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The title is a quote from a blog entry written by the Swedish journalist Linus 
Fremin. For many years Fremin suffered from bulimia and he claims that men for a 
long time have been excluded from medias coverage of eating disorders.  
We wanted to try this thesis and decided to do a quantitative study of articles 
published in two Swedish newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter, regarding 
eating disorders during the period 20101129-20121129. We studied 199 articles and 
counted the occurrence of men and women in the texts.  
Our study showed that women were represented in a majority of the articles, 
whereas the men were clearly much more absent. In most of the articles eating 
disorders were described as a female issue and men were rarely included. It’s 
difficult to say how the ideal division of men and women in media’s coverage of 
eating disorders should look like. Perhaps the ideal to strive for is not “fifty-fifty”, 
since more women than men today are diagnosed with an eating disorder. But it is 
important to know that this exclusion of men in media’s coverage of eating disorders 
contributes to the public opinion that eating disorders is an non-issue among men.  
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1. Inledning 
 
”De senaste veckorna har Dagens Nyheter haft en väldigt 
intressant artikelserie om ätstörningar. Där har de tagit upp allt 
från hur det är att bli gravid när man har ätstörningar till hur 
modebranschen hanterar smalhetshetsen. 
 
Men i de sex uppslag som har publicerats har det varit något 
som har saknats fullständigt: killars och mäns erfarenheter av 
ätstörningar. 
 
Det är så det alltid är. I de allra flesta fall då media tar upp 
ätstörningar exkluderar man killars och mäns erfarenheter. Det 
är som att vi inte ens existerar. 
 
Det är som om killar och män inte kan få och ha ätstörningar. 
Under mina år med bulimi var det påtagligt hur ensam jag var, 
och den ensamheten gjordes så mycket större av att jag inte en 
enda gång läste eller såg något om en kille med ätstörningar. 
 
Och om det är något som göder en ätstörning så är det tystnad 
och ensamhet.” 

 
 

Ovanstående text är hämtad från journalisten Linus Fremins blogg (20100331). Han är kille, 

har lidit av bulimi och känner sig exkluderad från mediernas rapportering om ätstörningar. 

Fremins text fick oss att bli nyfikna. Hur ser det egentligen ut i den svenska dagspressen när 

det kommer till ätstörningar? Försummas män i den utsträckning som Fremin menar?  

I dag beräknas omkring 100 000 svenskar lida av någon form av ätstörning 

(www.atstorning.se). Även om det finns forskning som visar att ätstörningar också 

förekommer hos män lever bilden av ”den typiska anorektikern som en ung kvinna” kvar i 

mångt och mycket i dagens samhälle (Eriksson & Carlsson 2001).  

Vi tror att medierna till stor del göder bilden av ätstörningar som en kvinnlig sjukdom. Vår 

gissning är att majoriteten av de artiklar som tar upp olika ätstörningar såsom anorexi och 

bulimi främst använder sig av kvinnor som talande exempel. Denna exkludering skulle kunna 

vara en bidragande orsak till att det finns en tabustämpel när det gäller att diskutera 

ätstörningsproblematiken hos män. Det blir helt enkelt en ond spiral där man kan ställa sig 

frågan: Skriver inte tidningar om ätstörningar hos män för att fenomenet inte finns – eller 

vågar männen inte diskutera sina känslor på grund av att det inte finns med på mediernas 

dagordning?   
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1.1 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att få en överblick över hur ofta män förekommer i Aftonbladet och 

Dagens Nyheters rapportering om ätstörningar. Genom att undersöka dessa två tidningar får 

vi också en möjlighet att studera om det skiljer sig åt gällande i vilken omfattning män 

förekommer i en kvällstidning respektive en morgontidning när artiklarna handlar om 

ätstörningsproblematiken.  

Vår studies vetenskapliga förankring går att hitta inom genusforskningen och mer konkret i 

hur genus framställs i medierna. Sverige är i dag ett av de mest jämställda länderna i världen 

(www.hdrstats.undp.org), men samtidigt finns det fortfarande bestämda uppfattningar om vad 

som är manligt och kvinnligt. Uppfattningar som medierna hjälper till att upprätthålla genom 

att använda sig av olika könsstereotyper i sina beskrivningar av verkligheten (Johansson 

2000).  

I vår undersökning tittar vi närmare på rapporteringen om ätstörningar för att se om det är så 

att kvinnor framställs som de typiska patienterna som drabbas av detta problem. Denna 

undersökning skulle kunna utgöra en grund för framtida studier om hur rapporteringen i sin 

tur faktiskt påverkar allmänheten och medieanvändarna.    

Som vi diskuterade i inledningen finns det all anledning att tro att männen länge har blivit 

exkluderade till viss del när medierna skriver om ätstörningar. Vi anser att den här studien är 

av vikt eftersom en sådan exkludering skulle kunna medföra att killar och män eventuellt inte 

inser att de är sjuka eftersom de kanske tror att ätstörningar främst drabbar tjejer. Dessutom 

kan vänner och familj undgå att se symptom om personen inte ryms inom ramarna för vem 

som vanligtvis drabbas av ätstörningar (O’Hara & C. Smith 2007). 

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
 
1.2.1 Problemformulering 

I vilken omfattning förekommer män i Aftonbladet och Dagens Nyheters artiklar om 

ätstörningar 2010-2012? 
 
1.2.2 Frågeställningar 

1. Hur många av artiklarna behandlar ätstörningsproblematiken hos män? 

2. Vilken roll har de män som förekommer i artiklarna om ätstörningar? 

3. Hur skiljer sig rapporteringen om ätstörningar hos män i Aftonbladet från 

rapporteringen i Dagens Nyheter? 
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1.3 Nyckelord 
För att kunna hitta relevanta artiklar till vår undersökning valde vi ut fyra nyckelord som 

sedan användes i artikelsökningen på presstext. Till att börja med var det självklart att 

inkludera ätstörning som ett av nyckelorden, då detta begrepp är centralt i vår uppsats. 

Därefter tillkom anorexi och bulimi som är de två mest kända ätstörningarna (Clinton & 

Norring 2002). Vi valde även att inkludera ett mindre känt begrepp, nämligen ortorexi, en 

störning som kretsar mycket kring träning och tvångstankar om att vara nyttig. Vi tyckte det 

kunde vara intressant att inkludera detta mer okända begrepp som ett av våra nyckelord för att 

se om vi kunde hitta fler män i artiklar som avhandlade ortorexi.  

En utförligare beskrivning av nyckelorden återfinns i kapitel 2, bakgrund.    
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Morgon- och kvällspress  
Inom storstadspressen görs traditionellt en uppdelning mellan morgon- och kvällspress. Till 

storstädernas morgontidningar räknas de högfrekventa dagstidningarna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Alla är sjudagarsutgivna, prenumererade och morgonutgivna 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2009). Till den här gruppen räknas bland annat tidningarna 

Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. 

Benämningen kvällspress härstammar från 1950- och 1960-talen då tidningarna kom ut sent 

på eftermiddagarna. Men det är inte utgivningstiden som karaktäriserar Sveriges fyra största 

kvällstidningar, Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten och GT, utan det faktum att de är 

lösnummerförsålda och har ett annat slags innehåll än morgontidningarna. Utmärkande för 

kvällspressen är bland annat att de satsar på sensationer.  

Sensationsjournalistik ingick inte i det ursprungliga redaktionskonceptet, snarare var 

avsaknaden av sensationer något som länge skilde Expressen och Aftonbladet från många 

lösnummertidningar i Europa. Men för Aftonbladet medförde den mjukare journalistiken och 

det ökade underhållningsinslaget som introducerades på 1930-talet en stigande upplaga. 

Därmed lades grunden för den typen av innehåll som präglar tidningen i dag. Även om de 

allra flesta dagstidningar har en sajt på nätet i dag, så är det kvällstidningarna som lyckats bäst 

med att nå publiken. Det gäller särskilt Aftonbladet som var först med att publicera sig på 

nätet, redan 1994 (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009).  

 

2.2 Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter grundades 1864 och den första papperstidningen utkom den 23 december 

samma år. Tidningen har i dag cirka 400 medarbetare varav hälften arbetar på redaktionen och 

resterande arbetar på någon av tidningens övriga avdelningar som till exempel marknad och 

försäljning, annons samt ekonomi. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen. Chefredaktör 

och ansvarig utgivare är Gunilla Herlitz. 97 procent av Dagens Nyheter är en prenumererad 

upplaga och 3 procent är lösnummer (www.dn.se). DN:s upplaga 2011 var 285 700 stycken 

och vecka 10 2012 hade dn.se 1 577 106 unika besökare (www.dagspress.se).  
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2.3 Aftonbladet 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Jan 

Helin. Aftonbladets redaktion i Stockholm är bemannad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om 

året. Tidningen går att köpa, förutom i Sverige, i flera storstäder samt på turistorter utomlands 

(www.aftonbladet.se). Aftonbladets upplaga 2011 var 271 700 stycken och vecka 10 2012 

hade aftonbladet.se 5 916 552 unika besökare (www.dagspress.se). 

 

2.4 Nyckelorden 
 
2.4.1 Ätstörningar 
Ätstörningar är inget nytt fenomen. Redan 1686 behandlade läkaren Richard Morton en 

kvinna som var helt utmärglad, utan mens och matlust, men som hade en ovanlig studieflit 

(Eriksson & Carlsson 2001).  

Norring och Clinton (2002) skriver att termen ätstörning sällan definieras vilket har lett till att 

det inte finns någon allmän vedertagen definition. Frågan om vad som ska räknas som en 

ätstörning blir därför ganska komplicerad. Eriksson och Carlsson (2001) menar att det handlar 

om störningar över en längre tid som på ett avgörande sätt påverkar vikt- och viktutveckling, 

som innebär en stark rädsla av fobisk karaktär att gå upp i vikt, som inbegriper en grav 

störning i kroppsuppfattning och kroppsidentitet och som varaktigt stör en rad normala 

livsfunktioner.  

De två mest kända ätstörningarna är anorexia och bulimi. Men en stor del (mellan 30-60 

procent) av de som söker hjälp för ätstörning passar inte in i någon av de två diagnostiska 

kategorierna. För dessa patienter har man skapat en diagnostisk restkategori, kallad 

Ätstörning utan närmare specifikation, ätstörning UNS (Clinton & Norring 2002). Till den 

kategorin hör till exempel patienter som uppfyller alla kriterier för bulimia nervosa men som 

hetsäter och kräks mindre frekvent än i genomsnitt två gånger per vecka.  

Även män får ätstörningar. En grov uppskattning säger att män utgör cirka 10 procent av dem 

som drabbas av ätstörningar, men bland de allra yngsta patienterna, som debuterar innan 13-

14 års ålder, kan omkring 25 procent av fallen utgöras av pojkar. När det gäller 

könsfördelningen av patienter diagnostiserade med bulimia nervosa kan män utgöra en så stor 

andel som en tredjedel av patienterna (Clinton & Norring 2002).   
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2.4.2 Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa betyder ordagrant ”nervös aptitlöshet” (Norring & Clinton 2002). Norring 

och Clinton (2002) menar att den beteckningen egentligen är olämplig då den stora 

majoriteten av patienter som lider av anorexia är långt ifrån aptitlösa. Istället bekämpar de, 

mer eller mindre framgångsrikt, sin hunger och sina impulser att äta.    

Kännetecknande symptom för en person som lider av anorexia är bland annat intensiv rädsla 

för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller hon är underviktig, störd 

kroppsupplevelse avseende vikt eller form samt förnekelse av allvaret i den låga kroppsvikten 

(Norring & Clinton 2002).  

 

2.4.3 Bulimia nervosa 

Bulimia nervosa betyder ordgrant ”nervös omättlighet” och finns med avsikt på innebörden 

hetsätning eller konsumtion av stora mängder mat beskrivet ända sedan antiken (Norring & 

Clinton 2002). Det var dock först på 1970-talet som det kom systematiska kliniska 

beskrivningar av ätstörningen och 1979 beskrev samt namngav Gerald Russel symtomet som 

bulimia nervosa (Norring & Clinton 2002). Han noterade tre kärnsymptom för sjukdomen: 1. 

Kraftiga impulser att äta mycket stora mängder mat, 2. Undvikande av viktuppgång genom 

självframkallad kräkning och/eller användning av laxermedel och 3. En morbid rädsla för att 

gå upp i vikt.  

Mycket talar för att bulimi i dag är den vanligast förekommande typen av ätstörning (Eriksson 

& Carlsson 2001).  

 

2.4.4 Orthorexia nervosa 

Ortorexi är en ny och relativt okänd typ av ätstörning som har anslutit sig till gruppen på 

senare tid. Därför finns det inte mycket forskning att hitta om störningen. Stephan Rössner 

(2004), professor vid Överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, skrev en 

debattartikel i Läkartidningen med titeln Orthorexia nervosa – en ny sjukdom? Där beskrev 

han sjukdomens symptom som ett tvångsmässigt krav på korrekt ätbeteende, där strävan efter 

att leva ett hälsosamt liv både sett till kost och träning, har gått till överdrift. Patienter som 

lider av störningen blir oroliga av att över huvud taget tänka på att äta någonting som skulle 

kunna rubriceras som onyttigt.  

Ortorexi är i dag inte en medicinskt vedertagen diagnos och Rössner diskuterar i sin artikel 

om termen ortorexi är lämplig över huvud taget.  



 

  11 (62) 
 

 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Eating Disorders in Men: Underdiagnosed, Undertreated, and Misunderstood  
I en artikel med titeln ”Eating Disorders in Men: Underdiagnosed, Undertreated, and 

Misunderstood” publicerad i den amerikanska tidskriften Eating disorders: The Journal of 

Treatment & Prevention skriver Eric Strother, Raymond Lemberg, Stevie Chariese Stanford 

och Dayton Turberville (2012) om ätstörningar hos män. Syftet med artikeln är att 

problematisera fenomenet genom att hänvisa till undersökningar i ämnet, uppmärksamma den 

dramatiska ökningen av ätstörningar, identifiera problem som är specifika för män samt 

lämna förslag på framtida forskning. 

