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This study has examined health journalism in Aftonbladet during year 2006 and 2015. 
The aim was to analyze their role as health educators, and if there were any tendencies in 
the material that might contribute to the emerging exaggerated health consciousness seen 
today. Furthermore, we have studied whether it was possible to discern any development 
in health journalism during 2006 and 2015.  
 
With the agenda-setting theory, the framing theory and healthism as theoretical 
frameworks the study have answered the questions regarding Aftonbladet’s health 
messages through a combined qualitative text analysis and a quantitative analysis. The 
material was structured using a thematisation, and then divided into main and sub 
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1. Inledning 

En god folkhälsa har under en lång tid varit en stor angelägenhet i det svenska samhället. 
Frågan om folkhälsa var förr främst statens ansvar, men under 1900-talet fick massmedierna 
och reklambranschen allt större inflytande på hälsoupplysningsmarknaden. I dag är hälsa ett 
medialt gångbart ämne och det räcker med att gå in i en matbutik för att mötas av 
tidningsställ som skanderar ut nya tips för viktnedgång. Tidningarna publicerar dagligen 
alarmerande artiklar om nya dieter, forskningsrön och råd för hur individen bör undvika 
hälsorisker och träna på bästa sätt. Men vad står det egentligen i rapporteringen, om man 
läser mellan raderna? Är det verkligen bara hälsosamma råd som kommuniceras ut, eller bör 
läsaren vara mer kritisk? I dag talas det om ett wellnessyndrom som vuxit fram och om hur 
träning har blivit en livsstil och en norm utifrån vilken människor bedömer varandra. Har 
träningskulturen gått till överdrift, och vilket ansvar bär medierna i att upplysa om korrekta 
hälsobudskap?  
 
Hälsokommunikation utifrån ett medieperspektiv är ett område där flera delar fortfarande är 
outforskade (Sandberg, 2005). De studier som har publicerats inom fältet har främst 
fokuserat på hur sjukdomar, alkohol- och tobakskonsumtion har rapporterats i medier samt 
vikt och utseendefixering i förhållande till individens välmående (Jarlbro, 2010). Det finns 
även studier på specifika specialtidningar inom hälsa såsom träningsmagasin eller dylikt 
(Sandberg, 2005). Hälsojournalistik i traditionell dagspress är dock ett område som man vet 
lite om när det gäller hälso- och träningsaspekten. Utvecklingen av hälsorapportering i 
medier är således ett ämne som är outforskat, både sett till innehåll men även när det 
kommer till antalet hälsorelaterade publikationer (Sandberg, 2005). 
 
Den här studiens syfte är att analysera Aftonbladets hälsojournalistik och de hälsobudskap 
som tidningen kommunicerar. Genom en kombinerad kvalitativ textanalys och en kvantitativ 
analys avser studien mer specifikt att undersöka hur Aftonbladet agerar i rollen som 
hälsoupplysare och om det finns tendenser i rapporteringen som kan uppfattas som 
bidragande till hälsohets. Vidare kommer studien att se om det går att urskilja någon 
utveckling i hälsojournalistiken mellan åren 2006 och 2015.  
 
Studien inleds med en bakgrund till hur hälsoupplysningen har sett ut historiskt sett samt 
hur träningskulturer har etablerats. I samma kapitel presenteras även Aftonbladet, som är 
den tidning studien avsett. Därefter redogörs den tidigare forskning som legat till grund för 
uppsatsen och som leder oss in till nästa kapitel, studiens syfte och frågeställningar. Vidare 
följer kapitel fem som presenterar studiens teoretiska ramverk och de nyckelbegrepp som 
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förekommer frekvent i uppsatsen. Följande kapitel utgörs av studiens resultatredovisning och 
analys som kombinerats i samma kapitel. Slutligen förs en diskussion kring de resultat som 
framkommit samt förslag på vidare forskning.  
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2. Bakgrund  

Det här kapitlet avser att presentera en bakgrund till det ämnesområde studien avser. 
Historiskt sett har staten haft en stor roll i att föra ut hälsobudskap, en roll som i dag allt mer 
delas med massmedierna. Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har 
också en träningskultur etablerats där människor uppmuntras att träna allt mer. 
Avslutningsvis presenteras en kort beskrivning av Aftonbladet, som är den tidning som 
studerats.  

2.1. Folkhälsa som samhällsfråga 

Medier har länge varit en betydelsefull källa när det kommer till att sända ut information om 
hälsofrågor (Palmblad & Eriksson, 2014; Sandberg, 2005). I mitten av 1900-talet började det 
talas mycket om att sända ut information till medborgarna i Sverige om hur en hälsosam 
livsstil skulle ta sig uttryck. För att nå ut till befolkningen genomfördes statligt initierade 
massmediekampanjer i syfte att öka intresset för hälsa och integrera medborgarna med en 
aktiv livsstil. Det var angeläget att medborgarna skulle förstå vikten av det hälsosamma livets 
betydelse, framför allt eftersom arbetskraften sågs som den viktigaste faktorn för tillväxt och 
därmed en viktig faktor för att samhället skulle kunna fungera (Palmblad & Eriksson, 2014). 
Generellt sett var folkhälsoupplysningen under 1900-talet statligt initierad genom att olika 
myndigheter och institutioner använde medierna som kanal för att nå ut med sina budskap 
(Sandberg, 1999). 
 
Hälsoupplysningen under 1900-talet handlade i huvudsak om hälsoråd i form av hur 
sjukdomar bör undvikas samt hygienrelaterad information. Det var först under 1970-talet 
som det kom ut kampanjer kring just motion och hälsa, detta eftersom man fick indikationer 
om att svenska folket försämrat sina kostvanor som en konsekvens av den framväxande 
välfärdsstaten. Under tidigt 1900-tal var det framför allt överklassen och till viss del 
medelklassen som hade tid, råd och möjlighet att bry sig om kostråd och av den anledningen 
riktade sig hälsoinformationen främst till resterande befolkning. Men i takt med att Sverige 
blev ekonomiskt starkare och fler människor fick det bättre ställt, minskade den 
hälsorelaterade klassklyftan. (Sandberg, 1999)  
 
I dag vänder sig människor fortfarande till medierna för information om hälsofrågor. I 
Sverige har dagspressen sedan en tid tillbaka varit den mediekanal som folket vänder sig till 
för hälsoinformation (de Almeida, Graca, Lappalainen, Giachetti, Kafatos, Remaut de Winter 
& Kearney, 1997) trots att studier har visat att förtroendet för myndigheter och 
hälsopraktiker är större (Sandberg, 2004). Medierna har på så sätt makt att påverka 
individer när det gäller lärdomar, attityder och handlingar, vilket gör att det medierna väljer 
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att skriva om inom hälsa tenderar att bli av betydelse för läsaren (Sandberg, 2005). 
Medierna, i synnerhet dagspressen, har således makt att påverka dagordningen inom 
hälsojournalistiken (Strömbäck, 2009).  
 
Utbudet av hälsoinformation har ökat, vilket underlättar för människor som söker efter 
hälsorelaterade upplysningar. Det behöver dock inte innebära att informationen är korrekt. I 
takt med att informationsflödet ökar publiceras bristande artiklar med irrelevant innehåll. 
Det kan göra att medierna rapporterar felaktiga upplysningar samt att det stora 
informationsutbudet kan göra det svårt att skilja på sanningar och osanningar (Sandberg, 
2005). Inte minst har den ökade kommersialiseringen av mediemarknaden bidragit till krav 
på att snabbt leverera nyheter, vilket kan få konsekvenser för trovärdigheten i dess innehåll 
(Strömbäck, 2009).  
 
Under 1960- och 70-talet fick reklambranschen allt större inflytande på den samhälleliga 
hälsoinformationen och budskapens utformning förändrades. Informationen som 
kommunicerades individualiserades och fokuserade nu mer på att tilltala individen på ett 
mer personligt plan och fokus förflyttades från det rent vetenskapligt baserade och 
informationsmässiga innehållet. Kommersialiseringen av hälsokommunikationen innebar att 
budskapen syftade till att försöka förändra befolkningens beteenden och attityder gentemot 
vissa frågor snarare än att upplysa. Hälsan blev en vara och individen blev en konsument. I 
den hälsoinformation som kommuniceras i dag läggs också mer vikt vid livsstilar i enlighet 
med traditionell marknadsföring. Man försöker nu fånga människors uppmärksamhet genom 
att tilltala deras hela jag, deras livsstilar, för att förändra attityder. Det här får inte sällan 
konsekvensen att definitionen av hälsokommunikation inte längre handlar om att man ska ha 
en god hälsa, utan syftar istället på mer utseenderelaterade aspekter och skönhet (Palmblad 
& Eriksson, 2014; Sandberg, 1999). Den här typen av hälsobudskap innebär att det inte 
längre är det explicita budskapet som är det väsentliga, utan avsändarens avsikter. Därmed 
är det svårare för en läsare att vara medveten om hur de egentligen påverkas av det som 
sänds ut (Palmblad & Eriksson, 2014) och det är likaledes svårt att inte bli påverkad av de 
hälsobudskap som medierna publicerar (Sandberg, 2005). De utsända budskapen blir som 
ett slags ideal i kampen om det perfekta jaget (Johansson, 2006).  

2.2. Träningskulturen etablerar sig 

Idrott och sport sågs historiskt sett inte som något som bidrog till den allmänna folkhälsan 
(Palmblad & Eriksson, 2014). I dag har träningsaspekten fått en stor roll när människor talar 
om hälsa som har integrerats i människors liv till den grad att det numera anses som en 
livsstil. Att spendera sin fritid på gym är numera vardag och att inte träna på gym eller röra 
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på sig överhuvudtaget anses snarare som avvikande. Motion är inte längre något som bör 
väljas, det är en självklarhet. Kravet på att leva hälsosamt har blivit en så stor del av livet att 
det är närvarande i alla olika typer av händelser i vardagen som till exempel på arbetsplatsen, 
i hemmet, i mataffären och på gymmet (Cederström & Spicer, 2015).  
 
Mycket av den träningskultur vi ser i Sverige i dag har importerats från USA. Under 1980-
talet startades träningsformen aerobics i USA och konceptet etablerades inom några år i 
Sverige. År 1995 släpptes det första svenska numret av den träningsfokuserade tidningen 
Fitness och även fitnesskulturen inrättades snabbt i Sverige. Kulturen har sina rötter i flera 
olika träningsformer som frisksport och modern kraftsport. Även gymnastikkulturen med 
dess fokus på styrka genom rörlighet har en stor del i fitnessbegreppet. Parallellt med 
fitnesskulturen växte även bodybuildingkonceptet fram som förutom sitt fokus på att bygga 
mycket muskelmassa, vägde in fler aspekter som kombinerade träning med olika dieter och 
kosttillskott. Det begrepp som i dag kallas för fitness innefattar alltså inte bara att man ska 
vara vältränad, utan syftar även till att man ska se över hela sin livsstil och leva hälsosamt. 
(Johansson, 2006)  
 
Den etablerade träningskulturen har även fört med sig negativa effekter som till exempel 
träningsberoenden och ätstörningar (Johansson, 1997) och många gånger får personer, 
främst unga människor, ett skevt kroppsideal vilket överförs på deras syn på sig själva. 
Träningskulturen har alltså blivit så pass etablerad i samhället att kampen om en vältränad 
kropp kan leda till negativa följder. Inte sällan används tävlingsatleter som träningsförebilder 
vilket kan göra att människor försöker ta efter deras livsstil och i förlängningen ökar risken 
för ett ohälsosamt beroende (Johansson, 2006).  

2.3. Aftonbladet 

Aftonbladet är en svensk dagstidning som grundades år 1830 (Aftonbladet, 2000). Tidningen 
ges ut i både fysisk form och i nätupplaga, och är i dag Sveriges största nyhetstidning med en 
räckvidd på 3,4 miljoner läsare varje dag. Utöver den fysiska tidningen och webbtidningen, 
har Aftonbladet även webb-tv (Aftonbladet, 2015) där bland annat samhällsfrågor diskuteras 
samt egenproducerade tv-program publiceras (Aftonbladet, u.å.). År 1994 lanserade 
Aftonbladet sin nätupplaga och tidningen blev därmed tillgänglig dygnet runt (Aftonbladet, 
2000). Dagstidningens vision är att deras journalistik ska vara kritiskt granskande, skapa 
reaktioner samtidigt som materialet ska vara underhållande att läsa. Tidningen har ett flertal 
innehållskategorier som har olika inriktningar på sina nyheter, som till exempel ekonomi, 
sport, hälsa och mode (Aftonbladet, u.å.).  
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Aftonbladet har sedan år 2011 en hälsobilaga, Aftonbladet Wellness, där hälsorelaterat 
material publiceras. Bilagan finns både som tryckt tidning och som nätupplaga. Den tryckta 
bilagan ges ut en gång i månaden medan nätupplagan kontinuerligt uppdateras med 
information varje månad. (Aftonbladet, 2014) 
 
Aftonbladet omnämns ofta som en kvällstidning men kommer i den här uppsatsen att 
benämnas som en dagstidning utifrån kriteriet att definitionen av en dagstidning innefattar 
både morgon- och kvällstidningar. (Dagstidning, u.å.) 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras en genomgång av den tidigare forskning som publicerats på 
fältet. I den forskning som gjorts om hälsokommunikation i förhållande till medierna, vilken 
dock fortfarande är relativt outforskad, går det att finna både kvalitativa och kvantitativa 
studier, även om vår uppfattning är att den kvalitativa traditionen dominerar. Vi ser också 
exempel på studier som behandlar begreppet hälsa ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
och ser hur samhället har format den hälsokultur som finns. I Sverige finns det studier på hur 
hälsorisker och sjukdomar presenteras i dagspress, men träningsaspekten i traditionella 
medier är inte lika utstuderad. Däremot finns det amerikansk forskning inom 
träningsområdet med fokus på genus och skönhetsrelaterade aspekter, samt svensk forskning 
kring vilka konsekvenser träningskulturen kan få. På senare tid har det även publicerats 
forskning på hur sociala medier bidrar till den normbildande träningskultur som växer fram, 
även här är det amerikansk forskning som dominerar. De teorier som varit dominerande i 
den tidigare forskningen är dagordningsteorins och medielogikens grundprinciper där 
mediernas sätt att porträttera nyheter studeras. Vidare har även hälsoismen som 
samhällsfenomen framkommit allt mer i forskningen kring hälsokommunikation. 
 
