intervjuerna 
kan ha gett och jämföra dessa med varandra.57 

3.2.2 Fokusgrupper 

”Ordet FOKUS indikerar att diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne.”58 

En fokusgrupp kan liknas vid och vara samma som en gruppintervju menar Wibeck.59 Dock kan 
man inte alltid säga att en gruppintervju är detsamma som en fokusgrupp.  

Fokusgrupp som metod används i första hand för att studera innehåll och interaktion mellan 
människor runt givna ämnen.60 För att få fram innehållet studerar man de olika gruppernas 
åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer etcetera. 

Forskaren eller ansvarig för fokusgruppen får i detta sammanhang titeln moderator. I en 
strukturerad fokusgrupp har moderatorn rollen av en mer traditionell intervjuare. Moderatorn ska 
hålla sig till på förhand fastställda frågor men även ge möjlighet till avstickare och öppna svar. 

 
 

52 Marton, 1978 i Larsson, 1986 
53 Larsson, 1986 
54 Larsson, 1978 sida 21 
55 Larsson, 1978 sida 21 
56 Larsson, 1978 sida 38 
57 Larsson, 1986 
58 Wibeck, 2000 sida 9 
59 Wibeck, 2000 
60 Wibeck, 2000 
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En tumregel enligt Wibeck är att det bör vara ett minimum på tre fokusgrupper, för att få så 
tillämpliga och riktiga resultat som möjligt. Utöver denna tumregel presenteras olika regler av 
olika skolor. Dunbar61 rekommenderar ett maximum på fyra deltagare per grupp. Han påpekar 
även vikten av att samtliga deltagare bör kunna ha ögonkontakt med varandra under hela 
samtalet. Wibeck62 rekommenderar ett antal på fyra till sex deltagare per grupp. 

Wibeck, utifrån Kreuger, presenterar i sin bok en mall till att skapa en bra intervjuguide till 
fokusgrupper.63 Hon menar att guiden bör innehålla sex olika slags teman på frågorna som ställs.  

• Öppningsfrågor – för att få deltagarna att känna delaktighet och skapa samhörighet inom 
gruppen. 

• Introduktionsfrågor – för att introducera ämnet som ska diskuteras, bryta isen och föra in 
diskussionen på det förutbestämda området. 

• Övergångsfrågor – för att hamna i ett större perspektiv i diskussionen och att ännu mer 
komma in på nyckelfrågorna.  

• Nyckelfrågorna – det väsentliga, själva syftet med diskussionen. Bör vara två till fem 
stycken frågor och ägnas mest tid. 

• Avslutande frågor – för att ge alla deltagare tillfälle att uttrycka sin slutgiltiga position 
inom ämnet och reflektera över vad om sagts.  

• Slutfrågor – för att försäkra om att alla fått säga sitt. 
 

Enligt Wibeck64 finns olika möjligheter att dokumentera intervjun för analyssyfte. Bandspelare, 
videokamera, papper och penna är några hjälpmedel som kan vara till god hjälp. Med 
inspelningsbar bandspelare kan man diskret banda samtalen utan att det tar fokus från 
diskussionen. Nackdelen med denna metod är att i analyssteget kan det vara svårt att särskilja 
röster på det inspelade materialet. För att kunna fånga den icke-verbala kommunikationen under 
diskussionen är videokameran ett bra hjälpmedel. Det är även en hjälp i att urskilja de olika 
talarna. En nackdel kan dock vara deltagarnas reaktion på videokameran. Papper och penna, det 
vill säga egna anteckningar, är den svagaste dokumentationsmetoden av de tre. Svårigheterna 
och hindren ligger i att hinna med att skriva ner allt som sägs och av vem. Anteckningar kan 
dock användas som komplement till både videokameran och bandspelaren.  

 

Att transkribera innebär att man skriver ut samtalet på papper. Ord för ord skrivs ner och 
strukturerna i samtalet analyseras. Det finns tre nivåer av transkription att följa enligt Wibeck.65  

1. Detaljerad transkription. Tvekljud, talstyrka, överlappande tal, betonande ord etcetera. 
finns med.  

2. Ordagrann, detaljerad transkription. Talspråket används i skriften och pauser markeras 
med sekunder.  

3. Skriftspråksnormerad transkription. Omtagningar, oavslutade meningar, tvekljud etcetera 
har tagits bort. Texten består av fullständiga meningar.  

 

För att kunna analysera fokusgruppens interaktion är en god och noggrann transkription viktig. 
Även för det fortsatta arbetet med intervjuerna är det av stor vikt att transkriptionen sker med 
noggrannhet och tålamod.  

 
61 Dunbar, 2004 i Wibeck, 2000 
62 Wibeck, 2000 
63 Kreuger, 2998a i Wibeck 2000 
64 Wibeck, 2000 
65 Wibeck, 2000 
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3.2.3 Att forska om barn 

När man arbetar i forskningssyfte stöter man ofta på olika myter.66 Dessa myter kan stå som 
hinder i forskningen. Några av dessa myter innebär att vuxna har förutfattade åsikter om barnens 
förmågor och kunskaper. Barn kan överraska med sin kompetens och kunskap. 

När man forskar om barn och använder intervju som metod är det viktigt att vara väl förbered 
och organiserad menar Greig och Taylor.67 Att ha en plan och vara påläst kan vara till stor hjälp 
om komplikationer tillstöter, som barns nyckfullhet. Om barnen tar en avstickare i samtalet kan 
du som forskare föra tillbaka samtalet på rätt väg genom goda förberedelser och väl genomtänkt 
planering. En metod för att få ut så mycket som möjligt av barnen i samtalet är att använda sig av 
en vuxen som barnen känner förtroende för och är bekväma med. I intervjuer med barn bör man 
ta hänsyn till barnens ålder. Med små barn är det lämpligt att använda sig av diverse hjälpmedel 
så som dockor och kritor och papper. Med lite äldre barn, i skolåldern, kan ribban höjas och 
samtalet kan föras med ett mer vardagligt och avslappnat språk. Viktigt att tänka på oavsett 
barnens ålder är just språket. Att hålla språket på en enkel och vardaglig nivå hjälper dig som 
forskare att komma närmare barnens nivå och skapar ett band mellan respondent och forskare. 
Enligt Greig och Taylor finns det två olika intervjumetoder att välja på i forskning med barn, 
enskilda intervjuer och gruppintervjuer. 

Dessa intervjumetoder kan designas och byggas upp på samma sätt, dock ser utförandet olika ut. 
I enskilda intervjuer blir samtalet mer personligt och utförs som ett vanligt samtal. Medan 
samtalet i gruppintervjuer är mer strukturerat och planerat. Greig & Taylor tar upp olika 
beståndsdelar som en gruppintervju kan byggas upp av. Dessa delar är i första hand riktade till 
yngre barn men kan även användas med barn i skolåldern.  

• Introduktion 
• Brainstorming (mindmapping) 
• Visuella hjälpmedel 
• Rollspel 
• Frågeformulär med kompletterande frågor 
• Måla 

 

För att utföra en intervju med barn bör man vara välplanerad och påläst, redan från i 
designstadiet. 