Författarna inleder sin text med att konstatera att män som lider av ätstörningar och har 

problem med sin kroppsbild har ett enormt stigma att övervinna. Som resultat av detta har 

män ofta blivit märkbart försummade, både vad gäller diagnos och behandling (Strother, 

Lemberg, C. Stanford & Turberville 2012). Aktuell forskning pekar dock på att både 

utbredningen och förekomsten av ätstörningar hos män ökar genom att fler män antingen 

söker hjälp eller diagnostiseras i behandling (Strother, Lemberg, C. Stanford & Turberville 

2012).  

I dagens samhälle förväntas det av män att de döljer sina svagheter, som exempelvis 

depression och skam som ofta kopplas ihop med stigmat femininitet (Strother, Lemberg, C. 

Stanford & Turberville 2012). Lägg där till att det finns en allmän uppfattning i samhället att 

män inte ska fokusera på hur de ser ut, hur ska de då kunna avslöja att de har problem med sin 

vikt- eller självbild? (Strother, Lemberg, C. Stanford & Turberville 2012).  

Många män inser inte att de har en ätstörning vilket är ett resultat av att denna typ av 

sjukdomar oftast har beskrivits som en kvinnlig åkomma. Problematiken med överdriven 

träning, ortorexi, blir ofta förbisedd eftersom den störningen kan resultera i ett utåt sett 

hälsosamt utseende, till skillnad från anorexia och bulimi där träning inte fungerar som ett 

kompenserande beteende (Strother, Lemberg, C. Stanford & Turberville 2012).      

En man som tar risken och visar sig sårbar genom att berätta om sina problem med mat eller 

kroppsbild kan bidra till att andra män känner sig tryggare med att avslöja sina egna problem 

gällande detsamma, vilket i sin tur kan skingra tankarna om att ätstörningar är en kvinnlig 

sjukdom (Strother, Lemberg, C. Stanford & Turberville 2012).  

Avslutningsvis poängterar Eric Strother, Raymond Lemberg, Stevie Chariese Stanford och 

Dayton Turberville att till dess att mer intresse och uppmärksamhet ägnas åt manliga 
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ätstörningar kommer män fortsätta att vara underdiagnostiserade, underbehandlade och 

missuppfattade (2012).  

Artikeln är viktig för oss när vi skriver vår uppsats då den stödjer flera av våra antaganden om 

hur problematiken med män och ätstörningar tar sin form i dagens samhälle. Här får vi 

bekräftat att män faktiskt blir försummade av vården när det kommer till behandling av 

ätstörningar. Då ligger det inte långt borta att dra paralleller till att samma försummelse kan 

förekomma i medierna. 

 

2.5.2 Cultural Expectations of Muscularity in Men: The Evolution of Playgirl 

Centerfolds 
I en amerikansk studie från 1999 undersökte Richard A. Leit, Harrison G. Pope, Jr. och James 

J. Gray om det kulturella idealet av manskroppen hade ändrats under de senaste 25 åren. 

Genom att analysera bilder på manliga modeller hämtade från 115 mittuppslag i tidningen 

Playgirl kunde de visa att modellerna hade blivit alltmer ”kompakta” och muskulösa över tid.  

Inspiration till studien hade forskarna hämtat från en undersökning gjord av Garner, 

Garfinkel, Schwartz och Thompson (1980). Där undersöktes hypotesen om att samhället har 

gått mot ett allt smalare kvinnoideal genom åren. Denna hypotes styrktes genom en analys av 

bilder på modeller i Playboys mittuppslag samt skönhetsdrottningar från 1959-1978, som 

visade att kvinnornas kroppar blivit allt smalare under den 20 år långa perioden.  

De två undersökningarna visar att medierna är med och bidrar till de kroppsideal vi har i 

dagens samhälle, där kvinnorna ska vara allt smalare, medan männen förväntas kunna visa 

upp ett sexpack. Denna slutsats kan vara intressant att ha i åtanke när vi gör vår analys. Tar 

tidningarna upp något om det ökade kravet på mannen att vara muskulös? Anser sig dagens 

tidningar ha något socialt ansvar för de ideal de hjälper till att nära? Ses dagens kroppsideal 

ens som ett problem? 

 

2.5.3 The Media's Representation of the Ideal Male Body: A Cause for Muscle 

Dysmorphia? 
Vi kan alltså konstatera att dagens samhälle går mot ett alltmer muskulöst mansideal och att 

medierna är en bidragande faktor till detta. Men hur påverkas männen själva av detta ideal 

och de bilder som medierna sänder ut? Richard A. Leit, Harrison G. Pope, Jr. och James J. 

Gray (2001) lät undersöka detta genom att en grupp collegemän fick titta på reklamer som 

visade muskulösa män samtidigt som en kontrollgrupp tittade på neutral reklam. Omedelbart 
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efteråt fick alla deltagare göra ett test som undersökte deras kroppsuppfattning. Hos de 

studenter som hade utsatts för de muskulösa bilderna återfanns en märkbart större skillnad 

mellan hur de upplevde sin egen muskelmassa och den muskelstyrka de helst skulle vilja 

inneha.  

Vi tror att det i dagens samhälle är betydligt vanligare att prata om hur kvinnor påverkas av de 

ideal som återfinns i samhället. Men denna undersökning visar att män precis som kvinnor 

påverkas av de bilder som sänds ut i medierna och det är därför viktigt att inkludera männen i 

diskussioner om ideal och de ätstörningar de kan leda till.   

 

2.5.4 Real men don't diet: An analysis of contemporary newspaper representation of 

men, food and health 
Real men don't diet: An analysis of contemporary newspaper representation of men, food and 

health är en studie gjord av Brendan Gough 2006. I sin kvalitativa undersökning tittade han 

närmare på 44 artiklar hämtade ur brittisk dagspress.  

Redan innan Gough började med undersökningen hade han en hypotes om att de flesta artiklar 

i samband med män, hälsa och dieter på ett eller annat sätt skulle avhandla allvarliga 

sjukdomar. 

Till stor del får han rätt. De flesta artiklar som berör män, hälsa och ätvanor är, precis som 

Gough (2006) gissade, på ett eller annat sätt kopplade till allvarliga sjukdomar såsom till 

exempel cancer och hjärtproblem. I de artiklarna har själva dieten en förebyggande funktion 

eller så är den ett sätt att bli friskare. Matrelaterade aktiviteter, såsom inköp och tillagning 

vanligtvis är presenterade ur ett kvinnligt perspektiv.  

Gough (2006) kommer även fram till att männen tilltalas på ett annorlunda sätt i texterna 

jämfört med kvinnorna. I artiklarna om män och dieter och i de texter som vänder sig direkt 

till männen som mottagare, framställs männen som naiva och vilseledda. De är i behov av 

professionell expertis och då ofta från kvinnor som inte sällan framställs som experter i ämnet 

hälsa (Gough 2006).  

Goughs undersökning är relevant till vår studie av flera anledningar. Framför allt kommer 

genusperspektivet in i sammanhanget. Uppenbarligen, om man ska se på Goughs slutsatser, så 

konstruerar medierna bilden av att mannen förhåller sig till mat och hälsa på ett annat sätt än 

kvinnan. Och om den allmänna uppfattningen är att män inte sysslar med något så kvinnligt 

som att banta, då fortsätter det förmodligen också att vara tabu för en man att ha en ätstörning. 
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2.5.5 Presentation of eating disorders in the news media: What are the implications 

for patient diagnosis and treatment? 
Aktuell forskning visar att ätstörningar såsom anorexi och bulimi kan bero på genetiska 

faktorer till en mycket större del än vad man tidigare trott (O’Hara & C. Smith 2007).  

Dock har inte allmänheten samma bild av ätstörningar. 

Surveyundersökningar visar att majoriteten av allmänheten ser ätstörningar som ett resultat av 

bantning, medieinflytande, utseendefixering och ideal samt familjeförhållanden. Med andra 

ord ser många till exempel sjukdomen anorexia som en följd av extrem bantning och 

utseendefixering och att patienterna i princip ”har sig själva att skylla” (O’Hara & C. Smith 

2007). Förutom det här verkar det som om allmänheten håller fast vid flera andra åsikter 

gällande ätstörningar (O’Hara & C. Smith 2007). Allmänheten tror bland annat att det främst 

är unga kvinnor som drabbas. Det stämmer inte. Killar och män representerar cirka tio procent 

av samtliga fall och även äldre personer kan drabbas av ätstörningar. Den allmänna diskursen 

utesluter även etniska minoriteter och allmänheten tror att det framför allt är vita som drabbas 

av ätstörningar (O’Hara & C. Smith 2007). 

Vidare menar författarna att medierna har en viktig roll i sammanhanget (O’Hara & C. Smith 

2007). Då nyhetsmediernas främsta uppgift är att neutralt rapportera händelser, överförs 

samtidigt kulturella normer och förväntningar i konstruktionen av nyheter. Medierna är en 

viktig mekanism genom vilken människor söker sin främsta förståelse för fenomen i vardagen 

och i samhället och därför är det viktigt att rätt bild av verkligheten sänds ut (O’Hara & C. 

Smith 2007). 

Undersökningen visar även att majoriteten artiklar om ätstörningar kan kategoriseras inom 

avdelningen ”nöje” och många av artiklarna lyfter där fram den vita, unga, inte sällan kända 

kvinnan. De ”hårda” nyheterna och artiklarna om ätstörningar visade sig vara få men även de 

förstärkte stereotypen som råder i dag.  

I sina slutsatser kommer Sarah K. O’Hara och Katherine Clegg Smith (2007) fram till att 

medierna i dagsläget förstärker allmänhetens nuvarande bild av den typiska anorektikern och 

bulimikern.  

Förslagsvis menar författarna att en förändring bör ske och de föreslår bland annat kampanjer 

och utbildning till journalister, vilket skulle göra att de får en mer sann bild av sjukdomarna 

och hur läget ser ut i dag. Detta skulle i sin tur leda till att journalisterna kan förmedla en mer 

sannenlig bild till publiken. 
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Sarah K. O’Hara och Katherine Clegg Smiths studie är viktig ur flera synvinklar och relevant 

till vår studie. Framför allt förstärker den vår hypotes om hur det ser ut i medierna i dag, att 

den typiska personen med ätstörning är en kvinna.  
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3. Teori 
3.1 Den journalistiska yrkesrollen och det demokratiska uppdraget 
Journalister arbetar med att producera nyheter. Nyheterna är en produktion både av den 

individuella journalisten samt av redaktionen (Becker & Vlad 2008).  

Som en del av den journalistiska yrkesrollen ingår relationen mellan journalisten och resten 

av samhället. Den enskilda journalisten är bärare av en samhällelig roll och har att möta 

förväntningar från resten av samhället gällande vad journalistiken står för eller borde stå för. 

Dagens svenska mediesystem har ursprung i traditioner som bygger på att medierna är 

fristående och spelar en viktig roll i demokratin. Mediernas uppgifter är att fungera som 

informationskanaler, vara forum för debatt samt granska makthavare i samhället (Nygren 

2008).  

Det är journalisterna som ska producera den journalistik som samhället förväntar sig. Dessa 

förväntningar blir därmed också en del av journalisternas yrkesroll, en del av 

samhällskontraktet som journalisternas dagliga arbete bygger på. I journalistikens 

samhällskontrakt ingår den frihet och de rättigheter som medierna och journalisterna har 

tillkämpat sig och som uttrycks i Tryckfrihetsförordningen och offentlighetslagstiftningen. I 

andra vågskålen ligger skyldigheterna, publikens och samhällets förväntningar på 

journalistikens berättelser om samhället och om vår samtid (Nygren 2008). ”Denna syn på 

journalistiken blir en normativ grund för den journalistiska yrkesrollen i samhället – inte hur 

det är, utan hur det borde vara. Det är en annan sak i vilken utsträckning den redaktionella 

verkligheten gör denna journalistiska yrkesroll möjlig” (Nygren 2008).  

 

En konstruerad bild av verkligheten 

Det finns en föråldrad uppfattning om att medierna ska fungera som en spegel av 

verkligheten. I dag vet man att det är många faktorer som påverkar journalistikens innehåll 

och därför ses nyheterna snarare som en konstruerad bild av verkligheten (Becker & Vlad 

2008).  

Det finns både externa och interna faktorer. Samhället påverkar exempelvis mediernas 

innehåll genom mediepolitiken, det vill säga att staten finansierar en public servicesektor och 

presstöd till vissa dagstidningar. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen påverkar också 

medieinnehållet. Den digitala revolutionen och nätverkssamhällets framväxt förändrade 

förutsättningarna för medierna radikalt både för produktionen av innehållet och för 

medieanvändningen (Nygren 2008). Annonsörer och publik bidrar också till en påverkan. De 
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flesta journalister hävdar att integriteten är viktig och att de inte skulle låta sig påverkas av 

dessa, men ändå är annonsörerna och publiken några av de starkaste faktorerna bakom 

medieinnehållet (Nygren 2008).  

Det finns även interna faktorer inom mediesystemet som påverkar innehållet. Dels är det 

branschen som helhet. Det frivilliga regelverket kring vad som är etiskt lämpligt spelar en stor 

roll för organisationerna i branschen. De avtal som finns mellan Journalistförbundet och 

arbetsgivarna påverkar arbetsvillkor och upphovsrätter (Nygren 2008).  