Sandberg (2005) skriver i artikeln Medier som arena för hälsokommunikation om 
mediernas rapportering i hälsorelaterade frågor och vad det är för information som medierna 
väljer att sända ut. I sin studie har Sandberg utforskat de utbredda hälsoproblemen fetma 
och övervikt och analyserat hur svensk dagspress rapporterat om problemet. För att få fram 
ett övergripande resultat utfördes både en kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys av 
fyra svenska dagstidningar under en femårsperiod, år 1997-2001. (Sandberg, 2005)  
 
Resultatet som framkom av den kvantitativa innehållsanalysen var att rapporteringen om 
övervikt och fetma hade ökat. Fler artiklar hade publicerats även om ökningen var marginell. 
Ämnen som narkotika och hiv/aids hade däremot en större ökning trots att det inte är lika 
vanliga hälsoproblem som fetma. Slutsatsen blev att allmänheten således inte får en 
rättvisande bild av fetma och övervikt vilket kan leda till att hälsofrågan inte tas på allvar. 
(Sandberg, 2005) 
 
I den kvalitativa innehållsanalysen visade resultatet att hälsa rapporterades på två olika sätt, 
både som en hälsorisk och en fråga rörande utseende. Utifrån ett hälsoriskperspektiv var 
rapporteringen om övervikt formulerat i mer svårförstådda medicinska termer medan 
övervikt ur ett kosmetiskt perspektiv talade om de botemedel som fanns för att bli smal och 
attraktiv. Den senare rapporteringen handlade med andra ord inte om att bli frisk från 
hälsoproblem, utan snarare om att få ett felfritt utseende. De slutsatser som Sandberg drog 
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var att medierna publicerar material som är sensationsbetonade, vilket kan leda till att 
viktiga nyheter bortprioriteras då de inte är tillräckligt tilltalande för läsaren. Den 
hälsojournalistik som skrivs i dag får på så sätt ett tydligare säljfokus och mister till stor del 
sin roll som ett granskande medium. Därmed kan mediernas rapportering kring 
hälsoproblem bli problematisk eftersom vad de väljer att skriva och hur de gör det, kan 
påverka folkhälsan. (Sandberg, 2005)  
 
Sandberg (2004) har även behandlat ämnet i sin avhandling Medier och fetma: en analys av 
vikt där mediernas centrala roll i att kommunicera ut kunskap och information till 
allmänheten, och det mediala innehållets påverkan på människor, har utforskats. Sandberg 
har därmed studerat hur dagstidningar porträtterar övervikt och därefter sett om 
allmänheten formar sina åsikter i frågan utefter det. Även här gjordes både en kvalitativ och 
kvantitativ innehållsanalys i syfte att se kommunikationen i olika perspektiv. Resultatet 
visade att övervikt ses som någonting negativt och att det är ett tillstånd man inte bör befinna 
sig i. Medierna fungerar som ett slags ideal för hur människors kroppar ska se ut och hur det 
idealet i förlängningen kan leda till att lycka uppnås. Med tanke på mediernas makt över 
dagordningen kommer stora delar av människors tankar och erfarenheter från just medierna. 
Sandberg kan i sitt resultat se att det är problematiskt då massmedierna inte alltid förmedlar 
korrekt information. Hon menar därför att journalister, men också dagspressen som helhet, 
måste ta ett större ansvar för den information som når sina läsare. Hälsojournalistiken har en 
stor betydelse för hur hälsofrågor uppfattas och om rapporteringen är felaktig kan det få 
direkta konsekvenser på människors beteende. (Sandberg, 2004)  
 
Wellnesskulturen har intagit stora delar av vardagslivet och kulturen är något som 
människor i dag formar sina liv efter. Cederström och Spicer (2015) har skrivit boken 
Wellnessyndromet som behandlar just integreringen av wellness i vardagen. I dag är en 
hälsosam livsstil inte något som man väljer, det är något som är självklart. Det är så 
integrerat i vardagslivet att det har blivit en form av ideologi att leva efter. Cederström och 
Spicer beskriver bland annat en trend bland nordamerikanska universitet där det finns 
wellnessavtal som studenter kan följa som innebär att man dedikerar sitt liv åt att leva enligt 
en sund livsstil (Cederström & Spicer, 2015). I avtalen står det bl.a. att ”[…] man samtycker 
till en livsstil som ska stärka kropp, själ och tanke.” (Cederström & Spicer, 2015, s. 10).  
 
Det är dock inte bara universitet som har integrerat ett hälsotänk utan även arbetsplatser. En 
del arbetsplatser genomsyras i dag av ett tankesätt som innebär att de anställda ska följa en 
sund livsstil. Exempelvis har ett svenskt industriföretag en policy som innebär att de vill 
hjälpa sina anställda till en mer hälsosam livsstil både på arbetsplatsen, men också utanför 
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arbetet. Företaget utför även hälsokontroller på sina anställda då de vill ta del av deras 
hälsotillstånd. För att bli anställd krävs alltså inte bara kompetens, utan även en hälsosam 
livsstil. (Cederström & Spicer, 2015)  
 
Wellnessyndromet genomsyrar även vardagen i form av kost, välmående, träning och sömn; 
människor bör äta nyttigt, må bra, träna regelbundet och sova rekommenderat timantal, då 
dessa komponenter ska bidra till en sund livsstil. Cederströms och Spicers (2015) forskning 
har dock visat på att komponenterna snarare bidrar till en motsatt effekt, att försöka leva 
enligt en ”perfekt” livsstil skapar snarare ångest och skuldmedvetenhet. Att leva efter 
hälsoidealet gör således inte att människor blir lyckligare, snarare tvärtom. (Cederström & 
Spicer, 2015)  
 
Sociala medier är en bidragande faktor till de prestationskrav som genomsyrar samhället på 
grund av att människor har ett behov av bekräftelse och att visa sig duktiga på sådana 
kanaler. Det material som delas ger dock läsaren mer negativa känslor än motivation 
(Cederström, personlig kommunikation, 3 november, 2015). Vaterlaus, Patten, Roche och 
Young (2015) har genomfört en studie i USA i syfte att studera om sociala medier påverkar 
unga människors hälsobeteenden. Sociala medier är en plattform där många människor i dag 
är aktiva och är en kanal som det dagligen spenderas timmar framför. Resultatet av studien 
visade att människor blir påverkade av det som läggs upp i de olika mediekanalerna rörande 
ämnen såsom hälsa, kost och träning. På sociala medier publiceras träningsrelaterade bilder 
dagligen, vilket har effekter på tittarens självförtroende. Att bli utsatt för fotografier på 
vältränade kroppar och uppmaningar till att bli smal har en direkt påverkan på människor, 
vilket i förlängningen kan leda till att den egna kroppen ifrågasätts och att självbilden kan 
förändras. Sociala medier är således en plattform där uppmaningar till ett särskilt 
hälsobeteende förekommer (Vaterlaus, Patten, Roche & Young, 2015).  
 
År 2009 publicerade Dworkin och Wachs en tio år lång studie av amerikanska 
träningsmagasin i boken Body Panic: gender, health and the selling of fitness. I boken 
analyseras tidningsmagasinen genom text- och innehållsanalys utifrån aspekter som kön, 
klass, etnicitet, sexualitet, familj och nation, där genusperspektivet är det mest framträdande. 
Dworkin och Wachs (2009) lyfter även begreppet hälsoism och diskuterar den växande 
självmedvetenheten som en konsekvens av den ständigt expanderande 
konsumtionsmarknaden, som i sin tur har uppkommit till följd av ett nyliberalalt 
samhällssystem. Vikten av en snygg kropp blir en allt viktigare markör för social status och 
de som inte följer normerna om en hälsosam livsstil blir således utsatta. På så sätt blir 
kroppen som tidigare varit en del av människans identitet, istället en symbol för ett 
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hälsotillstånd. Dworkin och Wachs hävdar också att medier har en stor del i att skapa och 
reproducera hälsoidealet genom hur de väljer att porträttera kvinnor respektive män. 
(Dworkin & Wachs, 2009)  
 
Helena Tolvhed, historieforskare vid Stockholms Universitet, genomför i skrivande stund 
forskningsprojektet Från folkhälsa till hälsoism? där hon studerar hälso- och 
träningsmagasin i syfte att undersöka diskursen om hälsa, kropp och träning under perioden 
1970-2015. Utöver träningsformer studeras även internetsajter och diskussionsforum. Syftet 
med studien är att studera kontexten kring skiftet från den tidigare statligt styrda 
hälsopolitiken, till den mer kommersialiserade och individualiserade träningskultur som ses i 
dag. Även Tolvhed utgår ifrån hälsoismbegreppet och hur synen på kropp och hälsa har blivit 
ett livsstilsprojekt. Tolvhed talar även om den framväxande hälsohets som i dag genomsyrar 
samhället. Fler personer utbildar sig till personliga tränare och hälsorådgivare samtidigt som 
medborgarna löpande introduceras för nya dieter och träningsformer. Tolvhed kommer i sitt 
projekt studera hälsohetsen och om den kan ha varit en bidragande faktor till att individers 
livsstilar har fått en så stor betydelse i dag. (Tolvhed, u.å.)  
 
Thomas Johansson, professor i socialpsykologi vid Göteborgs Universitet, har under många 
år studerat gym- och kroppskulturens medialisering samt baksidorna med dess framväxt. I 
Johanssons bok Makeovermani redogör han dels för fitnesskulturens etablering, dels tar 
kulturen ett steg längre och diskuterar ideal och hur långt människor är beredda att gå i 
strävan efter det perfekta jaget. I boken redogör Johansson (2006) för hur fitnesskulturen 
har vuxit fram och hur den har sin grund i träningsformen bodybuilding. Kulturen kan ses 
som en blandning mellan olika former av träning och innefattar även andra aspekter såsom 
kost och välmående. (Johansson, 2006) 
 

Fitness ska inte associeras med ätstörningar, träningsberoende, doping eller något annat 
beteende med negativ klang. Det vi möts av istället är budskap om hälsa och välmående. 
Vi inbjuds att ta del av en hälsosam livsstil. 

 (Johansson, 2006, s. 129) 

 
Johansson (2006) förklarar att en negativ konsekvens med den utbredda 
bodybuildingkulturen blir att många inspireras av träningsformen som syftar till att bygga 
och forma muskler samtidigt som man förbränner fett. Även om många inte har för avsikt att 
bli bodybuilders använder och inspireras många av träningsformen för andra ändamål. 
(Johansson, 2006) 
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Vidare har Johansson (1997) publicerat boken Den skulpterade kroppen, en studie som är 
uttalat kritisk mot träningskulturen, där han främst fokuserar på unga människor som 
hamnat i ett träningsberoende och levt med stort missnöje över sina kroppar. Johansson 
kommer även in på mediernas roll till att skapa och reproducera träningskulturen och menar 
att det finns en tyst överenskommelse mellan fitnessindustrin och medieoffentligheten där 
idealkroppen porträtteras och tar sig in i människors medvetande även om långt ifrån alla är 
frekventa besökare på gym. (Johansson, 1997)  
 
Johansson (2006) lyfter även hur det har skett en kommersialisering av hälsoupplysningen 
där det inte längre är Socialstyrelsen som uppmanar människor till att leva hälsosamt, utan 
ansvaret har istället till viss del lagts på en kommersiell marknad. Johansson talar också om 
hur folkhälsan blivit en lönsam bransch på så sätt att ohälsa har blivit en stor kostnad och 
hur såväl försäkringsbolag som företag och staten kan tjäna pengar på en frisk befolkning. 
Det har växt fram en stor riskmedvetenhet där det kommuniceras allt mer budskap om vad 
som anses vara hälsosamt respektive ohälsosamt. Människor uppmuntras i allt större grad 
till att utveckla en hög riskmedvetenhet, något som förstärks genom att det ständigt kommer 
ut nya alarmerande rapporter om risker för människan. Johansson menar att det till slut 
utvecklas till ett förhållningssätt till det moderna samhället och något som etablerar sig i vårt 
medvetande. Slutligen talar Johansson om begreppen hälsa och ohälsa där han diskuterar 
hälsoförebyggande åtgärder i förhållande till skönhet och utseende. Det är mer moraliskt 
accepterat att tala om hur man arbetar för att förbättra sin hälsa, men när det kommer till 
utseende är det inte lika tillåtet att tala öppet. Vid en djupare granskning är hela tränings- 
och hälsoindustrin i grunden en skönhetsindustri. (Johansson, 2006) 
 
Det kan konstateras att det finns omfattande tidigare studier kring tränings- och 
fitnesskulturens framväxt och även kartläggningar på hur de har vuxit fram. De studier som 
har gjorts har främst fokuserat på specifika tränings- och hälsomagasin där maskulinitet, 
femininitet och idealkroppen har studerats. Det saknas dock studier om hur traditionella 
tidningar har rapporterat kring hälsa och träning som hälsoförebyggande åtgärd, samt om 
det har skett en utveckling i hälsojournalistiken. Den här studien kommer att utforska hur 
Aftonbladet agerar i rollen som hälsoupplysare och om de hälso- och träningsbudskap som 
sänds ut kan uppfattas som uppmaningar och bidra till den hälsohets som vuxit fram. 
Dessutom kommer studien att undersöka om det skett någon utveckling i Aftonbladets 
hälsojournalistik under åren 2006 och 2015.   
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4. Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet kommer studiens problemformulering, syfte och de frågeställningar studien 
avser att besvara att presenteras.  

4.1. Problemformulering 

Historiskt sett har riktlinjer och råd för hur människan uppnår en god hälsa främst varit 
grundad i statliga initiativ. I dag är medierna den källa som flest människor vänder sig till för 
information i hälsofrågor och människor har alltmer fått förlita sig på hälsojournalistiken 
som källa för information om hälsa. ”Medierna är mäktiga, och blir allt mäktigare” (Finer, 
2012, s. 31). Av den anledningen är det av stor vikt att medierna också tar sitt ansvar och 
sprider korrekta budskap om hur en god hälsa uppnås och upprätthålls. Man kommer inte 
ifrån det faktum att nyheter som publiceras i medierna, oavsett vad de innehåller, på något 
sätt har formulerats, tolkats och konstruerats av en journalist eller redaktör. Medierna är i 
bästa fall andrahandskällor till information, många gånger tredjehandskällor, vilket innebär 
att den information som förmedlas har omtolkats i flera led. Likaså är det även medierna som 
bestämmer och värderar om pågående händelser bör uppmärksammas och bli en nyhet 
(Finer, 2012).  
 
Hälsojournalistik i traditionell dagspress är ett område som man vet lite om när det gäller 
hälsoupplysnings- och träningsaspekten. Utvecklingen av hälsorapportering i medierna är 
således ett ämne som är outforskat, både sett till innehåll, men även när det kommer till 
antalet hälsorelaterade publikationer (Sandberg, 2005). Vidare finns det en lucka inom 
området avseende svensk forskning då majoriteten av de träningsinriktade studier vi tagit del 
av studerar den amerikanska marknaden vilket förvisso kan ses som naturligt då mycket av 
den träningskultur som syns i dag har sitt ursprung därifrån.  

