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Abstract 
 
Författare:  Susanne Paulsson 
 
Titel:  ”Junk- djungel”, ”folkrörelser” och ”ogenerat mumsande”  –En diskursanalys över dags 

och kvällspressens gestaltning av övervikt och fetma. 
 
Studiens syfte är att via en diskursanalys urskilja existerande och framträdande 
diskurser om övervikt och fetma utifrån dags- och kvällspressen. Tonvikten ligger på 
begreppen orsak, ansvar och åtgärd. Vidare är syftet att undersöka om övervikt och 
fetma konstruerats som ett samhällsproblem i tidningarna och i så fall hur. Studiens 
vetenskapsfilosofiska utgångsläge är socialkonstruktivismen och de teorier som använts 
i analysarbetet har varit diskursanalys, Faircloughs tredimensionella modell samt 
Losekes teori om konstruktionen av samhällsproblem. Resultatet indikerar att de tre 
olika begreppen genererat varierande svar men att vissa diskurser kunnat urskiljas som 
mest framträdande. Dessa diskurser inbegriper individen ensam, livsmedelsindustrin, 
flera aktörer gemensamt och skolan. Övervikt och fetma har vidare till stor del visat sig 
vara konstruerat som ett samhällsproblem i texterna. En liten men betydande del har 
dock inte konstruerat övervikt och fetma som ett samhällsproblem genom att de inte 
anser åtgärdandet av frågan som en angelägenhet för samhället. De diskurser som 
kunnat urskiljas som mest framträdande i media, antas särskilt påverka den sociala 
praktiken och indirekt de ”fysiska” åtgärdshandlingar som utförs. Media förmedlar dock 
ingen entydig bild vilket kan ge ett splittrat budskap till den sociala praktiken. 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, orsak, ansvar, åtgärd, samhällsproblem 
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Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Det har talats mycket om övervikt och fetma den senaste tiden. En fördubbling av antalet överviktiga 
och feta personer har skett sedan 80-talet (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Media har varit aktiva i att 
förmedla olika aspekter utav denna relativt nyuppkomna viktökning. Övervikt och fetma har gestaltats 
som en sjukdom, en skönhetsfråga, ett samhälleligt eller individuellt ansvar, en ekonomisk fråga och 
ett hälsoproblem för att nämna några exempel. Åsikterna är varierade. Att övervikt och fetma utgör 
något problematiskt tycks det dock råda samstämmighet om (Sandberg, 2004 sid.167-169). För vem 
eller vilken part är då övervikt och fetma ett problem och vilken typ av problem anses det vara? Detta 
är exempel på frågor som studien ämnar behandla. 

Media är en viktig institution för åsiktsbildandet i samhället. Människor har olika 
uppfattningar och media påverkar dessa uppfattningar. Den bild som media förmedlar påverkar därför 
befolkningen i stort. På så sätt innehar media en maktposition över hur olika företeelser eller fenomen 
ska förstås. Hur människor förstår och tolkar fenomen har i sig betydelse för vilka inställningar eller 
indirekta handlingar som äger rum i samhället (Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd, 2004, sid. 11-
21). 

Hur gestaltas då övervikt och fetma i media idag? Något som alltså blir intressant att söka 
svar på för att få en uppfattning om vilka diskurser som är mest framträdande i media och som därmed 
figurerar i samhället. Studien har därför som avsikt att genom en diskursanalys utifrån dags- och 
kvällstidningar undersöka vad övervikt och fetma anses bero på, vem som anses bära ansvaret för 
uppkomsten och åtgärdandet samt vilka åtgärder som anses vara de bästa. I anknytning till dessa 
frågor är det även intressant att söka reda på om övervikt och fetma gestaltats eller konstruerats som 
ett samhällsproblem i media och isåfall hur? Genom att göra detta förmodas det bli lättare att avgöra 
vilken typ av problematik övervikt och fetma anses vara samt vilka åtgärder den beskrivna 
problematiken anknyter till.  

Att känna till vilka diskurser som figurerar om övervikt och fetma i samhället är viktigt för 
en socionom. Detta eftersom socionomyrket bygger på ett socialt arbete med människor och ett sådant 
arbete kräver goda kunskaper om förutsättningar och förhållningssätt till olika grupper i samhället.  
Det är därför viktigt att vara aktivt intagande av aktuella debatter och observera existerande diskurser 
kring olika fenomen, företeelser eller problem i samhället. Det är även viktigt att förstå och granska 
hur olika diskurser kan skapas genom medias maktposition och vilken betydelse dessa diskurser sedan 
kan ha för inställningar och handlingar i samhället i stort. Överviktiga och feta personer utgör en 
grupp i samhället som ökar allt mer. Att ta del av de diskurser som existerar kring denna grupp är 
därför angeläget i arbetet med människor. 

 
1.2 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att utifrån en socialkonstruktivistisk grund urskilja vilka diskurser som 
existerar kring övervikt och fetma i dags- och kvällspressen. Tonvikten kommer att ligga på vilka 
orsaker som angivits till uppkomsten, vem eller vilka som anses bära ansvaret för uppkomsten och 
förebyggandet och vilken åtgärd som anses vara den bästa för minska antalet överviktiga och feta 
personer i samhället. Intresset för studien är dels att granska framträdande diskurser och dels att 
granska om eller hur övervikt och fetma konstruerats som ett samhällsproblem i texterna.  
 
1.3 Frågeställningar 
 
Vilka diskurser om övervikt och fetma existerar i dags och kvällspressen 
 

Hur har frågan om orsak, ansvar och åtgärd angivits i tidningarna och vilka diskurser 
kan urskiljas som mest framträdande? 
 
Inom de diskursiva konstruktioner som framträder, har övervikt och fetma konstruerats 
som ett samhällsproblem i tidningarna? Om så, på vilket sätt? 
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1.4 Avgränsningar 
Den avgränsningen som först och främst gjorts i studien är att övervikt och fetma inte framställs som 
en forskningsdisciplin i sig utan kommer att behandlas utifrån de diskurser som gestaltats i media. En 
specifik del av området övervikt och fetma har valts ut, nämligen den som behandlar orsak, ansvar, 
åtgärd och förekomst av samhällsproblematik. Andra delområden inom övervikt och fetma behandlas 
därmed inte. Anledningen till att just detta ämnesområdet valdes var på grund av att det ansågs aktuellt 
och angeläget att gestalta. 

En annan avgränsning i studien är att endast en del av media analyserats, nämligen dags- och 
kvällspressen. De diskurser som förmedlats via radio eller TV omfattas därmed inte av studien. Denna 
avgränsning gjordes eftersom det förefall vara intressant och fruktbart att göra en textanalys utifrån 
tidningsartiklar i ämnet. 
 Studiens empiriska material begränsar sig vidare till att omfatta de diskurser som existerar i 
svenska tidningar och inte utländska. Antalet tidningar begränsar sig även till att vara Aftonbladet, 
Expressen, Göteborgstidningen, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter och 
Göteborgs Posten. Dessa tidningar har valts ut som empiriskt material i studien av den anledningen att 
de har kunnat bidra med de mest relevanta och tillgängliga artiklarnarna utifrån studiens 
forskningsfrågor. Svenska tidningar har vidare valts på grund av att dessa ansågs enklare att analysera 
språkmässigt samtidigt som en avgränsning till ett land föreföll sig rimligt. 
   
1.5 Begreppsförklaring 
 
Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma har sina egna definitioner även om de är tätt sammanbundna begrepp. Den 
vanligaste definitionen som används för övervikt och fetma är BMI, Body mass index. För att räkna ut 
BMI använder man kroppsvikt i kg, dividerat med kroppslängd i kvadratmeter. Olika grader av 
övervikt eller fetma kan definieras för vuxna över 18 år. Ett BMI från 18,5- 24,9 anses vara 
normalvikt, ett på 25- 29,9 räknas som övervikt och BMI över 30 räknas som fetma eller obesitas. För 
barn måste BMI-gränserna kön och åldersanpassas varför det inte går att använda samma gränser för 
dem (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). 

I studien kommer begreppen övervikt och fetma att användas tillsammans och ingen skillnad 
baserad på BMI kommer att göras. Detta på grund av att det empiriska materialet och den tidigare 
forskningen som funnits inte gjort några skillnader mellan begreppen varför det skulle bli svårt för 
denna studie att göra det. Vidare kommer benämningen av övervikt och fetma referera till den 
viktökning som skett under de senaste decennierna och inte övervikt och fetma i allmänhet. 
 
1.6 Disposition 
Studien inleds med en kort presentation av bakgrund gällande övervikt och fetma. Här presenteras 
statistik, hälsorisker och samhällskostnader i samband med övervikt och fetma för att kunna ge läsaren 
en kort introduktion i ämnet. I avsnittet tidigare forskning presenteras sedan den forskning som gjorts 
inom ramen för forskningsfrågorna. Avsnittet teoretiska utgångspunkter diskuterar den 
vetenskapsfilosofiska positionen studien intar samt vilka teorier som kommer att användas i studien. 
Under metodavsnittet kommer vidare en beskrivning av hur studien har gått tillväga göras samt på 
vilket sätt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet beaktats.  
Resultat och Analysavsnittet innehåller sedan flera olika delar. Till en början kommer studiens två 
forskningsfrågor att besvaras med hjälp av redogörelser, belysande citat och ett analyserande utifrån 
Losekes (1999) definitionsmodell av samhällsproblem. Sedan kommer frågorna behandlas vidare med 
hjälp av den tredimensionella modellen och vissa utvalda diskursanalytiska begrepp, samt sättas i 
förhållande till den tidigare forskningen. I studiens sista del som är diskussionsavsnittet kommer de 
resultat studien genererat kortfattat presenteras och tolkas utifrån ett större sammanhang. Sedan 
kommer de svårigheter som identifierats i samband med studien redovisas följt av ett kortfattat förslag 
till vidare forskning. 
 
 
 

 6



2. Bakgrund  
 
Den diskussion som är aktuell kring övervikt och fetma i media idag grundar sig i stor utsträckning på 
den hälso- och viktrelaterade statistik som tidigare har gjorts och fortfarande görs. Utifrån BMI har 
statistiska undersökningar visat att svenskar blir allt mer överviktiga och feta vilket flera statliga 
myndigheter ser som oroväckande och problematiskt (Livsmedelsverket & Statens folkhälsoinstitut, 
2005).  

Det är därför angeläget att i denna studie kort redogöra för de statistiska, hälsorelaterade och 
samhällsekonomiska aspekter på övervikt och fetma som har redovisats för att få en bättre förståelse 
för vad tidningsartiklarna utgår och argumenterar ifrån. 
 
2.1 Förekomst av övervikt och fetma 
Enligt folkhälsoinstitutet har andelen överviktiga och feta människor mellan 16-74 år ökat med nästan 
det dubbla från år 1980 till år 2000 i Sverige. 1980-81 fanns det cirka 300 000 personer med fetma i 
åldrarna 16-74 år och under 1999-2000 hade samma siffra ökat till 575 000. Andelen män och kvinnor 
med ett BMI på 30 eller över har enligt Folkhälsoinstitutet ökat från 5% till nästan 10% under dessa 
år. Ökningen av överviktiga med ett BMI på 25 eller över i åldrarna 16-74 bland kvinnor anges vara 
21% år 1980-81 och 26% år 1999/2000. Motsvarande siffra för män anges vara från 30 till 37%. 
(Statens folkhälsoinstitut, 2003). 
 Socialstyrelsen anger att 9,8 % av den gemensamma befolkningen i Sverige år 2005 hade ett 
BMI på 30 eller över och cirka 27 % hade ett BMI på 25 eller över. Socialstyrelsen uppger vidare att 
det finns märkbara viktrelaterade skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Enligt en studie 
redovisad i socialstyrelsens lägesrapport kunde en hög andel överviktiga och feta personer återfinnas 
bland ensamstående kvinnor med barn, utrikesfödda kvinnor, jordbrukare, förtidspensionerade samt 
långvarigt arbetslösa. Fetma uppges vidare vara vanligare bland arbetare än tjänstemän samt bland 
personer med låg utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2005).  
 
2.2 Hälsorisker med fetma 
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering anger i sin rapport ”Fetma- problem och åtgärder” 
(2002) att fetma före 65 års ålder innebär en klar ökning av risk för olika sjukdomar och förtida död.  
De uppger att risken ökar med den stigande graden av fetma, särskilt med bukfetma.  
Följdsjukdomar som beskrivs vara de vanligaste är typ 2 diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, 
gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa cancersjukdomar och barnlöshet. SBU återger även att studier 
visat att många människor med fetma upplevt en negativ inverkan på livskvaliteten. Övervikt, ett BMI 
från 25-29,9 anses slutligen av SBU inte nödvändigtvis medföra några hälsorisker (SBU, 2002). 
 
2.3 Samhällskostnader i samband med övervikt och fetma 
Folkhälsoinstitutet menar att samhällets direkta och indirekta kostnader för övervikt och fetma är 
betydande (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Enligt SBU går de direkta sjukvårdskostnaderna av 
följdsjukdomar i samband med fetma upp till omkring 2 procent av den totala utgiften för hälso- och 
sjukvård. Detta motsvarar en kostnad på cirka 3 miljarder kronor per år i Sverige. SBU vill dock 
förtydliga att de indirekta kostnaderna för sjukfrånvaron och förtidspensionerna i samband med 
övervikt och fetma förmodligen är minst lika höga (SBU, 2002).  
Enligt Folkhälsoinstitutet finns ett tydligt samband mellan ökat BMI och ökade kostnader för vård och 
behandling. Vad det gäller de indirekta kostnaderna är dock det vetenskapliga underlaget begränsat 
vilket betyder att ingen exakt uppskattning kan göras (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 
 Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut skriver i rapporten ”Underlag till 
handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet” (2005) att om förekomsten av överviktiga 
och feta fortsätter att öka i samma takt som under 1990-talet uppskattas 60 procent av befolkningen i 
Sverige vara överviktiga och feta år 2030. En sådan ökning skulle enligt livsmedelverket betyda att 
sjukvårdskostnaderna i samhället skulle stiga med 120 procent mellan år 2003 till 2030. Något de 
förmodar skulle bli både hälsomässigt och ekonomiskt ohållbart för samhället (Livsmedelsverket & 
Statens folkhälsoinstitut 2005). 
 

 7



3. Tidigare forskning 
 
Den forskning och litteratur som finns inom området övervikt och fetma är omfattande vilket kan ha 
en naturlig förklaring i att ämnet är så pass aktuellt i dagsläget. Den diskursiva behandlingen av fetma 
verkar dock inte vara lika omfattande.  

Två forskningsområden kommer att tas upp i följande avsnitt. Det första kommer att 
behandla studiens första forskningsfråga som handlar om den diskursiva framställningen av orsaker 
till, ansvar för och åtgärder mot, övervikt och fetma. Det andra området behandlar studiens andra 
forskningsfråga som handlar om konstruktionen av övervikt och fetma som ett samhällsproblem.  
 
3.1 Diskurser kring orsak, ansvar och åtgärd enligt vetenskaplig litteratur 
Helena Sandberg har skrivit en avhandling som heter Medier och fetma (2004) där diskurser kring 
övervikt och fetma i media analyseras. Utifrån kvantitativa som kvalitativa studier försöker Sandberg i 
flera former av tidningsartiklar från åren 1997-2001 kartlägga olika aspekter av övervikt och fetma. 
Sandberg konstaterar i sin studie att, hur medierna väljer att representera övervikt har betydelse för hur 
allmänheten uppfattar övervikt. Mediernas rapportering i frågan anses kunna påverka den politiska 
dagordningen och det beslutsfattande som görs i frågan (Sandberg, 2004, sid.18-19).  
 Det resultat Sandberg kommit fram till i sin studie är att det finns flera olika föreställningar 
om vad övervikt är. Vanliga representationer som hon kunnat urskilja är de som representerar övervikt 
som en sjukdom, ett skönhetslyte och som en samhällelig uppgift. Ekonomi är också en vanligen 
förekommande aspekt i samband med övervikt och fetma enligt Sandberg, man diskuterar kring vilka 
kostnader övervikt och fetma för med sig och vem som ska betala (Sandberg, sid. 167-169).  

En del av Sandbergs studie har riktats mot just föreställningar om orsak och ansvar. Hon 
finner en inkonsekvens i hur media framställer övervikt och fetma. Å ena sidan argumenterar man för 
genetiska eller strukturella förklaringsmodeller vilket legitimerar en passiviteten hos individen medan 
man å andra sidan argumenteras för vikten av att motionera mer och äta bättre vilket lägger ansvar på 
individen. Något som hon anser ger läsaren ett tvetydigt budskap (Sandberg, sid. 241).  