Dessutom påverkas medieinnehållet av vem som äger företaget. Etermedierna inom public 

service har inga direkta vinstkrav på det sätt som kommersiella medier har. Företagens interna 

organisation och den ekonomiska situationen spelar därför en stor roll.  

Rutiner och normer på redaktionerna hör också till de interna faktorerna inom mediesystemet. 

Dessa påverkar det dagliga arbetet. Det finns tydliga rutiner och arbetsindelningar samtidigt 

som det finns osynliga normer och rutiner som ”sitter i väggarna” på ett omedvetet plan 

(Nygren 2008).  

 

Stor press på journalisterna 

Slutligen handlar det om den enskilda journalisten i sig. Hen har egna erfarenheter och 

värderingar, ett socialt ursprung och utbildning som påverkar arbetsrutinerna (Nygren 2008).   

I dag lutar allt fler medieföretag åt det kommersiella hållet och då har vinstfrågan kommit att 

bli den viktigaste frågan för många.  

Samtidigt har Internet ändrat journalistikens förutsättningar drastiskt (Phillips 2010). Vem 

som helst kan i dag ta del av nyheterna var som helst och när som helst, ofta helt gratis. 

Papperstidningarna står därför inför en stor ekonomisk utmaning, allt fler medieföretag skär 

ner på personal (Phillips, Couldry & Freedman 2010).  

Internet har även bidragit till ett helt nytt informationsflöde. Frågan är: Hjälper det här 

journalisten att enklare få tag på nya källor, eller är det samma källor som används, fast i en 

nyare förpackning? (Phillips 2010). Med Internet har det blivit en markant förändring i sättet 

att arbeta, det är i dag mycket enklare att få tag på personer. Men med mindre resurser, såsom 

ekonomi, personal och tid, får journalisterna allt mer press på sig. Det är stressigare att arbeta. 

Nyhetscheferna kräver, i och med publicering på tidningarnas webbsidor, snabba 

textproduktioner och det påverkar såväl texterna som läsarna. Det blir i dag svårare för 

journalisterna att göra grundlig research samt att kolla upp källorna ordentligt (Phillips 2010). 

Ju större press det är på journalisterna, desto vanligare är det att de använder sig av artiklar 

från andra tidningar (Phillips 2010).  
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Medieanvändarna, läsarna, tittarna och publiken är på många sätt utlämnade åt mediernas 

framställningar eller representationer av världen när de bildar sig medvetna och omedvetna 

uppfattningar om dem själva och om världen de lever i (Gripsrud 2008). Eftersom ”världen” 

är ett mycket mångfasetterat fenomen, är det viktigt att även medierna är mångfasetterade i 

alla avseenden. Det utvidgar publikens självständighet och det kritiska tänkandet, och det 

skapar möjligheter att handla och samtala med andra medmänniskor. Mediernas redaktionella 

frihet är av stor betydelse om de ska kunna fullgöra sina samhällsuppgifter. Men de 

ekonomiska krav och de pressade villkor som medierna lever under begränsar 

handlingsfriheten på ett avgörande sätt (Gripsrud 2008). 

  

3.2 Genus och identitetsskapandet  
Våra föreställningar styr vad vi kallar manligt respektive kvinnligt. Ett annat ord för denna 

kulturellt skapade bild av manligt och kvinnligt är genus. Genus är det man lär sig och formas 

till genom uppfostran, uppväxt och, inte minst, genom inverkan från medierna (Carlsson & 

Koppfeldt 2008).  

Bortsett från de biologiska förutsättningarna föds alla människor utan könsidentitet. 

Skapandet av denna identitet är en process som startar från vår första dag i livet. Det kan till 

exempel innebära särbehandling av pojkar och flickor vid val av namn, klädsel och leksaker. 

Pojkar får verktygslådor och tekniska prylar, medan flickor förväntas leka med dockor och 

låtsassmink. 

Den unge mannen lär sig tidigt om kroppslig disciplinering och att detta är en del av 

utvecklingen mot att bli vuxen. Sport, militär träning och fysiskt arbete är inslag i den 

manliga uppfostran. Den här disciplineringen utgör ett hot mot det psykiska välbefinnandet 

menar Johansson (2000). Att inte ”förlora kontrollen” är viktigt för många män men i själva 

verket kan det leda till just det, en förlust av kontroll. Det är inte ovanligt att manligt beteende 

slår över i olika former av beroendetillstånd, såsom alkoholism, bodybuilding och 

arbetsnarkomani, som är sammankopplade med förnekandet av känslor (Johansson 2000). 

 

Oskrivna regler 

Vårt samhälle är i dag uppbyggt av olika traditioner, normer och moralkoder som vi alla, 

medierna inkluderade, följer. Dessa regler finns oftast inte nedtecknande, men människor kan 

ändå bli chockade om någon i deras omgivning bryter mot någon av dessa oskrivna regler. 

Denna överträdelse blir extra tydlig när det kommer till kön. Om en kille skulle välja att 
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komma till skolan med eyeliner och läppstift kan det resultera i starka reaktioner från 

omgivningen, och överträdelsen av de sociala konventionerna straffas genom mobbning 

(Gauntlett 2010).  

Man kan fråga sig varför det är så viktigt för människor att följa dessa normer? Spelar det 

egentligen någon roll om andra överaskas av våra handlingar? Gauntlett (2010) nämner 

Anthony Giddens och hans teori om att människor hyser en tilltro till en sammanhängande 

vardag. En tilltro som utvecklas tidigt i livet och som upprätthålls via vår interaktion med 

andra. Det är på grund av denna tro som vissa människor blir så skakade när andra utmanar 

det rådande konsensus gällande hur det förväntas att män och kvinnor ska uppträda.  

Giddens hävdar att vi i dag inte lever i post-modernismen, utan istället i det senmoderna 

samhället. Detta innebär inte att vi har lämnat modernismen, utan snarare att det har 

utvecklats till senmodernism. Det senmoderna samhället kännetecknas av att vi inte föds med 

en fast fixerad identitet. Vi är fria att själva bestämma över våra val och vår identitet är öppen 

för förändring och anpassning. 

Medierna innehåller i dag så många framställningar av hur män och kvinnor bör vara att det är 

högst troligt att de uppfattningarna påverkar oss i vårt skapande av en egen identitet. 

Samtidigt är det osannolikt att medierna skulle ha en direkt och entydig effekt på sin publik. 

Det är inte så enkelt som att människor bara kopierar eller lånar sina identiteter från medierna 

(Gauntlett 2010).  

 

Manliga och kvinnliga stereotyper 

När man talar om manliga och kvinnliga roller är det värt att nämna Judith Butler. Hennes 

radikala ifrågasättande av kön och genus har haft en stor genomslagskraft för dessa frågor och 

för feminismen (Johansson 2000).  Butler menar att könsroller produceras och reproduceras 

enligt en heterosexuell norm, som hon kallade den heterosexuella matrisen. Butler (2006) 

refererar även till könsrollen som någonting vi ”gör” istället för någonting vi är.   

När man närmar sig frågor om manligt och kvinnligt stöter man på olika stereotyper. 

Massmedierna sänder ut bilden av att män ska vara tuffa och hårda, medan kvinnorna ska inta 

en mer klassisk passiv roll. Deckare, actionfilmer och romantiska komedier är till exempel 

fulla av krigsmaskiner och muskelmän (Johansson 2000).  

Ett relativt nytt forskningsfält som faller inom ramen för genusforskningen är 

mansforskningen. Detta fält etablerades på 1990-talet och fokuserar främst på att studera 

manlighetens dolda sidor. Det kan innebära aspekter som förknippas med det feminina och 

som därmed anses vara omanliga.  
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När man diskuterar manlighet är det nästan omöjligt att inte diskutera makt i någon form 

(Johansson 2000). Begreppet ”manlig hegemoni” är därför vanligt förekommande inom 

mansforskningen, det vill säga att män i allmänhet har mer makt än kvinnor. Dock finns det i 

dag mycket som tyder på att hegemonin blir allt mer försvagad och ifrågasatt. Vi talar allt mer 

om ett jämställt samhälle. Men trots att det sker förändringar i både samhället och i 

vardagslivet vad gäller jämställdhetsfrågan går det ändå att utskilja ett visst traditionellt tänk 

vad gäller manlighet. Det gör att det finns starka tabun som bildar en gräns för vad som är 

manligt och kvinnligt. De män som går över denna gräns ses inte sällan som homosexuella 

eller feminina (Johansson 2000). 

  

3.3 Tystnadsspiralen 
”Till och med när folk ser att någonting är uppenbart fel väljer de att vara tysta - om den 

allmänna opinionen talar emot deras egen åsikt” (Noelle-Neumann 1993). 

Noelle-Neumann (1993) beskriver själva processen som utgör tystnadsspiralen på följande 

sätt: Observationer som gjorts i en kontext sprids till en annan och uppmuntrar människor att 

antingen proklamera sina åsikter eller att svälja dem och hålla tyst ända tills, i en 

spiralliknande process, den ena åsikten dominerar den publika arenan medan den andra 

försvinner från allmänhetens medvetande eftersom dess anhängare blivit stumma. 

När man diskuterar teorin om tystnadsspiralen är rädslan för isolering ett begrepp värt att 

nämna. Noelle-Neumann (1993) menar att det verkar vara just denna rädsla som sätter 

tystnadsspiralen i rörelse. Att vara en del av flocken är ett relativt lyckligt tillstånd att befinna 

sig i. Kan du inte öppet dela den åsikt som verkar vara den allmänt vedertagna, då kan du 

alltid välja att vara tyst och på så sätt undvika att uteslutas ur gemenskapen.  

 

Tystnadsspiralen i massmedierna 

Hur appliceras då teorin om tystnadsspiralen på massmedierna? Till att börja med kan vi 

konstatera att denna institution, ofta kallad tredje statsmakten, besitter en viktig maktposition i 

samhället. Kommunikationen från medierna till allmänheten är enkelriktad, indirekt och 

offentlig och skiljer sig på det sättet trefaldigt från den mest naturliga formen av mänsklig 

kommunikation: samtalet. Detta bidrar till att en känsla av hjälplöshet gentemot 

massmedierna infinner sig hos individer (Noelle-Neumann 1993).  
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Den här maktlösheten kan uttrycka sig på två sätt. Det första sker när en person försöker att 

fånga allmänhetens uppmärksamhet och medierna väljer, i sina urvalsprocesser, att inte ge 

den personen någon uppmärksamhet.  

Den andra aspekten av maktlöshet inträffar när medierna fungerar som skampålar genom att 

dra allmänhetens uppmärksamhet till en person som har överlämnats i deras våld i rollen som 

en syndabock som ska exploateras. Syndabocken har ingen möjlighet att försvara sig, har 

ingen chans att skydda sig mot mediernas anklagelser (Noelle-Neumann 1993).  

Relationen massmedier och publiken emellan har på något sätt kommit att liknas vid ett privat 

samtal mellan två personer, där den ena säger någonting och den andra blir stärkt i sin 

övertygelse eller omvänd. I verkligheten är massmediernas effekter på samhället mycket mer 

komplexa än så och skiljer sig märkbart från modellen av det individuella samtalet (Noelle-

Neumann 1993).  

Det är också värt att nämna att medier påverkar individens uppfattning om vad som kan sägas 

och göras utan risk för att bli utestängd från gemenskapen (Noelle-Neumann 1993). 

När ett tabubelagt beteende får medial uppmärksamhet utan att svartmålas bidrar det till att 

allmänheten kan uttrycka sig i positiva termer om beteendet utan att riskera att bli utfryst 

(Noelle-Neumann 1993). Att uppmärksamma ett beteende som bryter mot normen utan att 

starkt förkasta det gör beteendet mer accepterat. Alla kan se att ett intresse inte längre innebär 

en risk för isolering (Noelle-Neumann 1993). Och här i ligger en del av mediernas ansvar att 

uppmärksamma ätstörningar hos män.  

 

3.4 Agenda Setting  
Till en början kan vi konstatera att ju mer uppmärksamhet ett ämne får i medierna, desto 

viktigare är det för allmänheten (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008). Detta 

konstaterande utgör grunden för teorin om agenda setting. En teori som är både bred och djup, 

som har blivit en av de viktigaste masskommunikationsteorierna och som på ett eller annat 

sätt försöker svara på frågan: vem eller vilka är det egentligen som sätter mediernas 

dagordning? 

Tidningar, magasin, radio och tv har ett begränsat utrymme som ska fyllas med olika ämnen 

och frågor. Genom att dagligen konstruera tidningen eller inslagen väljer redaktörerna och 

nyhetscheferna ut vilka ämnen som är viktigast för publiken att fokusera på. De väljer helt 

enkelt ut vad det är vi får se. Den här förmågan, att föra över de viktigaste ämnena till 

allmänhetens dagordning, kallas agenda setting (McCombs 2004). Det är viktigt att vara 
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medveten om att agenda setting inte är resultatet av någon ”djävulsk plan” utarbetad av 

journalisterna för att kunna kontrollera allmänhetens psyke. Dagordningen blir en oavsiktlig 

biprodukt i strävan efter att hitta ämnen att fokusera på (Coleman, McCombs, Shaw & 

Weaver 2008).  

 

Teorins utveckling 

Teorin om agenda setting tog sin början på 1920-talet då Walter Lippman förde en diskurs om 

på vilket sätt medierna påverkar bilderna i våra huvuden (McCombs 2004). Det var dock först 

1968 som teorin utvecklades på allvar i och med att den amerikanska forskaren Maxwell 

McCombs genomförde undersökningar om dagordningsfunktionen under tre på varandra 

följande presidentval i USA. Där uppmärksammades att det fanns en näst intill perfekt 

korrelation (samband) mellan de valfrågor som fanns med på mediernas dagordning och de 

valfrågor som allmänheten diskuterade. Detta väckte en intressant frågeställning: Är det 

medierna som sätter dagordningen för allmänheten, eller är det allmänheten som sätter 

dagordningen för medierna? (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008).  