4.2. Syfte och motivering av syfte 

Med ovanstående motiv i bakgrunden är syftet med den här studien att analysera 
hälsojournalistik i traditionell dagspress, mer specifikt artiklar från Aftonbladet. Studien 
avser att undersöka hur Aftonbladet agerar i rollen som hälsoupplysare samt om det går att 
urskilja uppmaningar i rapporteringen som kan uppfattas som hälsohets. Vidare kommer vi 
att studera om det går att se någon utveckling i hälsojournalistiken mellan år 2006 och 2015, 
sett till innehåll och omfattning. 
 
Studien kommer att bidra med ny kunskap inom fältet hälsokommunikation då syftet är att 
undersöka hälsojournalistik i svensk dagspress, vilket saknas i den tidigare forskningen som 
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har fokuserat på specifika hälsomagasin. Dessa magasin är riktade mot en målgrupp med ett 
uttalat intresse för hälsofrågor till skillnad från dagspressen som riktar sig till allmänheten. 
Dessutom saknas det forskning på om hälsojournalistiken eventuellt har utvecklats över tid, 
både sett till omfattning och innehåll. Det finns likaså inte några tidigare studier på hur 
hälsojournalistiken har sett ut under de senaste tio åren.  
 
Studien kommer alltså att kombinera (1) mediernas rapportering, (2) deras roll som 
hälsoupplysare och (3) den nuvarande hälsohets som växer fram i dag. Vi har alltså tre grenar 
i studien, mellan vilka vi har för avsikt att studera samverkan. Dessa områden beskrivs i figur 
4.1 nedan. 

 
Figur 4.1 Schematisk figur över studiens huvudinriktningar. 

 

Att kombinera dessa tre fält är inte något som gjorts tidigare i forskningen, det vill säga, att 
använda en mer historisk aspekt med mediernas roll som hälsoupplysare (se till exempel 
Sandbergs forskning), den nuvarande medierapportering vi ser i dag och den hälsohets som 
råder (se exempelvis Cederström & Spicer, 2015; Dworkin & Wachs, 2009). 

4.3. Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte och dess huvudsakliga inriktningar kommer vi att analysera 
hälsojournalistikens innehåll och omfattning under år 2006 och 2015 genom en kombinerad 
kvalitativ och kvantitativ analys. Våra frågeställningar är:  
 

- Hur agerar Aftonbladet i rollen som hälsoupplysare? 
- Finns det uppmaningar i Aftonbladets hälsojournalistik som kan uppfattas som 

hälsohets och om så är fallet, hur framställs de? 
- Går det att urskilja någon utveckling i Aftonbladets hälsojournalistik mellan år 2006 

och 2015, och om så är fallet, hur framställs den?   

2. Hälsoupplysning 

   3. Hälsohets         1. Medierna 
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5. Teoretiska ramverk och begrepp 

I det här kapitlet kommer de teorier som studien avser att utgå ifrån att presenteras. De 
teorier som kommer att redogöras är dagordningsteorin, gestaltningsteorin och hälsoism. 
Därefter förklaras de begrepp som kommer användas frekvent i studien. 

5.1. Dagordningsteorin 

Som teoretiskt perspektiv utgår den här studien från dagordningsteorin. Den grundläggande 
tanken bakom teorin är att de frågor som uppmärksammas mycket i medier också tenderar 
att bli frågor som människor anser vara viktiga. Omvänt innebär det att det material som 
medierna väljer att exkludera, tenderar att bli mindre betydelsefullt för omgivningen. Det 
medför således att medierna är med och konstruerar människors syn av verkligheten 
(Strömbäck, 2009). Dagordningsteorins grundläggande tanke möjliggörs genom det faktum 
att människor lever i en värld med ett informationsöverflöd där mediernas främsta funktion 
är att strukturera och förmedla till medborgarna vad som händer i världen. Människan har 
inte den mentala kapacitet som krävs för att ta del av all information som finns, och det är 
dessutom praktiskt omöjligt för en människa att ta del av allt som händer i världen 
(Strömbäck, 2004). Följande citat förklarar teorin adekvat: ”The press may not be successful 
in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to 
think about.” (Cohen 1963, citerad i McCombs & Shaw, 1972, s. 177). 
 
Teorin formulerades för första gången i skrift av Maxwell McCombs och Donald Shaw och 
publicerades i artikeln The Agenda-Setting Function of Mass Media år 1972. McCombs och 
Shaw studerade 1968 års presidentkampanjer i USA som syftade till att upptäcka ett 
eventuellt samband mellan vad väljare i Chapel Hill ansåg vara nyckelfrågor i kampanjen, i 
förhållande till det faktiska medieinnehållet (McCombs & Shaw, 1972). Då dagordningsteorin 
är en av de mest utstuderade medieteorierna om mediernas effekter kan man med stor 
sannolikhet fastställa att sambandet mellan mediernas inflytande över dagordningen och 
medieutbudets påverkan på människor stämmer (Strömbäck, 2009). 
 
Dagordningsteorin kan delas upp i tre stycken olika dagordningar; den politiska 
dagordningen, mediernas dagordning samt medborgarnas dagordning (Strömbäck, 2009). 
Mediernas dagordning syftar till vilka frågor som medierna ofta lyfter upp på agendan medan 
medborgarnas dagordning på de frågor som människor anser vara viktiga och i 
förlängningen diskuterar (Strömbäck, 2004). Den politiska dagordningen handlar om vilka 
politiska frågor som diskuteras i politiska organ (Strömbäck, 2009).  
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Vidare finns det ännu en distinktion inom dagordningsfunktionen, där teorin kan delas upp i 
två nivåer, dagordningsteorins första och andra nivå. Syftet med den första nivån har 
redogjorts för ovan och handlar att ta reda på vad medierna rapporterar om och vilka frågor 
som får mycket uppmärksamhet i medierna. Dagordningsteorins andra nivå fokuserar vidare 
på att medierna även har påverkan på hur människor uppfattar de frågor som får mycket 
uppmärksamhet i medierna, och hur medierna beskriver olika objekt (Strömbäck, 2004). 
Figur 5.1 nedan beskriver sambandet mellan nivåernas prioritetsöverföring från mediernas 
dagordning till medborgarnas dagordning. Dagordningsteorin är ursprungligen en teori 
främst använd inom fältet politisk kommunikation, men dess grundprincip är applicerbar 
även inom andra områden.  
 

 
Dagordningsteorins första nivå 

 
Dagordningsteorins andra nivå 

Prioritetsöverföring 

Figur 5.1. Dagordningsteorins första och andra nivå, bearbetning från Strömbäck (2009). 

5.2. Gestaltningsteorin 

Studien kommer även att använda sig av gestaltningsteorin som brukar definieras som en 
förlängning av dagordningsteorins andra nivå. Den främsta distinktionen mellan teorierna är 
att dagordningsteorins andra nivå fokuserar på hur mediernas rapportering om objekt bidrar 
till att forma människors uppfattning om verkligheten medan gestaltningsteorin förklarar 
hur mediernas rapportering påverkar människors uppfattning av verkligheten, vad 
medieinnehållet egentligen representerar samt hur medieinnehållet formas och påverkas av 
kulturella värderingar (Strömbäck, 2004). Gestaltningsteorin visar således på att medierna 
inte enbart har makt över medborgarnas dagordning (Strömbäck, 2009). 
 
Gestaltningsteorin utgår ifrån uppfattningen om att medierna fungerar som en spegel av 
verkligheten, något som Strömbäck (2009) ifrågasätter och istället väljer att omnämna det 
som att medierna rekonstruerar människors bild av verkligheten. Med det menar han att det 
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Medborgarnas dagordning (de frågor 
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uppmärksammas mycket) 

Medborgarnas dagordning (hur 
människor uppfattar mediernas 
beskrivning av de frågor som 

uppmärksammas mycket) 
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aldrig går att sätta likhetstecken mellan verkligheten i sig och mediernas bild av verkligheten 
eftersom det alltid finns värderingar hos journalisten som utformar nyheten. Därmed bör 
man istället säga att medierna gestaltar en bild av verkligheten och förmedlar den till 
medborgarna. (Strömbäck, 2009)  
 
Ytterligare en aspekt av gestaltningsteorin är att den tar hänsyn till dynamiken mellan olika 
aktörsgrupper och menar att gestaltningar formas i samspel mellan dessa grupper. 
Utgångspunkten är vanligtvis att medierna har påverkan på medborgarnas dagordning, men 
det kan likväl vara så att medborgarna påverkar mediernas dagordning på grund av 
inflytande ifrån aktörer, eller tvärtom. Dock bör man ha i beaktande att medborgarnas 
huvudsakliga roll inte är att påverka varken aktörer eller medier, och av den anledningen 
utgår man ifrån att de främst är mottagare (Strömbäck, 2009). Strömbäck (2009) har 
presenterat en figur i försök att förklara dynamiken mellan aktörsgrupperna visuellt, vilken 
återges i bearbetad form nedan (figur 5.2). De heldragna pilarna syftar på stark direkt 
påverkan medan de streckade pilarna är mer indirekt påverkan.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Figur 5.2. Gestaltningsprocessen ur ett dynamiskt perspektiv, bearbetning från Strömbäck (2009). 

5.3. Hälsoism 

Hälsoism beskrivs som ett framväxande sociokulturellt fenomen i den västerländska 
medelklassen som kännetecknas av en stor hälsomedvetenhet och en hälsosam livsstil 
(Greenhalgn & Wessley, 2004). Hälsoism har under de senaste åren vuxit fram i diskussioner 
som en ny hälsosam samhällsideologi. Att leva ett hälsosamt liv har gått från att vara en 
rekommendation till att bli en norm utifrån vilken människor bedömer varandra. Det 
främsta målet är att uppnå en estetiskt snygg och vältränad kropp för att anses som en 
fullvärdig medborgare. Hälsoidealet blir alltså en moralisk norm där människor som inte tar 
hand om sin hälsa associeras med slapphet (Dworkin & Wachs, 2009). Vidare finns det 
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forskare som hävdar att medier har en stor del i att reproducera och upprätthålla 
hälsoidealet, vilket Dworkin och Wachs (2009) beskriver såhär: 
 

[…] contemporary media produce body panic not only through idealized imagery that 
invokes individualized feelings about the body, but also through a process of what is 
included as content inside of media text and representation - what signifiers are used - 
and what is, by extension, left out. 

(Dworkin & Wachs, 2009, s. 12) 

 
Begreppet hälsoism myntades år 1980 av sociologen Robert Crawford i hans klassiska artikel 
Healthism and the medicalization of everyday life. Artikeln diskuterar för första gången 
konsekvenserna av den nya hälsomedvetenheten. Vidare menar Crawford att 
hälsoproblemet, alltså ohälsa, i dag har brutits ned till en individuell nivå där respektive 
person själv har en plikt och ett ansvar att ta hand om sin hälsa. Med andra ord har även 
lösningen på problemet ohälsa individualiserats. (Crawford, 1980) 
 
Utifrån Crawfords idéer finns det flera forskare som instämmer och menar att hälsoism är ett 
oönskat resultat av en framväxande politisk ideologi, främst den nyliberala, där man istället 
för att lösa hälsoproblemet på en politisk nivå fördelat ansvaret på en individuell nivå där 
respektive individ blivit ansvarig för sin egen hälsa (Dworkin & Wachs, 2009; Greenhalgn & 
Wessley, 2004). 

5.4. Begrepp 

5.4.1. Hälsoupplysning 

Med hälsoupplysning i studien menas rapportering som syftar till att informera och upplysa 
läsaren om risker och fördelar med hälsa. Risker kan vara till exempel sjukdomar, övervikt 
och faror med att vara fysiskt inaktiv. Fördelar kan handla om information som syftar till att 
förbättra hälsa och vad som är positivt med att ha en fysiskt aktiv livsstil. Fördelar och risker 
går således hand i hand.  

5.4.2. Hälsohets 

Hälsohets är ett svårdefinierat begrepp eftersom det syftar på ett samhälleligt fenomen och 
inte är ett vedertaget begrepp. Det finns dock studier som påpekar fenomenets framväxt och 
även hälsoismen lyfter problematiken med en överdriven hälsomedvetenhet. Med hälsohets 
syftar vi i den här studien på de delar av rapporteringen där läsaren uppmanas till ett visst 
beteende och där Aftonbladet använder hälsa som täckmantel för att uppnå andra mål, som 
till exempel skönhetsrelaterade förändringar och riktlinjer kring levnadssätt. Hälsohets 
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handlar således om en stark uppmaning kring att leva ett hälsosamt liv och att ha en fysiskt 
aktiv livsstil.  

5.4.3. Hälsokommunikation 

Hälsokommunikation är ett relativt nytt och flervetenskapligt forskningsområde och det 
finns i dag ännu inte en vedertagen definition av begreppet. Men oavsett vilket område som 
studeras inom hälsokommunikation är den grundläggande principen att man studerar 
mänsklig kommunikation om hälsofrågor (Sandberg, 2005). De digitala medierna har blivit 
en betydelsefull källa för att finna hälsorelaterad information samtidigt som de är en viktig 
kanal för att kommunicera ut relevanta hälsobudskap (Kreps, 2001).  
 
Hälsokommunikation har två olika inriktningar, dels en medicinsk inriktning, dels en 
hälsofrämjande inriktning. Den medicinska inriktningen undersöker kommunikationens 
påverkan på sjukvården medan den hälsofrämjande inriktningen studerar användandet av 
kommunikationsbudskap och medier för att främja folkhälsan. De olika områdena har på 
senare tid börjat integreras då forskarna insett att de har mycket kunskap att utbyta mellan 
varandra för vidare forskning (Kreps, 2001). Hälsokommunikation blir således lika väsentligt 
för en medicinstudent som för en kommunikationsforskare (Sandberg, 2005).  

5.4.4. Hälsojournalistik 

När det talas om hälsojournalistik menas redaktionellt hälsomaterial (Sandberg, 2005) som 
till exempel tips eller bilagor (Sandberg, 2004). Inom den typen av journalistik fokuseras det 
till största del på den rent tekniska framställningen av nyheter som berör hälsa. 
Hälsojournalistik har fått en större plats i medierna och då främst innehåll som berör kost, 
vikt och träning. Många svenska dagstidningar i dag har därför skapat egna 
innehållskategorier för hälsomaterial. Det är en effekt av att hälsa har fått en allt större 
betydelse för allmänheten (Sandberg, 2004; Östberg, 2003). Vikten av att medierna 
presenterar en korrekt och vetenskapligt grundad bild av hälsoproblem är således ytterst 
väsentligt (Sandberg, 2005).  