En motstridighet när det gäller vem som bär ansvar för överviktsproblematiken tycks också 
existera enligt Sandberg. I vissa fall skuldbeläggs samhället och i andra fall skuldbeläggs individen. 
De gånger övervikt konstateras vara ett hälsoproblem anses samhället vara ansvarigt och de gånger 
övervikt gestaltas som ett kosmetiskt dilemma sätts individen ansvarig. Den enskilde individens 
ansvar anges emellertid endast i ett fåtal texter och tycks på det stora hela ha en undanskymd plats 
(Sandberg, 2004, sid. 242). Sandberg konstaterar att ingen över lag verkar vilja ta ansvar eller peka ut 
någon ansvarig part. Olika grupper av journalister, medicinare och politiker som alla skriver i 
tidningarna kritiserar varandra i hög utsträckning. Skolan utses vidare till både syndabock och 
botgörare. De anses ha negligerat barns hälsoutveckling på samma gång som de anses vara ansvariga 
för införandet av bättre fostran till friska medborgare (Sandberg, 2004, sid.242). 

En annan studie gjord av amerikanskan Regina G. Lawrence behandlar också medias 
gestaltning av övervikt och fetma. Hon koncentrerar sig på de risker och ansvarsbilder som angivits i 
amerikanska tidningar från 1985 till 2003. Risk och ansvarsbilderna kategoriseras till att bli antingen 
individbaserade eller strukturbaserade. Lawrence menar att, då ett hälsoproblem ”upptäcks” fungerar 
kategoriseringen av orsak och ansvar automatiskt i offentliga diskurser.  
De data Lawrence gått igenom sedan 1985 indikerar först och främst att rapporteringen i media kring 
övervikt och fetma ökat avsevärt. Vidare anges att orsaksförklaringarna har gått från att vara individ-, 
medicin- och biologibaserade till att bli mer miljö- och omgivningsbaserade där livsmedelsindustrin 
fått stort fokus. En individbaserad ansvarsbild där individen anses vara personligt ansvarig för sin 
viktminskning anges dock fortfarande existera (Lawrence, 2004).  

En mer medicinbaserad förklaringsmodell för ansvarsbilder kring övervikt och fetma ges av 
sociologerna och medicinarna Virginia W. Chang och Nicholas A. Christakis. De är i sin studie 
intresserade av just den medicinska framställningen av övervikt och fetma i medicinska tidningar och 
hur den ändrats genom åren. För att undersöka vilken förändring som skett har de gjort flera 
textanalyser från år1927- 2000. Deras studie indikerar att föregångna förklaringar till uppkomsten av 
övervikt och fetma ofta varit ett ”beteendemässigt överintag av kalorier”. De idag mer gällande 
förklaringarna har gått över till att bli mera inriktade på genetik och miljömässiga faktorer.  
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Övervikt har alltså enligt de båda forskarna gått över från att vara en produkt av någonting man gör till 
att vara någonting man erfar. På så sätt anser de att individer hålls mindre ansvariga för deras övervikt 
eller fetma idag eftersom de blir förklarade till samhälleliga offer (Chang & Christakis, 2002). 

Sammanfattningsvis kan sägas att de diskurser kring övervikt och fetma som framkommit i 
ovanbeskrivna forskning har varit varierande. Övervikt och fetma har gestaltats som en sjukdom, en 
skönhetsfråga, en samhällelig eller individuell uppgift, en ekonomisk fråga och ett hälsoproblem för 
att nämna några exempel. En indelning av strukturbaserade eller individbaserade förklaringar görs 
emellertid ofta och den strukturbaserade förklaringsmodellen beskrivs som vanligare förekommande 
idag. Orsak och ansvarsförklaringarna för övervikten och fetman anges därmed ha förflyttats från 
någonting som individen själv rår över till någonting som är utom individens kontroll. 

 
3.2 Vetenskaplig litteratur kring konstruktionen av ett samhällsproblem  
I boken Sociala problem och socialpolitik i massmedier (2004) skriver Helena Blomberg, Christian 
Kroll, Tommy Lundström och Hans Swärd om hur samhällsproblem kan konstrueras via media. De 
hävdar att media har fått allt mer makt och mer inflytande över människors tankar. Makten över 
medborgarnas tankar beskrivs ofta gå genom makten över massmedia. Media har därmed ett slags 
problemformuleringsprivilegium vilket å ena sidan betyder att de själva kan lansera ”nya” problem 
och driva politiska kampanjer. Å andra sidan kan de öka känsligheten för vissa problem som är 
betydelsefulla men inte fått någon uppmärksamhet. Makten media har i konstruerandet av ett problem 
är därför viktig eftersom de till stor del bestämmer hur mycket uppmärksamhet varje ”problem” får. 
(Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd, 2004, sid. 11-21). 
 Peter L. M. Vasterman skriver också om konstruktionen av samhällsproblem via media. Han 
använder sig av uttrycket ”media-hype” som refererar till den massfokusering som media kan göra 
inom vissa problemområden. Han menar att förhållanden först måste bli definierade som 
problematiska för att de ska kunna kännas igen som samhällsproblem i samhället. Det är inte givet att 
denna definition uppstår och blir kollektiv utan ett resultat av ansträngningar från politiker, 
intressegrupper och sociala rörelser. Media spelar en viktig roll i denna definition genom 
problemformuleringsprivilegiet. Därför anser Vasterman att det är viktigt att ta ”media-hype” i 
betraktelse då man tittar på hur ett samhällsproblem konstruerats (Vasterman, 2005).  

Konstruktionen av ett samhällsproblem kan också ha betydelse för den målgrupp 
samhällsproblemet säger sig omfatta. Ylva Brune skriver om hur till exempel västerländsk litteratur 
och media konstruerar bilden av muslimska kvinnor som en homogen, maktlös grupp som är offer för 
manligt våld, den islamska lagen eller familjesystemet. Brune menar att denna bild inte ger utrymme 
för dessa kvinnors eget handlande, reflekterande eller identitetsskapande eftersom bilden är så pass 
inpräntad i västerländsk mentalitet. Dessa kvinnor får alltså svårare att övertyga eller bryta sig loss 
från dessa förutfattade meningar vilket många gånger kan begränsa deras alternativ (Brune, 2000). Att 
konstruera övervikt och fetma som ett samhällsproblem torde på liknande sätt kunna påverka 
situationen för dem som är överviktiga och feta i samhället. De problemkonstruktioner som tar plats i 
media och växer sig starka påverkar ju allmänhetens syn på gruppen. 
 Vad det gäller just konstruktionen av övervikt och fetma som ett samhällsproblem har 
Jeffery Sobal och Donna Maurer skrivit en antologi. Utifrån en socialkonstruktivistisk grund 
förkunnar författarna att ett samhällsproblem inte har någon oberoende ontologisk status utan är 
beroende av kollektiva definitionsprocesser. De anser därför att det socialkonstruktivistiska 
utgångsläget på ett bra sätt kan bidra med en förståelse till överviktsproblem eftersom det fokuserar på 
hur ett problem skapats, bibehålls och marknadsförs i olika sociala kontexter. Sobal och Maurer tittar 
på hur en rad olika institutioner och rörelser hjälpt till att skapa och konstruera övervikt och fetma som 
en problematik ur ett historiskt perspektiv (Sobal & Maurer, 1999, sid. 3-7). Den medicinska 
institutionen anges grundat många av de föreställningar som existerar kring överviktsfrågan idag. 
Övervikt har i denna institution betraktats utifrån ett medicinskt perspektiv där viktnedgång främst 
ansetts kunna ske via individuella förändringar i attityd och moral. (Saukko, 1999, sid. 44- 45 ). 
Livsmedelsindustrin anges också som en institution som har haft betydelse för konstruktionen av 
övervikt och fetma som ett samhällsproblem. Detta genom en kraftig marknadsföring av hälso- och 
bantningsvaror som en ”lösning” på någonting som behöver åtgärdas. I och med denna kraftiga 
marknadsföring konstrueras en bild av att övervikt och fetma anses utgöra ett problem (Austin, 1999, 
sid. 174-175).  
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Jeffery Sobal skriver om diskurser kring vikten från ett historiskt perspektiv till idag. Han menar att 
det funnits ett ideal sedan 60-talet att vara smal, vilket den medicinska institutionen hjälpt till att 
förkunna under 80-talet. Idealet att vara smal åtföljdes av ett icke önskvärt motsatsförhållande som var 
att vara överviktig eller fet. Med det icke önskvärda förhållandet kom också negativt moraliska 
ställningstaganden vilket ledde till att övervikt och fetma blev stigmatiserat. Eftersom kulturen formats 
kring det smala idealet menar Sobal att ett system av viktrelaterade industrier utvecklats som tagit 
sociala, politiska och ekonomiska fördelar av att definiera övervikt och fetma som ett 
samhällsproblem. Exempel på sådana industrier anges vara medicinska, farmaceutiska, 
fitnessrelaterade, hälsokostrelaterade, mode och försäkringsindustrin (Sobal, 1999, sid. 232-233). 
 Sammanfattningsvis har alltså media en stark påverkan för den betydelse ett problem tillmäts 
i samhället. Genom sitt problemformuleringsprivilegium och sin förmåga till ”media-hype” kan media 
sätta upp den dagordning de anser ska gälla. Vissa av de bilder media gestaltar kan dock verka 
begränsande för vissa grupper i samhället eftersom de utesluter andra tolkningsmöjligheter. Exempel 
på sådana grupper är överviktiga och feta. Andra grupper eller institutioner i samhället har beskrivits 
kunna ta ekonomisk fördel av att övervikt och fetma definieras som ett problem. Exempel på sådana 
grupper eller institutioner är skönhets, hälso-, medicin och försäkringsindustrin. 
 
3.5 Från tidigare forskning till nuvarande 
Likt ovannämnda forskning kommer denna studie att beröra frågan om medias gestaltning av övervikt 
och fetma. Nuvarande studie kommer dock genom andra analysverktyg bestående av diskursanalys 
och en definitionsmall av samhällsproblem fokusera på just orsak, ansvar, åtgärd samt förekomst och 
konstruktion av samhällsproblematik. Studien kommer även att relatera till svenska medier från 2000-
2005.  
  
4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är socialkonstruktivismen. Tolkningarna av 
medietexterna kommer därför att genomföras efter denna grund. Eftersom socialkonstruktivismen intar 
en sådan central roll för studien är det viktigt att ge den en grundlig introduktion. De väsentliga 
grunddragen och begreppen inom teorin kommer därför att presenteras här nedan. Analysverktygen i 
studien kommer att bestå av Faircloughs (2003) tredimensionella modell, vissa utvalda 
diskursanalytiska begrepp samt Losekes (1999) teori om konstruktionen av samhällsproblem. Dessa 
analysverktyg kommer även de att presenteras utförligare i avsnittet nedan. 
 
4.1 Socialkonstruktivismen 
Socialkonstruktivismen utgår ifrån resonemang liknande de man finner inom postmodernismen. 
Postmodernismen utgör ett perspektiv som kan sättas i ett motsatsförhållande till positivismen.  
Inom postmodernismen ser man kunskap som perspektivisk och subjektiv, det vill säga olika för olika 
individer medan man inom positivismen ser kunskapen som universell och objektiv för alla individer.  
De olika teorierna har alltså differenta uppfattningar om huruvida verkligheten kan beskrivas i 
objektiva mått enligt en dominerande modell eller om den konstrueras i flera olika modeller där varje 
individ bestämmer giltigheten (Kvale, 1997, sid. 44-45). 
 Enligt socialkonstruktivismen och kunskapssociologin konstrueras och legitimeras 
verkligheten socialt i olika grupper, institutioner och system. Man är intresserad av hur verkligheten 
konstrueras inte bara av individen utan av större grupper i samhället, den sociala konstruktionen av 
verkligheten. Att kunna urskilja hur en individ definierar sin verklighet anses säga någonting om hur 
denna individs sociala omgivning definierar sin verklighet.  
Olika sociala omgivningar eller kontexter bidrar med olika typer av definitioner av kunskap. 
Kunskapssociologin söker undersöka den process, där definitioner av kunskap kan legitimeras och 
institutionaliseras i samhället (Berger & Luckmann, 2003).  

Utifrån socialkonstruktivismen finns det som tidigare nämnts inga rena fakta eller objektiva 
kunskaper utan all kunskap i såväl det vetenskapliga som det vardagliga tänkandet inbegriper 
konstruktioner. Dessa konstruktioner består av en uppsättning abstraktioner, generaliseringar, 
formaliseringar och idealiseringar som är funktionella för specifika grupper.  
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De uppfattningarna som finns i samhället kring övervikt och fetma skulle exempelvis kunna sägas 
bestå av sådana konstruktioner. Konstruktionerna blir även annorlunda beroende på vem eller vilka 
aktörer som definierar dem i tidningarna (Schutz, 1999, sid. 28-29). 

Den socialkonstruktivistiska studien intresserar sig förutom konstruktionen av verkligheter 
också för interaktionen och språket mellan människor och hur kunskapen förs vidare via språket. Vårt 
sätt att uppfatta världen anses konstrueras och upprätthållas via språket i den dagliga 
kommunikationen mellan människor. Språket har en viktig funktion så till vida att det finns olika sätt 
att tala i olika verklighetskonstruktioner. Språket möjliggör verkligheten och varje språk konstruerar 
verkligheten på sitt sätt. Det är i denna språkliga kommunikation eller process som de olika 
”sanningarna” eller verkligheterna byggs upp och det är också där en kamp om vad som ska anses vara 
rätt eller fel dyker upp. Vissa verklighetskonstruktioner vinner företräde framför andra. Individen 
väljer vilka verklighetskonstruktioner som han eller hon anammar beroende på bakgrund och 
personliga erfarenheter. De verklighetskonstruktioner vi får har också konsekvenser för hur vi handlar. 
Socialkonstruktivismen anser att det finns ett samband mellan kunskap och social handling och att 
olika världsbilder och diskurser leder till olika handlingar (Burr, 1995, sid. 3-5).  

 
4.2 Konstruktionen av ett samhällsproblem 
För socialkonstruktivister är den subjektiva definitionen av ett problem ett nödvändigt villkor för att 
man ska kunna tala om ett problem. För att ett problem ska kunna uppfattas som ett samhällsproblem 
och inte bara som ett individuellt problem måste det även finnas en uppfattning om att det inte bara är 
individens ensak utan att det allmänna bör ingripa med olika slag av åtgärder. Objektivister och 
konstruktivister intar därför skilda ståndpunkter när det gäller vad som utgör ett samhällsproblem. 
Objektivister talar om ”skadliga” förhållanden medan konstruktivister talar om ”mänskliga 
aktiviteter”, det vill säga kollektiva definitionsprocesser. Ett problem kan alltså enligt 
socialkonstruktivismen vara skadligt för samhället på samma gång som inte behöver utgöra ett 
samhällsproblem eftersom den kollektiva definitionsprocessen inte definierar problemet som allvarligt 
(Meeuwisse & Swärd, 2002, sid. 114-115). Den definitionsmodell som används för samhällsproblem i 
studien är den av Donnileen R. Loseke (1999) . Losekes definition innefattar fyra kriterier och bygger 
på en socialkonstruktivistisk grund.  
 

1. Det första kriteriet på att ett fenomen eller en företeelse är ett samhällsproblem är att det 
uppfattas ”fel” eller negativt av oss människor.  

2. Det andra kriteriet är att fenomenet eller företeelsen ska vara utbredd, det vill säga att fler än 
bara några människor ska anses vara drabbade. Problemet ska alltså omfatta ett signifikant 
antal människor.  

3. Losekes tredje kriterium för ett socialt problem inkluderar en grad av optimism. Ett 
samhällsproblem ska nämligen kunna förbättras av människor själva till det bättre. Ett 
problem som inte kan förändras till det bättre definieras följaktligen inte som ett 
samhällsproblem enligt Loseke.  

4. Det fjärde och sista kriteriet är att företeelsen eller fenomenet ska anses behöva ändras av oss 
människor.  
Att säga att något är ett samhällsproblem är följaktligen också att säga att problemet behöver 
åtgärdas av samhället eller inom samhällets ”ramar”(Loseke, 1999 sid. 5-7).  
 