Agenda setting är ett globalt fenomen som återfinns över hela världen på både nationell och 

lokal nivå. Det krävs dock att landet har ett någorlunda fritt och öppet politik- och 

medieklimat. I länder där medierna kontrolleras av staten återfinns därför inte agenda setting 

(Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008).  

Det finns flera nivåer av agenda setting. Den första nivån utgörs av den grundläggande idén 

att de ämnen som medierna väljer att ta upp, automatiskt blir de ämnen som allmänheten 

anser är viktiga. På den här nivån ligger fokus på hur mycket uppmärksamhet ett visst ämne 

får av medierna. Den andra nivån av agenda setting behandlar istället på vilket sätt medierna 

diskuterar de ämnen de väljer att ta upp. Här ligger fokus på vilka attribut medierna använder 

sig av för att beskriva ämnen, människor eller händelser samt vilken ton som används i 

rapporteringen. Den generella effekten på allmänheten blir densamma oavsett nivå. Den ton 

och de attribut som medierna använder sig av vid sin beskrivning av ett ämne, är de toner och 

attribut som främst kommer att återfinnas hos allmänheten (Coleman, McCombs, Shaw & 

Weaver 2008). Denna uppdelning av teorin i två nivåer kan även kopplas till Lippman och 

hans fras ”Bilderna i våra huvuden” (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008). Den första 

nivån kan därmed sägas avhandla vad bilderna handlar om, medan den andra nivån 

bokstavligen handlar om bilderna.  
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Framing och priming 

Ett centralt begrepp som är värt att nämna i diskussionen om agenda setting är framing. 

Framing innebär det sätt på vilket händelser och frågor organiseras och görs förståeliga av 

medierna (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008). Att använda sig av framing för att 

förklara ett ämne innebär att skribenten väljer ut några aspekter av en uppfattad verklighet och 

gör dem mer framträdande för att på så sätt exempelvis promota en speciell definition av ett 

problem. En diskussion har blossat upp bland forskare gällande huruvida teorierna om agenda 

setting och framing skiljer sig åt eller inte. Vissa menar att de två teorierna skiljer sig åt, 

medan andra hävdar att de inte gör det (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008).  

Det finns ytterligare ett begrepp som bör nämnas i diskussionen, nämligen priming. Priming 

har av kognitiva psykologer beskrivits som metoden att göra vissa ämnen och frågor mer 

framstående. På så sätt blir det lättare att påverka den allmänna opinionen. Alliansen mellan 

agenda setting och priming har stärkt teorin om dess effekter genom att ge en bättre förståelse 

för hur massmedierna inte bara talar om för oss vad vi ska tänka på, utan också vad vi ska 

tycka (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008).  

Det är också värt att nämna orienteringsbehovet hos allmänheten. Orientering kan definieras 

med två begrepp, relevans och osäkerhet. Med relevans menas när ett ämne är av personlig 

eller social vikt. Osäkerhet uppstår när allmänheten känner att de inte har all information de 

behöver om ett ämne. Ju mer allmänheten uppfattar ett ämne som viktigt och att de samtidigt 

inte kan tillräckligt mycket om det, desto mer uppmärksamhet ägnar de artiklarna om just det 

ämnet. Det motsatta inträffar när ett ämne känns irrelevant samt att allmänheten inte upplever 

ett starkt behov av mer information. Då är behovet av orientering lågt och effekterna av 

mediernas dagordningsfunktion är vanligtvis låga (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 

2008). 

 

Egna erfarenheter viktiga 

Men allmänheten är på inget sätt slavar under mediernas dagordning och de är inte heller 

allmänhetens ända källa till information om aktuella ämnen. Egna erfarenheter samt samtal 

med andra människor är två andra viktiga källor. När människor har en direkt och personlig 

erfarenhet av ett ämne kan det ämnet sägas vara påträngande för dem och de behöver då 

vanligtvis inte få mer information av medierna. Ämnen som inte upplevs som påträngande, 

som allmänheten har för lite eller ingen erfarenhet av är de ämnen som med största 

sannolikhet blir viktiga för människor om de ligger högt upp på mediernas dagordning 

(Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008).  
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Till sist bör också begreppet tidsförskjutning nämnas. Kortfattat innebär tidsförskjutning hur 

lång tid en fråga behöver täckas av medierna innan allmänheten uppfattar den som viktig. 

Forskning har visat att olika frågor kräver olika lång tid och det kan sträcka sig från en månad 

upp till nio och en halv månader. Det är dock inte säkert att längre täckningstid alltid är bättre 

när det gäller hur lång tid det tar för mediernas dagordning att påverka allmänhetens 

dagordning (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008).  

Internets ökade popularitet öppnar upp för nya möjligheter vad gäller undersökningar om 

agenda setting. Hittills är det inte mycket som är känt om vilka effekter hemsidor, bloggar och 

sociala nätverk har på vad som till sist hamnar på allmänhetens dagordning. Detta, 

tillsammans med ett expanderande medielandskap, bäddar för en rad nya upptäckter angående 

vilken påverkan mediernas dagordning kan komma att ha i cyberrymden (Coleman, 

McCombs, Shaw & Weaver 2008).  

 

3.5 Tillämpning 
Vi anser att teorierna ovan kompletterar varandra och därmed utgör en god grund för vår 

analysdel och slutdiskussion i den här uppsatsen.  

Att ha förståelse för hur nyheter blir till och varför, hur mediernas dagordning påverkar 

allmänhetens dagordning, hur exkluderingen av ett visst ämne skapar tabun i sociala 

sammanhang samt hur genusidentiteter skapas och förstärks i medierna – utgör ett bra 

hjälpmedel och verktyg för att kunna analysera vårt resultat. 
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4. Metod  
 
4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Vi använde oss av en kvantitativ innehållsanalys när vi analyserade 199 artiklar från Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. En sådan innehållsanalys syftar alltid till att lyfta sig upp från det 

enskilda, med sikte på det generella (Ekström & Larsson 2011). Man arbetar med variabler 

som fungerar som standardiserade frågor att ställa till innehållet. Ambitionen är att kunna 

uttala sig om ett större material – oavsett om man har valt att arbeta med ett totalurval eller 

om man har gjort ett urval med syftet att kunna generalisera resultatet till en större population 

(Ekström & Larsson 2011).  

Den största fördelen med metoden är dess effektivitet och ansatsen kräver att 

forskningsfrågorna översätts till variabler, med vilka man kan kvantifiera (mäta) relevanta 

egenskaper i innehållet (Ekström & Larsson 2011). Resultaten av analysen blir därmed i 

termer av förekomst (frekvens) eller omfång (volym). Det vill säga hur ofta någonting 

förekommer i ett visst innehåll eller hur stor andel av innehållet som kan karakteriseras av en 

viss egenskap (Ekström & Larsson 2011).  

En kvantitativ innehållsanalys var därmed relevant för oss eftersom vi bland annat ville veta 

hur många av artiklarna om ätstörningar som har män som huvudaktörer. Ofta är det idealt att 

använda sig av metodtriangulering, där olika metodologiska angreppsvinklar kompletterar 

varandra. På så sätt kan man fördjupa den generella bilden med exempelvis unika fallstudier 

(Ekström & Larsson 2011). Dock kunde inte vi, på grund av tidsbrist, använda oss av mer än 

en metod.  

 
4.2 Undersökningens genomförande 
 
4.2.1 Materialurval 

Vårt empiriska urval hämtade vi från Presstext. Presstext är ett av Nordens största pressarkiv, 

med artiklar från 43 olika tidningar och tidskrifter samt en databas som uppdateras dagligen 

(www.presstext.se).  

Vi gjorde en sökning på följande sökord: ätstörning* or anorexi* or bulimi* or ortorexi* och 

avgränsade sökningen till artiklar skrivna av Aftonbladet och Dagens Nyheter under perioden 

20101129 till och med 20121129. Det gav oss ett sökresultat på 199 artiklar. Samtliga artiklar 

inkluderades i urvalet. 
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4.2.2 Konstruktion av kodschema och kategorier 

”En kvantitativ innehållsanalys står och faller med hur frågeställningarna är 

operationaliserade till mätbara variabler” (Ekström & Larsson 2010). Vi utarbetade ett 

kodschema (se bilaga 1) för att, från vårt empiriska material, kunna utvinna svaren på våra 

frågeställningar.  

Följande variabler ingick i kodschemat: Tidning, publiceringsår, avdelning, artikelns storlek, 

typ av artikel, förekommer nyckelordet ätstörning, förekommer nyckelordet anorexi, 

förekommer nyckelordet bulimi, förekommer nyckelordet ortorexi, skribentens kön, är 

nyckelordet/orden huvudtema i artikeln, diskuteras problematiken med ätstörning, 

kroppsuppfattning, vikt, utseendefixering och/eller ideal i artikeln, finns huvudaktör, 

huvudaktörens relation till ätstörningar, hur uttalar sig huvudaktören om ätstörningar, är 

huvudaktören sedan tidigare känd för allmänheten, finns män med som representanter för 

nyckelordet, finns kvinnor med som representanter för nyckelordet, förekommer expert, hur 

uttalar sig experten om ätstörningar, förekommer anhörig till huvudaktör, huvudaktörens 

ålder samt främsta orsak till ätstörning.  

 

4.3 Definition av specifika variabler och variabelvärden 
Nedan har vi valt att kommentera några av de variabler och variabelvärden som vi 

inkluderade i kodschemat. En komplett förklaring samt definition av samtliga variabler och 

variabelvärden finns i kodboken (se bilaga 1).  

 

4.3.1 Avdelning  

Avdelning avser var i tidningen som artikeln har publicerats. Det här var intressant eftersom 

det då gick att se var artiklarna om ätstörningar främst publicerats i de två tidningarna. På 

presstext kunde vi endast se var artiklarna från Dagens Nyheter var publicerade. Därför fick vi 

använda oss av Aftonbladets sökmotor på deras hemsida för att hitta respektive artikels 

avdelning.  

Ledare, Debatt, Nyheter, Sport samt Kultur är avdelningar som återfinns hos båda 

tidningarna. Nöjesbladet, Wendela och Hälsa tillhör endast Aftonbladet, medan Livsstil hör 

till Dagens Nyheter. I Livsstil ingår de två underkategorierna Hälsa och Insidan. I avdelningen 

Övrigt placerades de artiklar in som vi ansåg tillhörde underavdelningar av mindre relevans. I 

övrigt-avdelningen ingår: Bostad, Familj, Mat, Stockholm, På Stan, Lördag, Söndag, Bloggar, 
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Namn och Nytt, Alla medarbetare samt Sofis Mode. Var det oklart vilken avdelning artikeln 

tillhörde så placerades den i Övrigt. 

Tre variabelvärden ansåg vi att det var viktigt att definiera närmare eftersom de inte är lika 

uppenbara som till exempel Sport. Dessa är Aftonbladets Nöjesbladet och Wendela samt 

Dagens Nyheters Livsstil.  

Nöjesbladet fokuserar på bred nyhetsbevakning av tv och intervjuer med svenska och 

utländska stjärnor. Målgruppen är alla som vill vara uppdaterade och ha koll på nöje 

(www.aftonbladet.se). Wendela är en sajt för kvinnor 28 - 45 år. Här bevakas ämnen såsom 

relationer, jobb och barn. Målgruppen är kvinnor som vill läsa om relationer, karriär etcetera 

(www.aftonbladet.se).  

Dagens Nyheter beskriver själva Livsstil som ett livsstilsmagasin för alla målgrupper och 

människor. Meningen med intervjuerna är att de ska beröra, inspirera och roa. Livsstil 

innehåller även längre reportage om människor och livsöden (www.dn.se).  

 

4.3.2 Typ av artikel 
Variabelvärdena vi använde oss av här är: Ledare, Recension, Krönika, Debattartikel, 

Insändare, Personportträtt/Intervju, Reportage, Nyhetsartikel samt Övrigt. Det kan i analysen 

vara intressant att identifiera typ av artikel eftersom det talar om hur texten är skriven och om 

det handlar om ”mjuka” eller ”hårda” nyheter.  

Ledare, Krönikor och Recensioner kan inte karaktäriseras som nyhetsartiklar eller reportage. 

De skrivs i regel av specialister och hör normalt inte till reporterns arbetsuppgifter (Larsson 

2001). ”En Ledare är den vanligen osignerade artikel i tidningar och tidsskrifter som uttrycker 

publikationens åsikt i en aktuell fråga” (www.ne.se). Ledarmaterialet som vanligtvis består av 

flera artiklar återfinns på en bestämd plats i tidningen, ledarsidan. Här publiceras även 

signerade artiklar av olika slag, som till exempel kolumner, debattartiklar och mer 

kvalificerade insändare. En ledare syftar till att påverka läsarnas kunskaper, åsikter, attityder 

och politiska beteende (www.ne.se).  

En Recension uttrycker journalistens personliga åsikter om musik, film, spel, teater, litteratur 

eller konst. Oftast hittar man recensionerna på kultursidorna.  

En Krönika skrivs ofta mer lättsamt och med en personlig ton, gärna med syftet att roa 

läsarna. Här kan skribenten framföra sina egna åsikter.  

Vill man framföra en åsikt kan man skriva en debattartikel till tidningen. Ofta kallas 

privatpersoners texter för insändare, medan politiker eller företrädare för någon organisation 

eller något företag skriver debattartiklar som ofta publiceras nära ledaren. 
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Ett Personportträtt/intervju skrivs ofta med lite djupare bakgrundskunskaper än man får om 

man bara intervjuar någon. Då kan man behöva göra djupare efterforskningar om personen 

och sammanhanget (www.mediekompass.se). Ett Reportage är en sann berättelse med en 

handling som utspelar sig i bestämd tid, på bestämd plats och med tydliga människor. 