5.4.5. Träning och hälsa 

I studien syftar begreppet träning till den rapportering som inte handlar om förenings-, 
tävlings-, eller lagidrotter. Det material som har analyserats har alltså exkluderat sporter som 
till exempel fotboll, ishockey och tennis och istället fokuserat på individuell träning och 
motion som utförs av privatpersoner. För begreppet hälsa fokuserar studien till rapportering 
som syftar till att förbättra människors fysiska hälsa och förebygga ohälsa. Vi har således 
exkluderat den del av rapporteringen som handlar om mental hälsa. 
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6. Metod och material 

För att kunna besvara de frågeställningar som ställts kommer vi i den här studien att 
använda oss av både en kvalitativ textanalys och en kvantitativ analys, där tyngdpunkten 
kommer att ligga på den kvalitativa delen. Vid kvalitativ textanalys söker man svar på mer 
latenta budskap, det som inte direkt går att se i texten utan kräver mer djupgående analys 
(Østbye, 2004). Av den anledningen kommer den kvalitativa textanalysen användas för att 
undersöka hur innehållet har sett ut vid de utvalda årtalen, vilket ligger till grund för att 
besvara våra samtliga tre frågeställningar. Østbye menar att den kvantitativa analysen är bäst 
lämpad vid fall då något önskas besvaras i form av mängd och omfattning. Denna metod är 
mest lämpad för att undersöka hur medierapporteringens omfattning har sett ut (Østbye, 
2004), vilket också kommer ligga till grund för att besvara frågeställningen om det skett 
någon utveckling i hälsojournalistiken. Frågeställningen avseende hälsojournalistikens 
utveckling kommer således att besvaras utifrån både en kvalitativ och en kvantitativ 
synvinkel.  

6.1. Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys inom medievetenskap har till stor del sitt ursprung i hermeneutiken, 
läran om tolkning. För att kunna urskilja en texts betydelse måste den tolkas, vilket kan göras 
på flera olika sätt. De tre vanligaste varianterna är sympatisk, objektiverande och 
symptomatisk läsning (Østbye, 2004), där den sistnämnda är den metod som använts i den 
här studien. Østbye (2004) talar om att den symptomatiska läsningen är lämplig när syftet 
med läsningen är att urskilja om texter bär på underliggande, dolda budskap och 
värderingar. Med sådana underliggande budskap menas till exempel normer som man inte 
tänker på att de finns i texten eftersom de är en del av människans mentalitet (Østbye, 2004).   

Man brukar dela in kvalitativa textanalyser i två typer där man antingen systematiserar eller 
kritiskt granskar innehållet i texter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängenrud, 2007). I 
den här studien har vi systematiserat textinnehållet genom att försöka klargöra 
tankestrukturen, ordna texterna logiskt och klassificera innehållet. Vid klassificeringen 
använde vi oss vidare av tematisering när vi utförde analysen. Det innebär att materialet 
delas in i olika analytiska teman som sammanfattar det empiriska materialet, och som 
materialet sedan analyseras utifrån. Tematisering sammanfattar med andra ord materialet på 
ett mycket effektiv sätt (Olsson, 2008). De olika teman vi valde ut formulerades i samklang 
med vår teoretiska ram och våra frågeställningar så att de på ett tydligt sätt kunde knytas till 
och besvara dessa utgångspunkter. Vi definierade först hypotetiska teman utifrån de olika 
variabler vi förväntade oss att materialet skulle innehålla, men var samtidigt öppna och 
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lyhörda för att materialet i sig kunde ge upphov till nya teman, vilket Olsson (2008) nämner 
som en av fördelarna med tematisering (Olsson, 2008).  
 
Vid tematiseringen delade vi först in materialet i två huvudinnehållsteman som stämde 
överens med både innehållet i materialet och våra frågeställningar. Våra två 
huvudinnehållsteman blev 1) hälsorisker och 2) träning som båda syftar till att besvara 
frågeställningarna om mediernas roll som hälsoupplysare och om uppmaningar i 
hälsojournalistiken. Vi gjorde indelningen genom att läsa igenom materialet och placerade de 
delar av innehållet vi ansåg handlade om något av huvudtemana i en kolumn. Efter den första 
uppdelningen läste vi därefter igenom materialet ytterligare en gång och kunde sedan göra en 
andra tematisering av innehållet. Den här gången lät vi enbart materialet styra vilka 
underteman som skulle väljas ut beroende på vad artiklarna främst handlade om. På den 
andra nivån blev kroppsform och utseende underteman till både träning och hälsorisker. För 
hälsorisker fann vi även undertemat källor och uttalanden då vi uppmärksammade att en 
stor del av artiklarna hänvisade till uttalanden. Vi ansåg det relevant att ta med denna aspekt 
då vi har avsikt att studera mediernas roll som hälsoupplysare och hur de bygger trovärdighet 
i sin rapportering. Vidare valde vi fysisk ohälsa som undertema till hälsorisker då materialet 
även talade om sjukdomar och fysisk inaktivitet. För träning framkom effektivitet och 
vardagsmotion som undertema då en del av materialet fokuserade på korta träningspass och 
träning i kombination med arbetslivet. Slutligen blev träningsinstruktioner ett tredje 
undertema för huvudtemat träning. Uppdelning av huvud- och underteman ser således ut 
enligt figur 6.1. 

 
Figur 6.1. Schematisk bild över innehållsteman. 

6.2. Kvantitativ analys 

Som ett komplement till vår kvalitativa textanalys har vi även gjort en kvantitativ analys för 
att på ett mer övergripande sätt kunna besvara om medierapporteringen utvecklats över tid. 
Den kvantitativa delen kommer inte att utgöra den huvudsakliga delen av analysen utan 
syftar till att visa om den hälsorelaterade rapporteringen har förändrats. För att studien ska 
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falla inom ramen för en c-uppsats har vi av utrymmesskäl valt att endast studera den 
övergripande kvantiteten av antalet publicerade artiklar inom området hälsa, och alltså inte 
gjort någon kvantitativ studie över innehållet. 
 
Kvantitativ analys syftar till att besvara frågor om innehållet på en mer manifest nivå, och 
studerar alltså inte underliggande budskap på samma sätt som kvalitativa analyser. 
Kvantitativa studier är således väl lämpade för att undersöka material i större omfattning och 
för att göra jämförelser. (Nilsson, 2010) 

6.3. Generaliserbarhet 

Eftersom studien i huvudsak bygger på en kvalitativ textanalys genom ett strategiskt urval är 
det svårt att generalisera resultatet. Däremot har studien stöd i de väl beprövade teorier vi 
haft som utgångspunkter, och därmed är en teoretisk generalisering möjlig (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängenrud, 2007). Vi har dock inte ett primärt intresse att 
generalisera vårt resultat, däremot kommer vi att föra diskussioner kopplade till en större 
kontext för att ändå väcka dessa tankegångar. 

6.4. Material och urval 

Vi valde att analysera Aftonbladets innehåll eftersom det är den tidning som når flest läsare i 
Sverige (Aftonbladet, 2015). Vi kan av den anledningen dra slutsatsen att Aftonbladets 
rapportering når en stor publik och därmed har ett stort inflytande i mediesamhället. 
Dessutom var Aftonbladet en av de första tidningarna att publicera sitt innehåll även på 
webben, vilket innebär att de är väletablerade även på detta medium.  
 
Vid urvalet användes Mediearkivet Retriever som är en databas med samlade artiklar från 
drygt 700 svenska tryckta tidningar och drygt 2300 svenska webbkällor (Mediearkivet 
Retriever, u.å.). Sökningen gjordes på artiklar från Aftonbladet eftersom det är den tidning 
som studien avser, samt på tidsintervallen 2006-01-01 till 2006-12-31 och  
2015-01-01 till 2015-12-31.  Till både vår kvalitativa textanalys och vår kvantitativa analys 
gjorde vi materialinsamlingen genom att använda fyra stycken sökord: hälsa, träning, 
wellness och fitness baserade på dels våra huvudområden (hälsa och träning), dels baserat på 
den tidigare forskning vi fått fram där vi noterat att vi har en etablerad wellness- och 
fitnesskultur i dag.  
 
Till den kvalitativa analysen gjorde vi ett strategiskt urval baserat på att vi ville studera ett 
fenomen snarare än en kvantitet. Ytterligare en motivering till vår urvalsmetod, strategiskt 
urval, är att vi ville få fram teoretiskt relevanta artiklar som berörde det ämnesområde som vi 
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har för avsikt att studera. Vi valde ut en artikel per månad och år, alltså 24 artiklar totalt för 
år 2006 och 2015. Att välja ut en artikel per månad gjordes för att kunna få en helhetsbild 
över respektive år. De valda artiklarna som analyserats har publicerats antingen i tryckt press 
eller på webben. Eftersom vi har använt oss av breda söktermer och på så sätt fått fram 
mycket irrelevant material i våra sökningar, har vi valt ut artiklar vars rubrik och ingress 
ansågs vara relevanta för studien. Artiklarna valdes ut utifrån kriterierna att de innehöll ett 
eller flera av sökorden hälsa, träning, fitness och wellness. På grund av de breda sökorden var 
en stor del av sökträffarna inom området idrott och sport. Vi har i vår studie valt att 
exkludera material som har den typen av inriktning då den medierade bilden av hälsa sällan 
syftar på lag- och tävlingsidrott utan mer på hur den enskilde individen kan förbättra sin 
hälsa.  
 
Även till den kvantitativa analysen gjordes ett strategiskt urval, på liknande sätt som vid den 
kvalitativa där samma sökkriterier användes avseende sökord, årtal, exkluderingar och 
medietyp.  Skillnaden i urvalet vid den kvantitativa analysen var att samtliga hälsorelaterade 
artiklar inkluderades i materialet. Detta för att vi skulle få en bild över om den 
hälsorelaterade medierapporteringen förändrats sett till omfattning.  

6.4.1. Avgränsningar 

Av utrymmesskäl har vi valt att begränsa studien och därmed uteslutit artiklar rörande dieter 
och kost, trots att det området var frekvent förekommande i materialet och dessutom ingår i 
begreppet hälsa. Våra huvudinriktningar är hälsoupplysning och hälsohets och vi anser att 
träning och hälsorisker som områden är tillräckliga för att besvara studiens syfte. Vidare 
finns det en mängd aspekter som kan passa in under hälsoparaplyet, men vi har valt att 
fokusera på träning då vi anser att det är ett område som får stort utrymme i 
medierapporteringen i dag samtidigt som det inte varit lika framträdande i den 
hälsoupplysning vi sett under 1900-talet. Träning i dag är således ett modernt fenomen som 
vuxit fram under de senaste årtiondena, vilket även den tidigare forskning vi tagit del av 
styrker. (Dworkin & Wachs, 2009; Johansson, 1997; 2006; Tolvhed, u.å.) 

6.4.2. Aftonbladet Wellness 

I den här studien har Aftonbladet i stort studerats, vilket har inneburit att såväl deras fysiska 
tidningar och bilagor samt webbmaterial har inkluderats. År 2011 skapade Aftonbladet en 
hälsobilaga, Aftonbladet Wellness, i syfte att samla hälso- och livsstilsrelaterat material både 
på en onlineplattform samt i tryckt press. Då vår studie har avsett att studera allt material 
från Aftonbladet har Aftonbladet Wellness medräknats i vårt urval. Innehåll från den tryckta 
bilagan publiceras på Aftonbladet Wellness webbsida, vilket innebär att läsaren kan ta del av 
det trycka materialet utan att fysiskt behöva konsumera bilagan.  
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6.4.3. Aftonbladet Plus och Viktklubb 

Aftonbladet har även en betaltjänst på webben som heter Plus där medlemmar får ta del av 
exklusivt material. Sådana artiklar har inkluderats i beräkningen med motiveringen att det är 
Aftonbladet som står bakom tjänsten. Aftonbladet har även ett samarbete med Viktklubb 
som ingår i samma koncern. Material från Viktklubb har också tagits med i beräkningen då 
Aftonbladet har valt att publicera det i tidningen samt att det är innehåll som läsaren kan ta 
del av.  

6.5. Reliabilitet, validitet och metodkritik 

Att en studie har hög reliabilitet innebär att arbetet har hög tillförlitlighet och att en studie 
skulle kunna få samma resultat om någon annan utförde den (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
& Wängenrud, 2007). Eftersom vår studie till stor del har byggts på tolkning är det svårt att 
säga huruvida en annan person hade tolkat material på samma sätt som vi gjort och det är 
sannolikt att det hade skett en annan tolkning. Detta kan med andra ord ge studien en lägre 
reliabilitet, vilket å andra sidan inte är ovanligt för kvalitativa studier. Dock har vi varit två 
personer som tolkat texterna tillsammans, vilket gör att vi fått olika perspektiv på tolkningen 
och kunnat diskutera oss fram. Studien hade med andra ord fått en lägre reliabilitet om det 
bara varit en person som utfört analyserna. Eftersom kvalitativa studier ofta bygger på 
tolkning är dock inte reliabilitetsfaktorn av lika hög vikt i den här studien. 
 
Givetvis är vårt egenintresse och egna värderingar som analyspersoner av relevans och något 
som kan påverka studiens resultat. Vi är båda två personligt engagerade i frågan kring hälsa 
och hur medierna utformar sitt innehåll på området. Av den anledningen kan resultatet ha 
fått ett mer kritiskt resultat än vad som hade framkommit om någon annan hade utfört 
studien. Vi har till största möjliga mån försökt att vara objektiva i våra bedömningar och har 
främst använt våra teoretiska ramar och vår tidigare forskning som förhållningssätt när vi 
utfört analysen. 
 
Något som kan påverka reliabiliteten i studien är även det sökverktyg vi använt oss av. 
Anledningen till att vi valde Mediearkivet Retriever som källa till vårt material är att vi inte 
hade samma möjlighet att förfina vår sökning om vi hade utfört den på Aftonbladets 
webbsida. På Aftonbladets webbsida är endast sökningar med ett ord möjliga, till skillnad 
mot Retrievers kapacitet där man kan använda en obegränsad mängd sökord. Eftersom vårt 
huvudsakliga sökord är hälsa hade det, via en sökning på Aftonbladet, inneburit att vi fått en 
avsevärd mängd av irrelevant material. På Aftonbladets egen sida hade vi dessutom inte haft 
möjlighet att avgöra om en vald artikel publicerats på webben eller i tryckt tidning.  
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Mediearkivet Retriever är dock i sig en databas med begränsningar och vi kan inte vara säkra 
på om vi eventuellt gått miste om relevanta artiklar då vi gjort urvalet baserat på det material 
vi fått fram i arkivet. Men med anledning av diskussionen ovan har vi alltså valt källa för 
material och urval utifrån vår uppfattning om vad som gav studien högst reliabilitet och bäst 
sökträffar. 
 