3.3 Genomförande av innehållsanalysen 

Vi valde en kvantitativ innehållsanalys för vår undersökning av rapporteringen av fetma i 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter för att vi anser det vara den lämpligaste 
undersökningsmetod till en studie som denna. Esaiasson med fler säger att: ”Kvantitativ 
innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när helst man vill ha svar på frågor om 
förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material.”68 Vilket var precis vad vi 
ville med den här studien – hur ofta och på vilka olika sätt skrivs det om ”barn och fetma” i 
dagspressen. 

 
66 Greig & Taylor, 1999 
67 Greig & Taylor, 1999 
68 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. 2007 sida 223 
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Genom en inblick i hur Sveriges två största dagstidningar rapporterat kring ”barn och fetma” de 
senaste tre åren ville vi få en grund att stå på, utöver den tidigare forskningen, innan vi skulle 
intervjua barnen. För att kunna se och förstå hur barnen ser sig påverkas av medierna behövde vi 
veta hur medierna faktiskt rapporterar kring ämnet, vad de skriver om och ur de framställer 
begreppet fetma. Något vi fann i innehållsanalyserna av artiklarna. 

Efter att ha bestämt oss för att undersöka artiklar från de senaste tre åren sökte vi på orden ”barn 
och fetma” på respektive tidnings hemsida under en och samma dag. Vi fick då fram 63 träffar 
på Dagens Nyheters hemsida och 86 träffar på Svenska Dagbladets hemsida. Artiklarna 
sorterades sedan och vi tog bort dem som inte gällde fetma och barn. De artiklar som blev kvar 
gjorde vi en innehållsanalys av. Utifrån den mall vi tagit fram (bilaga 1) studerade vi artiklarna 
grundligt och fick fram resultat att arbeta vidare med. De kategorier vi valde att dela in 
materialet i tog vi fram genom att studera Sandbergs studie69, samt utifrån vad vi ville veta om 
artiklarna. Efter genomgången av artiklarna kunde vi sedan skapa ännu tydligare grupper utifrån 
vad vi funnit genom artikelsökningen. Bland annat granskades om antalet artiklar gällande ”barn 
och fetma” ändrats under de undersökta åren, samt vilka länder artiklarnas innehåll gällde. 
Artiklarna delades in i kategorier (forskning/undersökning, debatt/ledare/insändare, annat). 
Genom detta kom vi fram till vilka områden man skriver mest om och vilka man skriver mindre 
om. Vi undersökte även hos vem de olika artiklarna lade ansvaret vad gäller fetma hos barn. I tre 
kategorier (samhälle, skola, individ) delades artiklarna in för att se vilken av dessa som ansvaret 
ansågs ligga.  

 
Urval 

I innehållsanalysen har vi valt att undersöka de två största dagstidningar i Sverige – Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter. Svenska Dagbladet grundades 1884 (nätupplagan 1995). Idag 
har tidningen en upplaga på cirka 195 000 exemplar per dag och är en av Sveriges ledande 
dagstidningar tillsammans med Dagens Nyheter som grundades 1864 och har en upplaga på 
cirka 344 000exemplar per dag. 

Undersökningsperioden gällde från första januari 2006 till andra november 2008 och uppkom till 
totalt 86 antal artiklar på Svenska Dagbladet och 63 på Dagens Nyheters hemsida. 

Urvalet av vilka artiklar som skulle vara med i undersökningen baserades på artiklarnas innehåll 
i stora drag och vi är medvetna om att det kan förekomma texter som i det stora hela inte har som 
utgång att handla om fetma eller barn, men där dessa ord nämns i texten likaså tvärtom. 

 
Bortfall 

De artiklar som kom upp när vi sökte på ”barn och fetma” men som ej behandlade detta ämne 
valde vi att ej ta med i innehållsanalysen. Vi fick då ett bortfall på ett antal artiklar, nämligen 
fem stycken i Svenska Dagbladets artiklar och två i Dagens Nyheters. Vi anser dock att detta 
bortfall inte gjort någon tydlig skillnad i resultaten gällande hur medierna skriver om barn och 
fetma. 

 
69 Sandberg, 2004 
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3.4 Genomförande av fokusgruppssintervjuerna 

Efter att ha genomfört innehållsanalyserna av tidningsartiklarna fortsatte vi med intervjudelen i 
undersökningen, där vi skulle intervjua barn i tioårsålder om på vilket sätt de själva ser på 
medierna rapportering kring fetma och hälsa och om de själva anser sig påverkas av medierna 
uppmålade bild av hälsa och fetma. 

En intervjuguide ligger som grund för själva intervjuerna. Utifrån Greig & Taylor´s70 mall (se 
bilaga 3) för hur man designar och utformar en intervjuguide anpassad för barn skapade vi vår 
egen intervjuguide.  

För att försäkra oss om att guiden var anpassad till barn i tioårsålder valde vi att utföra en 
pilotstudie. Vi satte oss ner tillsammans med fyra barn i åldrarna nio till elva och testade vår 
guide. Då våra respondenter är tio år valde vi att göra pilotstudien med åldrarna över och under 
samt samma ålder. Pilotstudien gav oss nya vinklingar och tankar som vi sedan kompletterade 
och bearbetade vår guide utefter.  

3.4.1 Intervjuguide 

Vi valde att göra en strukturerad intervjuguide med bestämda frågor som var öppna för 
diskussion. Enligt Wibeck, utifrån Kreuger,71 bör det i en strukturerad intervjuguide ingå fem 
olika typer av frågor: 

1. Öppningsfrågor 
2. Introduktionsfrågor 
3. Övergångsfrågor 
4. Nyckelfrågor 
5. Avslutande frågor 

 
Tillsammans med Kreugers fem frågetyper utgick vi från Greig & Taylors guide för att designa 
och utforma en intervjuguide för och med barn (bilaga 3). Det blev en guide som innehöll 13 
frågor, alla inom Kreugers fem frågetyper samt Wibecks slutfråga. Efter pilotintervjun 
bearbetades guiden och frågor togs bort och lades till för att bättre passa vårt syfte och våra 
frågeställningar. Den slutgiltiga, bearbetade intervjuguiden innehöll 15 frågor som alla kunde 
ledas tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar (bilaga 4). För att följa Greig & Taylors 
guide och försäkra respondenterna om anonymitet och valmöjligheten att avsluta under pågående 
intervju valde vi att skicka ut ett föräldramedgivande (bilaga 2). 

 
70 Greig & Taylor, 1999 
71 Kreuger, 1998a i Wibeck, 2000 
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3.4.2 Pilotundersökning 

Innan fokusgrupperna intervjuades utförde vi en pilotundersökning. Denna genomförde vi i en 
grupp med fyra barn i åldrarna nio till elva. För att vara säkra på att tioåringen förstod våra 
frågor och resonemang satsade vi på att även en nioåring skulle kunna förstå utan långa 
förklaringar. Vi utförde piloten i en omgivning som barnen var bekanta med och kunde känna sig 
bekväma i. Piloten valde vi att utföra utan bandspelare, då själva svaren inte var av intresse utan 
istället hur de tolkade och förstod frågorna. Inför piloten utformade vi en intervjuguide utefter 
Wibecks72 (utifrån Kreuger) mall. Frågorna utgick från vår förundersökning och artikelsöken i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Vi ställde samtliga frågor muntligt till deltagarna och antecknade deras svar och reaktioner. Vi 
hade inte någon speciell tidmarginal på varje fråga, så deltagarna hade valfri tid på sig att svara 
på frågorna. Efter piloten analyserade vi resultatet och bestämde oss för att göra vissa ändringar i 
vår intervjuguide. Vi ändrade, strök och bearbetade vissa frågor. Vi tog bort frågor som vi ansåg 
vara överflödiga och lade till frågor som förtydligade och gav mer relevans till vårt ämne. Vi 
bestämde oss även för att under de kommande intervjuerna använda oss av bandspelare för att 
dokumentera diskussionen. Då det var svårt för oss under piloten att hinna skriva ner vad barnen 
sa, ansåg vi att bandspelare var det bästa komplementet. Vi valde även att begränsa tiden för 
intervjuerna till maximalt 40 minuter, då kan barnen vara fokuserade under hela samtalet och de 
hinner inte tröttna. 