Reportagen bör ge svaren på frågorna om vad, vem, när och var. Nyhetsartiklarna dominerar 

dagstidningarna och handlar om nyheter. Det finns många sorters nyheter, och det som är en 

nyhet i en tidning kan vara ointressant för en annan tidning. Tusen döda i en avlägsen 

jordbävning kan bli en notis i svenska tidningar, men två döda i en lavinolycka i de svenska 

fjällen får stora rubriker. Det som händer nära är intressantare än det som händer långt borta. 

De reportrar som skriver om nyheter behöver inte fundera mycket över artikelns form. Alla 

nyhetsartiklar utformas i stort sett på följande sätt: Det intressantaste först, det minst 

intressanta sist samt ger svar på frågorna om vem, vad, när, var, hur och varför (Larsson 

2001).  

Variabelvärdet Övrigt tog vi med eftersom det ibland kan vara svårt att definiera texttyp.  

 

4.3.3 Är nyckelordet/orden huvudtema i artikeln? 
En stor del av artiklarna i vårt urval inkluderades endast för att de innehöll något av våra 

sökord. Det visade sig vid närmare läsning att vissa artiklar inte direkt handlade om 

ätstörningar. Denna variabel var ett sätt att urskilja dessa artiklar från de som faktiskt handlar 

om ätstörningar.  

 

4.3.4 Diskuteras problematiken med ätstörning, kroppsuppfattning, vikt, 

utseendefixering och/eller ideal i artikeln? 

Vi valde att ha med den här variabeln för att kunna urskilja de artiklar där nyckelorden inte 

utgör huvudtema men ändå tillför något i diskussionen om ätstörningar jämfört med de 

artiklar som inte säger någonting alls om ätstörningar.  

 
4.3.5 Finns huvudaktör? 
Denna variabel var viktig för att kunna räkna hur många av artiklarna som handlade om män 

jämfört med kvinnor. Vi valde att definiera huvudaktörens kön via hens namn. Vi antog till 

exempel att Sofia är en kvinna, medan David är en man. Förekomsten av orden ”han” eller 

”hon” i texten kunde också hjälpa till i avgörandet.  
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4.3.6 Hur uttalar sig huvudaktören om ätstörningar samt Hur uttalar sig experten om 

ätstörningar 
I de här två variablerna undersökte vi hur någon uttalar sig om ätstörningar. Vi tog med 

variabelvärdet Ja, som ett framför allt kvinnligt problem men vi uteslöt ett variabelvärde som 

syftar på ätstörningar som ett framför allt manligt problem. Detta eftersom tidigare forskning 

visade på att ätstörningar är ett problem som främst drabbar kvinnor. Vi drog därför slutsatsen 

att ingen skulle göra ett uttalande om ätstörningar som ett framför allt manligt problem. En 

genomgång av vår empiri stödde detta antagande. För exakt hur vi räknade denna variabel se 

bilaga 1, kodschema. 

 

4.3.7 Främsta orsak till ätstörning 

Vi tyckte att det var intressant att se om det stod något om varför personen fick en ätstörning 

och därmed se om det fanns någon skillnad mellan hur tidningarna skrev om orsaken till 

ätstörningar hos män respektive kvinnor. 

 

4.4 Kodning 
Vi började med att testkoda ett fåtal artiklar för att se om vårt kodschema var korrekt 

utformat. Detta fick vi göra om flera gånger på fler artiklar allt eftersom vi upptäckte brister i 

vårt kodschema och i våra definitioner. Det saknades bland annat variabelvärden och våra 

definitioner behövde förtydligas eftersom vi upptäckte att vi tolkade samma artikel på olika 

sätt. I och med testkodningen lärde vi känna vår empiri och kunde föra en diskussion om vilka 

variabler och variabelvärden som behövdes för att tolkningen av materialet skulle kunna svara 

på våra frågeställningar. Till sist fick vi ett kodschema med 23 variabler. När vi kodade vårt 

fullständiga material delade vi in det så att vi fick hälften var, det vill säga ungefär 100 

artiklar var. Isabella kodade artikel 1-100 och Cecilia 101-199. Vi skrev ut samtliga artiklar 

från Presstext eftersom vi tyckte att det var lättare att ha dem på papper. Vi sammanställde en 

datamatris som vi skrev ut och sedan fyllde vi i uppgifterna för hand.  

 

4.5 Nettourval 
När vi inhämtade vår empiri valde vi att inkludera alla artiklar som kom med i resultatlistan 

på Presstext. Vi gjorde detta för att på så sätt undvika risken att exkludera någon artikel som 

skulle kunna vara av värde för vår analys. Efter att ha kodat alla artiklarna insåg vi att en del 

av dem var irrelevanta för vår undersökning. De hade endast inkluderats i urvalet på grund av 
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att de innehöll ett eller flera av sökorden, men artiklarna förde ingen som helst diskussion 

kring något av orden. Eftersom dessa artiklar skulle kunna ge ett missvisande resultat gällande 

hur stor del av artiklarna som tar upp ätstörningsproblematiken hos män valde vi att utesluta 

dem från vår analys. Vårt nettourval blev därmed till sist 166 artiklar, 76 från Aftonbladet och 

90 från Dagens Nyheter.  
 
4.6 Avgränsningar 
Vi använde oss av ett totalurval eftersom vi ville undvika att utesluta artiklar som eventuellt 

kunde vara av vikt för vår undersökning. För att få ett rimligt antal artiklar i urvalet 

inkluderades endast Aftonbladet och Dagens Nyheter i undersökningen. Vi valde att 

undersöka Aftonbladet och Dagens Nyheter eftersom de är de två största dagstidningarna i 

Sverige sett till antalet upplagor (www.dagspress.se). Det är också intressant att kunna 

jämföra en morgontidning med en kvällstidning.   

Vi var även tvungna att göra en avgränsning i tid och valde att endast undersöka artiklar 

skrivna de senaste två åren (20101129-20121129). En sökning på våra fyra nyckelord inom 

denna tidsavgränsning gav oss ett urval på 199 artiklar, en mängd som vi ansåg vara hanterbar 

inom ramen för en kandidatuppsats. Hade vi haft mer tid hade vi också haft möjlighet att 

inkludera fler artiklar från fler tidningar.  

 

4.7 Metodkritik 
Den kvantitativa innehållsanalysens brister har debatterats mycket under åren (Ekström & 

Larsson 2011). Kritik har bland annat gått ut på att analysen studerar separata delar i 

innehållet och att helhetsperspektivet därmed riskerar att gå förlorat. Kvalitativa forskare 

menar också att metoden brister i förutsättningarna för att tolka och på djupet förstå 

innehållets betydelse (Ekström & Larsson 2011). En annan kritik mot den kvantitativa 

innehållsanalysen är att den begränsar forskningen till att ställa de frågor som man klarar av 

att mäta svaren på, och att därmed viktiga aspekter av innehållet och dess betydelse går 

förlorade (Ekström & Larsson 2011).  

Oavsett hur utförligt man försöker definiera variablerna och variabelvärdena kan ett 

kodschema aldrig bli helt vattentätt. Det finns alltid utrymme för tolkningar och detta är något 

man måste vara medveten om. Något som vi tyckte var svårt med metoden var att tydligt hålla 

isär kvantitativa och kvalitativa studier. Vi ägnade mycket tid åt att försöka utforma variabler 
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som skulle undersöka hur män och kvinnor framställdes i artiklarna om ätstörningar, innan vi 

insåg att det faktiskt skulle innebära en kvalitativ studie.  

Att utforma ett kodschema är inte helt enkelt, det finns inga punkter att följa. All empiri är 

unik och det går inte att veta om du utformat ett bra kodschema eller inte förrän du befinner 

dig i analysen.  
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5. Resultat  
Nedan följer resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys. Vi valde att presentera de variabler 

och variabelvärden som var relevanta för våra frågeställningar i tabeller för att göra det så 

överskådligt som möjligt.  

 
5.1 Förekomst av män respektive kvinnor i diskussionen 
För att kunna besvara vår första frågeställning tyckte vi att det var intressant att börja med att 

titta på vilken diskussion som fördes i helhet om ätstörningar och vilken roll männen hade i 

denna diskussion. Tabell 1 och 2 visar hur män respektive kvinnor på olika sätt förekommer 

som representanter för nyckelordet/orden. Här ser vi en majoritet av kvinnor. I 85 procent av 

artiklarna förekommer inga män över huvud taget som representanter för nyckelordet (se 

tabell 1), medan bara omkring en tredjedel av artiklarna saknar kvinnlig representation (se 

tabell 2). En annan skillnad mellan könen kan man se på förekomsten av variabelvärdet ”som 

omskriven i diskussionen”. Män finns omskrivna i diskussionen i 9 procent av artiklarna, 

medan kvinnorna inkluderas i diskussionen i lite mer än hälften av artiklarna.  

En trend som vi har kunnat urskönja är att det allmänt är vanligare att personen, oavsett om 

det är en man eller kvinna, finns omskriven i diskussionen istället för som ett talande 

exempel. Män förekommer bara som talande exempel för nyckelordet i 5 procent artiklarna, 

medan kvinnor uttalar sig gällande nyckelordet i 14 procent av artiklarna.  

Dagens Nyheter är något bättre på att ha med män som representanter för nyckelorden jämfört 

med Aftonbladet. I 88 procent av Aftonbladets artiklar förekommer inga män som 

representanter för nyckelordet över huvud taget, med motsvarande värde hos Dagens Nyheter 

är 82 procent. Den skillnaden beror till största del på att Dagens Nyheter har män omskrivna i 

diskussionen i 12 procent av artiklarna jämfört med Aftonbladet som endast inkluderar män i 

diskussionen i 5 procent av artiklarna.  

Båda tidningarna har var för sig med kvinnorna i diskussionerna i ungefär hälften av 

artiklarna. Aftonbladet har med kvinnor som talande exempel i 17 procent av artiklarna, 

medan Dagens Nyheter har med kvinnorna som talande exempel i 11 procent av artiklarna. 

Värt att nämna är också att det endast är i var fjärde artikel i Aftonbladet, respektive var tredje 

i Dagens Nyheter, där det inte förekommer någon kvinnlig representant för nyckelordet över 

huvud taget.  
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Tabell 1. Finns män med som representanter för nyckelordet? (procent) 

Män som 

representanter för 

nyckelordet 

Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Som talande 

exempel 

5 5 5 

Som omskriven i 

diskussionen 

5 12 9 

Som talande 

exempel & som 

omskriven i 

diskussionen 

2 1 1 

Nej 88 82 85 

Totalt (N) 76 90 166 

 
Tabell 2. Finns kvinnor med som representanter för nyckelordet? (procent) 

Kvinnor som 

representanter för 

nyckelordet 

Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet & 

Dagens Nyheter 

Som talande 

exempel 

17 11 14 

Som omskriven i 

diskussionen 

55 50 52 

Som talande 

exempel & som 

omskriven i 

diskussionen 

3 6 4 

Nej 25 33 30 

Totalt (N) 76  90 166 

 
 
5.2 Åsikter hos huvudaktör samt expert 
Det var ett endast i ett relativt litet antal av artiklarna, 44 av 166, som det förekom en 

huvudaktör med ätstörningar (se tabell 3). Av dessa hade 16 procent en manlig huvudaktör (se 
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tabell 3). Något jämnare fördelning kunde Dagens Nyheter visa upp, med en manlig 

huvudaktör i var femte artikel, medan förekomsten av en manlig huvudaktör med ätstörning i 

Aftonbladet var 12 procent.  

 
Tabell 3. Huvudaktör med ätstörning (procent) 

 

I 44 av 166 artiklar fanns det uttalade åsikter om ätstörningar av en expert eller en 

huvudaktör. I tabell 4 kartläggs vilka åsikter som var vanligast förekommande. Av samtliga 

44 artiklar var det lika många (45 procent) som uttalade sig om ätstörningar som ett framför 

allt kvinnligt problem som de som ansåg det vara ett generellt samhällsproblem. 10 procent 

var av åsikten att ätstörningar är något som kan drabba både män och kvinnor. Denna 

fördelning står sig ganska bra när man undersöker de två tidningar var för sig, sett till hur 

många som är av åsikten att det framför allt är ett kvinnligt problem. Däremot är andelen av 

uttalanden om ätstörningar som ett samhällsproblem något högre bland artiklarna publicerade 

i Aftonbladet (50 procent) vilket leder till att det är i 6 procent av artiklarna i Aftonbladet som 

åsikten att ätstörningar är något som kan drabba både män och kvinnor framförs. I Dagens 

Nyheter är åsikten att det är något som kan drabba både män och kvinnor dubbelt så vanligt 

förekommande som hos Aftonbladet (12 procent), medan uttalandet som ett samhällsproblem 

är något lägre jämfört med Aftonbladet (42 procent).  

Vi inser att ett N-tal på 44 artiklar egentligen inte är tillräckligt stort för att kunna uttala sig 

med någon större statistisk säkerhet. Men vi anser samtidigt att siffrorna talar sitt klara språk, 

med en tydlig majoritet av kvinnor, något som enligt vår åsikt inte skulle ändrat sig nämnvärt 

om vi hade haft ett större urval. Det låga N-talet beror på att det allmänt förekommer få 

huvudaktörer samt experter i artiklarna om ätstörningar.  