Det ska nämnas att det finns olika uppfattningar om vilken typ av problematik som förknippas med 
åtgärder inom samhällets ”ramar”. Ted Goldberg skiljer exempelvis i fråga om åtgärder mellan vad 
som utgör ett samhällsproblem och vad som enligt honom utgör ett socialt problem i boken 
Samhällsproblem (2000). Han menar att ett samhällsproblem förutsätter strukturella och individuella 
åtgärder medan ett socialt problem mer indikerar individuella åtgärder. Dessa individuella åtgärder kan 
emellertid göras av offentliga organisationer, så som av socialtjänsten (Goldberg, 2000, sid. 13- 16).  
Den här studien kommer dock i fråga om samhällsproblem innefatta åtgärder som involverar 
strukturella komponenter såväl som åtgärder som riktar sig mot individen under förutsättning att de 
görs av en offentlig institution. Därmed är åtgärder som riktar sig mot socialtjänstens arbete mot den 
enskilde individen också att beräkna som en del av definitionen av ett samhällsproblem eftersom 
socialtjänsten utgör en del av samhällets ”ramar”.  
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Samhällsproblem anses av Loseke likt andra socialkonstruktivister få en subjektiv dimension eftersom 
alla människor har olika uppfattningar om vad som utgör ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem 
kan därför inte enbart vila på objektiva fakta utan måste inbegripa ett moraliskt ställningstagande av 
oss människor. Olika människor har olika ställningstaganden eftersom vi upplever världen på olika 
sätt. Enligt en social fragmentering finns det ett viddsprätt spektra av olika människor och därmed 
variationer i moralen. Var och en reagerar på världen och dess samhällsproblem utifrån sin egen 
mening. Vi kategoriserar objekt och människor som vi sedan förstår samhället och samhällsproblemen 
utifrån. På så sätt konstrueras olika innebörder i vad som utgör ett samhällsproblem. Loseke liknar 
denna process vid en tom burk med en namnlapp på. Burken representerar kategorier och namnlappen 
samhällsproblem. Namnlappen samhällsproblem sitter då på den burk med kategorier som utgör ett 
samhällsproblem för människorna. Varje individ besitter dock inte tillräckligt med erfarenhet själv för 
att förstå sig på alla sociala strukturer, vilket betyder att de inte på egen hand kan kategorisera vad som 
utgör ett samhällsproblem. Individer får därför ofta i kategoriseringen förlita sig på de typifieringar 
eller stereotyper som finns i samhället om vad som utgör ett samhällsproblem.  

Vem skapar då dessa typifieringar och stereotyper för samhällsproblem? Enligt Loseke 
existerar ett slags samhällsproblemsspel som går ut på att övertyga så många som möjligt att en viss 
typifiering är ett samhällsproblem (Loseke, 1999). Detta spel består av olika aktörer; ”Claim- makers” 
, ”åsiktshävdare” vilka hävdar att ett problem existerar och ”audience” ”åskådare” som tar emot 
budskapet. Spelet om vad som utgör ett samhällsproblem är vunnet då åskådarna är övertygade om att 
något måste göras (Loseke, 1999, sid. 7-21).  
 
4.3 Diskursanalys 
De diskursanalytiska metoderna bygger på den poststrukturalistiska och socialkonstruktivistiska 
språkfilosofin som menar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Språket kan liknas 
vid en ”maskin” som konstituerar den sociala världen. Via språket skapas representationer av 
verkligheten som dels är speglingar av en redan existerande verklighet och dels bidrar till att skapa 
verkligheten. De språkligt uttryckta diskurser som förmedlas via tidningar är alltså dels speglingar av 
en verklighet som redan existerar och dels indikatorer för nya åsiktsbildningar. På så sätt kan diskurser 
sägas ha ett dialektiskt förhållande eftersom de både påverkas av och påverkar samhället. (Winther, 
Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 7-30). 

Diskurser kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 7). De kan sägas vara talordningar och logiker som bestämmer 
gränserna för vad som är kulturellt och socialt accepterat inom en ram. I varje miljö och på varje plats 
där en specifik diskurs existerar råder en talordning. Att studera diskurser innebär således att fundera 
över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas (Börjesson, 2003, sid. 19-
23). I analyserandet av en text ligger intresset i vad texten underförstår, omöjliggör och implicerar och 
inte vad författaren direkt säger. Fokusen för en diskursanalys blir således hur verkligheten skapas 
istället för hur verkligheten är, vilket indikerar dess grund i socialkonstruktinismen (Winther, 
Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 7-30). Diskurser skapar och legitimerar vissa kunskaper men utesluter 
i och med denna process också andra kunskaper. På så sätt är diskurser tätt sammankopplade med 
makt, de kan hjälpa till och forma vad som anses vara rätt eller fel i formandet av exempelvis 
stereotyper eller fördomar. Vissa definitioner blir accepterade som riktiga och andra skapas och 
definieras som fel enligt en utestängningsmekanism. En skapad diskurs om en grupp kan till exempel 
göra det svårt för andra diskurser att träda in. Denna diskurs besitter då makt eftersom den lyckats få 
sin föreställning till den giltiga. Denna maktposition är dock föränderlig genom tiden eftersom den 
hela tiden kommer i konkurrens med andra diskurser inom samma område som vill inta samma 
position (Bergström & Boréus, 2005, sid. 311-314). 

Inom en domän eller ett ämnesområde finns ofta flera olika åsiktskonstruktioner eller 
diskurser som var och en ger sin egen bild av en problematik eller ett fenomen.  
Diskursordning är alla existerande diskurser inom denna domän. De sociala konsekvenserna kan 
utifrån diskursordningen bli tydliga eftersom varje diskurs leder till ett föreslaget handlingsalternativ. 
Den eller de diskurser som är mest framträdande av dem alla i diskursordningen kan med stor 
sannolikhet därför styra vilka ”fysiska” handlingar som görs (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, 
sid. 138-139). 
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4.4 Modell och utgångsläge för diskursanalys 
Studien kommer att använda sig av Faircloughs tredimensionella modell samt några för 
diskursanalysen förekommande begrepp som analysverktyg i granskandet av det empiriska materialet. 
Detta eftersom denna modell och dessa begrepp anses vara bäst applicerbara efter studiens syfte. Likt 
Faircloughs kritiska diskursanalys kommer studien att utgå ifrån ett dialektiskt förhållande där 
diskurser och sociala praktiker anses konstituera varandra (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 
25-27). Studien kommer dock inte på förhand ta ställning till den ”undertryckta samhällsgruppens 
sida” som Faircloughs kritiska diskursanalys förespråkar utan vara neutral i frågan om vilken grupp 
som utgör rätt eller fel. En kritisk diskursanalys är intresserad av att via den diskursiva praktikens roll 
uppmärksamma ojämlika maktförhållanden och verka för social förändring (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000, sid. 69-70). Studien kommer att rikta ett intresse mot att just uppmärksamma vilken 
maktroll media som diskursiv praktik utgör i skapandet av diskurser i samhället. Dock ligger inte det 
huvudsakliga intresset vid att uppmärksamma de ojämlika maktförhållanden som existerar eller att ta 
politisk ställning. Utgångspunkten är att media innehar en starkare maktposition än de grupper de 
definierar varvid ett ojämnlikt maktförhållande skapas i fråga om tolkningsföreträde. Inte att 
uppmärksamma det ojämnlika maktförhållandet isig, hur överviktiga och feta människor blir en 
undertryckt samhällsgrupp via media även om så kan vara fallet. Studien kommer därför inte att vara 
kritisk i den bemärkelsen att den utgår ifrån de ”svagas” sida och sedan kritisera den ”starka” sidan. 
Vad som är rätt eller fel blir inte intressant utan snarare hur en maktinstitution via diskurser kan 
påverka rådande föreställningar och indirekt påverka vilka sociala handlingar eller åtgärder som görs i 
samhället. På så sätt kan studiens syfte också sägas vara att bidra till en social förändring eftersom den 
förhoppningsvis ger en ökad insikt i hur de mest framträdande diskurserna kan bidra till vilka 
handlingar eller åtgärder som görs i samhället. 
 
4.5 Den tredimensionella modellen 
Det som kan sägas vara specifikt med Faircloughs tredimensionella modell är att han utgår ifrån att det 
finns en icke -diskursiv verklighet bortom diskurserna, den sociala praktiken. Detta kan exempelvis 
vara statistiska och ekonomiska fakta, åtgärder eller institutionaliseringar av bestämda former av 
socialt handlande. Diskurserna verkar alltid i samband med den sociala praktiken vilket gör att de båda 
praktikerna påverkar varandra (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 25-26). 

Den tredimensionella modellen består av tre komponenter; text, diskursiv praktik och social 
praktik. Komponenterna kan liknas vid olika fyrkanter som omvälver varandra där texten utgör mitten, 
den diskursiva praktiken mellanläget och den sociala praktiken ytterläget. Syftet med modellen är att 
studera textens egenskaper i den första komponenten, produktions och konsumtionsprocesser i den 
andra komponenten och den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av i 
den tredje komponenten (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 74-75).  

Hur kan då denna modell appliceras på föreliggande studie? Utifrån den tredimensionella 
modellen utgörs studiens första komponent av 42 artiklar från dags och kvällspressen.  
Fokus ligger här på hur de mera formella dragen i texten speglar diskurser, så som vokabulär, 
grammatik och sammanhang mellan satser. Den andra komponenten utgörs i studien av medias dags- 
och kvällspress, textförfattare samt textkonsumenter som läser tidningarna. Det intressanta för denna 
komponent blir att titta på vilka textförfattarna är och vilka tidningar de skriver i, samt om det kan 
finns något samband där emellan. Studiens tredje komponent blir i studien den samhälleliga 
hälsodebatten med dess alla aktörer och de ”fysiska” handlingar, åtgärder eller fakta som omvälver 
dessa. Aktörerna kan vara politiker, professionella inom ämnet men också de överviktiga och feta 
själva. I denna sista komponent blir det intressant att undersöka hur alla de tre komponenterna 
samverkar påverkar varandra (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 72-92).  
Den tredimensionella modellens syfte är alltså att kartlägga förbindelserna mellan språket i texterna, 
diskurser och den sociala praktiken. Hur texten via diskurser kan bidra till sociala konsekvenser i 
praktiken. (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 75-76).  
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4.6 Begrepp för diskurs och textanalys 
Förutom begrepp som talordning, utestängningsmekanism och diskursordning kommer ett par andra 
diskursanalytiska begrepp vara användbara i textanalysen.  

Kategoriseringar är ett diskursanalytiskt begrepp som kan användas till att se hur det finns 
aktiviteter, handlingsmönster och värden knutna till varje gjord kategori i texter. Då en kategori kan 
urskiljas i en text leder denna ofta till att man kan urskilja dess motpart. Olika förhållanden, fenomen 
eller personer står ofta i relation till varandra (Börjesson, 2003, sid. 91). 

”Privileged speaker”, eller ”privilegierad talare” handlar om att vissa personer i sin 
egenskap av läkare, forskare eller politiker innehar en starkare position än andra i sina uttalanden. I 
och med att en sådan privilegierad person uttalar sig kan det alltså betyda att det han eller hon säger 
tilldelas ett högre värde och tillförlitlighet (Börjesson, 2003, sid. 94). 

Genre kan beskrivas som former av språkbruk som förekommer i olika delar av den sociala 
praktiken och som är socialt och kulturellt överenskommet. En genre är ett sätt att tala och skriva inom 
ett visst område, exempelvis en nyhetsgenre eller åsiktsgenre. En typ av genre är förbundet med och 
konstituerar en del av en social praktik. I den tredimensionella modellen blir begreppet genre 
intressant i samband med den sociala praktik den representerar. (Börjesson, 2003, sid. 86). 

Intertextualitet är ett centralt begrepp inom diskursanalysen som syftar till om texten är 
grundad på andra tidigare ”röster” och texter. Vissa tidigare åsikter som av författaren ansetts 
relevanta att ta ställning till, inkluderats alltså i texterna (Fairclough, 2003, sid. 47).  

Transiviteten intresserar sig för hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med 
subjekt eller objekt. En händelse förknippad med en specifik person får till exempel ofta en annan 
betydelse än en händelse som inte är förknippad med något subjekt. Genom att uppmärksamma hur 
förbindelse ser ut mellan den beskrivna händelsen eller processen och subjektet eller objektet kan man 
på så sätt klarlägga vilka ideologiska konsekvenser olika framställningsformer kan få (Winther, 
Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 77). 

Modalitet handlar om hur starkt något påstås och med vilken grad av säkerhet 
verklighetsbeskrivningarna görs. Man kan inom diskusanalysen skilja på subjektiv och objektiv 
modalitet där den subjektiva hänvisar till författaren själv och den objektiva hänvisar till ett icke 
personligt påstående som till exempel ”man” (Börjesson, 2003, sid. 97).Genom att titta på vilken 
modalitet författaren använt sig av kan man också se i vilken mån han eller hon samstämmer med vad 
som uttryckts (Fairclough, 2003, sid. 166). 

Antagonism och hegemoni är diskursteorins begrepp för kampen om betydelsebildning. 
Antagonism refererar till konflikt mellan olika diskurser om en betydelse och hegemoni refererar till 
en entydighet i betydelsen. Om antagonismen upplöses till hegemoni råder det en total entydighet 
inom ett område vilket betyder att alternativa tolkningar förkastas. Det kan alltså råda en antagonism 
om ett fenomens betydelse som genom en hegemonisk intervention fixeras till en allmängiltig 
betydelse (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 54-56 ). 
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5. Metod 
 
5.1 Vetenskaplig position, teorier och analysverktyg 
Studiens vetenskapliga position är socialkonstruktivismen. Studien utgår därmed ifrån att det finns 
flera verkligheter och inte en given. Valet av vetenskaplig position gjordes utifrån studiens syfte och 
med utgångspunkt ifrån de olika ”verkligheterna” artiklarna förmedlar. Det var vidare angeläget att 
använda sig av en diskursanalys som analysverktyg eftersom det ansågs intressant att analyser de  
olika åsiktsriktningar och diskurser artiklarna förmedlade. De diskursanalytiska verktyg som använts i 
studien består av Faircloughs (2003) tredimensionella modell samt några utvalda diskursanalytiska 
begrepp. De diskursanalytiska begreppen har valts ut eftersom de har ansetts kunna hjälpa till att 
synliggöra viktiga aspekter i texterna. Exempel på sådana aspekter är textens implicita budskap, de 
tidigare ”röster” eller åsikter texten kan bygga på och vilken maktposition textens författare innehar. 
Den tredimensionella modellen har valts ut för att den delar in analysen i text, diskursiv praktik och 
social praktik och för samman dessa komponenter på ett överskådligt sätt. Genom att analysera språket 
och den diskursiva praktiken i texterna förmodas det bli enklare att förstå vilket förhållande som 
existerar mellan den diskursiva och sociala praktiken (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000, sid. 75-
76).  

Ytterligare ett analysinstrument används till studiens andra forskningsfråga. Detta granskar 
förekomsten och uppbyggnaden av samhällsproblem i texterna och bygger på en 
socialkonstruktiovistisk teori av Donielle Loseke (1999). Fokus för denna teori och analys ligger på 
konstruktionen av ett samhällsproblem.  
 
5.2 Urvalskriterier 
Då intresset för studien grundades i den allmänna debatt som nu är aktuell kring den viktökning som 
skett under de senaste decennierna i Sverige har ett första urval gjorts i att behandla just detta ämne.   
Åsikter som handlade om orsaken, ansvaret, och åtgärdslösningarna tycktes vara särskilt intressanta 
och centrala för debatten i sin helhet varför dessa tre begrepp valdes ut som riktlinjer för studien. 
Begreppet samhällsproblem har inte utgjort ett kriterium för urvalet av artiklarna utan fungerar som en 
analys av de första begreppen; orsak, ansvar och åtgärd.  

Efter att en avgränsning gjorts i fråga om ämnesområde valdes artiklar ut för analys. Detta 
urval gjordes strategiskt utifrån tre kriterier. Ett av kriterierna för urvalet av artiklarna var att de skulle 
omfatta just begreppen orsak, ansvar och åtgärd i så hög utsträckning som möjligt. Ett annat kriterium 
som gjordes i valet av artiklarna var att de skulle ha förekommit i tidningarna någon gång från år 2000 
till år 2005.  Artiklarna syftar dock till att beskriva en nuvarande verklighet och inte skillnader genom 
tid. Ett sista kriterium som gjordes i valet av artiklarna var att de skulle tillhöra en ”åsiktsjournalistisk” 
genre. De skulle alltså antingen vara ledare, debatter eller andra argumenterande artiklar. Skälet till 
varför ett sådant urval gjordes var dels för att denna typ av artiklar ofta visade sig behandla orsak, 
ansvar och åtgärd. De åsiktsjournalistiska artiklarna tycktes dels också kunna bidra med ett bättre 
textanalysunderlag i och med att journalisternas eller skribenternas ”direkta” åsikter speglas.  