3.4.3 Intervjugenomförande 

Urval 

Vi valde att utföra vår undersökning med tioåriga barn. Detta för att de i den åldern är barn på 
gränsen till att bli tonåringar. De börjar i den åldern forma sina egna åsikter, läsa självständigt 
och ta in information på egen hand i större grad än innan. Vi tog kontakt med en lärare som är 
klassföreståndare för en klass 4 på en vanlig grundskola. Efter samtal med henne bestämde vi att 
vi skulle fråga respektive föräldrar om medgivande. Vi skrev ett föräldramedgivande där vi 
förklarade vilka vi är, vårt syfte med undersökningen och garanterade total anonymitet och bad 
om lov att få intervjua deras barn. Med medgivande från föräldrarna bestämde vi tider med 
läraren som passade deras schema.  

 
Respondenter 

Våra respondenter är pojkar och flickor i en klass 4 på en grundskola på det Småländska 
Höglandet. Samtliga elever är födda 1998 och bosatta omkring skolan. Barnen kommer från 
olika samhällsklasser och representanter olika kulturer och religioner. En del av barnen har 
skilda föräldrar medan andra bor med både mamma och pappa. Vid frågor om 
fritidssysselsättningar varierade deras svar mycket. De ägnade sig åt allt från trampets, simning 
till fotboll, scouter och teater.  

Då vi ville få en diskussion med barn som har olika bakgrund valde vi en helt vanlig grundskola. 
För att få en avslappnad atmosfär valde vi en skolklass istället för att plocka elever från olika 
klasser. 

 
 

 
72 Wibeck, 2000  
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Bortfall 

I klassen vi valde att använda oss av fanns det sammanlagt 22 elever. När vi skickat ut 
medgivandelappar till föräldrarna var det sex föräldrar som inte gav sitt medgivande för sina 
barn att delta i undersökningen. På dagen för undersökningar var en elev i klassen sjuk och 
kunde därför inte heller delta. Tre grupper samlades under olika tider och varje grupp satt ner 
med oss i cirka 30 minuter. Sammanlagt deltog 15 elever från en klass fyra i vår undersökning.  
 
Plats och utrustning 

För att få en så bra diskussion som möjligt och för att få barnen att känna sig bekväma och 
avslappnade valde vi att utföra undersökningen på deras skola. Vi valde ett rum som fanns i nära 
anslutning deras hemklassrum, ett rum som de alla kände igen. För att dokumentera diskussionen 
och få korrekt transkription valde vi att använda oss av en bandspelare.  En bandspelare tar 
mindre uppmärksamhet än en videokamera och underlättar transkriptionen. Vi förde även egna, 
separata anteckningar för att fånga upp och understryka viktiga kommentarer inom området. 

 
Vår roll 

Vår roll som moderatorer bestod av att ställa på förhand bestämda frågor till barnen samt att 
hålla igång en diskussion. Vi ville få barnen att slappna av och ge utrymme för var och en av 
dem. Vi valde att delta båda två under samtliga intervjuer, för att sedan kunna jämföra våra 
uppfattningar av diskussionen. En av oss tog ansvaret för att ställa frågorna och få igång samtalet 
medan den andre satt mer i bakgrunden, antecknade och ställde följdfrågor vid behov. 

3.5 Validitet 

I undersökningen har vi använt oss av tolkningar för att få fram resultaten i intervjuerna, detta 
sätt att arbeta kräver att man vet vad man ska undersöka. Vi ville genom en kvalitativ analys med 
hjälp av fenomenografi se hur barn upplever att de påverkas av mediernas budskap vad gäller 
fetma och hälsa. Med hjälp av 15 barn i tre fokusgrupper fick vi fram underlag till studien. 

Genom många citat från barnen och en ordagrann och detlajerad transkribering har vi kommit 
fram till slutsatser som vi finner vara svaren på de frågeställningar vi ställde oss vid starten av 
studien. Vi anser att de sätt vi valt att undersöka fenomenen fetma och hälsa på är det mest 
rimliga, med tanke på vad vi ville vet och den tid vi haft till förfogande. 

Det finns hos oss en medvetenhet om att det är svårt att hålla sig till det valda ämnet, något vi 
fått erfara, främst när man arbetar med barn. Dock anser vi att vi, genom de guider vi haft till 
förfogande, verkligen fått svar på de frågor vi ställt oss. 

Med en så pass liten studie som denna går det inte att finna någon allmän slutsats att dra. Dock 
tycker vi att de resultat vi kommit fram till visar hur just dessa tioåringar tänker och tycker kring 
det studerade fenomenet, och samtidigt kan ge en fingervisning om hur läget kan vara i ett större 
sammanhang. 
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3.6 Reliabilitet 

Vi har använt oss av gemensamt sammanställda guider i innehållsanalysen och intervjuerna för 
att båda ska förstå vad vi syftar till att mena och för att vi ska ha undersökt samma sak. Vi är 
dock medvetna om att när vi valde bort artiklar inför innehållsanalysen baserade vi enbart detta 
på artikelns övergripande innehåll och kan ha missat artiklar som ej hade med orden i sökningen 
men som ändå handlade om ämnet. Likaså kan det vara tvärtom, att artiklar som egentligen inte 
handlade om fetma och barn kom med i undersökningen för att de ändå tog upp dessa begrepp.  

Tillsammans har vi kommit fram till vilka kategorier som skulle vara med i innehållsanalysen av 
dagspressen. Analyserna av materialet har vi dock gjort var för sig, detta för att inte påverkas av 
varandras tankar och för att få två olika tolkningar av materialet. 

Vidare valde vi att spela in intervjuerna med bandspelare för att på så vis kunna avlyssna dem i 
efterhand i lugn och ro. Båda två satt med under intervjuerna och antecknade för att på så vis få 
bådas syn på barnens svar. Efter intervjuerna har vi var för sig transkriberat och lyssnat på 
intervjuerna hela intervjuerna, detta för att inte färgas av varandra. Till att börja med valde vi att 
analysera resultaten var för sig också, för att på så vis få fram det vi upplevde som viktigt för 
barnen och vad de sa. Sedan satte vi oss ner tillsammans och diskuterade detta för att komma 
fram till en slutsats.  