 
 

 

 

 

 

Huvudaktör med 

ätstörning 

Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Man 12 20 16 

Kvinna 88 80 84 

Totalt (N) 24  20 44 
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Tabell 4. Hur uttalar sig huvudaktör/expert om ätstörningar? (procent) 

Uttalande Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet & 

Dagens Nyheter 

1. Som ett 

framförallt kvinnligt 

problem 

44 46 45 

2. Som ett 

samhällsproblem 

50 42 45 

3. Som något som 

kan drabba både 

män och kvinnor 

6 12 10 

Totalt (N) 18 26 44 

 

 

5.3 Manliga respektive kvinnliga roller i artiklarna 
Av samtliga 166 artiklar som diskuterar problematiken med ätstörningar, är det 27 procent 

som är skrivna av manliga skribenter (se tabell 5). Aftonbladet har något fler manliga 

skribenter än Dagens Nyheter, ungefär var tredje artikel är skriven av en man respektive var 

femte hos Dagens Nyheter.  

 
Tabell 5. Skribentens kön (procent) 

Kön Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Man 31 23 27 

Kvinna 66 67 66 

Anges ej 3 10 7 

Totalt (N) 76  90 166 
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I ungefär en tiondel av samtliga artiklar förekommer en expert som uttalar sig om ätstörningar 

(se tabell 6). Två procent av dem är manliga experter och nio procent utgörs av kvinnliga 

experter. I Aftonbladet förekommer marginellt fler manliga experter än i Dagens Nyheter. 
 

Tabell 6. Förekomst av expert (procent) 

Förekomst av expert Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Man 3 1 2 

Kvinna 8 10 9 

Man & kvinna 0 3 2 

Nej 89 86  87 

Totalt (N) 76 90 166 

 
 

5.4 Jämförelse mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter 
Förutom de jämförelser som förekommer i ovanstående tabeller mellan de två tidningarna 

ville vi också presentera en jämförelse mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter gällande var i 

tidningarna artiklarna om ätstörningar publicerats, vilka typer av artiklar som förekommer 

samt vad den främsta orsaken till ätstörningar anses vara i artiklarna.  

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter hade majoriteten av sina artiklar, omkring en tredjedel, 

publicerade i någon av avdelningarna som hamnade under övrigt-kategorin (se tabell 7). 

Aftonbladet hade en femtedel av sina artiklar publicerade i Nyhetsavdelningen jämfört med 

Dagens Nyheter som hade ungefär en tiondel av sina artiklar i den avdelningen. Dagens 

Nyheter hade omkring 20 procent av sina artiklar publicerade i avdelningen Livsstil, medan 

en lika stor del av Aftonbladets artiklar återfanns i Nöjesbladet.  

Omkring en tredjedel av Dagens Nyheters artiklar var skrivna i avdelningen Kultur, medan 6 

procent av Aftonbladets artiklar var publicerade i denna avdelning. 

Fem procent av samtliga 166 artiklar gick att finna inom Sportavdelningen och de är alla 

skrivna av Dagens Nyheter. Aftonbladets Wendela innehöll 13 procent av Aftonbladets 

artiklar. 
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Tabell 7. Avdelning (procent) 

Avdelning Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Ledare 0 2 1 

Debatt 4 0 2 

Nyheter 20 11 15 

Sport 0 9 5 

Kultur 6 29 19 

Nöjesbladet 20 0 9 

Wendela 13 0 6 

Livsstil 0 18 10 

Hälsa 3 0 1 

Övrigt 34 31 32 

Totalt (N) 76 90 166 

 
 

Nästan hälften av Aftonbladets artiklar, 45 procent, var nyhetsartiklar (se tabell 8). 

Motsvarande andel nyhetsartiklar hos Dagens Nyheter var 34 procent.  

Hos både Aftonbladet och Dagens Nyheter fanns det få ledartexter och debattartiklar om 

ätstörningar. En femtedel av Aftonbladets artiklar är krönikor, medan motsvarande andel hos 

Dagens Nyheter är sex procent.  

Den mest dominerande artikeltypen hos Dagens Nyheter efter nyhetsartikeln var 

personporträttet/intervjun. Nästan en tredjedel av Dagens Nyheters artiklar inföll under denna 

kategori. Hos Aftonbladet var 14 procent av artiklarna personporträtt/intervjuer.  

Hos både Aftonbladet och Dagens Nyheter var omkring en av tio artiklar recensioner. Endast 

1 procent av Aftonbladets artiklar var insändare, medan motsvarande andel hos Dagens 

Nyheter var 9 procent.  

Slutligen saknade båda tidningarna på det stora hela reportage. Aftonbladet hade inte en enda 

sådan artikeltyp, medan endast 2 procent av Dagens Nyheters artiklar var reportage.   
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Tabell 8. Typ av artikel (procent) 
Avdelning Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Ledare 1 2 2 

Recension 11 13 12 

Krönika 20 6 12 

Debattartikel 3 0 1 

Insändare 1 9 6 

Personporträtt/intervju 14 28 21 

Reportage 0 2 1 

Nyhetsartikel 45 34 39 

Övrigt 5 6 6 

Totalt (N) 76 90 166 

 
I 55 procent av Aftonbladets artiklar, respektive 36 procent i Dagens Nyheter, var det oklart 

vad orsaken till ätstörningen var (se tabell 9). Krav från samhället var den vanligaste orsaken 

om det inte var oklart i artiklarna. I 43 procent av Dagens Nyheters texter ansågs krav från 

samhället vara orsaken till ätstörningen, respektive 30 procent i Aftonbladet.  
 

Tabell 9. Främsta orsak till ätstörning (procent) 

Orsak Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Familjeförhållanden 7 8 7 

Krav från samhället 30 43 37 

Annan sjukdom  4 3 4 

Träning/idrott 4  9 7 

Genetiska faktorer 0 1 1 

Oklart 55 36 44 

Totalt (N) 76 90 166 

 

Vi undersökte även hur vanligt förekommande de olika nyckelorden var i artiklarna (se tabell 

10-13). Det vanligast förekommande nyckelordet var ätstörning som återfanns i 70 procent av 

samtliga artiklar. Något lägre var förekomsten av detta nyckelord hos Aftonbladet, 66 
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procent, medan Dagens Nyheter visade upp en högre förekomst än det totala, där nyckelordet 

ätstörning hittades i nästan tre av fyra artiklar.  

Nyckelordet anorexi förekom i 45 procent av Aftonbladets artiklar och 44 procent av Dagens 

Nyheters artiklar (se tabell 11). 

Ordet bulimi förekom i mindre utsträckning, i 18 procent av Aftonbladets artiklar respektive 

22 procent av Dagens Nyheters artiklar (se tabell 12). 

Tidningarna skrev i liten utsträckning om ortorexi. Nyckelordet förekom endast i två procent 

av samtliga 166 artiklar och då var det Dagens Nyheter som skrev om ätstörningen (se tabell 

13).  

 
Tabell 10. Förekomst av nyckelordet ätstörning (procent) 
Förekommer 

ätstörning 

Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Ja 66 74 70 

Nej 34 26 30 

Totalt (N) 76 90 166 

 
Tabell 11. Förekomst av nyckelordet anorexi (procent) 

Förekommer anorexi Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Ja 45 44 45 

Nej 55 56 55 

Totalt (N) 76 90 166 

 
Tabell 12. Förekomst av nyckelordet bulimi (procent) 
Förekommer bulimi Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Ja 18 22 20 

Nej 82 78 80 

Totalt (N) 76 90 166 
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Tabell 13. Förekomst av nyckelordet ortorexi (procent) 
Förekommer 

ortorexi 

Aftonbladet Dagens Nyheter Aftonbladet &  

Dagens Nyheter 

Ja 0 3 2 

Nej 100 97 98 

Totalt (N) 76 90 166 
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6. Analys 
Kvinnorna dominerar artiklarna om ätstörningar med stark majoritet i båda tidningarna. Detta 

är inte helt onaturligt då fler kvinnor i dag är diagnostiserade med ätstörningar jämfört med 

män (Clinton & Norring 2002, Eriksson & Carlsson 2001).  

Som vi nämnde i bakgrundskapitlet är det mycket som i dag tyder på att bulimi är den 

vanligaste typen av ätstörning och där beräknas män utgöra en så stor den som en tredjedel av 

patienterna (Clinton & Norring 2002). Det här är en verklighet som tidningarna inte är särskilt 

bra på att skildra. Nyckelordet bulimi förekommer endast i var femte artikel medan anorexi 

nämns i närmare hälften av artiklarna. Det tyder på att den generella diskussionen om 

ätstörningar främst kopplas ihop med anorexi. Detta tillsammans med det faktum att 

kvinnorna förekommer betydligt oftare i artiklarna om ätstörningar stödjer tidigare forskning 

om att medierna bidrar till allmänhetens bild av vem den typiska personen är som lider av en 

ätstörning (O’Hara & C. Smith 2007).  

Tidigare forskning visar även att män, precis kvinnor, påverkas av de bilder och ideal som 

medierna presenterar (Leit, Pope, Jr & Gray 2001). På samma sätt påverkas vi människor av 

det som inte sänds ut, något som kan förklaras med teorin om tystnadsspiralen. Medierna 

påverkar individens uppfattning och vad som kan sägas och göras utan risk för att bli 

utestängd från gemenskapen (Noelle-Neumann 1993). Genom att fokusera på kvinnor och 

anorexi i diskussionen om ätstörningar blir det dessa ämnen som är okej att tala om i 

gemenskapen, och att känna att man är en del av gemenskapen är viktigt för oss människor 

(Noelle-Neumann 1993). Därmed skapas också en viss tabu för män att tala om sina 

ätstörningar.  

 

Framstår som ett framför allt kvinnligt problem 

Bland de uttalanden som återfinns om ätstörningar i tidningarna, är det inte många som på ett 

aktivt sätt inkluderar män i diskussionen. Det som sägs är att det framför allt är tjejer som 

drabbas eller så talar man om ätstörningar mer generellt. Detta kan bland annat kopplas ihop 

med genus, det vill säga vad som är manligt och kvinnligt (Carlsson & Koppfeldt 2008). Det 

faktum att ätstörningar så ofta sammankopplas med kvinnor gör att det också framstår som ett 

kvinnligt problem.  

Vårt samhälle är i dag uppbyggt av olika traditioner, normer och moralkoder som vi alla 

följer. En överträdelse av dessa normer kan resultera i starka reaktioner från omgivningen 

(Gauntlett 2010). Redan från födseln uppfostras vi olika beroende på vilket biologiskt kön vi 
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har. Pojkar får verktygslådor medan flickor förväntas leka med dockor och låtsassmink 

(Carlsson & Koppfeldt 2008). Även medierna bidrar till denna uppdelning genom att sända ut 

bilden av att män ska vara tuffa och hårda medan kvinnorna ska inta en mer klassisk passiv 

roll (Johansson 2000). Lägg där till Butlers teori (2006) om att könsrollen är någonting vi gör 

och inte någonting vi är och det är ganska lätt att dra slutsatsen att många män avstår från att 

berätta om sin ätstörningsproblematik med rädsla för att framstå som omanliga.  

Det råder i allmänhet en viss okunskap om ätstörningar (O’Hara & C. Smith 2007). Om den 

allmänna uppfattningen är att ätstörningar endast drabbar kvinnor blir det också svårt att 

aktivt få med manliga representanter i diskussionerna om ätstörningar och det bidrar i sin tur 

till en ond cirkel om medierna reproducerar den här bilden. Detta skulle kunna kopplas ihop 

med den eviga frågeställningen gällande teorin om agenda setting, nämligen: Är det medierna 

som sätter dagordningen för allmänheten eller allmänheten som sätter dagordningen för 

medierna? (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2008). Med andra ord: Reproducerar 

medierna den allmänna uppfattningen om vilka som drabbas av ätstörningar eller får 

allmänheten sin bild från medierna? Denna fråga kan nog inte få ett absolut svar men det 

ligger ett ansvar hos medierna att ha kunskap om ämnet och kunna vidarebefordra det till sina 

läsare. Medieanvändarna är trots allt på många sätt utlämnade åt mediernas framställningar 

eller representationer av världen när de bildar sig medvetna och omedvetna uppfattningar om 

dem själva och om den världen vi lever i (Gripsrud 2008).  

Till viss del ligger ansvaret hos medierna gällande att få med fler män med ätstörningar i 

rapporteringen. Men man får inte glömma att det i dag är hög press på journalisterna på 

dagstidningarna. Viljan kanske finns där men det gör kanske inte resurserna (Phillips 2010). 

Behöver man ett uttalande av någon med erfarenheter av ätstörningar är det förmodligen 

enklare att få tag på en tjej.  

 

Få manliga skribenter 

Även när det gällde skribentens kön var kvinnorna i majoritet, endast 27 procent av artiklarna 

var skrivna av män. Självklart kan denna uppdelning påverka hur tidningarna skriver om 

ätstörningar. Skribenternas egna erfarenheter, värderingar, sociala ursprung och utbildning 

påverkar nämligen dennes arbetsrutiner (Nygren 2008). Att nyhetsmedierna skulle vara som 

”en spegel som visar verkligheten” är en förlegad syn. I dag bjuder nyheterna på en 

konstruerad bild av verkligheten, vilken skribenterna med sina egna erfarenheter är med och 

påverkar (Becker & Vlad 2008). Kopplat till vad vi diskuterade tidigare gällande de 

könsidentiteter vi fostras till, är det inte underligt att kvinnliga skribenter främst 
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uppmärksammar ätstörningar hos kvinnor. Deras könsidentitet tillsammans med samhällets 

normer om vad som är manligt och kvinnligt gör det eventuellt svårare att tänka på 

ätstörningar ur ett manligt perspektiv.  