Det bedömdes viktigt att artiklarna skulle vara så representativa som möjligt för debatten i 
fråga, varför ett brett urval av tidningar gjorts. De tidningar som används i studien är Aftonbladet, 
Expressen, Dagens nyheter, Svenska dagbladet, Göteborgs- posten, Göteborgstidningen och 
Sydsvenska dagbladet. Från början samlades cirka 70 artiklar in vilka innefattade de initiala 
kriterierna. Av dessa sållades dock flertalet artiklar bort och kvar blev dem med högst relevans. I 
studien har det totalt använts 42 artiklar vilka i sig representerar sex olika tidningar. Tidningarna 
representerar också olika geografiska tätbefolkade områden i Sverige och når ut till en stor mängd 
tidningskonsumenter. Anledningen till varför just dessa tidningar använts var på grund av att de kunde 
bidra med tillämpbara artiklar utifrån kriteriemallen. 
   
5.3 Materialinsamling 
De artiklar som utgjorde det empiriska materialet har samlats in från tre olika databaser; Mediearkivet, 
Presstext och Artikelsök. De flesta artiklar kunde nås i fulltext via Mediearkivet eller Presstext. De få 
artiklar som inte kunde nås i fulltext via dessa databaser har istället kunnat erhållas via tidningarnas 
hemsida eller via kontakt med tidningarna för beställning av artiklar.  
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Vissa artiklar har även kopierats från Uppsala stadsbiblioteks tidningsarkiv vilka arkiverar många av 
de största tidningarna från och med 2001.   

Flera alternativa sökord användes för att få tag på artiklar. Dessa innefattade övervikt och 
fetma, på svenska likväl som på engelska i kombination med andra ord eller med trunkeringar. Då 
tillämpliga artiklar påträffades ledde dessa ofta till att nya sökord kunde urskiljas och att nya 
sökningar därmed kunde göras. På så sätt har flera olika kombinationer prövats för att få ett så stort 
underlag som möjligt. Samma sökord har använts i alla databaser för att frambringa ett liknande svar. 
Sökorden anges längst bak i rapporten i en bilaga. Förhållandevis breda sökningar gjordes som gav 
flera hundra svar. Utifrån dessa sållades sedan artiklar av relevans ut. Samtliga valda artiklar redovisas 
längst bak i rapporten i en bilaga. 

Olika tillvägagångssätt för informationssökning har använts i studien. För att få tag på 
litteratur och forskning till avsnittet tidigare forskning har i huvudsak olika databaser genomsökts. 
Dessa databaser har varit Libris, IBSS, ASSISA, Communication abstracts, Social Services abstracts 
och CMMC1. Utifrån de rapporter som hittats på dessa databaser har också flera referenser använts för 
en sökning på nytt. De sökord som används i sökandet efter väsentlig litteratur har varit övervikt och 
fetma i olika kombinationer, svenska som engelska. Samma sökord och kombinationer har använts för 
samtliga databaser för att få ett liknande urval. Sökorden anges längst bak i rapporten i en bilaga. Viss 
information har även sökts via statliga myndigheters hemsidor, där rapporter hittats till underlag för 
avsnittet bakgrund. Till avsnittet teoretiska utgångspunkter har litteratur använts som införskaffats via 
ett flertal olika bibliotek. 
 
5.4 Materialbearbetning och analys 
Den första åtgärden i forskningsförfarandet förutom att klargöra syfte och forskningsfrågor har varit 
att söka efter användbara tidningsartiklar till det empiriska materialet. Parallellt med detta har också 
ämnesrelaterad litteratur sökts och lästs kontinuerligt. Efter att alla potentiella tidningsartiklar valts ut 
från de sju olika tidningarna gjordes en första grov genomläsning för att kunna sortera bort artiklar 
med minst relevans. Sådana kunde till exempel vara de som bara innehöll ett av de tre begreppen 
orsak, ansvar och åtgärd eller de som inte var argumenterande. Cirka sex artiklar skiljdes slutligen ut 
från varje tidning. Då dessa artiklar valts ut gjordes en första genomläsningen med fokus på att urskilja 
och stryka under angivelserna av begreppen orsak, ansvar och åtgärd. Vissa kategoriseringar efter 
åsiktsriktningar kunde sedan göras utifrån varje begrepp för att få en uppfattning om vilket antal 
artiklar som argumenterade för vad. Med utgångspunkt i de åsiktsriktningar som framkom som mest 
markant valdes sedan citat som ansågs belysa dessa på ett tydligt sätt.  

Utifrån de texter och citat som valts ut gjordes sedan en textanalys med hjälp av valda 
diskursanalytiska instrument som redovisats tidigare i rapporten. Diskurserna analyserades sedan 
också i förhållande till Losekes teori och definitionsmodell för samhällsproblem. 
  
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten har olika betydelse för olika forskningsdicipliner. 
Inom socialkonstruktivistisk forskning utgår man från att det inte finns någon objektiv sanning som är 
likadan för alla utan sanningen anses vara mångfacetterad. Den kunskap som denna studie genererar är 
på så sätt subjektiv och inte objektiv vilket betyder att en annan person skulle utifrån samma material 
kunna göra en annan tolkning. Syftet med rapporten är inte att komma fram till en objektiv kunskap 
utifrån forskningsfrågorna utan snarare undersöka och skildra hur olika kunskapsbilder konstrueras. På 
så sätt får validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten i en socialkonstruktivistisk uppsats en lite 
annorlunda utgångspunkt än exempelvis en positivistisk uppsats (Kvale, 1997, sid. 207-228).  
 
 
 
 

                                                 
1 IBSS:  International Bibliography of Social Sciences 
  ASSISA: Applied Social Sciences Abstracts 
  CMMC: Communication and Mass Media Complete 
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5.5 Validitet 
Den interna validiteten handlar om huruvida forskningens resultat stämmer överens med den angivna 
forskningsfrågan, det vill säga om forskningen mäter det den avsett att mäta (Bergström & Boréus, 
2005, sid.352-353). Studien har i möjligaste mån eftersträvat en samstämmighet mellan 
forskningsfrågor och resultat. Vissa moment eller delar i den sammanlagda studien behöver dock 
redovisas i fråga om validitet. Ett sådant exempel är hur resultatet kan ha påverkats av studiens 
urvalskriterier. De urval som gjorts i studien är först och främst de som involverar begreppen orsak, 
ansvar och åtgärd. I och med att ett sådant urval gjorts har andra tidningsartiklar som behandlar andra 
aspekter av övervikt och fetma sållats bort. Exempel på sådana artiklar är de som behandlar övervikt 
och fetma i skönhetssyfte eller ur en rent medicinskt aspekt. Även artiklar som enbart behandlat ett av 
de tre begreppen orsak, ansvar och åtgärd har fått lämna företräde för artiklar som behandlar alla 
begreppen. Detta eftersom studiens syfte har varit att undersöka de nämnda förklaringar som givits till 
samtliga begrepp. Det är därför viktigt att veta att studiens resultat enbart omfattar en specifik del av 
det informationsflöde som funnits i media kring frågan. Om ett större antal artiklar inom ramen för 
kriterierna valts med för analys hade därmed resultatet kunnat bli annorlunda. Likväl som resultatet av 
naturliga skäl skulle ha blivit annorlunda om inriktningen av ämnet varit en annorlunda. 
 Ett annat kriterium som gjordes i studien var att artiklarna skulle ha förekommit i tidningarna 
vid något tillfälle mellan år 2000 till år 2005. Anledningen till varför ett sådant kriterium gjordes var 
för att studien skulle få ett mera omfattande resultat. Studien har dock inte haft som syfte att urskilja 
några tidstypiska trender i resultatet. Det bör nämnas att fem år kan tyckas vara en lång tid då studiens 
mål varit att representera en nutid. Det hade emellertid varit svårt att hitta ett tillräckligt stort empiriskt 
material för att kunna genomföra studien med dess kriteriemall utifrån en mindre tidsmarginal. Hade 
studien istället enbart omfattat ett av de tre olika begreppen orsak, ansvar eller åtgärd hade eventuellt 
en snävare tidsmarginal kunnat användas. En sådan studie skulle dock kräva andra forskningsfrågor 
och ett annat syfte och inte bli lika omfattande som den nuvarande. Detta även om det valda begreppet 
för analys i en sådan studie förmodligen skulle indikera samma svar som den nuvarande studien om 
tillräckligt många artiklar kunde hittas. Den bild som media förmedlar om ansvar för övervikt och 
fetma under exempelvis år 2003 skulle på så vis likna den bilden som ges över en femårsperiod. 
 De artiklar som valts ut som empiriskt material har varit av en åsiktsjournalistik genre. 
Debatter, ledare eller andra typer av argumenterande journalistik har alltså varit av intresse. Det 
betyder att andra typer av tidningsartiklar som uppfyllt de initiala kriterierna men inte varit 
argumenterande valts bort. Då exempelvis artiklar där artikelförfattarna enbart hänvisar till andra 
personers uttalande eller forskning utan att nämna några ”egna” argument. Den åsiktsjournalistiska 
genren har valts på grund av att det bedömts viktigt att begränsa studiens empiriska material till en 
specifik form av artiklar för att verka för en lika förutsättning. Den åsiktsjournalistiska genren har 
vidare ansetts kunnat bidra med ”direkta” åsikter väl användbara för textanalys samtidigt som den ofta 
visat sig behandla alla tre begrepp orsak, ansvar och åtgärd.  

En annan aspekt kring de åsiktsjournalistiska artiklarna berör deras representativitet för 
tidningarna som helhet. Det kan argumenteras för att denna artikelform inte representerar den 
sammanlagda bild som tidningarna ger kring övervikt och fetma. I synnerhet då debatterna ofta är 
skrivna av professionella inom ämnet och ledarna ofta är skrivna av chefsredaktörer. Debatt och 
ledarartiklar har dessutom ofta en placering längst fram i tidningarna vilket gör att deras åtkomlighet 
för läsarna kan ifrågasättas. Studien utgår dock ifrån att dessa typer av artiklar utgör en viktig del i 
tidningarna och att de ofta kan fungera som en slags sammanfattning av det som skrivits i tidningen 
inom ett ämne. Dessutom är det svårt att uttala sig om vilken typ av artikel som läses i högst 
omfattning varför dessa åsiktsjournalistiska artiklar bedöms ligga till grund för åsiktsbildning och 
påverkan i samma utsträckning som ”vanlig” journalistik. Utgångspunkten är därför att de 
åsiktsjournalistiska artiklarna utgör ett bra underlag för representation av tidningarna. 
 Begreppet samhällsproblem har inte utgjort ett kriterium för urval. Detta eftersom ett sådant 
urval tycktes begränsa och på förhand definiera det empiriska underlaget. Syftet med studien är att 
söka reda på i vilken omfattning och på vilket sätt samhällsproblem nämns i den mediala diskussionen 
kring övervikt och fetma. Det intressanta för studien blir därmed att söka reda på i vilken omfattning 
samhällsproblem existerar och konstrueras i ett underlag där samtliga åsiktsriktningar förekommer. 
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Att ha samhällsproblem som ett urvalskriterium för studien skulle därför på förhand definiera och rikta 
studien. Att välja ut artiklar som behandlar övervikt och fetma i samband med samhällsproblem går ju 
emot studiens forskningsfråga där förekomsten av samhällsproblem efterfrågas. 
  
5.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig en studie kan sägas vara. Målet är studien ska vara så 
tillförlitligt att en annan person ska kunna göra om den och få samma resultat. (Bergström & Boréus, 
2005, sid.352-353). Inom socialkonstruktivistisk forskning kan reliabilitetsfrågan tolkas tvetydigt 
eftersom denna forskning utgår ifrån att verkligheten är mångfacetterad och inte objektiv. Därmed 
borde forskningen vara personberoende i strikt socialkonstruktivistisk mening. All forskning ska 
emellertid sträva efter en neutralitet och ett personoberoende så att den ska kunna vara replikerbar. 
Utgångspunkten för studien ligger därmed inte i forskarens subjektiva verklighet utan i att det finns 
flera verkligheter. Eftersom forskaren dock till stor del personligen utgör analysinstrumentet i en 
diskursanalys bör det nämnas att en fullständig neutralitet varit svår att åstadkomma. Det har varit 
svårt att helt koppla bort förmågan att ta ställning till ett argumenterande material. På så sätt blir 
materialet och resultatet i studien oundvikligt präglat genom exempelvis de citat som valts ut. Om en 
annan forskare gjort samma studie hade eventuellt andra citat används, det slutgiltiga resultatet borde 
trots detta inte ha blivit annorlunda. 
 Andra inslag i studien som har kunnat påverka dess reliabilitet handlar om särskiljandet av 
begreppen orsak, ansvar och åtgärd i texterna. Det har stundtals varit svårt att särskilja dessa olika 
begrepp då de ofta haft en snarlik betydelse. Skillnaden mellan vad som utgjort orsak och ansvar för 
uppkomst samt åtgärd och ansvar för åtgärd har vissa gånger varit svår att identifiera. Eftersom det 
empiriska materialet består av texter och inte färdiga enkäter eller intervjuguider blir det heller inte 
lika lätt att få ett tydligt svar. Ett vidare resonemang angående analysarbetet förs i diskussionen. 

För att ändå verka för en god reliabilitet har målet varit att gå så systematisk tillväga som 
möjligt i studien. Detta har exempelvis gjorts genom en systematisk genomläsning av texterna i syfte 
att kunna urskilja och särskilja resonemang relevanta för studien. Samma sökord har använts för 
sökandet i databaserna och ett system har utformats för kategorisering av olika diskurser. Vidare har 
varje citat som valts ut analyserats och motiverats i syfte att klargöra hur tankearbetet gjorts. På så sätt 
verkar studien för en god intersubjektivitet. 

 
5.7 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet eller den externa validiteten syftar till i vilken mån studiens resultat kan 
generaliseras till vidare, externa dimensioner (Kvale, 1997, sid. 209-212). Generaliserbarheten syftar i 
denna studie till i vilken mån det resultat som framkommit kan generaliseras till svensk media i stort 
eller till vilka allmänna åsikter som existerar i samhället.  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt så anses representationer av verkligheten skapas 
via språket samtidigt som språket också utgör speglingar av en redan existerande verklighet. Utifrån 
ett sådant ställningstagande skulle man alltså kunna säga att studien utgår ifrån att artiklarna 
representerar en existerande verklighet. Därmed borde resultatet kunna generaliseras till en verklighet 
som finns samtidigt som det kan generaliseras till att uttala sig om vilka nya åsiktsriktningar som 
skapas. Det blir emellertid svårt att säga att studiens resultat exakt speglar de befintliga samhälleliga 
diskurser som existerar, även om studien utgår ifrån en socialkonstruktivistisk teori. Att de diskurser 
som kunnat urskiljas ur tidningarna existerar i allmänheten skulle nog vara möjligt att säga, i vilken 
omfattning och enigt vilka proportioner går det dock inte att generalisera utifrån studiens resultat. 
 Om resultatet kan generaliseras till vilka föreställningar svensk media har i stort är också det 
svårt att säga. Media består ju av flertalet genrer och den genre som tagits med i denna undersökning 
utgör bara en av dessa. De diskurser som framkommit i resultatet skulle emellertid kunna generaliseras 
till att uttala sig om vilka diskurserna som existerar och framkommer i de tidningar som använts. På så 
sätt kan studien generaliseras till att yttra sig om vilka diskurser kring övervikt och fetma som 
existerar bland andra i samhället samt vilka diskurser som varit mest framträdande i de dag- och 
kvällstidningarna som valts för studien. 
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6. Resultat och analys  
 
6.1 Orsak 
De i tidningarna vanligaste angivna orsakerna till uppkomsten av övervikt och fetma är felaktig kost 
och fysisk inaktivitet. Vad det sedan beror på att vissa människor äter en felaktig kost och är fysiskt 
inaktiva råder det delade meningar om. Vissa diskursriktningar kan urskiljas: De som anser att orsaken 
ligger i matens näringsfysiologiska sammansättning med livsmedelsindustrin och matkedjornas 
exploatering av onyttiga varor, de som tycker att orsaken ligger i oansvariga individer eller föräldrar 
och de som tycker att orsaken mångt och mycket kan hittas i biologiska och genetiska 
förklaringsmodeller. Skolornas brist på god mat och träning för eleverna nämns också vid ett antal 
tillfällen. Mindre vanliga angivna orsaker till övervikt och fetma anges vara klassamhällets ojämnlika 
förutsättningar för vissa personer att hålla vikten, den teknologiska utvecklingen samt att majoriteten 
rökare slutat röka.  