Vi har på alla sätt försökt att ge två sidor av alla delar, för att försäkra oss om att vi inte missat 
viktig fakta eller misstolkat något. Vidare har vi märkt att vi ofta tänkt på samma sätt utan att vi 
diskuterat detta tidigare. Detta kan bero på att vi är människor i samma ålder, läser samma 
utbildning och är ganska lika som personer. Det kan vara så att detta visar att vi haft en 
förhållandevis hög tillförlitlighet genom noga utvalda metoder och en medvetenhet för hur vi 
själva kan färga studien. Den förförståelsen som vi har är vi medvetna om har påverkat vårt 
arbete och resultat. Genom att tänka på detta under arbetets gång har vi i den mån vi kunnat 
försökt bortse från våra egna åsikter och inriktat oss på barnens syn av fenomenen fetma och 
hälsa. 

3.7 Objektivitet 

Vi har strävat efter att vara objektiva i vår bedömning. De resultat vi kommit fram till är i 
möjligaste mån baserade på barnens tankar och åsikter. Vi vet dock att man inte kan vara helt 
objektiv och att man alltid har en egen förförståelse som speglar studien.  
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4 Resultat  
I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat vi kommit fram till i vår innehållsanalys av 
artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och genom våra fokusgruppsintervjuer med 
tioåriga barn gällande fetma och hälsa i medierna. 

4.1 Innehållsanalysen 

Nedan visas resultaten av en undersökning i form av en innehållsanalys gjord gällande Svenska 
Dagbladets och Dagens Nyheters rapportering kring ”barn och fetma” under åren 2006 till 2008 
på Internet på respektive tidnings hemsida. 

 

Tabell 1: 

Antal tidningsartiklar gällande barn och fetma: 

 2006 2007 2008* 

Svenska Dagbladet 26 31 24 

Dagens Nyheter 22 29 10 

Tillsammans 48 60 34 

*undersökningen gjordes fram till 2 november 2008 

Den största skillnaden mellan de båda tidningarna finns under året 2008 då Svenska Dagbladet 
publicerade betydligt fler artiklar gällande barn och fetma än Dagens Nyheter. Det syns även en 
ökning i båda tidningarnas artiklar från 2006 till 2007, samt en klar nedgång till 2008. Detta 
gäller främst Dagens Nyheter där endast tio artiklar gällande barn och fetma har publicerats 
under senaste året. 

 

Tabell 2: 

Länder tidningsartiklarna främst gäller i antal: 

 Sverige USA Andra* 

Svenska Dagbladet 62 9 10 

Dagens Nyheter 46 6 9 

Tillsammans 107 14 19 

*Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Australien, Belgien, Spanien, Nya Zeeland, Italien 

Här visas att det är ett tydligt fokus på just Sverige vad gäller artiklarnas innehåll. Men det 
återfinns även en hel del artiklar gällande USA. I Svenska Dagbladet är uppdelningen mellan 
USA och övriga länder ganska jämn medan man ser en lite tydligare skillnad i Dagens Nyheter. 
Det framkommer även att Svenska Dagbladet producerar fler artiklar överlag som gäller Sverige 
än vad Dagens Nyheter gör. 
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Tabell 3: 

Innehållet i tidningsartiklarna i antal: 

 Forskning/undersökningar Debatt/ledare/insändare Övrigt* 

Svenska Dagbladet 31 6 44 

Dagens Nyheter 22 7 32 

Tillsammans 53 13 76 

*samhällsartiklar gällande fetma och barn (se exempel senare i texten). 

Här finns en klar majoritet för gruppen övrigt, vilket inte är så speciellt med tanke på att detta är 
ett brett fält i tabellen och innefattar en mängd olika artiklar. Här återfinns artiklar som handlar 
om fetma och barn i allmänhet, till exempel ”Kollo hjälper unga överviktiga” och ”Mat blir feta 
barns enda tröst”. Vidare visar tabellen att artiklar med forskning eller undersökningar som 
underlag är vanligt i dessa tidningar samt att ämnet inte är speciellt vanligt att debattera. 

 

Tabell 4: 

Enligt artiklarna ligger ansvaret vad gäller barns fetma i antal på: 

 Samhället Skolan Individen 

Svenska Dagbladet 24 19 38 

Dagens Nyheter 16 21 24 

Tillsammans 40 40 62 

 

Både Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters artiklar lägger i första hand ansvaret på 
individen, sedan skiljer de sig dock åt. Efter individens ansvar lägger Svenska Dagbladet 
ansvaret på samhället medan Dagens Nyheter istället lägger fokus på skolan.  

 

I undersökningen gällande rapporteringen kring fetma i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 
2006 till 2008 framkommer det inte att det förekommit någon markant skillnad i antalet artiklar 
kring ämnet (tabell 1). Antalet artiklar kring ämnet har legat förhållandevis stabilt under de 
senaste åren. Dock har majoriteten av artiklarna handlat om forskningsresultat i USA eller 
Sverige (tabell 2). De har även omfattat barn som blir allt fetare, maten som gör oss fetare och de 
miljöer som påverkar fetman. 

De flesta artiklarna kring fetma har i första hand behandlat studier, forskningsartiklar och 
faktarapporter kring fenomenet fetma (tabell 3). Det har varit liten fokusering kring vad man ska 
göra för att bli av med övervikten eller vad som är farligt att äta om man vill undvika att leva 
ohälsosamt. 

Ansvaret när det handlar om barns fetma läggs i första hand på individen både i Svenska 
Dagbladet och i Dagens Nyheter (tabell 4). Vidare har artiklarna i stora drag handlat om 
samband mellan sjukdomar och fetma, samt fetma och skräpmat. 
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4.2 Barns medieuppfattning och medvetenhet 

Vi har valt att i resultatpresentationen inte redovisa var grupp för sig, då själva gruppen inte är av 
intresse för oss utan deras svar som tioåriga barn. Vi kommer därför att presentera 
sammanfattningar av barnens svar från samtliga intervjuer. Svaren är uppdelade på samma sätt 
som intervjuguiden. För att få ett bättre sammanhang och för att kunna gå tillbaka till guiden för 
att läsa om frågorna.  

4.2.1 Barns tidningsvanor 

Diskussionen började kring vilka tidningar barnen har hemma och vad de helst läser i dem. 

De flesta av barnen svarade att de hade någon slags morgontidning hemma. Men även 
kvällstidningar var förekommande, då framförallt söndagsbilagorna. Familjesidan var de sidor 
som barnen framför allt läste. Även serierna och tv-tablån var vällästa sidor i tidningarna. Ett 
fåtal av barnen läste även en del av artiklarna, om det var av särskilt intresse för dem. 

 

”Om det är nåt kul så kan jag ju läsa artiklar med...ibland” - Kille 

 

”Jag läser ju bara dom tidningar jag prenumererar på…Julia alltså” – Tjej 

De flesta av barnen kunde säga att det fanns tidningar hemma men att det för det mesta var deras 
föräldrar som läste dem. Dock läste det själva tidningen när det var inom skolprojekt eller läxor. 

 

4.2.2 Barns uppfattning om hälsa 

Många av barnen tyckte att man i deras egen ålder inte ska vara för hängig eller blek. Man ska 
vara pigg, glad och kunna gå till skolan. Förkylningar och snuva var det som nämndes mest, men 
även mobbing och utanförskap berördes. 

 

”Man ska vara frisk och inte ha sjukdomar som dom har i Afrika” - Kille 

 

Viktigt var att man ska kunna göra sådant som man tycker är roligt, och att kunna hjälpa till 
hemma. 