Överlag förekommer det få experter i artiklarna om ätstörningar, men de som förekommer är 

oftast kvinnor. Varför denna fördelning ser ut som den gör är det ganska svårt att uttala sig 

om eftersom vi inte vet hur könsfördelningen ser ut i landet, vad gäller experter i ämnet. En 

hypotes är att det faktiskt finns fler kvinnliga experter och att reportern inte gör ett aktivt val 

när den behöver en expertkälla. Under tidspress går det eventuellt snabbare att då få tag på en 

kvinnlig expert. Vi tror också att man som skribent inte tänker i genusbanor i så stor 

utsträckning vid val av expertuttalanden. 

 

Få artiklar publicerade i avdelningen Sport 

De båda tidningarna skiljer sig inte avsevärt åt gällande förekomsten av män i artiklarna om 

ätstörningar. I allmänhet är denna förekomst låg hos båda tidningarna, men Dagens Nyheter 

är något bättre på att inkludera män i artiklarna. Det intressanta blir att diskutera i vilken 

avdelning tidningarna har publicerat artiklarna samt vad för typer av artiklar det är.  

Omkring en tredjedel av alla artiklar finns i kategorin Övrigt. I denna grupp ingick följande 

avdelningar: Bostad, Familj, Mat, Stockholm, På Stan, Lördag, Söndag, Bloggar, Namn och 

Nytt, Alla medarbetare samt Sofis Mode. I den här kategorin placerade vi även in de artiklar 

där det inte framgick vilken avdelning de tillhörde. Nu i efterhand kan vi inse att det inte är 

bra att en tredjedel av artiklarna hamnar i en kategori som är svår att uttala sig om. Men 

samtidigt hade en uppdelning i fler avdelningar i kodschemat inte heller gett så mycket 

information eftersom det snarare hade blivit spretigt i sin helhet. Vi lämnar därmed 

avdelningen Övrigt för att diskutera andra avdelningar som var dominerande i rapporteringen 

om ätstörningar.  

Dagens Nyheter hade omkring en tredjedel av sina artiklar publicerade i avdelningen kultur. 

På kultursidorna finns sällan intervjuer utan främst recensioner av böcker, film, teatrar med 

mera. Att det återfinns så många recensioner som diskuterar ätstörningsproblematiken i 

Dagens Nyheters kulturavdelning säger någonting om vår samtid. Ätstörningar är en del av 

denna och att den speglas i böcker och i filmer, som sedan Dagens Nyheter recenserar, talar 

för att tidningen fullföljer en del av det journalistiska uppdraget som bland annat går ut på att 

skildra vår realtid (Nygren 2008). Jämfört med Dagens Nyheter hade Aftonbladet relativt få 

artiklar publicerade i kulturavdelningen. 
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Det som gör det svårt att diskutera den här fördelningen är framför allt att innebörden av de 

olika avdelningarna skiljer sig åt mellan en morgontidning och en kvällstidning. 

Kultursidorna i Dagens Nyheter har antagligen inte samma målgrupp som kultursidorna i 

Aftonbladet. Det som genomsyrar en kvällstidnings innehåll är framför allt 

sensationsjournalistiken medan en morgontidning förmodligen satsar på längre och mer 

djupgående artiklar av högre kvalitet (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009). Ett exempel på 

detta skulle kunna vara Dagens Nyheters avdelning Livsstil, en avdelning som saknar en 

motsvarighet i Aftonbladet. Ett annat exempel är Aftonbladets Nöjesbladet som skriver 

artiklar i en helt annan genre när de fokuserar på kändisar och skvaller. Denna motsvarighet 

finns inte i Dagens Nyheter.  

Jämfört med Aftonbladet hade Dagens Nyheter relativt få artiklar publicerade under 

avdelningen Nyheter, endast 11 procent. Detta förvånade oss eftersom vi trodde att något fler 

av Dagens Nyheters artiklar skulle vara publicerade som nyheter, då vi ser Dagens Nyheter 

som en tidning med en något seriösare framtoning än Aftonbladet.   

I både Aftonbladet och Dagens Nyheter är nyhetsartikeln den mest förekommande typen av 

artikel. Detta är logiskt eftersom nyhetsartikeln dominerar dagstidningarna (Larsson 2001). 

Om man bara tittar på de här siffrorna är det lätt att tro att nästan hälften av Aftonbladets 

artiklar är så kallade ”hårda” nyheter om ätstörningar. Det man ska komma ihåg är att en 

ganska stor del av dessa artiklar är publicerade i Nöjesbladet samt Wendela, som båda 

innehåller nyheter av det mer mjukare slaget med fokus på till exempel kändisar, nöje och 

skvaller.  

Efter nyhetsartikeln är personporträtt/intervju den mest förekommande typen av artikel i 

Dagens Nyheters rapportering om ätstörningar. Denna typ är dubbelt så vanligt 

förekommande i Dagens Nyheter som i Aftonbladet. En slutsats av det blir att Dagens 

Nyheter satsar mer på personportträtt och intervjuer när det gäller rapporteringen om 

ätstörningar, medan Aftonbladet prioriterar nyhetsartiklar i ämnet. En förklaring till det här 

skulle kunna vara att Dagens Nyheter har ett större utrymme för sådana här typer av artiklar i 

och med avdelningen Livsstil. 

Det finns få opinionsbildande artiklar om ätstörningar i de båda tidningarna, såsom ledare och 

debattartiklar. Däremot är krönikor mer förekommande. I Aftonbladet är var femte artikel om 

ätstörningar en krönika. I ledare och i debattartiklar tar betydelsefulla personer upp frågor och 

problem som de anser bör belysas (www.ne.se). Resultatet innebär att 

ätstörningsproblematiken förekommer i låg utsträckning på en opinionsbildande nivå. Man 

kan tolka det resultatet som att ätstörningar i dag inte ses som det samhälleliga problem det 
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faktiskt skulle kunna sägas vara kopplat till det vi skrev inledningsvis om att omkring 100 000 

svenskar i dag beräknas lida av en ätstörning.  

Något som vi reagerade på var att en väldigt liten del av artiklarna om ätstörningar var 

publicerade i avdelningen Sport. Aftonbladet hade till exempel inte en enda artikel publicerad 

i Sportavdelningen. Denna avsaknad av artiklar om ätstörningar blev särskilt intressant när vi 

upptäckte att Aftonbladet har definierat sin typiska Sportbladet-läsare, ”Sport-Sebastian”, på 

följande sätt: ”Ofta singel, vill hänga med i nyheterna som vännerna pratar om, intresserad av 

sport, mode och nöje, gillar att träna med fotbollslaget, lämna in stryktipset, gymma samt ta 

en fredagsöl med grabbarna” (www.aftonbladet.se). Denna uteslutning av 

ätstörningsproblematiken i sportavdelningen kan kopplas till teorierna om könsidentiteter och 

genus som vi diskuterade ovan. ”Sport-Sebastian” är ett bra exempel på hur medierna är med 

och reproducerar könsstereotyperna som finns i samhället (Johansson 2000). Den kvinnliga 

motsvarigheten till Sport-Sebastian är ”Ambitiösa Mingel-Madde”. Enligt Aftonbladet är den 

här läsaren också intresserad av mode, nöje och kändisar, hon köper tidningen för överblick 

och avkoppling, kräver snabbt uppdatering av nyheter och så gillar hon att shoppa, gå och 

träna samt att kolla in Blondinbellas blogg (www.aftonbladet.se).  

Vad händer då med alla läsare som inte passar in i Aftonbladets stereotypa mallar? Helt klart 

bidrar användandet av dessa stereotyper till en könssegregering där endast vissa, allmänt 

accepterade ämnen tas upp till diskussion. Så länge medierna fortsätter att förstärka sådana 

könsstereotyper kommer vi förmodligen inte att se en ökning av antalet män i diskussionen 

om ätstörningar.  

 

Krav från samhället påverkar 

I de flesta artiklar framgår det inte tydligt vilken som är den främsta orsaken till ätstörningen. 

Men bland de orsaker som går att definiera så är krav från samhället en dominerande orsak 

både i Aftonbladet och i Dagens Nyheters artiklar. I många av artiklarna diskuterades de krav 

och ideal som framför allt kvinnorna har att leva upp till och hur detta kan resultera i en 

ätstörning. Men som vi konstaterade tidigare i uppsatsen så visar aktuell forskning att även 

män påverkas av dagens utseendemässiga ideal. Detta är dock ingenting som uppmärksammas 

särskilt ofta i medierna.  

Man bör vara medveten om att ätstörningar är en komplex historia som kan bero på mycket 

mer än dagens utseendeideal (Norring & Clinton 2002). Det här är något som inte 

framkommer i artiklarna om ätstörningar. Det finns till exempel forskning som pekar på att 

ätstörningar kan bero på genetiska faktorer i mycket större utsträckning än man tidigare trott 
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(O’Hara & C. Smith 2007). Denna sanning överensstämmer alltså inte med den bild som 

medierna sänder ut, då endast en procent av artiklarna hade med genetiska faktorer som en 

främsta orsak till ätstörning. Detta för oss återigen in på diskussionen om nyhetsmediernas 

uppdrag som länge ansågs vara att ”spegla verkligheten”. I dag vet vi att det snarare är en 

konstruerad bild och vad händer egentligen om den bilden inte stämmer? (Nygren 2008). 

Vårt fjärde och sista nyckelord, ortorexi, förekom i princip inte alls i artiklarna. Detta skulle 

kunna bero på att ortorexi är ett tämligen okänt begrepp samt att det i nuläget inte är en 

vedertagen medicinsk diagnos. Man kan här ställa sig frågande till huruvida det gav någonting 

överhuvudtaget att ha med ortorexi som ett nyckelord. Men samtidigt så kan avsaknaden av 

artiklar om ortorexi ändå bidra till skapandet av bilden av hur det ser ut i dagens samhälle och 

dess medierapportering. Att en störning som ortorexi, som rent hypotetiskt skulle kunna 

drabba män i lika stor utsträckning som kvinnor, knappt har fått någon medial 

uppmärksamhet över huvud taget är bara ett i raden av tecken som visar på exkluderingen av 

män när det kommer till medieringen av ätstörningar.  
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7. Diskussion och slutsatser 
7.1 Slutdiskussion 
Vi kan efter vår undersökning dra slutsatsen att den uppfattning som Linus Fremin uttrycker i 

sin blogg, vilken vi inledde uppsatsen med, stämmer i mångt och mycket. Männen saknas till 

stor del i de artiklar som handlar om ätstörningar. Vi vill dock undvika att tala om männen 

som underrepresenterade eftersom det är svårt för oss att uttala oss om hur den ideala 

fördelningen i rapporteringen bör se ut. Även om förekomsten av ätstörningar hos män är 

större än vad många är medvetna om så kvarstår fortfarande faktum att ätstörningar är 

vanligare hos kvinnor än hos män. Därför kanske idealfördelningen mellan män och kvinnor 

aldrig kan eller bör vara lika stor?  

Med det sagt är det fortfarande viktigt att inkludera männen i diskussionen om ätstörningar. 

Man bör inte prata om det som ett endast kvinnligt problem när det inte är det. Det handlar 

bland annat om att ta bort stigmatiseringen för män och att välkomna dem att tala om sina 

tankar och känslor gällande ätstörningar.  

Detta väcker tankar hos oss om att exkluderingar av minoriteter i medierna förmodligen 

förekommer vad gäller andra ämnen också. Att vi i dag inte på rak arm kan ge exempel på 

några sådana här minoriteter, förutom de vanliga såsom kvinnor och personer med annan 

etnisk bakgrund, säger ganska mycket om vilken medvetandenivå som finns i samhället. Här 

blir vi som blivande journalister påminda om hur viktigt det är att kunna tänka utanför 

normen och på så sätt bidra till en mångfasetterad journalistik. Det gäller att våga ifrågasätta 

de traditioner som är djupt inpräntade i oss alla och som även ”sitter i väggarna” på 

redaktionerna. Vi anser att journalistiken är en samhällelig institution i ständig förändring, 

precis som samhället självt och som journalist är det viktigt att vara lyhörd för dessa 

förändringar.  

Som vi tidigare konstaterade så innehar massmedierna, ofta kallad den tredje statsmakten, en 

viktig roll i samhället. Kommunikationen från medierna till allmänheten är oftast enkelriktad, 

indirekt och offentlig. Detta bidrar till att en känsla av hjälplöshet gentemot massmedierna 

infinner sig hos individen. Linus Fremins vädjan till medierna om att uppmärksamma 

ätstörningsproblematiken hos män är ett tydligt exempel på hur denna typ av hjälplöshet kan 

ta sig uttryck. Hans vädjan utgör också ett bra belägg för varför vår undersökning är viktig.  
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7.2 Slutsatser  
I vår undersökning ville vi undersöka hur ofta män förekommer i Aftonbladet och Dagens 

Nyheters artiklar om ätstörningar, vilken roll de har samt om tidningarnas rapportering skiljer 

sig åt i avseende på detta. Vi kom fram till följande: 

 

• Männen förekommer konsekvent i mycket mindre utsträckning än kvinnorna i 

tidningarnas rapportering om ätstörningar.  

• Följande roller kunde männen inneha i artiklarna som ingick i vår empiri: Huvudaktör, 

expert, skribent samt representant för nyckelordet. Den vanligaste rollen är 

representant för nyckelordet som omskriven i diskussionen och även här är mannens 

förekomst mycket mindre jämfört med kvinnan. 

• Aftonbladet och Dagens Nyheter skiljer sig inte avsevärt åt i rapporteringen om 

ätstörningar, dock är Dagens Nyheter något bättre på att inkludera männen i artiklarna. 

Tidningarna har olika utrymmesmöjligheter när det gäller att skriva mer fördjupande 

om ätstörningar. Dagens Nyheter har avdelningen Livsstil, där denna 

fördjupningsmöjlighet till viss del finns. I Aftonbladet saknas denna motsvarighet.  