Den tydligaste riktningen i orsaksfrågan är förklaringar om matens sammansättning i allt mer 
onyttiga ingredienser samt den stillasittande livsstilen. Upp mot tre fjärdedelar av alla artiklar nämner 
dessa förklaringar som grund orsaker. Andra förklaringar är genetiska/evolutionära orsaker och 
orsaksförklaringar som bygger på individen. Nästan en fjärdedel av alla artiklarna anger att individen 
orsakar övervikt och fetma på egen hand. Vid sidan av dessa individuella orsaksgrunder föreslås ofta 
inte några andra orsaksförklaringar vilket gör att de har en benägenhet att förekomma som enda 
förklaring. Ungefär en fjärdedel argumenterar för att genetiska och evolutionära faktorer står bakom 
uppkomsten av övervikt och fetma. Livsmedelsindustrin anges vidare vara en orsak till uppkomsten av 
övervikt och fetma i knappt en fjärdedel av artiklarna. Skolan anses bidra till orsaken i cirka en 
sjättedel av artiklarna.  

De citat som valts ut nedan har valts på grund av att de var och en representerar de åsikter 
och diskurser som återges av alla artiklarna. Utav flera möjliga, potentiella citat har dessa valts ut för 
att de förmedlar var diskurs samlade syn inom ämnet på ett tydligt sätt. 
 
Onyttig mat och fysisk inaktivitet 
 
”Matens höga sockerinnehåll framstår allt mer som den starkaste bidragande faktorn till övervikten” 
(Svenska dagbladet, 2002.12.22, Sophie Ekman). 

I den här artikeln argumenterar Sophie Ekman för vilken orsak som ligger bakom 
övervikten. Maten nämns som den enda bidragande orsaken i artikeln. I och med att maten utgör den 
enda orsaken, utesluts också andra orsaker enligt en utestängningsmekanism. Alla andra möjliga 
orsaker till övervikt och fetma är därmed inte lika viktiga. Författarinnan har dock inte förbundit sig 
själv med argumentet utan förhåller sig relativt objektiv till texten vilket kan tolkas tvetydigt.  
På ett sätt framgår det vilken genre hon förhåller sig till men samtidigt är det svårt att avgöra om det är 
hennes personliga åsikter som gestaltas eller om hon instämmer med den allmänna genre hon tillhör. 
 
”Det är inte många människor i vårt moderna samhälle som utnyttjar en bråkdel av den fysiska 
kapacitet vi föds med. Vi sitter under dagarna i tunnelbana och bil, på kontor och framför datorn, och 
på kvällarna framför TV.n” (Svenska dagbladet, 2003.05.0, Göran Burenhult). 
 
Den fysiska inaktiviteten och ett livstilsrelaterat val ligger bakom nästa artikel. Författaren Göran 
Burenhult, omnämnd professor dock inte inom vilket ämne, argumenterar för att självförvållade 
ohälsosamma vanor ligger bakom uppkomsten till övervikt och fetma. Därmed utesluts att orsaken kan 
ligga utanför individen. Artikeln kan förmodligen accepteras i högre grad av konsumenterna av 
tidningen då författaren är en så kallad ”Priviligerade speaker” vars uttalande slår högt. 
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Genetiska och evolutionära orsaker 
 
”Vi kan alltså inte enkelt avfärda och förlöjliga feta individer genom att skylla på deras slappa 
karaktär utan måste söka orsaken längre bort. Vi har en obalans mellan genetiken, som lär barnen äta 
när det finns mat, och den realitet som innebär att någon svält inte är i sikte inom en överskådlig tid. 
Mat finns överallt, dygnet runt och året om, och för detta är vi inte genetiskt utrustade” 
(Dagens nyheter, 2005.04.24, Stephan Rössner). 
 
I den här artikeln argumenterar Stephan Rössner som är en välkänd medicinsk professor inom övervikt 
och fetma för att orsakerna är många bakom övervikt och fetma men att de till stor det kan utgöras av 
ärftlighet via gener. Han hänvisar till tidigare ”röster” och diskurser som han anser har en orätt bild av 
överviktiga och feta. På så sätt utgår han ifrån att det finns diskurser i den allmänna hälsodebatten 
kring fetma som har en syn på överviktiga och feta som ”Slappa i karaktären”. Stephan Rössner kan 
även han sägas vara en ”privileged speaker” vars uttalanden slår högt. På så sätt kan man anta att 
konsumenternas benägenhet att hålla med hans argument är stor. 
 
Orsaker relaterade till livsmedelsindustrin 
 
”Produktionsutvecklingen de senaste decennierna har inriktats på måttlös expansion av kaloriintaget, 
sockrade tillsatser och smaksättning som ska göra det lättare att äta ännu mera. Dessutom har 
utbudet av restauranger och caféer ökat, vi har skaffat oss nya lunchvanor och inbillar oss att vi måste 
äta och dricka oftare, vi går ogenerat mumsande genom folkvimlet på väg till eller från jobbet” 
(Sydsvenska dagbladet, 2004.02.20, Marie-Louise Samuelsson). 
 
Livsmedelsindustrin med alla onyttiga livsmedel har fått ta plats som orsak till uppkomsten av 
övervikten och fetman i det här citatet. Dock argumenteras det längre ner i artikeln för att intaget av 
ohälsosam kost har ett samband med låg utbildning vilket även sätter ett socialt perspektiv på artikeln. 
Det som gäller för artikeln i helhet är emellertid att livsmedelsindustrin mer eller mindre bidragit till 
uppkomsten av övervikt och fetma vilket gör andra orsaksförklaringar mindre relevanta. Modaliteten 
förefaller vara påtaglig i artikeln då ord som ”måttlös” används för att förtydliga expansionen av 
ohälsosamma varor. Detta starkt laddade adjektiv tyder på att författarinnan yttrat sig med bestämdhet 
att det hon säger är sant. I slutet av citatet använder sig författarinnan även där av starkt laddade ord. 
Ordet ”inbillar” i tredje raden verkar syfta till att människor gör felaktiga beslut och är lättlurade. 
Syftningen till att människor så gott som jämt ”ogenerat” går omkring och äter kan även den tolkas 
som en nervärdering av människors kapacitet och vanor. På så sätt verkar det som om författarinnan 
tycker att livsmedelsindustrin förvisso ligger bakom uppkomsten av fetma, men att de inte behövt 
arbeta särskilt hårt för att övertyga människorna att äta mera. 
 
Orsaker som hänvisar till det egna, individuella handlandet 
 
”Sanningen är att merparten av våra sjukdomar är självförvållade. Om vi aldrig rökte, inte var 
överviktiga, lade om våra kostvanor helt till den föda vi är biologiskt anpassade till att äta, och 
dessutom dagligen ägnade oss åt målmedveten fysisk aktivitet, skulle merparten av problemen aldrig 
existera. Och detta utan ett öres kostnad för samhället!” (Svenska dagbladet, 2003.05.09, Göran 
Burenhult). 
 
I denna artikel där ett annat citat också tagits ut under rubriken ”fysisk inaktivitet” ovan, argumenterar 
professorn Göran Burenhult för att orsaken för utvecklingen av övervikten och fetman i grund och 
botten är individens. Förutom den direkta orsaken med fysisk inaktivitet utesluts andra 
orsaksalternativ vilket betyder att individen i stort sett anges som den enda orsaken. Författaren 
hänvisar faktamässigt i citatet till sig själv då han uttrycker ordet ”sanningen” i början av citatet utan 
att ange någon källa. Den subjektiva modaliteten kan därför sägas vara påtaglig i påståendet. 
Författaren är inte tveksam utan vet med all säkerhet vad som är sant. I och med att citatet uttrycks i 
dåtids form förutsätter även författaren att det som skulle förhindra uppkomsten inte görs redan nu i 
tillräcklig grad, men om det skulle göras skulle lösningen kunna finnas däri.  
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Dåtidsformen kan ge citatet en mer negativ klang då meningen ”om vi gjorde” syftar mer till ett 
tillrättavisande sätt än ”om vi gör”. Författaren tycks påpeka att de överviktiga och feta gjort fel och 
bidraget till en negativ utveckling som är svår att vända.  
 
Orsaker som hänvisar till skolan  
 
”Det föräldrarna gör har självklart stor betydelse. Man ska dock inte glömma bort att under en 
normal skolvecka så står skola och fritids för 35 procent av sex till tioåriga barns måltider och det är 
små mängder extrakalorier som gör att en normalviktig sexåring utvecklas till en överviktig tioåring. 
Skola och fritids har också stor betydelse för att skapa normer kring vad som är sunt och rimligt” 
(Aftonbladet, 2004.03.02, Claude Marcus). 
 
Claude Marcus, professor i barnfetma uttalar sig som ”privileged speaker” kring orsakerna till 
utvecklingen av övervikt och fetma. Utifrån sin genre som läkare och professor anges inte en orsak till 
uppkomsten utan flera. Artikeln vill dock förtydliga den roll skolan har i frågan. De nämnda orsakerna 
kan rankas in enligt en betydelseordning där skolan har störst inverkan följt av föräldrarna. 
 
6.2 Ansvar 
Nästan två tredjedelar av alla artiklarna menar att ansvaret för uppkomsten och förebyggandet är 
gemensamt mellan flera aktörer. Starka riktningar är också de om individen/föräldrarna eller 
livsmedelsindustrin. Båda grupper konstateras vara ansvariga för uppkomst såväl som åtgärd. Det 
finns dock en tendens åt att de individuella förklaringsmodellerna anser att de överviktiga och feta står 
för ansvaret vad det gäller både uppkomst och åtgärd medan livsmedelsindustrin mest anses ansvara 
för åtgärdandet.  

De som tyckte att ansvarsfrågan berörde individen uppgick till cirka en tredjedel av 
artiklarna. En fjärdedel av artiklarna argumenterade för att livsmedelsindustrin bär ansvaret. Nästan 
alla av dem som tyckte att individen/föräldrarna bar ansvaret föreslog inte någon annan sekundär part 
till skillnad från livsmedelsindustrin. 

Mindre förekommande svarsalternativ i ansvarsfrågan är de som inbegriper exempelvis 
jordbruksverket, transportindustrin och arbetsgivarna. De kan emellertid inte säga uteslutas helt från 
ställningstagandena om ett gemensamt ansvar, även om dessa ansvarsbilder skriftligt endast 
förekommer som alternativ vid ett fåtal tillfällen. 

De citat som valts ut nedan har även de valts ut på grund av att de var och en representerar 
de åsikter och diskurser som återges av alla artiklarna på ett tydligt sätt.  

 
Ansvar riktade till flera aktörer 
 
”Med den alarmerande utveckling vi nu ser är det dags för politikerna att göra massiva, omedelbara 
insatser för folkhälsan. Individen måste också ta ansvar för sin egen hälsa… Alla har ett ansvar- 
politiker, skolan, livsmedelsindustrin, föräldrar och individen själv!” (Dagens nyheter, 2004.07.21, 
Karin Modig). 
 
Artikeln behandlar den eskalerande övervikten och fetman de senaste decennierna vilket tycks oroa 
författarinnan särskilt mycket. Citatet består av två citat då den övre delen förekommer tidigare i 
texten och den undre delen några rader efter. Citaten redogör kort och koncist för vilka parter som 
anses vara ansvariga för insatserna, nämligen flera. Författaren poängterar med ordvalen 
”alarmerande”, ”massiva” och ”omedelbara” hur allvarligt hon anser utvecklingen av övervikt och 
fetma är och i vilken dimension insatser bör göras. Det ansvar individen har för sin egen hälsa verkar 
vilja tydliggöras extra av författarinnan då hon i en egen mening åsyftar detta samtidigt som 
”individen själv!” fått ett utropstecken i slutet av citatet”. På det sättet verkar det som hon tycker att 
individerna ofta tenderar att enbart hålla politikernas ansvariga vilket är någonting hon vill ändra på. 
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”Denna vår tids stora utmaning gäller jordbruks- och livsmedelspolitik, skolväsende, 
medieengagemang, föräldraansvar, transportsektorn, men bara i begränsad utsträckning hälso- och 
sjukvården” (Dagens nyheter, 2003.02.02, Stephan Rössner). 
 
I denna artikel vill Stephan Rössner som känd specialist inom övervikt och fetma dels förtydliga 
allvaret i den ökning som skett av överviktiga och feta, och dels föra fram vad han anser ska göras och 
av vem. Flera parter anses vara ansvariga för att åtgärda problematiken.  Orden ”vår” och ”utmaning” 
ger citatet en hoppfull klang då det syftar till en gemenskap i fråga om ansvar samt ger sken av att 
problematiken är överkomlig, en utmaning rent ut sagt. Utifrån sin läkaregenre vill författaren också 
frambringa att hälso- och sjukvården inte kan stå som enda ansvariga i fetmafrågan utan måste få hjälp 
från flera parter. Därmed utgår han ifrån att hälso- och sjukvården fått bära ett för tungt last i och med 
att frågan anses vara sjukvårdsbetingad i för stor utsträckning. Något som han vill ändra på. 
 
Ansvar riktade till livsmedelsindustrins  
 
”Det är dags för livsmedelsindustrin att komma fram ur buskarna och ta sitt ansvar för sina 
produkters dåliga inverkan på folkhälsan. Det faktum att livsmedelsindustrin inte längre är svensk 
utan ägs av multinationella jättar innebär inte att de kan ducka för sitt medansvar i ohälsan” 
(Svenska dagbladet, 2002.12.22, Sophie Ekman). 
 
Artikeln fokuserar sig uteslutande på livsmedelsindustrin som ansvarig i frågan om hur övervikt och 
fetma ska kunna åtgärdas. Inga andra parter nämns i fråga om ansvar. Förutom att livsmedelsindustrin 
anges som enda ansvarig beskrivs de också indirekt som fega, pengatörstande och oetiska. Att flera 
livsmedelsföretag är internationella beskrivs även som en negativ aspekt ur kostperspektiv eftersom 
det då är lättare att undvika regleringarna. 
 
”Matindustrin bär ett tungt ansvar för det förändrade panoramat med dess mördande reklam. Denna 
kapitalistiska del av näringslivet söker individualisera skuldbeläggningen. Det vilar på den enskilde 
att uppnå den drömfysik som förblir en utopi” (Aftonbladet, 2001.09.10, Salomon Schulman & Tomas 
Sveger). 
 
Läkarna Salomon Schulman och Tomas Sveger argumenterar i den här artikeln för vilka som bär 
ansvaret för den eskalerande övervikten och fetman. Matindustrin benämns bära ett tungt ansvar i 
frågan. Andra möjliga ansvarsparter utesluts dock inte helt även om de skriftligen inte nämnts. Utifrån 
en läkaregenre kan författarna också sägas vara så kallade ”privileged speakers” vilkas argument väger 
tungt för tidningskonsumenterna. Beskrivningen av livsmedelsindustrins reklam som ”mördande” ger 
sken av hur starka författarnas åsikter är och vad reklamen anses ha för förödande konsekvenser. 
Författarnas politiska ideologier blir även synliga i citatet då livsmedelsindustrin beskrivs som 
”kapitalistiskt” och ”skuldbeläggande” för individen. Det blir därmed tydligt att ansvaret för 
uppkomsten av övervikt och fetma inte anses ligga på individen utan på ett större plan. Citatet bygger 
även på livsmedelsindustrins förmåga att sätta individen ansvarig för åtgärdandet av en god fysik, 
något som beskrivs som orimligt med de produkter och den reklam industrin förser människorna med.  
 
Ansvar riktade till individen/föräldrarna 
 
”Faran är när man vänjer många människor vid tanken att någon annan skall ta ansvar för den egna 
kroppen, och då skapas nya klyftor i samhället mellan de som kan ställa om till rätt mentalitet för den 
nya hälsovården, och de som blir kvar i den gamla folkhälsomodellen och förvägras möjligheten att ta 
till sig de nya framstegen. Ansvaret ligger på oss själva att göra noggranna avvägningar i vår 
kosthållning, i vår motion, i vårt intagande av nya mediciner.  
Vi får nog vänja oss vid att vår kost har både goda och dåliga konsekvenser för vår hälsa som vi bör 
noga tänka över” (Göteborgstidningen, 2004.02.13, Waldemar Ingdahl). 
 