 

”Man ska ju kunna hjälpa till...fast inte för mycket (skrattar)” - Tjej 

 

Vid sidan av dessa svar kom det även fram att man inte bör vara för tjock eller för smal om man 
är frisk. Att vara lagom tyckte barnen var bäst. 

 

”Egentligen att man inte är så där tjock…och att man inte är så här…åh men man får ju inte 
vara för smal heller” - Tjej 
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De sa bland annat att man inte bör ha anorexi eller vara fet, då är man inte frisk och kan till och 
med dö. 

 

”Jag såg på tv om anorexi. En tjej som slutade äta och blev jättesmal” – Kille 

 

”Man ska va smal som en tändsticka” – Kille 

 

Inledningsvis talades det om sjukdomar som förkylning etcetera. men samtalet ändrade riktning 
och handlade till slut om vikt och fetma. De påpekade att vara normal och lagom var det allra 
bästa.  

 

4.2.3 Barns tankar om andras åsikter 

Barnen svarade enhälligt att även om de trodde att många tyckte som de så var de medvetna om 
att inte alla inte gör det. De ansåg att de själva hade en sund åsikt och att de flesta de känner och 
pratat med nog håller med om den. De svarade dock alla att människor tror och tycker olika.  

 

”Men…alla tror ju inte lika. Man har ju egna tankar!” –Tjej 

 

”Det e ju många som tycker som vi, men också många som inte tycker så…” – Tjej 

 

Många av barnen sa att de inte upplever att de blir påverkade av vad media säger och hur de 
vinklar sina program.  

 

”Nej…vi tänker inte så mycket på det” – Tjej  

 

Barnen kunde i vissa frågor förstå att de påverkas av medierna men i det stora hela upplevde de 
ingen större påverkan. De ansåg sig tycka vad de tycker utifrån sig själva och inte från vad någon 
på Tv eller i tidningen sagt.  

 

4.2.4 Barns yttre påverkan 

Vidare diskuterades kring vad människor runt om barnen säger om ämnet hälsa och att vara 
frisk. Vad säger föräldrarna, skolan, kompisarna och andra människor i barnens omgivning om 
hur man ska se ut och vara. 

Enligt barnen säger inte skolan så mycket, de vill mest att man ska må bra och inte vara utanför. 
De fokuserar mest på förkylningar och mobbing. Ibland tar lärarna upp hur man ska äta bra, 
mycket grönsaker och lite godis och att det inte är bra att vara för tjock. 
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”Dom säger väl som alla andra” – Tjej 

 

”Men dom tänker mest på att man inte ska slå sig, fast vi slår oss mycke” - Kille 

 

Föräldrarna säger ungefär likadant som skolan, men lägger lite mer vikt på att man ska äta bra 
och mycket grönsaker.  

 

”Att vi inte ska äta för mycke chips. Fast jag äter faktiskt salta pinnar då och då…om jag får det 
för pappa” – Kille 

 

”Ibland säger pappa, akta så du inte blir för tjock!” – Tjej  

 

I kompisgängen pratar man inte så mycket om det. Om man någon gång pratar om det så är det 
mellan fyra ögon och absolut inte elakt om någon. När man pratar om det är det ofta med nära 
kompisar som inte är tjocka. Många svarade att de tyckte att det känns olustigt att prata vikt med 
någon eller några som är lite tjockare eller rundare. 

 

”Tjejer tänker mycke på att dom ska vara snygga” – Kille 

 

”Det är många andra, men inte just i våran klass, som tänker på hur dom man leker med ser ut. 
Om någon är tjock vill dom inte va med dom” - Tjej 

 

 I föreningarna, så som fotboll, handboll, trampets och scouter pratar man inte alls mycket om 
hälsa och att ha en frisk inställning till sin kropp. Där fokuseras det mest på att höja 
prestationerna. En del av barnen hade fått undervisning och information om kostcirkeln och om 
det farliga sockret i godis. 

 

”Min tränare sa att vi skulle släng allt godis, fast jag gjorde aldrig det” – Kille 

 

”Dom pratar bara om den sporten man går på” - Tjej 

 

Överlag tyckte inte barnen att det pratas mycket om hälsa och vikten av att hålla sin vikt 
hälsosam. De uttryckte en önskan om att det skulle ändras och att ämnet skulle beröras oftare.  

4.2.5 Barns uppfattning om mediernas bild 

Barnen sa att de inte uppfattar att medierna pratar så mycket om hälsa och vikt. Om de gör det så 
är det i negativa toner, aldrig eller sällan om förebyggande metoder eller uppbyggande ord.  

 

”Dom säger att man inte ska vara fet, att man ska va smal” – Kille  



29 

 

I samtliga grupper togs programmet Du är vad Du äter upp. De flesta tyckte om programmet och 
tittade ofta på det. Trots att de inte är den direkta målgruppen kunde de förstå idén och menade 
att det var intressant och lärorikt. Men de tyckte att det togs upp mycket negativa delar av att 
vara tjock och gav för få konkreta tips.  

 

”Men om en tjock tjej ser programmet kanske hon får lite idéer om hur hon ska göra för att gå 
ner i vikt” – Tjej  

 

En del av barnen sa att de sett ett program som var liknande som Du är vad Du äter, men som 
handlade om barn och riktade sig till barn. Även detta program tyckte de om och de som inte 
hade sett det skulle kunna tänka sig att se det. Även detta program ansåg de tyvärr ha en negativ 
anstrykning. 

 

”Man blir ju lite rädd när man ser på ”Du är vad Du äter”, man vill ju inte bli så tjock” – Kille  

 

4.2.6 Barns syn på kroppsstorlek 

Alla barnen instämde i att de tyckte att det var helt i sin ordning att vara tjock, men till en viss 
gräns. 

 

”Alltså då kanske man inte är så pigg” – Tjej 

 

”Man ser ju ut som man gör” – Kille  

 

Samtliga barn var överens om att för tjock eller fet var inte okej att vara. Men inte för att man då 
var tjock utan för att man i hög grad riskerar att dö av det.  

 

”Ja men man får inte vara för tjock” – Kille 

 

”Det är ok att vara tjock men det kan ju va farligt!” - Kille 

 

Samtidigt som de sa att det inte var bra att vara för tjock tyckte samtliga att det heller inte var bra 
att vara för smal. 

 

”Min syster tittade mycke på ”Du är vad Du äter”, sen fick hon anorexi och fick sluta titta. Men 
nu är hon bra” - Kille 
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Vissa av barnen verkade uttrycka en svag oro för att i framtiden bli för tjocka, detta genom att de 
pratade mycket om just att de var rädda för att bli tjocka i framtiden och att de tänkte mycket på 
detta. Oftast var det dock inte mer än att de tänkte på det. 

 

”Alltså man vill ju inte bli så tjock själv” – Tjej 

 

”Ibland tänker jag på att jag ska äta lite mindre, lite mer grönsaker och banta men jag gör det 
aldrig” – Tjej  

 

Det kom fram att barnen tänker en del på sin vikt och framtida vikt, men sällan pratar högt om 
det. De ansåg att de kunde hantera dessa tankar själva. 