Ytterligare något som kan ha haft effekt på reliabiliteten är urvalet då vi aktivt har valt ut 
artiklar som anses vara av betydelse för studien eftersom Retrieversökningen gav många 
irrelevanta träffar. Det medför att material kan ha exkluderats felaktigt då våra egna 
bedömningar styrt urvalet. Värderingar kan således ha förkommit i urvalsprocessen trots att 
vi har eftersträvat objektivitet och strikt följt uppsatta kriterier. Genom att ha utformat 
urvalskriterier och använt specifika sökord, har vi dock försökt att hålla oss utanför 
materialinsamlandet så mycket som möjligt just för att skapa en hög trovärdighet.  
 
I resultatredovisningen finns inte citat från samtliga analyserade artiklar representerade. Vi 
valde att ta ut de citat som tillförde studien mest och som representerade materialet på bästa 
sätt. Det finns med andra ord citat från artiklar som av utrymmesskäl inte har presenterats i 
resultatet, men som fortfarande har passat in under våra huvud- och underteman.  
 
Generellt för kvalitativa studier är att det är lättare att uppnå en hög definitionsmässig 
validitet där man försöker att knyta an det empiriska resultatet till teoretiska utgångspunkter 
(Østbye, 2004), vilket vi strävat efter i den här studien. Østbye (2004) talar om att det är 
desto svårare att uppnå en god reliabilitet när analysarbetet bygger på egna tolkningar av 
empiriska data (Østbye, 2004), vilket den här studien gör. Genom att vi i största möjliga mån 
utgått ifrån vår tidigare forskning och teoretiska ramverk, samt försökt förhålla oss så 
objektivt som möjligt i analysarbetet har vi arbetat för att ge analysen en så hög validitet som 
möjligt. 
 
Vi stötte på problem vid tematiseringen av vårt material, då vi insåg att en stor del av vårt 
material och våra tänkta teman, gick in i varandra. Det försvårade strukturen av arbetet och 
det krävdes en omfattande bearbetning innan vi kunde staka ut en lämplig struktur för 
arbetet. Vi insåg efter att ha gjort en första analys att strukturen var allt för diffus och 
besvarade inte frågeställningarna. Efter att ha sett över frågeställningarna gjorde vi sedan om 
tematiseringen och lät materialet självt svara för de underteman som krävdes för att besvara 
våra frågeställningar på ett bra sätt.  
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7. Resultatredovisning och kvalitativ analys 

I det här kapitlet presenteras och analyseras det material som framkommit i den kvalitativa 
delen avseende hur innehållet har sett ut. Redovisningen har strukturerats utefter de 
respektive huvudteman som uppkommit i vår analysmetod: hälsorisker och träning. Vidare 
har vi valt underrubriker efter de underteman som uppkom vid den andra tematiseringen i 
samband med att vi studerade materialet i respektive huvudtema (se figur 6.1). Vi är 
medvetna om att det är en tunn gräns mellan flera av temana som till viss del går in i 
varandra, men vi har försökt att placera resultatet under den rubrik vi anser att innehållet 
bäst representerat.  

7.1. Hälsorisker 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi studerat vilka hälsorisker som presenteras i 
materialet. De underteman som kom fram under analysens tematisering var fysisk ohälsa, 
källor och uttalanden samt kroppsform och utseende. Resultatet redogörs i samma ordning 
som de presenterats ovan. 

7.1.1. Fysisk ohälsa 

En stor del av Aftonbladets hälsojournalistik fokuserar på upplysning om fysisk ohälsa och 
vilka konsekvenser det medför. Den fysiska ohälsa som det framför allt rapporteras om är 
bukfett, diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. I majoriteten av de analyserade 
artiklarna som handlade om hälsorisker var det dock bukfettet som målades upp den 
grundläggande orsaken till sjukdomarna.  
 

Det [bukfettet] sätter sig runt organen och är en bidragande orsak till hjärtsjukdomar. 
(Bjurman, 2006, 8 mars) 

 

Fettet kring midjan är värsta sortens kroppsfett. Bukfettet orsakar problem i flera 
organsystem och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, astma, migrän, reumatism och 
cancer. Man har allt att vinna på att ta upp kampen mot bukfettet. 

(Radtke Bergström, 2015, 1 februari) 
 

Visste du att magfett är direkt farligt och att forskare har kopplat samman en stor mage 
med hjärtproblem, diabetes och cancer? 

(Thorell, 2015, 27 maj) 
 

Här tar Aftonbladet en tydlig roll som hälsoupplysare där de går ut med information kring 
riskerna med framför allt bukfett, men även andra sjukdomar och dess risker. Intressant i 
sammanhanget är dock det stora fokus som läggs på just bukfett, när det finns en mängd 
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andra faktorer som kan vara orsak till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 
Sandberg (2005) talar om vilka risker det kan få om rapporteringen fokuserar allt för mycket 
på en viss aspekt, då det kan ge läsaren en snedvriden bild av verkligheten. Att lägga så stort 
fokus på bukfett som en riskfaktor för tidigare nämnda sjukdomar, gör att andra faktorer 
som kan vara minst lika viktiga väljs bort. Det kan innebära att läsaren inte får en fullständig 
bild av riskkartan (Sandberg, 2005). I en större kontext kan de här tendenserna innebära att 
allmänheten inte får all den information om hälsorisker som finns, vilket gör att de i 
förlängningen inte heller kan ifrågasätta de frågor som inte tas upp i medierna (McCombs & 
Shaw, 1972). 
 
Sandberg (2005) talar i sin studie om hur hälsorisker och utseende är nära sammankopplat 
när det gäller mediernas rapportering om fetma, och det kan även ses i Aftonbladets 
rapportering. Som noterats tidigare så finns det fler än en orsak till de sjukdomar som 
porträtteras, men det skrivs ändå mest om bukfett. Just buken och magen är en kroppsdel 
som i övrigt får mycket uppmärksamhet i Aftonbladet (vilket kommer synas längre fram i 
analysen). Det innebär att även utseendeaspekten och hur man bör sträva efter ett mindre 
midjemått, integreras i rapporteringen om hälsorisker. Vi ser således ett underliggande 
budskap kring att man bör ta bort bukfett för att dels förbättra sin hälsa, dels för att förändra 
sitt utseende.  
 
I rapporteringen tar Aftonbladet hälsoriskerna även ett steg längre och talar om hur en 
inaktiv livsstil kan leda till dödsfall, där framför allt stillasittande och brist på fysisk aktivitet 
samt fetma pekas ut som de främsta riskfaktorerna.   
 

Att sitta är det nya röka. 
(Persson, 2015, 23 januari) 

 
Brist på fysisk aktivitet ligger bakom mer än vart tionde dödsfall i Sverige. 
 
I Sverige är cirka en tredjedel av befolkningen inte tillräckligt aktiva. Samtidigt vet man 
att risken för att dö i framtiden är mellan 30 och 40 procent högre bland dem som rör på 
sig för lite. 

(TT, 2015, 4 december) 
 
Stillasittande dödar dubbelt så många som fetma. Och det är lättare än vad du tror att 
tappa kilon. 

(Persson, 2015, 23 januari) 
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Värt att notera i det sista citatet är att man benämner stillasittande som en farligare hälsorisk 
än fetma. Ändå är det fetma som Aftonbladet fokuserar på i citatet genom att tillägga 
meningen ”och det är lättare än vad du tror att tappa kilon”, vilket troligtvis syftar på fetman 
eftersom läsaren inte får någon utförlig beskrivning om vad stillasittandet innebär rent 
fysiskt och kroppsligt. Återigen kopplas en hälsorisk ihop med en utseendeaspekt, och det är 
just utseendet som rapporteringen lägger fokus vid, trots att stillasittande är en farligare 
hälsorisk än fetma.  
 
Att Aftonbladet drar det så långt som att tala om dödsfall i rapporteringen kan göra att 
artiklarna även fungerar som en slags skrämselpropaganda där man vill få människor att 
reagera över sina egna kroppar och därigenom uppmuntra till mer fysisk aktivitet för att 
anpassa sig till den idealbild som samhället uppmuntrar. Ytterligare ett exempel på hur en 
sådan rapportering kan se ut framkommer i citatet nedan.  
 

Tänk på magfett som en aktiv vulkan som skjuter ut gift i våra kroppar. Detta gift kallas 
adipocytokiner och spelar en viktig roll när det kommer till högt kolesterol, ökat 
blodtryck, skador på levern och ökad risk för cancer. Att göra dig av med ditt magfett är 
det viktigaste du kan göra för din hälsa. 

(Thorell, 2015, 27 maj) 

 
Här tydliggörs det genom en radikal beskrivning hur extremt farligt magfett är, det likställs 
med ett gift som människan medvetet skjuter ut i sina kroppar. Genom att säga hur det bästa 
du kan göra för din hälsa är att bli av med magfettet, så uppmanas läsaren till att göra något 
åt sin hälsa. Självklart ska man inte frånta rapporteringen vikten av att upplysa om 
hälsorisker och fördelarna med en strävan efter god hälsa. Men genomgående för 
rapporteringen om hälsorisker går det att urskilja pekpinnar som på något sätt ställer frågan, 
i det här fallet fetma och stillasittande, i relation kring vad som är rätt och fel. Det är rätt att 
ha en smal mage och det är fel att vara överviktig eller att ha ett stillasittande liv, vilket 
överensstämmer med de resonemang Sandberg (2005) för kring hur övervikt ses som något 
negativt och ett tillstånd man inte bör befinna sig i. På så sätt skuldbeläggs den mindre aktiva 
läsaren och uppmanas indirekt till att göra något åt sin hälsosituation. 
  
I rapporteringen går det alltså att urskilja pekpinnar om vad som är rätt och fel när det gäller 
hälsorisker och hur aktiv livsstil man har. Precis som hälsoismen påpekar så lever människor 
i dag i en värld där det blivit en norm att bedöma människor utifrån ”lathet” och hur fysiskt 
aktiv man är (Dworkin & Wachs, 2009). Som individ har man en plikt att ta hand om sin 
hälsa (Crawford, 1980) där medierna hjälper till att reproducera den pliktkänslan.  



 

34 
 
 
 

7.1.2. Källor och uttalanden 

I rapporteringen hänvisar stora delar av innehållet till forskningsstudier och citerar forskare 
eller högt uppsatta läkare. Det kan uppfattas som ett journalistiskt grepp för att skapa 
trovärdighet i hälsobudskapen. I det avseendet kan vi utgå ifrån att Aftonbladet tar ansvar för 
sin roll som hälsoupplysare genom att använda auktoritativa källor som ger rapporteringen 
legitimitet. I de analyserade artiklarna som upplyser om hälsa förekommer ett flertal 
högutbildade personer som till exempel hjärtkirurger, överläkare, läkare och cancerforskare. 
Auktoritativa källor ställer dock högre krav på att rapporteringen är korrekt och genom att 
Aftonbladet använder sig av dem ökar också sannolikheten för att läsarna tar till sig 
budskapen som sanningsenliga, något som även Sandberg (2004) poängterar. I studien har 
det dock framkommit uttalanden som är klumpigt formulerade och kan ge läsare en 
snedvriden hälsouppfattning. Citatet nedan sägs av Berit Nordström, läkare.  
 

Att räkna kalorier, svälta sig eller förneka sig livet goda funkar inte om man vill gå ner i 
vikt. Inte i längden, i alla fall.  

(Radtke Bergström, 2015, 1 februari) 
 

Det explicita budskapet med ovanstående citat är att man trots en strävan efter viktnedgång 
ändå kan leva gott och inte behöva exkludera livets goda ting. Budskapet blir dock 
motsägelsefullt då också Nordström indirekt uppmuntrar till svält om kortsiktiga resultat 
eftersträvas med tillägget ”inte i längden, i alla fall”. Citatet är ett typiskt exempel på vilka 
negativa konsekvenser ett snedvridet uttalande kan få, då läsare kan ta efter beteendet och 
implementera det i sina hälsopraktiker.  
 

Ja, 150 minuters träning per vecka är bra men 300 minuter är bättre, säger Christine 
Friedenreich till prevention.com. 

(Jeppsson, 2015, 23 september) 
 

Ovanstående citatet uppmanar tydligt till att man som individ borde träna mer. Mycket 
motion är bra, men mer motion är bättre. Vart går egentligen gränsen för hur mycket man 
bör träna och motionera för att leva ett hälsosamt liv? Enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer bör vuxna motionera och röra på sig minst 150 minuter per vecka, och 
det avses som måttlig träning. Vid intensiv träning är rekommendationen 75 minuter per 
vecka (Folkhälsomyndigheten, 2013). Aftonbladet går alltså här ut med budskapet att man 
bör träna dubbelt så mycket för att man ska kunna leva ett hälsosamt liv, än den mängd som 
är rekommenderad av Folkhälsomyndigheten. Ett sådant hälsobudskap kan alltså med stor 
sannolikhet vara en bidragande faktor till den snedvridning av hälsoupplysningen som vi 
resonerat kring tidigare. Sammanfattningsvis, genom att använda trovärdiga källor i 
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hälsojournalistiken får man alltså större genomslag och kraftigare budskap, ja. Men det får 
precis samma effekt i motsatt riktning om budskapen inte är sanningsenliga. Återigen har 
journalisterna ett stort ansvar i att förmedla korrekta hälsobudskap.  
 
Av de studier som Aftonbladet väljer att hänvisa till är majoriteten icke-svenska, utan främst 
nordamerikanska. Med andra ord verkar den amerikanska hälsokulturen fortfarande etablera 
sig i Sverige, på samma sätt som fitnesskulturen gjorde i mitten på 90-talet. En intressant 
reflektion att fundera över är orsaken till varför det är främst amerikanska studier som 
porträtteras i rapporteringen och inte svenska studier i lika stor utsträckning. Antingen kan 
det antas bero på att Sverige inte har en lika utvecklad forskning inom området som andra 
länder, eller att Aftonbladet aktivt väljer att ta in den amerikanska forskningen i sin 
rapportering. Det är onekligen intressant att man väljer att upplysa svenska medborgare med 
amerikansk hälsoforskning.  
 
Här framkommer det hur kulturella värderingar, i enlighet med gestaltningsteorin, kan ha 
påverkat hur Aftonbladet utformar sin rapportering. Precis som Sverige importerade den 
amerikanska fitnesskulturen på 1990-talet så ser vi tendenser till en fortsatt import av deras 
hälsoideal, nu i formen av upplysning kring hälsorisker. Även om människan fungerar 
likadant rent biologiskt oavsett kultur, så finns det fortfarande en kulturell kontext som 
påverkar hur människan beter sig i förhållande till hälsobudskap, avseende till exempel 
träningsformer, kost och vardagsmotion. På så sätt har kulturella värderingar påverkat hur 
medierna utformar den svenska dagordningen inom hälsojournalistik.  
 