Det här citatet implicerar det individuella ansvaret i frågan om övervikt och fetma.  
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Författaren hänvisar till tidigare existerande diskurser om ett statligt ansvarstagande, något som 
författaren själv poängterar som felaktigt. I artikeln beskrivs den nya hälsovården som förebyggande 
av problem och den gamla hälsovården som botande av redan existerande problem. Författaren 
implicerar att det är problematiskt att hålla samhället ansvarig för den enskilde individens vikt, särskilt 
eftersom sjukvården håller på att ändra karaktär till mer förebyggande. Tar människor inte ett 
individuellt ansvar, blir överviktiga eller feta, har de alltså enligt författaren hamnat i en svår sits 
eftersom sjukvården gått över från att bota existerande problematik till att förebygga. Modaliteten kan 
tyckas vara påtaglig i argumentet då författaren dels söker säkerställa argumentet med förklarande 
motiv och dels genom att en inställning om ett samhälleligt ansvar inte bara beskrivs som felaktigt 
utan också som en ”fara”. Den första meningen i citatet är även skriven i passiv form då agenten 
utelämnats, vem är ”man” i argumentet som vänjer människor att någon annan ska ta ansvar? Någon 
som författaren utelämnat. 
 
”Burger King, Pizza hut eller varmkorvskioskerna bär trots allt inte skulden för övervikten lika litet 
som bristen på skolidrott eller staten, som inte längre subventionerar medicin mot fetma. Alla vuxna 
vet att övervikt är en följd av för mycket och fel- mat och för lite motion, utom i de undantagsfall då 
fetman är följden av en sjukdom. Att barnen blir överviktiga är föräldrarnas fel” (Sydsvenska 
dagbladet, 2001.08.02, författare onämnd). 
 
Den här artikeln vill förtydliga föräldrarnas ansvar i fråga om övervikt och fetma. Artikeln refererar 
till andra diskurser som vill göra livsmedelsindustrin, skolan eller staten ansvarig, något som 
författaren motsäger sig. Även de argument som sägs existera om att alla människor inte är upplysta 
kring vikten av rätt kost och motion motsäger sig författaren. Problemet tycks därmed inte ligga i brist 
på kunskap utan handlar snarare om ett medvetet val. Undantagsfallet är de som diagnostiserats sjuka.  
 
6.3 Åtgärd 
De faktorer som förekommer i fråga om åtgärd i artiklarna kan grovt delas upp i några grupper. 
Åtgärder som riktar sig mot skolan, åtgärder som riktar sig till individens egen kapacitet, åtgärder mot 
livsmedel och livsmedelsindustrin samt åtgärder som inbegriper ett gemensamt ansvar från flera 
aktörer. Åtgärderna riktar sig i stort oftast till barn då de anses vara viktigaste i frågan om att 
förebygga övervikt och fetma.  

En del åtgärdslösningar som riktade sig mot sociala ansvarstaganden förekom, dock i liten 
utsträckning. Vissa artiklar ansåg att åtgärder överhuvudtaget inte var nödvändiga då problematiken 
med övervikt och fetma är överreklamerad, dessa svarsalternativ var dock inte fler än två stycken.  

De vanligaste förekommande alternativen på åtgärder kring övervikt och fetma var de som 
riktade sig mot skolans möjlighet att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma. Mer än hälften av 
alla åtgärdsalternativ i artiklarna pekade på just de som involverar skolan. En tredjedel av artiklarna 
nämner ett gemensamt åtgärdande mellan flera aktörer som lösningen. Lite mindre än en tredjedel av 
samtliga föreslagna åtgärdsalternativ föreslog individuella åtgärder, där alltså individen eller föräldrar 
ansågs kunna åtgärda uppkomsten av övervikt och fetma. En ungefärlig fjärdedel argumenterade också 
för insatser från livsmedelsindustrin för åtgärdandet av problematiken med övervikt och fetma.  

Citaten nedan har likt de under rubrikerna orsak och ansvar valts ut på grund av att de var 
och en representerar de åsikter och diskurser som återges av alla artiklarna på ett tydligt sätt.  

 
Åtgärder som innefattar skolan 
 
”De söta mellanmålen och de ständiga födelsedagstårtorna på dagis är skadliga. I skolan måste 
maten vara av god kvalitet, kiosker och godisautomater har inget i plugget att göra, men det har 
däremot gott om gymnastik och kostlära” (Expressen, 2005.04.14, författare onämnd). 
 
Artikeln beskriver den eskalerande övervikten och fetman som ett stort problem. Skolan beskrivs vara 
ansvarig för åtgärderna likväl som föräldrarnas vanor anses vara viktiga i frågan. Citatet implicerar att 
maten på dagis och skola är ogynnsam för barnen. Föreslagna åtgärder är mer gymnastik och kostlära. 
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”En effektivare hälsoundervisning i skolan är nödvändig, där man konkret analyserar och beräknar 
det ökade kaloriintaget av godis och skräpmat och avslöjar dess konsekvenser. En ordentlig 
förstärkning av sport och gymnastikämnet; detta borde i status räknas till ett av kärnämnena med 
vederbörlig hänsyn tagen till olika funktionshindrade grupper” (Aftonbladet, 2001.09.01, Salomon 
Schulman & Tomas Sveger). 
 
Även den här artikeln har gymnastik och kostlära som förslag på de bästa åtgärderna i förebyggandet 
av övervikt och fetma. Här beskrivs dock mer utförligt hur de båda ämnena ska utvecklas av de båda 
läkarna Salomon Schulman och Tomas Sveger vars artikel också varit med i ett citat under rubriken 
ansvar ovan. Det anses viktigt att barnen får veta vilka konsekvenser ett felaktigt ätande kan ha samt 
att de ska få röra mer på sig. Ämnena ska inte bara utvecklas mer utan de ska räknas till ett av 
kärnämnena. Funktionshindrade har fått ta plats i diskussionen vilket kan indikera författarnas vilja att 
uppmärksamma mer utsatta gruppers rättigheter. Likt citatet under rubriken ansvar går det också i det 
här citatet att urskilja en viss ideologisk riktning i texten då det anses viktigt att förtydliga utsatta 
grupper särskilda ställningar.   
 
Åtgärder som infattar ett gemensamt ansvar mellan flera aktörer 
 
”Så vad göra? Att stödja byggandet av fler cykelbanor, att vårda motionsspår och inte bygga bort 
parker i storstäderna, att öka antalet gymnastiktimmar i skolorna är exempel på små steg i rätt 
riktning. Liksom när arbetsgivare förstår att ge ordentliga bidrag för anställda som motionerar. Det 
kan bli en företagsekonomisk klok investering. Att livsmedelsbranschen överväger mindre portioner är 
också bra. Det kan gå snabbt att vänja sig vid för mycket mat” (Göteborgsposten, 2004.07.16, 
författare onämnd). 
 
Åtgärderna i det här citatet innefattar flera olika aktörer; stat, kommun, industri, arbetsgivare som 
individ. Om alla hjälps åt anser författaren att en lösning skulle kunna hittas. Genom att skapa de rätta 
förutsättningarna för individen blir det lättare att hålla formen. Utan dessa förutsättningar framstår det 
dock som individen är utelämnad med sin viktproblematik och inte på egen hand kan åstadkomma en 
positiv utveckling. Något som kan tyckas frånta individen den egna kapaciteten.  
 
”Det görs redan mycket på många håll. Allt fler motionerar. Våra butiker är välförsedda med nyttiga 
livsmedel och till och med snabbmatskedjorna serverar sallader. Men ändå ökar midjemåtten i en takt 
som enbart kan glädja klädes och livsmedelsindustrin. Därför behöver vårt land med vår stolta 
tradition av folkrörelser en ny modern folkrörelse för 2000-talet” (Aftonbladet, 2004.03.17, Stephan 
Rössner). 
 
Stephan Rössner vill som i citatet under rubriken ansvar även i detta citat verka för det gemensamma 
ansvaret och åtgärdandet av övervikten och fetman i samhället. Ett gemensamt ansvar anges dock inte 
som tillräckligt utan en folkrörelse förespråkas. 
 
Åtgärder som innefattar individens eget handlande 
 
”Eftersom det är individen som fattar beslutet att, trots kunskap och valmöjligheter, äta och leva fel så 
måste ansvaret för att rätta till konsekvenserna av dessa beslut också vara individens eget” (Svenska 
dagbladet, 2004.09.23, Thomas Idergard). 
 
Thomas Idergard argumenterar i den här artikeln för att individen själv måste stå för åtgärderna, detta 
eftersom övervikt och fetma anses självförvållat. Citatet implicerar att individen alltid har kunskap om 
kostens konsekvenser samt att en valmöjlighet alltid finns att tillgå varför ett felaktigt val trots detta 
måste åtgärdas av individen själv. Alternativa åtgärder stängs ute enligt en utestängningsmekanism. 
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”Vi måste lära oss välja bland frestelser och stå emot våra drifter och böjelser. De är en del av livet. 
När vi själva tar kommandot blir vi starka och förverkligar oss själva. Vi förstorar- ”supersizar”- vår 
mänsklighet genom att ta ansvar” (Aftonbladet, 2004.08.05, Carolin Dahlman). 
 
Carolin Dahlman kan sägas instämma med Thomas Idegards förslag till åtgärd, nämligen det som 
involverar individen. Här har dock argumentet utvecklats något mer och författarinnan förklarar även 
varför det är viktigt att ta ett personligt ansvar för åtgärdandet. Om ett personligt ansvar tas blir 
nämligen individen starkare och utvecklar mer karaktär. Därmed verkar det som hon tycker att de som 
inte lyckats ta ansvar inte är starka eller innehar samma karaktär. Mänskligheten vore alltså föredömlig 
om alla skulle vara ta mer ansvar för dem själva. 
 
Åtgärder innefattandes livsmedel och livsmedelsindustrin 
 
”Ett förslag som dock är bra och som såväl konsumentminister som EU uppmärksammat är idén om 
att livsmedelsföretagen skall tvingas att klarare redovisa vad deras produkter innehåller. Till exempel 
skulle många konsumenter nog vilja veta hur stor andel av kolhydraterna i ett livsmedel som är rent 
socker” (Göteborgsposten, 2005.02.11, författare onämnd). 
 
Citatet implicerar att livsmedelsindustrin skulle kunna bidra med viktiga åtgärder för att förhindra 
uppkomsten av övervikt och fetma, detta inte på eget bevåg utan genom ett tvång. Det framstår 
därmed som att livsmedelsindustrin har en ”ovilja” att bidra till en bättre innehållsdeklaration av sina 
varor. Författaren vill ytterligare förstärka sitt argument via en hänvisning till konsumentminister och 
EU vilket gör argumentet starkare. Vidare tycker författaren att allmänheten bör upplysas om 
matvarors sockerinnehåll, något som inte varit tillräckligt tydligt innan. 
 
”Vi behöver helt enkelt rensa i junk-djungeln. Skapa ett livsmedelsverk där barnens intressen är 
tydligt representerade, som röjer bland dålig mat, tar ansvar för skolmat, granskar tillsatser lika 
kritiskt som läkemedel. Vi föreslår också en skatt, som i USA, på livsmedel med tomma kalorier. Dessa 
intäkter kan finansiera slopad moms på ekologiskt odlad mat, så att den får chansen att hitta hem till 
barnen” (Expressen, 2002.11.25, Maria Borelius & Marie Bloom). 
 
Maria Borelius och Marie Bloom som skrivit en bok om livsmedelsindustrins delaktighet för 
övervikten och fetman argumenterar i det här citatet för vilka åtgärder som de anser behövs göras.  
Inte bara livsmedelsindustrin ska stå för åtgärderna utan livsmedelsverket som statlig myndighet ska ta 
det övergripande ansvaret.  I och med att de nämner vika åtgärder som behövs göras blir det också 
tydligt vad de anser saknas idag. Nämligen bra, hälsosam och ekologisk mat som granskats kritiskt 
och är anpassad till barns behov.  
 
6.4 Sammanfattning -De mest framträdande diskurserna 
Sammanfattningsvis kan sägas att olika diskursriktningar visar sig mest framträdande beroende på om 
det är orsak, ansvar eller åtgärd som ska gestaltas. Vissa tydliga diskurser kan dock urskiljas i alla tre 
kategorier. Diskurser om det individuella ansvaret tycks till exempel vara framträdande i alla tre 
kategorier. Dessutom står dessa diskurser också på ”egen hand” i större utsträckning än andra vilket 
betyder att de författare som angivit individuella faktorer oftast inte har några alternativa aspekter. De 
författare som angivit individuella faktorer som orsak har ofta också angivit individuella faktorer som 
ansvar och åtgärd. Därmed kan sägas att de diskurser som finns i tidningarna som innefattar den 
individuella aspekten är ganska omfattande och starka även om andra diskurser om övervikt och fetma 
i förhållande till orsak, ansvar och åtgärd är större.  
 Andra framträdande diskurser tycks vara de som innefattar livsmedelsindustrin. Dessa 
diskursriktningar förekom i samtliga kategorier om orsak, ansvar och åtgärd. Detta tyder på att det 
även finns starka diskursriktningar i detta område. Det tycks finnas en klar bild i tidningarna om att 
livsmedelsindustrin dels skapar, har ansvar för och borde åtgärda en växande problematik kring fetma. 
Dock står dessa åsikter ofta inte helt ensamma, utan författare som nämnt dem, nämner ofta också 
andra orsaker, ansvariga parter eller åtgärder.  
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En vanlig uppfattning i tidningarna är att övervikt och fetma är en gemensam fråga mellan flera 
aktörer. Både vad det gäller vem som ska ta ansvar för den och av vilka den ska åtgärdas vilket tyder 
på att en sorts ”gemensamhetsdiskurs” kan utrönas bland de andra. Bland orsakerna till övervikt och 
fetma är denna ”gemensamhetsdiskurs” dock inte lika framträdande. Orsakerna har oftare en skild 
förklaring även om de som tidigare nämnts lappar över varandra. Den största åsiktsriktningen i 
kategorin orsaker är exempelvis fysisk inaktivitet och felaktig kost. Det utesluter emellertid inte att en 
författare har flera alternativ än just den fysiska inaktiviteten och den felaktiga kosten. Sådana 
uttryckligt preciserade ”gemensamhetsdiskurser” som existerar i kategorierna ansvar och åtgärd finns 
dock inte i orsak. 
 En tydlig åsiktsriktning under kategorin åtgärder var den där skolan anses kunna bistå med 
de bästa åtgärderna vilket upp till hälften av alla artiklar uppgav. Det finns därmed en tydlig riktning 
som talar för att det är hos barnen åtgärderna ska sättas in. Skolan anses ha en sådan central roll i 
sammanhanget att de kan hjälpa till att ”vända om” en negativ utveckling.  
 
6.5 Konstrueras övervikt och fetma som ett samhällsproblem?   
Att övervikt och fetma är ett samhällsproblem kan tyckas självklart enligt många parter. Att det är så 
eller hur det är så behöver dock inte vara självklart. Problem kan konstrueras på olika sätt och olika 
konstruktioner har olika sociala konsekvenser. Om och hur övervikt och fetma konstruerats som ett 
samhällsproblem i tidningsartiklarna kan därför säga något om vilken typ av problematik det anses 
vara. Även så om vilka åtgärder som är förknippade med vilken problematik. 

Övervikt och fetma betonas som ett samhällsproblem i ett fåtal artiklar. De flesta artiklar har 
uttryckligen inte använt ordet samhällsproblem även om texterna innefattar ställningstaganden av 
denna art utifrån Losekes definition. De artiklar som språkligt nämner ordet samhällsproblem 
argumenterar i termer av att övervikt och fetma är en angelägenhet för samhället, alltså någonting 
samhället måste hjälpa till att åtgärda. Någon artikel har nämnt ordet samhällsproblem i samband med 
en ekonomisk kostnad för samhället vilket också är en intressant vinkling. Här har man alltså utgått 
ifrån att övervikt och fetma är ett samhällsproblem på grund av att det kostar samhället mycket pengar. 
Något som kanske kan tyckas relevant enligt andra definitionsmodeller av samhällsproblem, dock inte 
enligt denna studie där den definitionsmall som valts utgår ifrån andra kriterier. Nämligen de om; ett 
signifikant antal människor, något som uppfattas negativt och något som ska anses kunna och vilja 
åtgärdas. 