4.2.7 Barns förtroende för vuxna och skola 

De flesta av barnen svarade att de inte skulle gå till någon på skolan, så som skolsköterskan eller 
någon lärare om de fick problem med vikten eller hälsan. De skulle i första hand gå till någon av 
sina föräldrar eller till någon läkare om det blev allvarligt. 

 

”Jag skulle börja träna” – Tjej 

 

”Jag skulle gå till mamma” – Tjej  

 

De ansåg att de själva kunde hantera sina tankar kring vikt och ta itu med problemen om de kom. 
En del sa att de skulle börja träna på egen hand medan andra sa att de nog ändå skulle be sina 
föräldrar om hjälp.  

4.2.8 Barns önskan om medietäckning 

Många av barnen var osäkra på hur de skulle vilja att medierna tog upp ämnet på grund av att de 
inte har någon uppfattning om hur de gör nu. Medan en del av barnen hade bestämda åsikter om 
hur det borde vara och att det borde pratas mer om hälsa och liknande på tv. De flesta av barnen 
ansåg att tv borde hjälpa till att styrka självförtroendet hos människor.   

 

”Tv borde säga: du ska inte bry dig om hur du ser ut, typ” – Tjej  

 

Andra tyckte att medierna borde prata annorlunda om hälsa. De tyckte att det idag tas upp 
negativa saker som får folk att må dåligt och känna sig dåliga. I stället borde det vara mer 
positivt och de kunde ge bra tips på hur man kan göra för att få bra hälsa.  

 

”Media tycker att om man är tjock så är man sjuk, men vi tycker inte samma som media. Där ska 
man vara smal. Men man ska va normal och frisk” – Tjej  
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De skulle vilja att det pratas mer positivt om ämnet i medier, och att medierna inte bara tar upp 
skräckexempel för att skrämma fram reaktioner.  

 

”Dom kan ju ge mer tips” – Kille  

 

”Dom kan ju säga hur man ska göra innan man blir tjock istället” – Tjej 

 

En önskan som samtliga kunde hålla med om var att de ville att det skulle bli mer positivt i 
medierna. De själva ansåg att det var okej att vara tjock men de kunde inte säga att medierna 
hade samma åsikt. De önskade att medierna skulle fokusera mer på individens värde som person 
och inte på det yttre. 
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5 Diskussion 
Här kommer vi att diskutera de resultat vi funnit i vår studie. Vi kommer att resonera kring vad 
medierna säger om fetma och barn och hur bilden av detta ser ut i de dagstidningar vi valt att 
studera. Vi kommer även att diskutera på vilket sätt barnen uppfattar fetma och hälsa i medierna, 
utifrån fenomenografin, och om de anser att de påverkas av vad medierna säger om ämnet.  

5.1 Hur ser rapporteringen kring fetma och övervikt ut i Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter under åren 2006 – 2008?  

Rapporteringen kring fetma och övervikt har haft en klar fokusering på USA och man kan tänka 
sig att USA är ett land som påverkar andra länder mycket och att situationen som finns där kan 
vara en föraning om vad som kan komma att hända här. I förhållande till de andra länderna 
(utöver Sverige) har USA många fler artiklar publicerade under den tid vi undersökte Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter. 14 artiklar kommer från USA medan länderna under kategorin 
Andra endast har 2 artiklar per land.  I övrigt ligger fokus på Sverige och vad som händer här. 
Något som stämmer väl överens med närhet, tid och rum som är så viktigt för att en artikel ska få 
högt nyhetsvärde hos läsaren. 

Enligt Hvitfelts tio punkter om vad en nyhetstext ska innehålla för att skapa störst attraktivitet 
återfinns bland annat närheten vad gäller kulturellt avstånd. Detta är något som vi i Sverige kan 
ses ha till USA och därav varför många av artiklarna handlar om just USA och andra länder som 
är lika vårt land på det kulturella planet. Samt att USA är något av en ”elitperson” i världen, 
något som också spelar stor roll vad gäller landets återkommande roll i artiklarna. 

När det gäller det innehåll som finns i artiklarna så är det i första hand samhällsartiklar, så som 
”Mat blir feta barn enda tröst”, och forskningsartiklar som publiceras. Detta är troligtvis ett 
resultat av de urval av tidningar vi valt att studera. Då Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 
tillhör de största dagstidningarna i landet. Vi anser att vårt resultat av detta skulle ha varit ett 
annat om vi istället valt att fokusera på Expressen och Aftonbladet, som Sandberg poängterar 
nedan. 

Artiklarna i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har varit ganska olika artiklar jämfört med 
kvällspressens artiklar kring ohälsa, övervikt och fetma, där man enligt Sandberg73 ser mer av 
sensationsnyheter. Vi anser inte att artiklarna från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter direkt 
har påverkat barnen, men genom att barnen föräldrar och omgivning läser tidningarna och pratar 
om ämnet kommer även barnen i kontakt med ämnet. Skillnad är det med kvällstidningar och tv, 
där även barn i tioårsålder själva mer tar del av och hör diskussionerna kring ohälsan som finns i 
landet. 

Ohälsa och fetma har varit ett populärt ämne inom massmedierna en längre tid och vi kan inte se 
någon betydande skillnad på innehållet i artiklarna i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter 
under 2006 till 2008. 

 
73 Sandberg, 2004 
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5.2 Upplever barn att de påverkas av mediernas rapportering kring 
hälsa och fetma? 

De barn vi hade förmånen att samtala med ansåg inte att de blev påverkade av medier eller andra 
yttre faktorer. De förklarade sin bild av vad medierna vill förmedla om barn och hälsa och kunde 
alla säga att de inte höll med om denna bild. Enligt barnen vill medierna förmedla en bild om att 
idealtypen är en smal, snygg och populär människa och att snygga umgås med snygga och fula 
med fula. De själva ansåg att denna bild var fel och inte alls stämmer överens med hur de själva 
är och tänker. De önskade att medier i större utsträckning än nu skulle ta upp och uppmuntra 
människor, framför allt barn, att vara sig själva. I diskussionen kom det fram att de inte alls 
tycker mobbing och uteslutning på grund av utseende är acceptabelt. Ändå gav de varandra 
ironiska och retsamma kommentarer som från ett utifrån perspektiv kan uppfattas som mobbing. 
Utifrån fenomenografins ansats har vi kunnat se att barnens uppfattningar inte alltid är detsamma 
som verkligheten. Att de inte påverkas alls av vad medierna förmedlar var svårt att tro på. Det 
kan hända att de inte upplever någon större påverkan själva, men sett utifrån ser man spår av de 
åsikter medierna förmedlar och agenda setting teorin bekräftas i högsta grad. De som tittade 
mycket på TV eller läste i tidningarna mer än de andra, hade åsikter som till en viss del stämde 
med de artiklar vi läst. Medan de som inte tittade på TV lika mycket eller inte läste mer än 
serierna i tidningen inte lade några värderingar i de åsikter som medierna förmedlade. Vi kan 
med förundersökningen i ryggen säga att majoriteten barnen faktiskt var påverkade av den syn 
som medierna förmedlade. Vi kunde se ett starkt samband mellan artiklarna vi läst och barnens 
svar och diskussion. På en punkt skilde sig dock barnens åsikter med de åsikter som kommer 
fram i medierna. Enligt medierna är det skolan som ska ta ett större ansvar för att bekämpa barn 
fetma. Medan barnen svarade att de inte alls hade det förtroendet för skolan. Om de skulle känna 
sig bekymrade eller få problem med hälsan eller vikten skulle de istället vända sig till någon av 
sina föräldrar. 