Att medierna alltid som bäst är andrahandskällor har redan konstaterats (Finer, 2012), vilket 
inte är något anmärkningsvärt eftersom dess grundläggande uppgift är att just förmedla till 
människor vad som händer i verkligheten. I flera av de analyserade artiklarna ser vi dock att 
många av hälsobudskapen vidareförmedlas som tredjehandskällor. Många gånger hänvisar 
Aftonbladet till en studie eller ett uttalande som gjorts till en annan källa. Det innebär således 
att budskapet har omtolkats i inte bara ett led, utan två led. Först har den primära källan 
omtolkats av en tidning, som Aftonbladet sedan i sin tur omtolkar och publicerar. Det 
påverkar naturligtvis trovärdigheten i de budskap som sänds ut och vi kan inte med säkerhet 
fastställa att det som rapporteras verkligen är sant. Eftersom frågan om hälsa är en 
grundläggande faktor för att människor ska må bra är det, som Finer (2012) påpekar, 
”ironiskt att vi alltmer tvingas förlita oss på medialiserad information och kunskap om den 
egna kroppen och hälsan, som ju borde ligga oss allra närmast” (Finer, 2012, s. 21). Det ligger 
förmodligen en sanning i de hälsobudskap som förmedlas, men precis som 
dagordningsteorin påpekar, så kan vi heller inte veta vilken information som exkluderats.  
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7.1.3. Kroppsform och utseende 

Aftonbladets hälsojournalistik består till stor del av skönhetsrelaterat innehåll, vilket redan 
framträtt i tidigare delar av analysen, där man latent lyfter upp utseendet på agendan. En 
tendens som förekommer frekvent i de analyserade artiklarna är att hälsofördelar lyfts 
parallellt med utseenderelaterade aspekter.  
 

Att träna benen är också enbart positivt, dels för att de blir snyggare, men också för att ett 
par vältränade ben håller längre, risken för benskörhet minskar. Motion är även bra för 
både hjärta och kärl. 

(Weiss, 2006, 4 april) 
 

[…] som är aktuell med boken 12 veckor till friskare liv och smalare midja. Under många 
års medicinsk forskning inom kost och hälsa har hon kommit fram till att det är de små 
positiva förändringarna som gör stor skillnad på vågen, på lång sikt. 

(Radtke Bergström, 2015, 1 februari) 

 
I ovanstående citat syns det tydligt hur hälsofördelar lyfts parallellt med kosmetiska fördelar. 
Benen blir både vältränade och snygga, precis som att man får ett friskare liv och en smalare 
midja. En förändrad kroppsform klassas därmed som ytterligare en hälsofördel, och det kan 
ifrågasättas om kosmetiska fördelar egentligen kan räknas in under den kategorien. Att 
ytligheter har smugit sig in i hälsoupplysningen säger en hel del om vart samhället har 
kommit och det kan vara så att ytligheter har blivit lika viktiga som hälsofördelar. 
Ovanstående rapportering stämmer överens med Sandbergs (1999) studie som visar på att 
hälsoupplysningen har gått från att främja folkhälsan till att få ett mer utseende- och 
skönhetsrelaterat fokus. Det kan tolkas som att det krävs en utseenderelaterad motivation 
tillsammans med en hälsofördel för att få läsare att följa råden (Sandberg, 1999). Johansson 
(2006) talar just om problematiken med att använda ett ideal som inspiration då det kan leda 
till ohälsosamma beroenden (Johansson, 2006).  
 
Genom att Aftonbladet lyfter en kosmetisk fördel samtidigt som de talar om hälsorisker och 
hälsofördelar, så sätts indirekt frågan om utseende och kroppsform på dagordningen. Det 
säger implicit till läsaren att man kan uppfatta frågan om hälsorisker som något som även 
innefattar kroppsform. Bukfett är inte bara bra att bli av med för att du blir frisk (fysisk 
hälsofördel), du blir också smalare (kosmetisk fördel). På så sätt har medierna genom sin 
beskrivning av hälsorisker, påverkat hur läsarna uppfattar budskapen och hur de ska förhålla 
sig till dem.  
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Det kommer inte bara minska ditt midjemått utan även förbättra blodtryck, 
kolesterolvärden, humör och minne. 

(Radtke Bergström, 2015, 1 februari) 

 

Det finns även innehåll som enbart fokuserar på utseenderelaterade aspekter. I utdragen 
nedan är rapporteringen tydlig i hur man ska se ut, och därmed hur man inte ska se ut.  Även 
om majoriteten av rapporteringen inte följer den här stilen, så är det fortfarande relevant för 
studien att analysera materialet, då det faktum att artikeln publicerats innebär att budskapet 
ändå har nått fram till läsaren. 
 

Då är det nu du ska satsa på en rejäl ”vårstädning” och bli av med ytliga kärl, slapp hud, 
celluliter, pigmentfläckar och lurv.  
 
Vem vill ha illande blåröda kärl som slingrar sig upp för benen eller lurv som en [korrekt 
citering] chimpans? 
 
Men även om de flesta behandlingar av snygga ben framför allt är av kosmetiskt art, så är 
det faktiskt också bra för hälsan att ha vältränade, välputsade ben. 
 
Celluliter är däremot ofarligt – men kanske inte så snyggt till vårens shortsmode. 

(Weiss, 2006, 4 april) 
 

I de här citaten är det raka besked som talar om för läsaren vad som inte är snyggt. Flera av 
de uppmaningar som syns syftar också på kroppsliga aspekter som inte går att göra något åt, 
som exempelvis pigmentfläckar och kärl. Det skulle krävas kirurgiska ingrepp för att 
förändra detta, vilket betyder att läsaren skulle behöva gå bortom träningen som verktyg för 
att nå idealkroppen som utmålas. I den här delen av rapporteringen reproduceras 
idealkroppen mycket tydligt där träningen i sig kanske inte verkar vara tillräcklig, utan andra 
medel behöver tillämpas som till exempel plastikkirurgi. Härmed har det alltså skett en tydlig 
förflyttning från hälsoaspekter till kosmetiska aspekter. Av den anledningen kommer vi inte 
heller fördjupa oss i just diskussionen kring plastikkirurgi, men vi ansåg det ändå relevant att 
påpeka då det visar på hur Aftonbladet förmedlar skönhetsideal. 
 
Intressant i ovanstående citat är att Aftonbladet använder ett enda, mycket kort, citat som 
talar om att det faktiskt också är bra för hälsan att ha snygga ben. Det kan tolkas som att de 
använder hälsobegreppet för att legitimera resterande delar av artikeln och rättfärdiga 
idealen genom att hänvisa till att det faktiskt också är hälsosamt. Aftonbladet använder alltså 
här hälsan som en täckmantel för att reproducera ideal. I artikeln använder de även ordval 
som är typiska för att representera det kvinnliga idealet, när de pekar på att hår på benen bör 
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tas bort och att celluliter inte är något som är särskilt snyggt. I en hälsoupplysande roll agerar 
Aftonbladet här minst sagt oroväckande där det främsta ansvar de tar är att reproducera det 
kvinnliga idealet format av samhällsnormer. Ur en hälsohetssynvinkel bidrar de däremot till 
att uppmana och dirigera läsaren till hur de rent kroppsligt bör se ut i förhållande till de 
utseenderelaterade förväntningar som ställs på en kvinna. Således kan slutsatsen dras att 
rapporteringen har formats av omgivningen och genom de normer och kulturella värderingar 
som finns i samhället, vilket gestaltningsteorin påpekar. Diskursen kring hur genusideal tar 
sig i uttryck i den hälsorelaterade rapporteringen är onekligen intressant, men då det inte 
faller inom ramen för den här uppsatsens syfte har vi valt att exkludera den. 
 

7.2. Träning 

Det andra huvudtemat som analyserats i studien i syfte att besvara frågeställningarna, är 
träning. De underteman som kom fram under analysens arbete var effektivitet och 
vardagsmotion, träningsinstruktioner samt kroppsform och utseende. Resultatet kommer att 
presenteras enligt valda underteman i samma ordning som de nämns ovan. 

7.2.1. Effektivitet och vardagsmotion 

Den träningsrelaterade rapporteringen präglas av ett effektivitetstänk som dels handlar om 
hur man trots tidsbrist kan få integrera träning i vardagen, dels hur man få ut maximal effekt 
av sin träning på kort tid. I nedanstående citat uttalar sig några auktoritativa personer om 
situationen kring att människor inte har den tid som krävs för fysisk aktivitet.  
 

Den här sortens styrketräning är rena ungdomskällan, säger hjärtkirurgen Rita Redberg 
till AP. Om det vore ett piller skulle alla äta det. 

(Bjurman, 2006, 8 mars) 
 

Daglig fysisk aktivitet kan likställas med 50 mediciner, enligt författarna. 
 

Om det gick att översätta fysisk aktivitet i pillerform hade det varit världens mest sålda 
läkemedel. Det hade vunnit Nobelpris flera gånger om, säger Anders Hansen [överläkare]. 

(Persson, 2015, 23 januari) 
 
Citaten menar att om fysisk aktivitet kunde översättas i pillerform, skulle alla människor ta 
det vilket kan uppfattas som att de syftar på just den tidsbrist som råder. Genom att uttrycka 
sig om att ”alla skulle äta det” förutsätts det även att alla människor strävar efter en 
förbättrad hälsa och ett mer aktivt liv, men kanske inte har den möjligheten. Det är en något 
anmärkningsvärd liknelse som görs då det låter som om ett piller är lösningen på tidsbristen, 
samtidigt som pillerberoende inte bör vara något att eftersträva i ett allt mer hektiskt 
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samhälle. Dessutom framställs träning som om det är en belastning snarare än ett välbehag 
för oss genom att det förutsätts att människor hellre tar piller än tränar. Dock poängterar 
citaten betydelsen och vinsterna en individ får av att röra på sig, ”det kan likställas med 50 
mediciner”.  
 
Tidsbrist är något som återkommer i många av de analyserade artiklarna. En tendens som 
framkom frekvent i materialet var hur man trots tidsbrist effektivt kan ta tillvara på tiden 
genom att till exempel pendla sig i form och träna medan man åker till jobbet. Vidare finns 
det en mängd tips på hur fysiska aktiviteter kan utföras under affärsresor eller i väntan på 
tåget.  
 

Är tiden för knapp för att träna? Inte nu längre. Så här håller du din kropp i trim medan 
du reser till jobbet. 
 
Så trimmar du kroppen under morgonrusningen.  

(Frenker, 2006, 16 januari) 
 
Reser du med tåg kan du gå mellan vagnarna med jämna mellanrum. Gå ut och 
promenera lite på perrongen när tåget stannar och släpper på nya passagerare. 

(Örnborg, 2006, 10 augusti) 

 
Artiklarna vill således bevisa att det inte behöver vara svårt att integrera träning i 
vardagslivet utan att det är enkelt. Bara för att man är på resande fot, så ska inte kroppen 
försummas och träning bör inte bortprioriteras för att man inte är hemma eller inte har ett 
gym till förfogande. Budskapen kan också tolkas som att träning är någonting som bör 
integreras i vardagen och även om man egentligen inte har tid och möjlighet att bege sig till 
gymmet, så kan man ändå träna när tillfälle ges. Dessutom kan budskapen tolkas som att 
man bör ta tillvara på alla tillfällen man har till att just utföra träningsövningar, och att det 
inte är ett alternativ att ta det lugnt och varva ned. Med andra ord kan det här ses som en 
tydlig uppmaning till att hela tiden ha hälsa i sitt medvetande. På så sätt har medierna makt 
att ta sig in i människors medvetande och påverka hur människor kan tänka, vilket 
cementeras genom den grundläggande principen i dagordningsteorin.   
 
En annan aspekt av effektivitet som framkom i materialet var hur man kan träna korta 
träningspass och få maximalt resultat på minsta möjliga tid.  
 

Om vi kniper lite tid här och lite tid där, så kan vi lätt få ihop till 30 minuters effektiv 
motion per dag. 

(von Essen, 2006, 4 november) 
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Fit for fight – fixa formen på en kvart! 

(Kitz Gölevik, 2015, 19 augusti) 

 
Mina träningsprogram är bara 28 minuter långa – det är mindre än 2 procent av din dag. 

(Thorell, 2015, 4 mars) 
 

Det här effektivitetstänket, liksom i föregående stycke, kan ses som en avspegling av den 
stressiga vardag som människor lever i där allting ska gå fort samtidigt som man vill få ut 
maximal effekt av träningen. Återigen kan det i enlighet med gestaltningsteorin vara så att 
det är kulturella och sociala omgivningar som påverkar hur medierna utformar sin 
rapportering.  
 
Aftonbladets rapportering kan också tolkas som att man vill skuldbelägga läsaren att utnyttja 
tiden väl och ägna sig åt träning, för alla har en kvart över. Det finns med andra ord inga 
ursäkter för att prioritera bort det på grund av tidsbrist. Det kan sätta läsaren i en moralisk 
rävsax där man kan få dåligt samvete om man inte utnyttjar även de korta stunderna till 
träning. Vad som ska framstå som en smidig lösning på tidsbrist, blir snarare en uppmaning 
till träning som i förlängningen kan bidra till hälsohets.  
 
Problematiken med att hälsoidealet blir en moralisk norm är att människor till slut bedömer 
varandra utifrån hur aktiv livsstil man har, vilket Dworkin och Wachs (2009) diskuterar. 
Människor som inte tar hand om sin hälsa associeras med en slapphet och genom att 
medierna bidrar med att uppmana till fysisk aktivitet kan de skuldkänslor som hälsonormen 
redan skapar reproduceras och förstärkas, vilket är en del av den problematik som även 
hälsoismen lyfter. Det har alltså växt fram en form av ”hälsoklasser” i samhället där man 
bedömer varandra utifrån hur fysiskt aktiv livsstil man har.  
 
Något som dock är svårt att urskilja är i vilket syfte som medierna väljer att tipsa om den här 
typen av vardagsträning, är det för att förenkla för människor i syfte att förebygga hälsa eller 
är det för att implementera träningsaspekten i individens medvetande. Det kan ju faktiskt 
vara så att den här typen av korta träningspass också fungerar som en upplysning och är till 
stor hjälp för personer som kanske har en hektiskt vardag och inte hinner träna, eller 
personer som har svårt för att komma igång md träningen eller helt enkelt tycker att det är 
tråkigt. I de fallen kan korta, effektiva träningspass vara till stor hjälp.  
 
I just avseendet kring effektivitet och vardagsmotion har vi också kunnat urskilja en 
utveckling i rapporteringens innehåll mellan årtalen 2006 och 2015. År 2006 fokuserades det 
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mer på att utnyttja vardagen och till exempel motionera till och från arbetet och göra enkla 
övningar med vardagliga medel. Under år 2015 har det skiftat där effektiviteten handlar om 
att genomföra korta träningspass, vilket kan vara både i hemmet och på gymmet. 
 

När du kommer hem från jobbet - gå direkt ett varv runt kvarteret. 
 
Myshelg med familjen: inled med en hemmasnickrad tipspromenad där hela familjen kan 
hänga på. 