Utöver de få artiklar som språkligt nämnt ordet samhällsproblem finns även ett fåtal som 
framhållit en klassaspekt i fråga om övervikt och fetma. Dessa artiklar har velat förtydliga sambandet 
som finns mellan låg socioekonomisk status och överviktiga och feta. Inte i syfte att knyta samman 
med orsak eller ansvar utan snarare i kombination med nämnda samhälleliga åtgärder för att förtydliga 
dessa. 

Det ska även nämnas att två artiklar nämnde att övervikt och fetma visserligen utgjorde ett 
problem men att detta problem var överreklamerat och förstorat. De argumenterande för att människor 
i nutid lever allt längre varför den så kallade ”fetmaepidemin” måste vara överdriven. Dessa artiklar 
tyckte därför att inga åtgärder var nödvändiga. 
 
6.6 Tidningsartiklarna utifrån Losekes samhällsproblemsdefinition 
Samtliga texter utom två indikerar alltså att övervikt och fetma är någonting negativt och moraliskt fel 
vilket gör att texterna i stort kvalar in under Losekes första kriterium. Den negativa aspekten har dock 
oftast inte uttryckts direkt språkligt som ”negativt” men kan ändå urskiljas ur textens sammanhang. I 
och med att samtliga artiklar har klara åtgärdslösningar blir det tydligt att fenomenet behöver 
förbättras eller ”rättas till”. Att övervikt och fetma är ett utbrett fenomen som gäller ett signifikant 
antal människor har också visat sig tydligt genom statistik tidigare i rapporten, detta är också 
någonting som alla texter utgår ifrån. Nästan alla artiklar börjar med att beskriva omfattningen av 
övervikt och fetma och hur den har eskalerat under den sista tiden. Samtliga artiklar innehar en sådan 
grad av optimism att det finns en vilja att förbättra folkhälsan och den eskalerande övervikten och 
fetman. Av alla artiklar är det bara två som inte anser att övervikt och fetma behöver åtgärdas, resten 
har som ovan nämnts ett flertal beskrivningar på hur fenomenet bör åtgärdas. Därmed anses övervikt 
och fetma kunna åtgärdas till det bättre samtidigt som det också finns en vilja att förbättra problemet.  
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6.7 Samhälleliga åtgärder eller åtgärder utifrån individen? 
Vem det är som ska åtgärda problemet råder det dock delade meningar om. Som presenterats i första 
forskningsfrågan går det att urskilja flertalet olika diskursriktningar i fråga om orsak, åtgärd och 
ansvar. Vad det gäller åtgärder kunde vissa framträdande diskurser uppmärksammas, nämligen de som 
innefattade skolan, ett gemensamt ansvar mellan flera aktörer, individens egen kapacitet och 
livsmedelsindustrin. De mesta av dessa diskurser kring åtgärdslösningar skulle kunna sägas falla under 
samhällets ”ramar” för åtgärder. Skolan är till exempel en samhällelig institution som utifrån politiker 
på kommunnivå men också på regeringsnivå kan ändras till en bättre verksamhet. Samhället har alltså 
möjlighet att påverka skolan så att den kan bli en bättre institution för barn i förebyggande syfte.  

Ett gemensamt ansvar mellan flera aktörer pekar på just det gemensamma som det centrala 
vilket gör åtgärdslösningen till en samhällsfråga. Fetma och övervikt blir någonting samhället 
gemensamt ska åtgärda. Dessa typer av åtgärdsdiskurser skulle alltså kunna sägas ha konstruerat 
övervikt och fetma som ett samhällsproblem enligt Losekes definition. Detta eftersom de uppfyller alla 
fyra kriterier och förespråkar samhälleliga åtgärder. 

Det tredje mest vanliga svarsalternativet som innefattar åtgärder från individen själv 
uppfyller också Losekes första tre kriterier. Övervikt och fetma anses nämligen enligt dessa texter 
utgöra någonting negativt och moraliskt fel samtidigt som dessa texter likt de andra utgår ifrån att 
problemet innefattar ett signifikant antal människor som ökar. Övervikt och fetma anses också vara 
möjligt att åtgärda i dessa artiklar. Det är på Losekes sista och fjärde kriterium som dessa 
åtgärdsalternativ inte riktigt kan sägas passa in. Det fjärde kriteriet förutsätter nämligen ett 
samhälleligt ansvar som innefattar åtgärder inom samhällets ”ramar”. De åtgärdslösningar som nämner 
individen som ansvarig för ”egen” lösning på problemet kan därför inte sägas uppfylla Losekes 
kriterium för ett samhällsproblem. I synnerhet inte då de flesta av de artiklar som angivit individuella 
åtgärder också har angivit denna åtgärd som den enda. Några sekundära åtgärdslösningar har alltså 
oftast inte angivits. Att själv ta ansvar för vad man stoppar i sig, för hur mycket man motionerar och 
för vad man köper för varor utan att kunna få någon hjälp från samhället via landsting, skola, kommun 
eller regering är alltså det ”rätta” åtgärdsalternativet för relativt många artikelförfattare. Relativt 
många artikelförfattare förmedlar på så sätt inte en bild av övervikt och fetma som en 
samhällsangelägenhet via definitionen av ett samhällsproblem.  

Det fjärde mest vanliga alternativet på åtgärder har att göra med livsmedelsindustrin. 
Livsmedelsindustrin anses kunna bidra med åtgärder för att kunna minska antalet övervikta och feta. 
Dessa artiklar skulle likt de andra också kunna kvalificera som ett samhällsproblem enligt Losekes 
första tre kriterierna eftersom de definierar övervikt och fetma som något negativt, utgår ifrån att det 
gäller ett signifikant antal människor och att det kan åtgärdas samtidigt som det finns en vilja att 
åtgärda problematiken. Om åtgärderna går inom ”samhällets ramar” kan dock verka osäkert vid en 
första ansyn. Ofta nämns nämligen åtgärder inom livsmedelsindustrin som en lösning och eftersom 
livsmedelsindustrin är skild från staten och utgörs av privata livsmedelsföretag ingår de inte under 
”samhällets ramar” utifrån den definitionen som denna studie förespråkar. Dessa industrier anses 
emellertid av artiklarna vara i behov av reglering och styrning utifrån staten och samhället för att 
kunna fungera. Utifrån en sådan åtgärdsbild är ju samhället inräknad. Få alternativ har förespråkat 
livsmedelsindustrin som ”ensam” ansvarig för åtgärderna utan reglering från samhället.  
Samhället förutsätts alltså ofta ta ansvar för att så att säga ”styra upp” livsmedelsindustrin. På detta 
sätt har de artiklar som argumenterat för livsmedelsindustrin som åtgärdslösning ofta innefattat ett 
samhälleligt agerande. Därför kan de också sägas ha konstruerat övervikt och fetma som ett 
samhällsproblem. 
  
6.8 Samhällsproblemsspelet 
Tidningarnas artikelförfattare kan här enligt Loseke liknas via ”claim-makers” åsiktshävdare som 
ingår i ett spel om huruvida definitionen av samhällsproblemet ska få utrymme. Varje diskursriktning 
inom övervikt och fetma förmedlas ut till tidningskonsumenterna via dessa påståenden och appellerar 
till olika moraliska sidor hos publiken. På så sätt är samhällsproblemsspelet igång. Den definitionen 
som vinner sympati och övertygelse hos åskådarna ”audience” och som bidrar till hur och att de tycker 
problemet ska åtgärdas vinner. Det handlar alltså om vilken ”etikett” folk sätter på en burk vars 
innehåll är övervikten och fetman i samhället. Väljer folket att sätta fast etiketten som det står 
samhällsproblem på eller väljer de att sätta fast en annan etikett på burken, individproblem kanske? 
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Enligt en socialkonstruktivistisk grund är detta olika eftersom alla har sina verkligheter och 
konstruerar egna moraliska värderingar av vad som utgör ett problem och vilken typ av problem det 
isåfall utgör. Som det har visat sig i denna studie finns det också flertalet olika åsiktsriktningar på 
vilket problem övervikt och fetma utgör i samhället. Olika faktorer och perspektiv har gestaltats av 
olika artikelförfattare. Olika orsaker, ansvarsbilder och åtgärdslösningar har kunnat urskiljas. Ur 
bilderna och diskurserna som gestaltas kring orsak, ansvar och åtgärd har olika problematikbilder 
konstruerats. De flesta har konstruerat övervikt och fetma som ett samhällsproblem men relativt 
många har konstruerat det som ett problem för individen. Utifrån ett dialektiskt förhållningssätt skulle 
kunna sägas att dessa åsikter som framträder i media dels konstituerar uppfattningar bland 
tidningskonsumenterna men också har konstituerats av tidigare existerande uppfattningar i samhället. 
På så sätt går åsikterna runt som i en cirkel och kan göra anspråk på att mer eller mindre uttala sig om 
vilka diskurser som existerar i samhället i sin helhet. 
 Hur har då just dessa åsikter fått fäste? Det är här artikelförfattarna som ”claim-makers” 
spelar en stor roll. Som ovan nämnts förekommer de i media som i ett slags samhällsproblemspel där 
syftet är att övertyga massan om att ett problem är ett samhällsproblem och därmed en 
samhällsangelägenhet. Utifrån artiklarna kan konstateras att det finns flertalet av dessa ”claim-makers” 
som vill konstruera och förmedla en bild av övervikt och fetma som ett samhällsproblem. Frågan är 
om de har vunnit spelet och lyckats övertala folkmassan om att gemensamma och samhälleliga 
åtgärder måste göras? Det finns ju som nämnts en annan riktning av ”claim-makers” också som vill 
konstruera övervikt och fetma som en annan typ av problem, ett problem för individen där inga 
gemensamma åtgärder anses nödvändiga.  
 
6.9 Sammanfattning  
Övervikt och fetma har i artiklarna till stor del visat sig vara konstruerat som ett samhällsproblem efter 
en genomgång av Losekes definitionsmodell. En annan del, inte fullt lika stor men ändå viktig har inte 
konstruerat övervikt och fetma som ett samhällsproblem utifrån samma definitionsmodell. De artiklar 
som konstruerat övervikt och fetma som ett samhällsproblem passade in under samtliga av Losekes 
fyra kriterier och förespråkade samhälleliga åtgärder. Dessa artikelförfattare kunde liknas vid ”claim-
makers” i ett samhällsproblemsspel ute efter att övertyga folkmassan. 

Ett fåtal artiklar nämnde ordet samhällsproblem i texterna. Dessa artiklar argumenterade ofta 
för att övervikt och fetma också var en angelägenhet för samhället. Någon artikel nämnde 
samhällsproblem i förhållande till en ekonomisk kostnad för samhället och vissa artiklar ville peka på 
en klassaspekt i frågan för att förtydliga det samhälleliga ansvaret 

Efter Losekes fyra kriterier konstaterades att alla artiklar utom två ansåg att övervikt och 
fetma var någonting negativt och moraliskt ”fel”. Alla artiklar utgick även ifrån att antalet överviktiga 
och feta var signifikant och att åtgärder var möjliga. Vilka typer av åtgärder som ansågs lämpliga 
fanns det dock olika åsikter om som ovan nämnts. De mest framträdande åtgärdslösningarna var de 
som omfattade skolan, ett gemensamt ansvar mellan flera aktörer, individuella åtgärder och åtgärder 
från livsmedelsindustrin. Åtgärder, vilka kan delas upp i att omfatta ”samhälleliga” åtgärder eller de 
åtgärder som individen själv ska göra. Om samhällsproblemsspelet är vunnet var den slutgiltiga frågan 
vilket kan vara intressant att spekulera i. Detta särskilt då dessa ”samhälleliga” diskurser har 
konkurrens från annat håll. 
 
6.10 Texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken 
 
Texten 
Något som var vanligt förekommande i citaten som angivits under första forskningsfrågan var att 
författarna ofta uttryckte sig starkt i sina åsikter och med en säkerhet på att det de argumenterade för 
var det enda sanna. På så sätt kan sägas att modaliteten i nästan alla citat var påtaglig. Förvånansvärt 
många hade ambitionen att argumentera för en idé i kontrast till en annan som det drogs paralleller till. 
Exempel på sådana citat var de som argumenterade för individens egen kapacitet att åtgärda 
övervikten där det ansåg ligga en ”fara” i att förlita sig på att staten ska hjälpa eller de som tvärtemot 
argumenterade för att vi måste sluta tänka på överviktiga individer som ”slappa i karaktären”. Båda 
citaten utgår från att tidigare tankesätt är destruktiva och vill istället argumentera för deras åsikter.  
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En viss intertextualitet är därför påtaglig i texterna där man ofta hänvisar till tidigare texter eller 
”röster” både i fall av instämmande och ifall av motargumenterande.  

En annan synlig aspekt i texterna är den där en viss cynism påträffas. Denna cyniskhet riktas 
mot såväl överviktiga individer som tidigare nämnts anses ”slappa i karaktären” och som måste börja 
ta ansvar för sin egen vikt. En annan cynism riktas mot livsmedelsindustrin som indirekt beskrivs som 
oärlig, manipulativ och enbart ekonomiinriktad. De beskrivs exempelvis gömma sig bakom 
”buskarna” i tron på att komma undan från att ta det ansvaret många tycker att de har. De beskrivs lura 
allmänheten med felaktig kost samtidigt som de skapar behov som ingen egentligen behöver. 
Allmänheten har även beskrivits som ”lättlurade” i och med att de går på alla livsmedelindustrins knep 
och går omkring och ”småäter jämt”. Det riktas alltså en misstänksamhet både mot individen men 
också mot livsmedelsindustrin som många gånger beskrivs inte riktigt klara av att uppfylla sitt ansvar. 

Flertalet laddade ord är också vanligt förekommande i citaten och texterna. Dessa ord kan till 
exempel vara ”epidemi”, ”massiva” eller ”omedelbara”. Ord som är starkt laddade med betydelse och 
antagligen används i syfte att förstärka någonting. Användandet av dessa ord istället för mer neutrala 
ord kanske kan bidra till att lättare att övertyga tidningskonsumenterna. Något som också författaren 
kanske hade i syfte vid författandet. 
 
Den diskursiva praktiken 
Vad gäller den diskursiva praktiken går det att urskilja vissa riktlinjer i produktions och 
konsumtionsmönster. Till att börja med ska nämnas att nästan hälften av alla författare till texterna är 
på något sätt professionella inom ämnet övervikt och fetma. Det kan vara läkare, professorer inom 
medicin och metabolism, beteendeforskare, näringsfysiologer, nutritionister, politiska debattörer eller 
andra företagare. En stor del är också ”vanliga” journalister. Några av alla skribenter skriver även fler 
än en artikel.  

Ett visst samband går att urskilja mellan profession och åsikt men i det stora hela 
förekommer alla typer av åsikter hos alla typer av skribenter. Läkare och politiska debattörer 
debatterar till exempel ofta för ett gemensamt ansvar och åtgärdsprogram, vissa läkare avviker dock 
från denna mening och argumenterar för ett mer individuellt ansvar. Nutritionister och 
näringsfysiologer argumenterar också relativt ofta för att livsmedelsindustrin ska ta ansvar och stå för 
åtgärderna. Olika företagare och ”vanliga” journalister argumenterar relativt ofta för ett individuellt 
ansvarstagande. 

Att en stor del av alla artikelförfattarna är professionella inom ämnet övervikt och fetma är 
viktigt att ta i beaktelse. Det skulle kunna leda till att medias makt att påverka allmänhetens 
uppfattningar blir ännu starkare. Detta eftersom någon som är utbildad och har erfarenhet inom ett 
ämne tillskrivs mera trovärdighet än någon som inte har det 

Ett visst samband om än mycket litet skulle kunna urskiljas mellan tidningsmärke och 
åsiktsriktning. Detta då Svenska Dagbladet som kan sägas vara en ideologiskt konservativ tidning 
exempelvis har fler artiklar med individuella ställningstaganden om ansvar än de andra tidningarna. På 
samma sätt har även Aftonbladet som kan sägas vara en ideologisk socialdemokratisk tidning fler 
artiklar som argumenterar för ett samhälleligt och gemensamt ställningstagande. På så sätt kan en 
tidnings ideologiska riktning styra vilka åsiktsriktningar som vinner företräde.  
Det är ju chefredaktören som i slutändan bestämmer vad som ska finnas med och vad som ska tas bort. 
Trots detta går det inte att säkerställa några tidningsrelaterade åsiktsriktningar eftersom alla tidningar 
har en relativt bred spridning av åsikter. Det flesta diskursriktningarna kan alltså hittas i de flesta 
tidningar. 