Grupperna skilde sig åt när vi pratade om hälsa. En grupp talade om förkylning och sjukdomar 
medan de andra två grupperna talade koncentrerat om fetma och anorexi. Att barnen självmant 
börjar tala om utseende när vi frågar om hur friska barn ska vara, ser vi som ett tecken på att de 
faktisk blivit påverkade. Här kommer barnens egna uppfattningar fram tydligt, utifrån ett 
fenomenografiskt perspektiv. Enligt dagordningsfunktionen kan medierna inte påverka vad vi 
som användare ska tänka, men de kan påverka vad vi ska tänka på. Detta kunde vi se hos barnen, 
att de blivit påverkade i vilka frågor de ska tänka på. Vi såg att barnen delade många 
uppfattningar som medierna ger uttryck för, även om barnen inte var medvetna om det och 
försökte ta avstånd från dem. Jarlbro74 har i sin forskning kommit fram till att människor 
upplever stark påverkan av reklam. Övervikt i reklam sågs som olycka och katastrof för 
individen. De barn i vår undersökning som tittade mycket på TV ser då även mycket reklam och 
blir på så sätt påverkade genom den. Barnen själva fokuserade på vad TV-program visade och 
tog upp och lade inte någon tanke på att även reklam kan påverka och framföra en åsikt. Vi 
kunde i vår förundersökning se att medierna förmedlar en bild om att man ska vara snygg och 
framgångsrik. Denna slutsats har även Sandberg75 kommit fram till. Även om barnen inte i 
exakta ord bekräftade denna teori, gavs det ändå uttryck för att den existerar. Att barnen vill och 
försöker ta avstånd och inte anser sig påverkas av medierna tycker vi är något bra som kan hjälpa 
dem att stå emot grupptryck och mediernas påtryckningar i framtiden.  

 

 
74 Jarlbro, 1994 
75 Sandberg, 2004 
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5.3 Om så, på vilket sätt upplever barnen att de påverkas? 

De barn som ändå kunde se att de på något sätt blivit påverkade talade om den negativa tonen 
medierna ger viktproblem och annorlunda utseende. De flesta av barnen gav uttryck för en svag 
oro att kanske i framtiden blir tjock eller fet. Medier, framför allt TV, nämnde de som en orsak 
till denna oro. Även föräldrar och andra vuxna gav näring till denna oro genom att själva banta 
eller uppmärksamma sina egna viktproblem. Detta faller in under Jarlbros76 flerstegsmodell, som 
talar om att det finns opinionsledare som medierna ”talar” genom för att nå ut med sina budskap 
till den stora massan och påverka. Dessa kan till exempel vara kändisar, politiker eller mer nära 
personer som föräldrar och vänner.  

Barnen själva nämnde att den lilla oron runt vikten kan vara början på något allvarligt som i 
framtiden kan leda till depression eller ätstörningar. Detta kan vara ett frö som får fäste och 
blommar upp senare i livet. Som FN skriver i Barnkonventionen, ska alla barn få vara barn och 
få ha friheten att göra det barn tycker om att göra istället för att oroa sig för framtiden och ha 
ångest över hur mycket eller hur lite grönsaker man äter eller för att man är större än sina vänner. 
Ansvaret för detta problem kan inte axlas av en person eller en institution. Föräldrar, skola och 
föreningar bör ta ett gemensamt ansvar. Framför allt bör föräldrar ta ett större ansvar i att 
uppmuntra och undervisa sina barn i sunda värderingar. Enligt Jarlbro77 har föräldrar och vänner 
en stor roll i påverkan på unga människor. Därför är det viktigt att som förälder och vän ta sitt 
ansvar och inte följa mediernas agenda.  

Barnen vi talade med, utifrån en fenomenografisk ansats, hade en ganska klar uppfattning om 
medierna och att den bilden de förmedlar, inte alltid stämmer. De upplevde att mediernas bild av 
hälsa och fetma är negativ och dyster. Vi anser trots deras egna ord att de påverkas, ett exempel 
på detta är tjejen som säger att hon ska banta i vår intervju med barnen. Den ökande trenden med 
livsstilsprogram på TV ser vi kan vara en del den pågående diskussionen om vikt och fetma i 
dagens samhälle. Program som Du är vad Du äter, Generation fett och Toppform är program 
som alla tar upp vikt. Dock är de alla inriktade på fett och att bli av med fettet. Dessa program 
tyckte barnen var intressanta, men de väckte ändå tankar hos dem kring sin egen kropp och sitt 
eget utseende. Samtliga program fokuserar på att bli av med fett och gå ner i vikt. Barnen 
uttryckte oro för att själva hamna i den situationen att vara tvungna att gå ner i vikt och bli smal. 
Detta följer dagordningsfunktionens tanke. I detta fall är det TV som sänt program och gett 
signaler om hur mottagaren ska tänka i en viss fråga. Trots de negativa tongångarna i 
programmen, ansåg barnen att program som ovanstående kan vara till hjälp. En flicka sa att om 
en tjock tjej ser på Du är vad Du äter kanske hon kan få tips och idéer på hur hon ska göra för att 
gå ner i vikt. De själva tyckte att programmen var bra, att de kan vara till hjälp för andra men 
inte för dem. Trots detta kunde vi se att programmet påverkat dem. Både i deras svar och på 
deras sätt att svara på frågorna, bland annat genom att dessa tioåriga barn redan i den unga åldern 
tänker på att i framtiden kanske börja banta. Barnen själva kunde inte säga att dessa tanka var 
grundade genom medierna, trots att de tittade på program som enbart handlade om bantning och 
vikt. De upplevde inte mediernas påverkan så mycket, om de tänkte efter var det att den var 
negativ och dyster som kanske påverkade dem. Vi upplevde mediernas påverkan på barnen 
genom deras oro och tankar om att man måste gå ner i vikt och bli smal.   

 
76 Jarlbro, 1999 
77 Jarlbro, 1994 
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5.4 Tänker barnen på fetma och vad medierna rapporterar om ämnet?  