(von Essen, 2006, 4 november) 
 

Gör båda seten två gånger – 14 minuter + 14 minuter = 28 minuters träning för HELA 
kroppen! 

(Thorell, 2015, 4 mars) 
 
 Därför har vi tagit fram tre minipass som ger energi, träningslust och midjan tillbaka! 

(Kitz Gölevik, 2015, 19 augusti) 

 
I de analyserade artiklarna har det således skett ett skifte ifrån att träning skulle integreras i 
vardagen, till att år 2015 vara någonting som sågs som en självklarhet. Under år 2006 var det 
tillräckligt att utföra övningar till och från jobbet, men under år 2015 syftar rapporteringen 
till att individen bör utföra ett helt träningspass, om än i kortfattad och effektiv form. Med 
andra ord, 15 minuter som under år 2006 kunde ägnas åt en promenad, skulle under år 2015 
ägnas åt löpning istället. Promenaden intensifieras således, men tiden man avsatte är 
densamma. Det fanns troligtvis inte mer tid att avsätta till träning under år 2015 än vad det 
fanns år 2006, ändå ställs det högre krav på att träna mer intensivt år 2015. Därav kan vi dra 
slutsatsen att Aftonbladet bidrar till att reproducera den hälsohets som växer fram genom att 
porträttera träning i en mer intensiv form år 2015 även om dygnet fortfarande har lika många 
timmar.  
 
I rapporteringen finns även information om hur företag har infört obligatorisk träning på 
arbetsplatserna i syfte att främja de anställdas hälsa som ska leda till bättre 
arbetsprestationer och lägre sjukfrånvaro. Här syns spår av det resonemang som både 
Sandberg (1999) och Johansson (2006) för om hur arbetskraften fortfarande ses som en 
viktig faktor för ekonomisk tillväxt och hur en frisk personal och god folkhälsa är en lönsam 
bransch för såväl företag som staten.  
 

Frisk personal jobbar bättre. Därför satsar företag i Stockholm på träning – under 
arbetstid. 
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De företag som vi studerade och som hade satsat på sina anställdas hälsa, fick högre 
produktivitet och lägre sjukfrånvaro. 

(Helin, 2006, 13 februari) 

 

Hälsoansvaret har i dag till största del lagts på individen (Crawford, 1980) men om företag 
förbehåller sig rätten att bestämma när och hur ofta en anställd ska vara fysiskt aktiv, i vilken 
utsträckning är det då individens val? Hälsan har blivit en vara och ett konkurrensmedel på 
arbetsmarknaden. När det ställs allt högre krav på att individen inte bara ska ha en god 
arbetsmässig kompetens, utan också en god hälsa, kan det i sin tur generera en stress hos de 
personer som inte är lika fysiskt aktiva. Det här återkopplar till Dworkin & Wachs (2009) 
resonemang om hur fysisk aktivitet blivit en norm utifrån vilken människor bedömer 
varandra. Här har alltså även arbetsmarknaden har tagit ställning i frågan om att 
reproducera den ideala hälsobilden. Att inte vara lika konkurrenskraftig på arbetsmarknaden 
på grund av hur aktiv livsstil man har kan generera och bidra till en hälsohets.  
 
Här kan vi alltså se att Aftonbladet bidrar till att påverka den politiska dagordningen där de 
genom sin rapportering hjälper till att dels integrera hälsa på arbetsmarknaden, dels måla 
upp en bild av vilka ekonomiska fördelar det kan ge med en frisk arbetskraft. I grunden är 
motivationen till en frisk personal att det ska vara ekonomiskt gynnsamt för företagen och i 
förlängningen staten. Individen säljer sin arbetskraft till arbetsgivaren och överlåter nu även 
sin fysiska hälsa som en egenskap för att företaget ska nå en högre produktivitet. Det här 
överensstämmer med Johanssons (2006) resonemang när han talar om hälsa ur ett 
lönsamhetsperspektiv där företag tjänar pengar på en frisk personal. Människan är en vara 
gentemot företagen där hälsan reduceras till en egenskap som likställs med kompetens.  

7.2.2. Träningsinstruktioner 

I den träningsrelaterade rapporteringen framkommer även mycket instruktioner för hur och 
när läsaren ska träna för att förbränna så mycket som möjligt och behålla formen.  
 

Rör vi på oss innan frukost tränar vi på fastande mage och då förbränner vi direkt från 
fettcellerna. 

(Thorell, 2015, 27 maj) 
 

Om du reser med flyget kan du checka in ditt bagage tidigare än vanligt och sedan gå 
raskt inne på terminalen medan du väntar på flyget. Under flygningen bör du röra på dig 
minst en gång i timmen – gå i gången och stretcha lite. 

(Örnborg, 2006, 10 augusti) 
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Det första citatet syftar tydligt till hur man på bästa sätt förbränner så mycket fett som 
möjligt, vilket i förlängningen leder till en fysisk kroppsförändring. Återigen dyker det 
ohälsosamma fettet upp i rapporteringen. Det andra citatet har en mjukare framtoning och 
kan ses även som en upplysning. Det kan till exempel vara ett enkelt tips till en överviktig 
person som har svårt att komma igång med träning och att ta sig till ett gym. Å andra sidan 
använder Aftonbladet ordet ”bör” i rapporteringen vilket är ett ord som är typiskt för en 
uppmaning. Således kan citatet även tolkas som en uppmaning att läsaren inte ska sitta still 
på flygplanet utan faktiskt förbättra sin hälsa även under själva flygningen.  
 
En stor del av artiklarna hänvisade till träningsprogram med instruktioner och övningar som 
kan följas för att få resultat av sin träning. Ett flertal innehöll uppmaningar till att fortsätta 
träna samt vilka fördelar det finns med att ha en aktiv livsstil. Instruktionerna varierade 
beroende på vad som var målet med träningen, det vill säga om det är kroppsformen som ska 
ordnas, förbränningen som ska kickas igång eller om det är kroppen ska varva ner. 
 

Här kommer tre ultimata träningspass: ett för förbränningen, ett som formar kroppen 
och ett som ger inre lugn. 

(Kitz Gölevik, 2015, 19 augusti) 
 

Gört: Stå i plankposition på raka armar. Sug in naveln, svanka inte. Dra höger knä mot 
bröstet och växla sedan till vänster ben. Tänk dig att du joggar med höga knän.  
 

Jobba alternerande och i tempo. Gör 40 stycken (20 per sida).  
 

Här ska det ta: Bål, axlar och flås.  
(Thorell, 2015, 4 mars) 

 

Citaten ovan är bara ett axplock ur artiklarna där läsaren får konkreta tips på hur de ska 
träna och var på kroppen som träningen ska ge effekt. Den här typen av instruktioner kan 
fungera som en hjälp för personer som vill komma igång med träningen då de inte kräver att 
man besöker en träningsanläggning för att utföra dem, det räcker med att hålla till i hemmet. 
Dock lägger Aftonbladet till ”här ska det ta” och ”för förbränningen” i citaten vilket kan 
uppfattas som att man bör träna för att forma kroppen. Återigen kommer de 
utseenderelaterade aspekterna in i träningen, vilket nästa kapitel granskar närmre. 

7.2.3. Kroppsform och utseende 

Rapporteringen kring träning fokuserar till stor del på rent kroppsliga aspekter och hur man 
ska uppnå viktnedgång, komma i form efter sommaren eller få slanka kroppsdelar. Överlag 
överensstämmer Aftonbladets rapportering mycket väl med Johanssons (1997; 2006) 
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resonemang om att hela tränings- och hälsoindustrin i grunden syftar till att främja skönhet 
och att man ska se ut på ett visst sätt. Just skönhetsidealen är en faktor till att människor kan 
uppleva missnöje med sig själva (Johansson, 2006) och strävar efter att uppnå det perfekta 
jaget. I det här avseendet bidrar Aftonbladet till att skapa en hälsohets där människor strävar 
efter att uppnå en viss kroppsform i ett samhälle där det målats upp en idealbild över hur en 
människa bör se ut. I den här delen kommer vi att presentera hur den träningsrelaterade 
rapporteringen tenderar att fokusera på just kroppsliga aspekter. 
 

Du blir svettig, snabb och smidig – och grymt stark! Så in i ringen med dig och boxa dig 
till starka ben, slank midja och tonade armar. 

(Schmidt, 2015, 14 oktober) 
 
Rumpan tenderar att antingen bredda sig eller falla neråt. Här är övningarna som sätter 
stopp för det. Vilket lyft! 

(Nylèn, 2015, 11 november) 
 

Fixa platt mage – med styrketräning 
(Bjurman, 2006, 8 mars) 

 
Gemensamt för samtliga citat ovan är att Aftonbladet har en idealbild av kroppen inbyggt i 
meningarna. Det är alltså kroppsformen som är utgångspunkten i rapporteringen och som 
talar om för läsaren hur personen ska eller inte ska se ut. Träningen syftar helt enkelt till att 
förändra ett utseende snarare än att förbättra hälsan, och här ser vi en tydlig övergång från 
hur hälsojournalistiken fokuserar allt mer på skönhetsrelaterade aspekter än att upplysa 
kring hälsoförebyggande åtgärder.  
 
Aftonbladets rapportering tenderar här till att snarare förmedla hälsohets där upplysningen 
inte längre framgår i sin traditionella mening att informera om hälsorisker och träning som 
en förebyggande åtgärd. Istället informeras människor om hur samhällets bild av 
idealkroppen ser ut och hur du uppnår den. I de analyserade artiklarna syns tydliga 
kopplingar till hälsoismen som talar om hur det vuxit fram en ideologi där målet är att uppnå 
en estetiskt snygg kropp för att anses som en fullvärdig medborgare. Vidare har medierna en 
stor del i att reproducera och upprätthålla hälsoidealet, vilket framkommer tydligt i 
rapporteringen kring träning.  
 

7.3. Slutsatser kvalitativ textanalys 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår kvalitativa analys är att hälsofördelar i majoriteten av 
artiklarna tenderar att ställas i förhållande till en skönhetsrelaterad fördel. Att förbättra 
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hälsan motiveras således genom att läsaren även får ett förbättrat yttre på köpet. Aftonbladet 
tar en aktiv roll som hälsoupplysare där många av artiklarna handlar om att just upplysa 
kring hälsorisker och sjukdomar. Dock ser vi även här att majoriteten av materialet implicit 
involverar de kosmetiska fördelarna. Samma inslag förekommer även under den 
träningsrelaterade rapporteringen där utseendet verkar vara en motivation till fysisk 
aktivitet. Vi kan därav dra slutsatsen att yttre skönhet är något som ligger högt på agendan i 
dag. 
 
Vi ser i Aftonbladets hälsojournalistik tendenser till uppmaningar som i förlängningen kan 
generera hälsohets. Här är det återigen den stora vikt det läggs på utseende och skönhet som 
vi tolkar som en hetsgenerator. Genom att Aftonbladet även adderar utseendet som ett motiv 
till att vara fysiskt aktiv och förbättra sin hälsa, så får läsaren två anledningar till att börja 
träna. Dock har det varit svårt att dra en gräns mellan vad som kan klassas som 
hälsoupplysning och hälsohets av just den anledningen att rapporteringen kring utseende 
oftast använder hälsofördelar som täckmantel.  
 
Ytterligare en slutsats vi dragit av analysen är att det varit ett stort fokus på tidseffektivitet i 
rapporteringen när de talar om träning. Det här kan uppfattas till både hälsoupplysning och 
hälsohets beroende på hur man tolkar rapporteringen. Ur en hälsoupplysningssynpunkt kan 
det ses som en hjälp på traven med enkla övningar och tips man kan utföra i vardagen, 
medan det ur ett hälsohetsperspektiv kan tolkas som att människor ständigt ska ha träning i 
medvetandet och utnyttja även korta tidsintervall åt träning och fysisk aktivitet. 
 
Till sist bygger en stor del av rapporteringen på källor och uttalanden från auktoritativa 
personer och hänvisningar till forskningsstudier. Från Aftonbladets sida är det här dels ett 
ansvarstagande i förhållande till hälsoupplysning där de vill ge mer trovärdighet åt 
rapporteringen. Å andra sidan har vi även sett exempel på osmidiga uttalanden i artiklarna 
vilket kan få en motsatt effekt, tolkas fel och uppmana till hälsohets.   
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8. Resultatredovisning och kvantitativ analys 

I det här kapitlet presenteras och analyseras det material som framkommit vid den 
kvantitativa delen av studien där framför allt hälsojournalistikens omfattning har studerats. I 
det här kapitlet har frågan om det skett en utveckling i hälsojournalistiken under de valda 
tidsintervallen stått i fokus.  
 

8.1. Hälsojournalistik  
 
 

 
Figur 8.1. Diagram över totala antalet publicerade artiklar på Aftonbladet inom hälsojournalistik under 

åren 2006 och 2015. 

 

Av diagrammet att döma har den totala redaktionella hälsojournalistiken sett till omfattning 
ökat. År 2006 publicerades 322 stycken artiklar, medan det år 2015 publicerades 627 stycken 
artiklar. Det publicerades alltså 305 stycken fler hälsoartiklar år 2015 än år 2006, vilket 
innebär en ökning på 94,7 procent.  
 
En viktig skillnad som dock bör nämnas är att Aftonbladet år 2006 inte hade en hälsobilaga, 
utan allt hälsorelaterat material publicerades i dagstidningen. Det kan ha inneburit att 
hälsoartiklar inte fick ett lika stort utrymme då andra nyheter kan ha ansetts vara av större 
betydelse. År 2015 hade Aftonbladet däremot en hälsobilaga, vilket kan ha gjort att en större 
omfattning hälsoartiklar fick utrymme i högre utsträckning. 
 
Cederström och Spicer (2015) talar om att hälsa har blivit en livsstil och att det under år 2015 
ansågs som en självklarhet att forma sitt liv därefter. Det kan vara en anledning till att antalet 
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artiklar har ökat då människor har tagit till sig av mediernas hälsojournalistik och därmed 
blivit allt mer intresserade av hälsa samt att ämnet fått en allt större betydelse hos dem. 
Således kan Aftonbladets rapportering ha påverkat människors uppfattningar i hälsofrågor. 
Det kan kopplas samman med dagordningsteorin, att det som medierna uppmärksammar 
mycket tenderar att bli viktigt för medborgarna. Ökningen av hälsojournalistiken kan därmed 
tolkas som att det blivit en viktigare fråga för medborgarna.  
 