Eftersom ett förhållandevis brett urval av tidningar gjorts kan det antas att artiklarna når ut 
till de flesta som läser tidningar i allmänheten. Läser man inte Svenska Dagbladet så kanske man läser 
Aftonbladet? Även om alla tidningarna läses av allmänheten kanske det dock fortfarande inte är säkert 
att åsiktsjournalistiken läses med samma omfattning som andra artiklar. Detta är det emellertid 
omöjligt att uttala sig om. Studien utgår ifrån att åsiktsjournalistiken läses i samma omfattning som 
andra former av journalistik.  
 
Den sociala praktiken 
Den sociala praktiken utgörs i studien av hälsodebattens alla olika aktörer inom övervikt och fetma 
och de ”fysiska” handlingar, åtgärder eller fakta som omvälver dem.  
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Dessa ”fysiska” handlingar påverkas i sig av olika mediala diskurser, särskilt eftersom professionella 
inom övervikt och fetma är framträdande inom den diskursiva praktiken såväl som i den sociala 
praktiken.  
 De mest framträdande diskurser som har kunnat urskiljas ur det empiriska materialet är de 
som omfattar individen ensam, livsmedelsindustrin, flera aktörer gemensamt eller skolan. Dessa 
diskurser har prioriterats mest och borde därför påverka den sociala praktiken mest. Att individen till 
exempel till stor del anses kunna lösa sina egna viktrelaterade problem i tidningarna kan betyda att ett 
flertal människor i samhället tycker likadant. Om fler människor tycker detta skapas en åsiktsriktning i 
samhället att överviktiga och feta personer inte har rätt till någon utomstående hjälp eftersom att de har 
sig själva att skylla. Detta kan i sig vara begränsande för de överviktiga och feta personerna likväl som 
det begränsar andra åtgärdsalternativ. Diskursen om livsmedelsindustrins betydelse för övervikt och 
fetma kan också antas påverka den sociala praktiken. Stora åsiktsströmmingar kan påverka politiska 
beslut och åtgärder att föra in nya regleringar och lagar för en gynnsammare mat. Livsmedelsindustrin 
kan som egna verksamheter också vara lyhörd för nya allmänna åsikter och behov. Att flera parter 
tycker att det behövs gemensamma åtgärder för att kunna förminska antalet överviktiga och feta kan 
förmodligen även leda till att olika beslutsfattare och politiker försöker se över vilka möjligheter som 
kan göras. Skolan kan till exempel bli en viktig aspekt där förebyggande insatser sätts in. 

Dessa åtgärder som angivits som mest vanliga kan som tidigare nämnts delas in i två 
grupper, samhälleliga, inom samhällets ”ramar” eller baserade på individens egen förmåga. Utifrån en 
sådan uppdelning har en splitrad bild förmedlats av övervikt och fetma som ett samhällsproblem. 
Detta då det finns en liten men betydande del som inte anser att övervikt och fetma är ett 
samhällsproblem. Det existerar ju som ovan beskrivits ingen entydig bild av övervikt och fetma utan 
åtgärdslösningarna skiljer sig åt. De åtgärder som görs i praktiken kan därför också formas till att bli 
splittrade. Vissa aktörer tycker att man ska satsa samhälleligt och stort och andra tycker att inga 
samhälleliga insatser är nödvändiga eftersom övervikt och fetma inte anses vara ett samhällsproblem. 
Det råder alltså delade meningar om vad som ska göras vilket sätter sina spår i praktiken. Situationen 
skulle kunna liknas vid en slags antagonistisk process där de olika diskursriktningarna har i syfte att 
vinna hegemonisk ställning. Än så länge finns ingen entydig ställning. Flera diskurser stävar dock 
efter att vinna debatten så att deras uppfattning utvecklas till att bli dominerande.   
 
6.11 Anknytning till tidigare forskning 
Studiens resultat korrelerar i viss mån med den tidigare forskning som presenterats. Sandberg (2004) 
påpekar exempelvis att en tvetydig bild ifråga om strukturellt kontra individuellt ansvar givits i 
tidningarna. Hon ansåg att fetma gestaltats som en fråga för individen utifrån en skönhetsaspekt och en 
fråga för samhället i samband med en hälsoaspekt. En sådan tvetydighet som bygger på individuellt 
kontra strukturellt ansvarstagande kan urskiljas också i denna studie, dock inte specifikt i samband 
med skönhet eller hälsoproblem. Sandberg menar vidare att åsikterna om det individuella 
ansvarstagandet i frågan fått en undanskymd plats i hennes studie. Något som inte kan sägas stämma 
överens med denna studie, även om de individuella förklaringarna inte utgjort de största.  

Ett resultat utifrån denna studie som dock korrelerar helt med Sandbergs är att skolan anses 
både ha orsakat övervikt och fetma samt bära ansvaret för att åtgärda den. Bilden av övervikt och 
fetma som en sjukdom och en samhällsuppgift tycks även den vara framträdande i de båda studierna. 
Detta genom genetiska/evolutionära orsaksförklaringar likväl som åsikter om att övervikt och fetma 
berör samhället.  

Ett område som inte behandlats i Sandbergs studie men som är desto mer framträdande i 
denna studie är det om livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin spelar en betydande roll i denna 
studien varför det kan tyckas vara konstigt att den inte uppmärksammats märkbart i Sandbergs studie. 
En anledning till detta skulle dock kunna vara att frågan inte blivit aktuell förrän de senaste åren varför 
Sandbergs studie som sträcker sig från 1997-2001 inte omfattas av denna.  
 Miljöbetingade och kostrelaterade faktorer är någonting som både Lawrence (2004) och 
Chang och Christakis (2002), förkunnar som viktiga i sina studier. Båda dessa studier indikerar att 
diskurserna kring övervikt och fetma har gått från att vara fokuserade på individ, medicin och biologi 
till att bli omgivningsbaserade och relaterade till matindustrin. Individen beskrivs på så sätt hållas allt 
mindre personligt ansvarig. Studierna indikerar därför att en signifikant ”vändning” har skett i 
förhållningssätt till övervikt och fetma där livsmedelsindustrin sätts i fokus mer och mer.  
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Eftersom denna studie inte haft som avsikt att jämföra diskurser över tid är det svårt att säga hur de 
”svenska” diskurserna kring övervikt och fetma har kunnat utvecklas på liknande sätt som de 
amerikanska beskrivs ha utvecklats. Jämfört med Sandbergs studie från 1997- 2001 kan det dock 
konstateras att livsmedelsindustrin fått betydligt mera uppmärksamhet i frågan, även i Sverige.  
 Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström och Hans Swärd (2004) skriver om 
hur sociala/samhällsproblem kan konstrueras via media. Via problemformuleringsprivilegiet anses de 
kunna bestämma dagordningen för vilka problem som ska finnas på agendan. Vasterman (2005) 
skriver om  ”media -hype” som ett fenomen inom mediavärlden där vissa typer av problem kan 
förstoras upp både på gott och på ont. Konstruktionen av övervikt och fetma som ett samhällsproblem 
kan sägas vara synliga i studien om än inte uppförstorad enligt ”media-hype” processen. En liten men 
betydande del anser inte att övervikt och fetma är ett samhällsproblem varför inget entydigt 
problemformuleringsprivilegium existerar.  

Den problembild av muslimska kvinnor som förmedlas av media kan enligt Ylva Brune 
(2000) påverka gruppens liv och vardag. Detta skulle även kunna vara applicerbart för överviktiga och 
feta i samhället. Hur problemkonstruktionen av övervikt och fetma görs har därmed inte bara betydelse 
för vilka direkta åtgärder som görs utan också för hur gruppen möts eller begränsas av omgivningen. 
Då övervikt och fetma konstruerats som ett samhällsproblem eller ett problem för individen kan dessa 
olika förhållningssätt alltså påverka inställningarna till gruppen. En problemkonstruktion där individen 
sätts ansvarig skulle exempelvis kunna verka för en ”hårdare” och mer oförlåtlig miljö än om 
problemkonstruktionen omfattar ”lösningar” utanför individen eller vice versa? 
  Utifrån Jeffery Sobal och Donna Maurers (1999) antologi har olika institutioner i samhället 
hjälpt till att skapa övervikt och fetma som ett samhällsproblem. Idealet sägs vara det ”smala” varför 
ett gemensamt massbehov kring att uppnå detta ideal existerar i samhället. Detta behov har då 
utnyttjats av den kommersiella världen i ekonomiskt syfte så till vida att det finns pengar att tjäna på 
att definiera övervikt och fetma som någonting som behöver åtgärdas. På så sätt anses den 
kommersiella världen vinna på att definiera övervikt och fetma som ett samhällsproblem. Detta är en 
intressant infallsvinkel till studien om konstruktionen av ett samhällsproblem eftersom den inte 
framkommit i det empiriska materialet innan. Livsmedelsindustrin har skiljts ut som ansvarig part och 
också som ”oärlig” och ”pengatörstande”, dock inte som en institution som har att vinna på att 
definiera övervikt och fetma som ett samhällsproblem. Det kan finnas en sanning i det som Sobal 
förkunnar. En definition av övervikt och fetma som ett samhällsproblem borde emellertid också kunna 
ha sina icke kostnadseffektiva sidor för livsmedelsindustrin. Detta eftersom definitionen kan innefatta 
statlig reglering uppifrån. 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Slutsatser 
De diskurser som framkommit i de tre olika begreppen orsak, ansvar och åtgärd har visat sig skifta 
något. De diskurser som har kunnat urskiljas som mest framträdande är dock i det stora hela de som 
inbegriper individen ensam, livsmedelsindustrin, flera aktörer gemensamt eller skolan. Övervikt och 
fetma har vidare enligt Losekes definitionsmodell  till stor del konstruerats som ett samhällsproblem i 
artiklarna. En liten men betydande del har dock inte konstruerat övervikt och fetma som ett 
samhällsproblem genom att de inte anser åtgärdandet av frågan som en angelägenhet för samhället.  

Dessa sammanlagda, mest framträdande diskurser kring övervikt och fetma har förmodligen 
gjort starkt intryck på den sociala praktiken och indirekt på de handlingar som utförs i frågan. Media 
förmedlar dock ingen entydig bild utan flera åsiktsriktningar kan urskiljas vilket kan ge ett splittrat 
budskap till tidningskonsumenterna och den sociala praktiken. Detta exempelvis genom att vissa 
artiklar förmedlar ett budskap om att individen är ansvarig och att övervikt och fetma inte är ett 
samhällsproblem medan andra menar att flera aktörer gemensamt ska hjälpa till att förebygga vad de 
kallar ett samhällsproblem.  Den sociala praktiken kan därför antas bli splittrad i fråga om 
åtgärdslösningar. På viket sätt den sociala praktiken kan antas bli splittrad är det dock svårt att uttala 
sig om.  
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Det intressanta för studien har istället varit att uppmärksamma hur media som diskursiv praktik 
redovisar vissa diskurser inom övervikt och fetma som mest betydelsefulla och att det är just dessa 
diskurser som kan ha betydelse för vad som sedan görs i praktiken. På så sätt kan en liten text få en 
stor betydelse i det långa loppet. 

 
7.2 Studiens svårigheter 
Genom studiens gång har vissa svårigheter kunna urskiljas som därför ska nämnas för att få en så 
komplett bild av studien som möjligt. Till en början har begreppen övervikt och fetma använts 
tillsammans vilket har sin grund i att det empiriska och forskningsmaterialet inte gjort någon skillnad. 
Att bara använda sig av det ena begreppet skulle följaktligen betyda att det skulle bli svårt att hitta 
material eftersom de flesta artiklar och studier omfattar båda begreppen. Att slå ihop begreppen som 
”samma” kan dock vara problematiskt eftersom ett BMI på 25 kan skilja sig mycket från ett BMI på 
40. En kvinna eller en man med ett BMI på 25 har därför kanske helt andra behov av åtgärder än vad 
en kvinna eller man med ett BMI på 40 har. Dessutom är hälsoriskerna betydligt mera omfattande i det 
senare fallet. Studien fokuserar dock inte på hälsorisker eller skillnader i vikt mellan övervikt och 
fetma utan andra aspekter varför en exakt skiljelinje mellan de båda begreppen inte ter sig lika viktig. 

Andra använda begrepp som ska omnämnas är sociala problem och samhällsproblem. Som 
nämnts tidigare i studien finns flera olika definitioner av vad som ska innefattas i dessa olika begrepp. 
En allmän socialkonstruktivistisk och en objektivistisk definition har nämnts av begreppet 
samhällsproblem varvid studien använt sig av en socialkonstruktivistisk definition, nämligen Losekes. 
Åtgärderna har i definitionen grovt delats in i samhälleliga och individuella vilka hänför till åtgärder 
som innefattar allt inom samhällets ”ramar” och de som innefattar individen enbart. Ted Goldberg 
(2000) har dock andra definitioner på samhällsproblem och sociala problem än de som studien 
omfattar. Individuella åtgärder är för honom också de som exempelvis socialtjänsten kan utföra för en 
enskild individ. Studiens definition av individuella åtgärder innefattar som sagt enbart individen utan 
någon av samhällets olika institutioner. Det är därför viktigt att veta hur definitionerna gjorts i just 
denna studie för att kunna tolka studien på rätt sätt. 
 Begreppen orsak, ansvar och åtgärd har använts för att kunna få en bred uppfattning om 
vilka diskurser som existerar i diskussionen kring övervikt och fetma. Inget av begreppen har ansetts 
klara sig på egen hand utan det har varit angeläget att ta med alla tre. Det ska emellertid nämnas att 
dessa tre olika begrepp ligger nära varandra betydelsemässigt. Begreppen orsak och ansvar för 
uppkomst kan till exempel tyckas vara nära besläktade likväl som ansvar för åtgärd och åtgärd. 
Begreppen orsak, ansvar och åtgärd är dock skilda ord med olika betydelse, varför det ansetts viktigt 
att ha med alla tre.  

Sambandet mellan de olika begreppen orsak, ansvar och åtgärd är någonting som inte heller 
analyserats i så stor omfattning men som kanske kunde vara intressant. Det hade exempelvis varit 
intressant att veta vilka orsaksbilder som leder till vilka åtgärdsbilder. Studien har dock prioriterat att 
istället analysera varje begrepp för sig, samt att urskilja de mest framträdande diskurserna ur varje 
begrepp. Vidare har analyserandet av konstruktionen av ett samhällsproblem prioriterats. 
 En annan viktig aspekt som har verkat begränsande för studien är att kategoriseringen av 
diskurser till varje begrepp varit svår. Eftersom det empiriska materialet består av redan skrivna texter 
och inte kan formas efter studiens intresseområde på samma sätt som exempelvis en intervju eller en 
enkätstudie har det ibland varit svårt att dra skiljelinjer mellan olika svarsalternativ. Gränserna mellan 
vad som utgör den ena eller den andra kategorin har ibland varit svårt att urskilja. Vad som till 
exempel ska ingå i ansvar eller åtgärd har stundtals upplevts svårt att ta ställning till likväl som vad 
som ska ingå i gemensamt ansvar eller skolans ansvar.   
 Redovisningen av antalet har vidare gjorts i delar för att läsaren ska få en grov uppfattning 
om antalet. Anledningen till att procent inte används är för att det förmedlar en i sammanhanget för 
exakt bild över antal på ett sätt som inte är rättvisande för studien. Studiens indelningar i antal är inte 
exakta varför en exakt angivelse därför inte blir lämplig att använda. Det bör också nämnas att 
redovisningen av de olika kategorierna gjorts efter största förekomst överlag och inte utefter vilka 
alternativ som artikelförfattarna angivit som viktigast. På så sätt går kategorierna eller 
svarsalternativen in i varandra och en författare kan ha angivit flera olika svar.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har fokuserat på medias diskurser om övervikt och fetma. I och med den 
tredimensionella modellen har sedan diskurserna relaterats till den sociala praktiken och det har 
spekulerats i hur media kunnat påverka praktiska handlingar eller åtgärder i det långa loppet. Det 
skulle emellertid kunna vara intressant att genom en grundlig undersökning söka reda på vilka 
handlingar eller åtgärder som i praktiken görs i samhället för att förhindra övervikten och fetman. En 
sådan undersökning skulle då exempelvis kunna göras i en utvald kommun. Resultatet skulle kunna 
spegla vilka inställningar som existerar bland beslutsfattare i frågan och om man tycker övervikt och 
fetma är en fråga för samhället eller individen eller någon annan part.  
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