Kring fetma hade barnen hög medvetenhet. De var alla överens om att fetma var något negativt. 
Att vara tjock tyckte de var helt i sin ordning och inte nödvändigtvis samma sak som att vara 
sjuk. Att däremot vara fet ansåg de vara sjukligt och i vissa fall dödligt. Grunden i 
fenomenografisk analys78 är att finna skillnader och likheter i intervjusvar, och sedan jämföra 
dessa med varandra. Vid frågan om medvetenhet kring medier, upplevde vi att barnens åsikter 
var delade. De flesta kunde med säkerhet säga hur mediernas bild kring fetma såg ut, medan 
andra inte var lika säkra. De som var säkra ansåg att medierna sänder ut signaler om att man ska 
vara smal och att om man är tjock är det detsamma som att man är ful. De som inte var lika säkra 
kunde inte riktigt ta till sig mediernas bild. De höll med resten av barnen men hade inga egna 
klara åsikter. Om detta kunde bero på att de inte till hundra procent förstod våra frågor eller för 
att de inte har tänkt eller tänker i de banorna kan vi inte med säkerhet svara på. Detta faller in 
under agenda setting teorins begränsningar.79 En begränsning i teorin kan vara användaren själv. 
Om användaren är ointresserad, inte informerad, omedveten om händelser eller har en bestämd 
åsikt spricker teorins grund. Detta var fallet med barnen vi diskuterade med. De som inte var 
intresserade eller inte spenderade tid framför TVn eller med tidningen hade inga tydliga åsikter 
som kunde spåras till media. Enligt Jarlbro handlar hälsokommunikation om att förmedla hälsa 
till valda grupper eller personer i samhället genom god kommunikation.80 Det är av yttersta vikt 
att den som kommunicerar hälsorisken är någon som mottagaren litar på, en trovärdig källa. Vad 
barnen anser vara trovärdiga källor varierade. De ansåg sig själva kunna skilja på god 
kommunikation och dålig kommunikation. Vi kan urskilja att barnen påverkas av medierna och 
dess framställning av hälsa. Dock anser barnen själva att de inte påverkas. Mediernas negativa 
framställning påverkar barnen och ger dem en negativ syn på att vara tjock eller bara lite rundare 
än andra. Den ger även en grund för oron att växa på och bli till något större.  

5.5 Vidare forskning 

Vår studie kan ses som en fortsättning på Sandbergs81 studie av hur rapporteringen kring fetma 
sett ut i dagspressen. Vill man ta vår studie ännu ett steg längre finns det flera infallsvinklar att 
välja mellan. 

Ett förslag är att studera hur olika generationer ser på fetma och mediernas påverkan på deras 
syn på fenomenet. Anser 80-åriga människor att de påverkas på samma sätt som 15-åringar, eller 
tycker de att de inte påverkas överhuvudtaget. 

Man skulle även kunna studera hur ämnet behandlats i medierna över en längre tidsperiod. Hur 
såg rapporteringen kring fetma och barn eller bara fetma ut under 1960-talet eller tidigare? Hur 
har den förändrats och när började man först skriva och tala om barn och övervikt i tidningar, tv 
och radio.  

Vilka olika infallsvinkar har det funnits i mediernas rapportering kring fetma, har det alltid 
handlat om att gå ner i vikt och att det är farligt att vara tjock. Vilken bild har medierna gett av 
fenomenet fetma genom tiderna. 

 

 
78 Larsson, 1986 
79 McQuail, 1994 
80 Jarlbro, 1999 
81 Sandberg, 2004 
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BILAGA 1 – Innehållsanalysgudie 
 

Guide för innehållsanalys av artiklarna på Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters hemsidor 
vad gäller ”barn och fetma”. 

Sökord: Barn och fetma 

 

• Hur många artiklar gäller barn och fetma på respektive hemsida? 
o 2006 
o 2007 
o 2008 (fram till 2 november) 
o Totalt 

 
• Vilket land handlar artikeln om/var kommer forskningen ifrån? 

o Sverige 
o Skriv ner de andra länderna och dela in i grupper efter hur många artiklar som 

kommer från varje land. 
 

• Vad har artikeln för innehåll i första hand? 
o Forskning/undersökning 
o Debatt/ledare/insändare 
o Övrigt 

Skriv ner vad artikeln gäller 
 

• På vem ligger ansvaret vad gäller barns fetma enligt artikeln? 
o Samhället 
o Skolan 
o Individen 
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BILAGA 2 – Föräldramedgivande 
 

Föräldramedgivande. 
Vi är två tjejer som studerar Medie- och Kommunikationsvetenskap på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation i Jönköping. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete. 
Vi vill undersöka hur barn påverkas av dagspressens förmedling av hälsa och fetma. Vi 
vill med hjälp av fokusgrupper/gruppintervjuer prata med barn och få fatt på deras 
uppfattning och upplevelse.  
Deltagandet är frivilligt och möjligheter att avbryta finns under hela intervjun. Som 
deltagare är man anonym genom hela processen.  
Vi vill härmed fråga Dig som förälder om vi får ha med Ert barn i denna undersökning. 
Ringa in Ert svar och lämna till klassföreståndare. 
Tack för Er tid! 

JA mitt barn får delta i fokusgruppen  NEJ mitt barn får inte delta i 
fokusgruppen 
 

//Emelie Martinsson & Carolina Kastensson 
 HLK Jönköping. 
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BILAGA 3 – Modell för utformning av intervjuguiden 
Modell av Anne Greig och Jane Taylor ur boken Doing Research with Children, sida 127. Här 
fritt översatt av författarna: 

 

Design 

 

• Få idéer på papper, arrangera I teman och lista i närgången ordning 
 

• Gör till frågor med öppna svar; 
Vad? När? Hur? 

 

• Försäkra att frågorna är tydliga, entydiga och korta 
 

• Sätt frågorna i en logisk ordning med enkla först och avsluta med svårare frågor 
 

• Undvik ledande frågor, tekniska termer, känsloladdat språk, negationer 
 

• Avsluta med positive fråga 
 

• Pilot intervju 
 

• Bearbeta/skriv om 
 

Utforma 

 

• Klarlägg syfte, försäkra anonymitet och rätten att inte svara och att sluta när som, särskilt vid 
ängslan 

 

• Välj omgivning/miljö noga för avskildhet och intimitet 
 

• Gör dig själv användbar/till hjälp, hjälp till inom fältet 
 

• Var intresserad och inte dömande  
 

• Banda intervju, håll dig till agendan men tillåt respondenterna frihet i sina svar 
 

• Tekniker till hjälp: förväntansfull paus/blick; uppmuntrande betoningar; reflektioner och 
återanvändning av ord tidigare använda av respondenterna; utforska/undersök skickligt 
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 BILAGA 4 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
(Börjar med att ta upp syftet med denna fokusgrupp och vad vi vill ha ut av den) 

 

Öppningsfrågor 

• Vad har Ni för tidning(ar) hemma? 
• Brukar Ni titta i den/dem? I så fall på vad? 

 

Introduktionsfrågor 

• Vad innebär det att vara frisk? 

• Hur ska ett friskt (hälsosamt) barn i din ålder vara? 

 

Övergångsfrågor 

• Tycker alla som Du? Tycker alla att friska barn ska vara på ett visst sätt? 

 

Nyckelfrågor 

• Vad säger skolan/föräldrar/vänner/föreningen(fritids sysselsättning) om hur friska barn ska vara? 
• Vad säger media o hur friska barn ska vara? Vas säger favorit tv-programmet? 
•  Hur får det Dig att känna/tycka/tänka/agera? 
• Är det ok att vara tjock? Är det samma som att inte vara frisk? Kan man vara frisk och tjock samtidigt? 

Vad säger media om detta? 
• Stämmer tidningar/medias bild av friska barn? Stämmer den bilden överens med din bild? Stämmer 

den bilden överens med hur Du är och ser ut? 
• Om Du inte känner dig frisk, eller får problem med vikten, vart går Du då? Har skolan/föreningen 

något ansvar? 

 

Avslutande frågor 

• (Repetera barnens svar och kolla fall allt kommit med.) Stämmer detta med hur Ni ser på friska barn? 
• Hur vill du att media skriver om barn och hälsa? Vad vill Du förändra? 

 

Slutfråga 

• Är det något vi missat? 
• Är det någon som vill ta upp något mer? 
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