Å andra sidan kan det vara så att Aftonbladet har anpassat sin hälsorapportering utifrån 
människors efterfrågan av hälsorelaterat innehåll. Hälsa är en allt viktigare fråga i dag, vilket 
Aftonbladet kan ha format sin hälsojournalistik efter. Aftonbladet är en kommersiell tidning 
som i stor utsträckning är beroende av sina läsare och annonsintäkter (Hadenius, Weibull & 
Wadbring, 2011). Det kan i förlängningen påverka nyheternas utformning och innehåll samt 
vara mer sensationsdrivet. Med andra ord kan man säga att Aftonbladet låter efterfrågan 
styra utbudet i syfte att generera klick. I och med att hälsoismen har vuxit fram och blivit 
prioriterad på dagordningen, kan det ha gjort att människor talar mer om hälsa i dag och på 
så sätt kan vara en förklaring till den kraftigt ökade omfattningen.  
 

8.2. Slutsatser kvantitativ analys 

Vi kan dra slutsatsen att det har skett en markant ökning av antalet hälsorelaterade artiklar 
under åren 2006 och 2015. Det innebär att Aftonbladet har prioriterat hälsofrågan i högre 
utsträckning och således också satt den på dagordningen. Att Aftonbladet väljer att 
rapportera om hälsofrågor betydligt mer kan då också, i enlighet med dagordningsteorin, få 
konsekvensen att människor uppfattar hälsofrågorna som viktigare. Det kan också vara en 
orsak till att Aftonbladet skapade sin hälsobilaga, Aftonbladet Wellness, för att förbättra sin 
position på mediemarknaden. Ökningen kan också bero på att vi blivit mer hälsomedvetna i 
samhället i dag och att Aftonbladet känt av den trenden och därmed valt att rapportera om 
det som läsarna vill läsa om. Genom att efterfrågan har styrt kan yttre faktorer således ha 
påverkat rapporteringen, vilket innebär att medierna sätter hälsofrågan på dagordningen 
som i sin tur leder till att medborgarna uppfattar det som en viktig fråga. Det kan således ha 
uppstått en uppåtgående spiral där dagordningsteorin och gestaltningsteorin växelverkar.   
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9. Slutdiskussion 

Att Aftonbladet tar sin roll som hälsoupplysare på stort allvar är av betydelse eftersom det 
har skett en förändring av hälsoupplysningen där staten inte längre är ensam aktör på 
folkhälsomarknaden. Av den anledningen är det positivt att se att det faktiskt finns en aktiv 
hälsojournalistik i dag som också ökat markant under de senaste 10 åren. Dock finns det ett 
problem i att Aftonbladet är väldigt selektiva i sin rapportering och fokuserar mycket på vissa 
utvalda aspekter. Genom att exempelvis porträttera bukfettet som den främsta hälsorisken 
finns risken att personer som läser eventuellt går miste om annan viktig information och får 
en felaktig riskmedvetenhet. Det är av stor vikt att hälsojournalistiken är sanningsenlig då en 
felaktig rapportering kan få negativa konsekvenser på människors beteende och istället vara 
en risk för folkhälsan (Sandberg, 2005). Att undanhålla delar av information kring en 
sjukdom är nästan samma sak som att lura läsaren in i en felaktig riskuppfattning. För att 
citera Sandberg (2005) så måste ”journalister, men också dagspressen som helhet, […] ta ett 
större ansvar för den information som når sina läsare”. Det kan bli än mer problematiskt med 
tanke på den kraftiga ökning av hälsorelaterade artiklar som skett under vårt valda 
tidsintervall. Om den utvecklingen fortsätter i samma takt kan en snedvriden 
hälsojournalistik få negativa konsekvenser för folkhälsan.  
 
Enligt vår analys agerar inte Aftonbladet exemplariskt i sin roll som hälsoupplysare, även om 
rent hälsorelaterad information finns. Att innehållet till så stor del präglas av skönhetsideal 
kan dock ses som en konsekvens av det estetiska samhälle som formats. Aftonbladet är en 
kommersiell tidning som är beroende av läsare och att man således många gånger väljer att 
utforma rapporteringen utefter de normer som råder i samhället är heller inte ovanligt för 
den typen av medium. Det är dock inte på något sätt ett försvar för deras bidragande roll till 
att reproducera ideal. Genom att Aftonbladet som största dagstidning i Sverige har en så 
betydande roll kan deras rapportering få konsekvenser för folkhälsan. I frågan kring om det 
är medierna som påverkar samhället eller om det är samhället som påverkar medierna, kan 
vi således konstatera att det finns en ömsesidig påverkan, precis som den dynamik mellan 
olika aktörer som gestaltningsteorin påvisar, där hälsojournalistiken har fångats i en 
nedåtgående spiral. För att bryta de skönhetsrelaterade normer som finns bär Aftonbladet 
som tidning ett stort ansvar. I enlighet med dagordningsteorins andra nivå har Aftonbladets 
beskrivning av frågorna kring hälsobudskap stor makt över hur medborgarna uppfattar vad 
som är och inte är viktigt i frågan om hälsa. Genom att frekvent lyfta skönhet på 
mediedagordningen kan det också få konsekvensen att det hamnar högt upp på 
medborgarnas dagordning. 
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Gränsen mellan hälsoupplysning och uppmaningar till hälsohets är i Aftonbladets 
hälsojournalistik hårfin då det genomgående ges dubbla budskap, där utseenderelaterade 
aspekter är inlindade i hälsoförebyggande information. Ofta likställs hälsofördelar och 
skönhetsfördelar där artiklarna innehåller både upplysning och uppmaning. Av den 
anledningen har det varit svårt att dra en skarp gräns mellan de båda begreppen, framför allt 
eftersom analysen bygger på vår tolkning av materialet. Det faktum att Aftonbladet frekvent 
använder kosmetiska fördelar som en konsekvens av hälsofördelar kan dock tolkas som att 
skönhetsaspekten i dag är en nödvändig ingrediens för att motivera läsaren till att förbättra 
sin hälsa. Vi vet att medierna fungerar som en spegel av verkligheten (Strömbäck, 2009) och 
vi har i dag ett samhälle där kroppsform har blivit en metafor för hälsa och moral (Dworkin & 
Wachs, 2009). På det stora hela har alltså skönhetsindustrin tagit sig in i hälsojournalistiken 
precis som Johansson påtalar (2006), eventuellt som en konsekvens av att medierna har 
speglat verkligheten. 
 
Det utseendefokus som genomsyrar rapporteringen kan dessutom relateras till hälsoismens 
tankegångar om att en god hälsa och att ett ”bra” yttre har blivit en markör för social status. 
Precis som hälsoismen påpekar, har hälsan blivit en norm som fungerar som ett 
bedömningsverktyg där hälsoklasser växer fram och skapar klyftor i samhället (Dworkin & 
Wachs, 2009). Att ansvaret kring den egna hälsan har individualiserats (Crawford, 1980; 
Dworkin & Wachs, 2009) är något som är framträdande även i den här studien. Artiklarna 
tilltalar till största del läsaren direkt där det är ”du” som kan göra något åt din hälsa, det är 
”du” som tjänar på att bli av med det farliga bukfettet och det är ”du” som kan göra lyft med 
väskan i väntan på tåget. Det kan bidra till att människor känner allt mer hets att integrera 
träning i sitt liv, vilket i förlängningen förbättrar förutsättningen att bli en livsstil, i syfte att 
individen vill klättra på hälsostegen. Detta förstärks naturligtvis av att hälsan alltmer 
integreras i arbetslivet där det har gått så långt att en god hälsa är något att placera på sitt cv 
när man söker jobb (Cederström & Spicer, 2015). 
 
Man kan också föra en diskussion kring om det finns samhällsförändringar som påverkat den 
allt större plats träning har fått i mediediskursen. De förhållanden människor lever under i 
dag är naturligtvis annorlunda gentemot hur det har sett ut. I takt med att allt fler människor 
flyttade in till städerna förändrades till exempel transportmöjligheterna, vilket innebar större 
bekvämligheter som att åka bil eller buss till skola och arbete. Förr gick man istället längre 
sträckor och fick på så sätt in motion i vardagen. Urbaniseringen bidrog således till att 
människor inte längre fick vardagsmotion i samma utsträckning som tidigare under 1900-
talet. Arbetsvillkoren såg också annorlunda ut och var mer fysiskt krävande, vilket innebar att 
man per automatik fick in motion i arbetet. I dag har människor ett mer digitaliserat arbete 
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som i större utsträckning består av stillasittande kontorsarbete. De åtta timmar som ägnades 
åt arbete under till exempel 1950-talet involverade med stor sannolikhet mer motion än vad 
en åttatimmars arbetsdag gör i dag. På så sätt kan träning under arbetstid ses som en 
nödvändig åtgärd i dag för att bibehålla samma nivå av god folkhälsa och därmed ses som en 
win-win-situation där båda parter drar fördel. 
 
I dag talar vi allt mer om att träning har växt fram som ett modernt fenomen med ett annat 
fokus och att det har blivit ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden (Cederström & Spicer, 
2015). Människor kan ha ett annat träningsbehov i dag än vad vi historiskt sett har haft, men 
det kan ifrågasättas hur sanningsenlig den behovsbild som målas upp är. Det är här medierna 
bär ett stort ansvar som en stark aktör på hälsoupplysningsmarknaden. De tendenser vi sett i 
Aftonbladets rapportering är att träning ofta går till överdrift och att individen bör träna mer 
än vad som egentligen krävs. Det är när den gränsen överskrids som träning som 
hälsofrämjande övergår till hets. 
 
Något som är intressant är även att Aftonbladet inte tycks vara kritiska mot den hälsoindustri 
de skriver om då det i rapporteringen har publicerats texter som kan uppfattas som tydliga 
uppmaningar till ett visst hälsobeteende. Aftonbladet bör istället ta sin roll som ett 
granskande medium, särskilt eftersom de själv beskriver sig för att vara just ett sådant 
medium. Att journalister ska vara kritiska mot nyhetskällor är dessutom en av de 
grundläggande journalistiska principerna, formulerat i publicitetsreglerna (Hadenius, 
Weibull & Wadbring, 2011). Aftonbladet borde se över sin hälsojournalistik och vara mer 
allsidiga. Som det ser ut i vår studie är de duktiga på att förmedla hälsobudskap, men det är 
sällan som budskapen ifrågasätts, vilket uppenbart är av vikt i ett samhälle där allt fler 
människor fastnar i träningsberoenden (Johansson, 2006) och överdriven hälsomedvetenhet 
(Cederström & Spicer, 2015; Dworkin & Wachs, 2009).  
 
Av de artiklar som analyserats har inget skrivits om hälsojournalistikens baksidor. Att det 
finns en avsaknad av granskande journalistik inom området hälsa framhåller även Sandberg 
(2004) i sin studie om medier och fetma: 
 

Journalisterna å sin sida tyckes alltför ofta glömma sin granskande roll i strävan efter 
att popularisera och skapa säljande nyheter, eller så saknar de helt enkelt kompetensen 
att anta utmaningen och försöka översätta experternas utsagor till begriplig svenska.  

(Sandberg, 2004, s. 250) 

 
I vår analys ser vi hur det finns spår av sensationsjournalistik i Aftonbladets rapportering, 
där innehållet har drag av ett säljfokus eftersom de porträtterar det som efterfrågas av en stor 
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publik. Det här får naturligtvis konsekvenser som leder till att viktiga nyheter kan 
bortprioriteras på grund av att de inte genererar ett lika högt läsintresse. Att Aftonbladet 
dessutom exkluderar problematiken med hälsoism och träningsberoenden, skulle kunna vara 
en bidragande orsak till att sjukdomarna fortfarande finns. Man kan inte veta något som man 
inte får veta något om. Precis som Dworkin och Wachs (2009) påtalar så reproducerar man 
ideal och normer även genom att man väljer bort att skriva om något.  
 
I de artiklar som har analyserats har en mängd olika träningsformer, hälsoråd och tips för 
viktnedgång presenterats. Hälsojournalistiken är således inget undantag från det 
informationsöverflöd som råder. Medierna har som uppgift att filtrera verkligheten för 
allmänheten och förmedla de nyheter som är av värde. Det överflöd av olika hälsobudskap 
som dagligen rapporterats kan därmed leda till meningskollaps hos sina mottagare där 
läsarna till slut blir ointresserade och apatiska inför det som läses. Av den anledningen är det, 
precis som Sandberg (2005) resonerar kring, av hög vikt att de budskap som förmedlas är 
väsentliga. Även om medierna, enligt dagordningsteorin, har som grundläggande uppgift att 
filtrera nyheter åt läsare, kan vi ifrån vår studie dra slutsatsen att det sänds ut en så stor 
mängd hälsobudskap att det finns risk för att läsarna kan bli än mer förvirrade inför hur de 
själva ska värdera nyheterna.  
 
Frågan vi bör ställa oss i dag är om den hälsojournalistik som kommuniceras verkligen är 
hälsosam? Den slutsats vi kan dra av den här studien är att läsare behöver vara mer kritiska 
mot de hälsobudskap som förmedlas i Aftonbladet. Det har dock flertalet gånger pågått 
diskussioner om hur hälsojournalistiken borde genomgå en professionalisering för att 
rapporteringen ska uppnå en hög trovärdighet och god kvalitet (Finer, 2012). Även i den här 
studien har vi flera gånger stött på innehåll som håller en tvivelaktig kvalitet. Genom att få in 
fler journalister som har kunskap inom just området hälsa hade man därmed kunnat 
förbättra det hälsorelaterade medieinnehållet. Den hälsojournalistik vi tagit del av upplyser 
människor om de fördelar som fysisk aktivitet ger, men vi ser även hur vågskålen i många fall 
tippar över där upplysningen övergår till hets.   
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9.1. Förslag på vidare forskning 

Som vidare forskning föreslår vi en fortsättning på den kvantitativa analys som den här 
studien har presenterat men av utrymmesskäl starkt begränsat. Det hade varit givande att 
göra en mer omfattande kvantitativ innehållsanalys på vad hälsojournalistiken egentligen 
innehåller. Vi tänker oss en mer heltäckande tematisering där man kan se om innehållet i 
olika ämnesklasser och kategorier har minskat eller ökat över tid, då vi redan i den här 
studien har konstaterat att det har skett en kraftig ökning av hälsorelaterat medieinnehåll 
generellt sett. Vad fokuserar hälsojournalistiken mest på och finns det några kategorier som 
ökat över tid? 
 
Vidare finns det en avsaknad av studier på effekter av hälsobudskap och vilken påverkan 
hälsojournalistiken har. Därför hade en receptionsanalys varit givande för att se hur 
mediernas budskap rotar sig i samhället och människors medvetande. Här kan 
dagordningsteorin återigen appliceras för att ta reda på hur människor uppfattar de frågor 
som uppmärksammas mycket inom hälsojournalistiken. Vi har i den här studien kunnat dra 
hypoteser om vilka konsekvenser en alltför snedvriden rapportering kan få. I en 
receptionsanalys skulle man vidare kunna se om det finns skillnader i hur budskapen tas 
emot beroende på ålder, kön och etnicitet etc.  
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