 
 
7.3 Förslag till forskning 
I vår undersökning tittade vi närmare på en kvällstidning respektive en morgontidning. Det 

vore intressant att jämföra en dagstidning med en facktidning. Facktidningarna är mer 

fördjupande och nischade och därmed tror vi att man också behandlar 

ätstörningsproblematiken med bredare kunskapsgrund i dessa tidningar. Det gör det intressant 

att undersöka hur man faktiskt diskuterar ätstörningsproblematiken i facktidningarna. Skiljer 

sig rapporteringen gentemot en dagstidning och förekommer könsstereotyper?  

Vi undersökte endast två tidningar på grund av våra avgränsningar. Självklart vore det 

intressant att göra en större undersökning som inkluderar både fler tidningar samt under en 

längre tidsperiod.  

Då vi gjorde en kvantitativ studie vore det även relevant att göra en kvalitativ sådan. Vår 

uppfattning om vår empiri var att männen, i diskussionen om ätstörningar, får större 

uppmärksamhet än kvinnorna. Männen är fortfarande en minoritet i diskussionerna men när 

de väl omnämns blir det en större uppståndelse kring fenomenet. Detta vore intressant att titta 

närmare på och då talar vi alltså om den andra nivån av agenda setting. Vi tittade främst 

närmare på den första nivån.  
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 Kodschema och definitioner 
 
Variabler (V) Variabelvärden (VV) 

1. Tidning 1. Aftonbladet 

 2. Dagens Nyheter 

2. Publiceringsår 1. 2010 

 2. 2011 

 3. 2012 

3. Avdelning 1. Ledare 

 2. Debatt 

 3. Nyheter 

 4. Sport 

 5. Kultur 

 6. Nöjesbladet 

 7. Wendela 

 8. Livsstil 

 9. Hälsa 

 10. Övrigt 

4. Artikelns storlek 1. Notis 

 2. Medium 

 3. Large 

5. Typ av artikel 1. Ledare 

 2. Recension 

 3. Krönika 

 4. Debattartikel 

 5. Insändare 

 6. Personporträtt/intervju 

 7. Reportage 

 8. Nyhetsartikel 

 9. Övrigt 

6. Förekommer nyckelordet ätstörning 1. Ja 

 2. Nej 

7. Förekommer nyckelordet anorexi 1. Ja 
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 2. Nej 

8. Förekommer nyckelordet bulimi 1. Ja 

 2. Nej 

9. Förekommer nyckelordet ortorexi 1. Ja 

 2. Nej 

10. Skribentens kön 1. Man 

 2. Kvinna 

 3. Anges ej 

11. Är nyckelordet/orden huvudtema  

i artikeln? 

1. Ja 

 2. Nej 

12. Diskuteras problematiken med ätstörning, 

kroppsuppfattning, vikt, utseendefixering 

och/eller ideal i artikeln? 

1. Ja, gällande kvinnor 

 2. Ja, gällande män 

 3. Ja, gällande män och kvinnor 

 4. Ja, i allmänna ordalag 

 5. Nej 

13. Finns huvudaktör?  1. Ja, Man 

 2. Ja, Kvinna 

 3. Nej 

14. Huvudaktörens relation till ätstörningar 1. Lider/har lidit av en ätstörning 

 2. Känner någon som lider/har lidit av en 

ätstörning 

 3. Ingen relation 

 4. Huvudaktör saknas 

15. Hur uttalar sig huvudaktören om 

ätstörningar? 

1. Som ett framför allt kvinnligt problem 

 2. Som ett samhällsproblem 

 3. Som något som kan drabba både män och 

kvinnor 

 4. Saknar åsikt 

 5. Huvudaktör saknas 

16. Är huvudaktören sedan tidigare känd för 

allmänheten? 

1. Ja 
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 2. Nej 

 3. Oklart 

 4. Huvudaktör saknas 

17. Finns män med som representanter för 

nyckelordet? 

1. Ja, som talande exempel 

 2. Ja, som omskriven i diskussionen 

 3. Ja, som talande exempel och som omskriven i 

diskussionen 

 4. Nej 

18. Finns kvinnor med som representanter för 

nyckelordet? 

1. Ja, som talande exempel 

 2. Ja, som omskriven i diskussionen 

 3. Ja, som talande exempel och som omskriven i 

diskussionen 

 4. Nej 

19. Förekommer expert? 1. Ja, som man 

 2. Ja, som kvinna 

 3. Ja, som man och kvinna 

 4. Nej 

20. Hur uttalar sig experten om ätstörningar? 1. Som ett framför allt kvinnligt problem 

 2. Som ett samhällsproblem 

 3. Som något som kan drabba både män och 

kvinnor 

 4. Expert förekommer inte 

21. Förekommer anhörig till huvudaktör? 1. Ja, som man 

 2. Ja, som kvinna 

 3. Ja, som man och kvinna 

 4. Nej 

 5. Huvudaktör saknas 

22. Huvudaktörens ålder 1. 0-10 

 2. 11- 20 

 3. 21 – 30 

 4. 31 – 45 

 5. 46 – 60 

 6. 61 eller äldre 
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 7. Anges ej 

 8. Huvudaktör saknas 

23. Främsta orsak till ätstörning 1. Familjeförhållanden 

 2. Krav från samhälle 

 3. Annan sjukdom 

 4. Träning/Idrott 

 5. Genetiska faktorer 

 6. Oklart 

 

Definition av specifika variabler och variabelvärden 

De flesta av våra variabler och variabelvärden är tydliga och det är lätt att förstå vad vi avser 

med dem. Det finns dock några som kräver en närmare förklaring och därför definierar vi dem 

nedan. 

 

V1. Tidning 

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 

 

V2. Publiceringsår 

1. 2010 

2. 2011 

3. 2012 

 

V3. Avdelning  

Avser var i tidningen artikeln är publicerad. Artikelns avdelning står angivet högst upp på 

artikeln. Saknas denna information väljs variabelvärde 10, Övrigt. 

1. Ledare 

2. Debatt 

3. Nyheter 

4. Sport 

5. Kultur 

6. Nöjesbladet 

7. Wendela 

8. Livsstil. Här ingår artiklar publicerade på DN:s Insidan och Hälsa.   
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9. Hälsa 

10. Övrigt. Här ingår artiklar publicerade i DN:s Bostad, På stan, Lördag, söndag, Namn 

& Nytt, Stockholm, Familj, Mat, Alla medarbetare samt Bloggar och Aftonbladets 

bilaga Sofis mode.  

 

V4. Artikelns storlek 

Notis > 1 000 Medium 1 100 - 5 000 Large < 5 000  

1. Notis 

2. Medium 

3. Large 

 

V5. Typ av artikel 

Är det oklart vilken kategori artikeln tillhör, väljs variabelvärde 9, Övrigt. 

1. Ledare 

2. Recension 

3. Krönika 

4. Debattartikel 

5. Insändare 

6. Personporträtt/intervju 

7. Reportage 

8. Nyhetsartikel 

9. Övrigt 

 

V6. Förekommer nyckelordet ätstörning? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V7. Förekommer nyckelordet anorexi? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V8. Förekommer nyckelordet bulimi? 

1. Ja 

2. Nej 
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V9. Förekommer nyckelordet ortorexi? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V10. Skribentens kön 

Skribentens kön definieras via namnet på skribenten. Här får vi anta att till exempel David är 

en man och att Sofia är en kvinna.  

1. Man 

2. Kvinna 

3. Anges ej 

 

V11. Är nyckelordet/orden huvudtema i artikeln? 

Handlar artikeln om problematiken med ett stört ätbeteende eller en skev kroppsuppfattning är 

nyckelordet/orden huvudtema i artikeln (se definition av ätstörningar i bakgrundsavsnittet).  

Om nyckelordet/orden bara nämns i förbifarten är de inte huvudtema i artikeln. Exempel på 

när det bara nämns i förbifarten: När han var och handlade fyllde han vagnen nästan 

bulimiskt med olika korvar och annat smått och gott... Förutom den här meningen så handlar 

artikeln inte om ätstörningar. 

”Mat är viktigt! Folk har ruggigt mycket ätstörningar nu för tiden, eller äter proteinpulver och 

sånt i stället när de borde äta vanlig god mat.” Citatet är hämtat från vår empiri och är 

publicerad i Dagens Nyheter den 28 augusti 2012. Den här artikeln tillför någonting om 

diskussionen om ätstörningar i och med att det är en man som uttalar sig om ätstörningar.  

”Den stora antipaston för 209 kronor erbjuder en snudd på bulimisk samling korvar, skinkor 

och röror.” Citat från vår empiri, publicerad i Dagens Nyheter den 25 februari 2011. Här 

nämns nyckelordet i en kontext i artikeln som inte behandlar ätstörningsproblematiken. 

Förutom ordet ”bulimisk” handlade artikeln inte om ätstörningar över huvud taget. 

 

1. Ja  

2. Nej 

 

V. 12 Diskuteras problematiken med ätstörning, kroppsuppfattning, vikt, 

utseendefixering och/eller ideal i artikeln? 
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1. Ja, gällande kvinnor. När orden kvinnor, kvinna, tjej, tjejer, flickor, flicka specifikt 

omnämns i diskussionen. Hit räknas även kvinnliga namn. Till exempel: Sofia tyckte länge att 

hon var tjock och hon jämförde sig ofta med klasskamraterna. 

2. Ja, gällande män. När män specifikt omnämns i diskussionen. Se definitionen ovan. 

3. Ja, gällande män och kvinnor. När båda könen (till exempel män och kvinnor/pojkar och 

flickor) omnämns i diskussionen. 

4. Ja, i allmänna ordalag. När ingen specifikt kön omnämns i diskussionen 

5. Nej 

 

 

V13. Finns huvudaktör? 

Med huvudaktör menar vi den person som texten primärt handlar om. Personen måste inte 

själv uttala sig i artikeln, utan det räcker med att texten handlar om honom/henne. Det viktiga 

är att texten på något sätt kretsar kring personens liv eller personliga upplevelser och 

erfarenheter. Till exempel kan en expert som uttalar sig om ätstörningar i en professionell roll 

inte vara huvudaktör då texten inte handlar om expertens personliga erfarenheter.   

Om det förekommer flera personer i texten är det den som har flest pratminus, alternativt 

omnämns flest gånger, som är huvudaktören. Har personerna lika många pratminus/omnämns 

lika många gånger är det den personen som kommer till tals/omnämns först som är 

huvudaktören. Personens namn avgör vilket kön man väljer.  

1. Ja, man 

2. Ja, kvinna 

3. Nej 

 

V14. Huvudaktörens relation till ätstörningar. 

1. Lider/har lidit av en ätstörning. 

2. Känner någon som lider/har lidit av en ätstörning 

3. Ingen relation 

4. Huvudaktör saknas 

 

V15. Hur uttalar sig huvudaktören om ätstörningar? 

1. Som ett framför allt kvinnligt problem. När orden kvinnor, kvinna, flickor, flicka, tjej, 

tjejer specifikt omnämns i diskussionen. 

2. Som ett samhällsproblem. När ingen specifikt kön omnämns i diskussionen 
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3. Som något som kan drabba både män och kvinnor. När båda könen (till exempel 

orden män och kvinnor/pojkar och flickor) omnämns i diskussionen. 

4. Saknar åsikt 

5. Huvudaktör saknas 

 

V16. Är huvudaktören sedan tidigare känd för allmänheten? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Oklart 

4. Huvudaktör saknas 

 

V17. Finns män med som representant för nyckelordet? 

1. Ja, som talande exempel. En man som har/har haft en ätstörning och som kommer till 

tals med pratminus i texten.  

2. Ja, som omskriven i diskussionen. Män tas med i textens diskussion om ätstörningar. 

Ja, som omskriven i diskussionen innebär att män tas med i textens diskussion om 

ätstörning. Exempelvis: ”Ungefär 100 000 personer tros lida av en ätstörning. Både 

män och kvinnor söker hjälp i allt större utsträckning.” I exemplet är män omskrivna 

i diskussionen om ätstörningen men förekommer inte som ett talande exempel. 

3. Ja, som talande exempel och som omskriven i diskussionen. Med Ja, som talande 

exempel och omskriven i diskussionen menar vi till exempel följande: ”Kalle, 20 år, 

har lidit bulimi sedan han var 10. – Det har varit en jobbig tid, säger han. Men Kalle 

är inte ensam. I dag beräknas en tredjedel av bulimikerna vara killar.” I texten 

förekommer killen Kalle som ett talande exempel och killar/män är omskrivna i 

diskussionen om ätstörningar (bulimi i det här fallet). Namnen (i det här fallet, Kalle) 

avgör könet. 

4. Nej 

 

V18. Finns kvinnor med som representant för nyckelordet? 

Se definitioner ovan.  

1. Ja, som talande exempel 

2. Ja, som omskriven i diskussionen 

3. Ja, som talande exempel och som omskriven i diskussionen 

4. Nej 
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V19. Förekommer expert? 

Uttalar sig till exempel en forskare, läkare eller representant för intresseorganisation (vars 

verksamhet kretsar kring ätstörningar) om något av nyckelorden förekommer det en expert i 

artikeln. Uttalar sig experten om någonting annat som inte rör nyckelorden, väljs alternativ 4, 

Nej.  

1. Ja, som man 

2. Ja, som kvinna 

3. Ja, som man och kvinna. Flera experter av båda könen förekommer i artikeln. 

4. Nej 

 

V.20 Hur uttalar sig experten om ätstörningar? 

Uttalar sig flera experter lägger man samman deras citat. Pratar den ena om det som ett 

samhällsproblem och den andra om det som ett kvinnoproblem talar helheten för att det ses 

som ett kvinnligt problem.  

1. Som ett framförallt kvinnligt problem. När orden kvinnor, kvinna, tjej, tjejer, flicka, 

flickor specifikt omnämns i diskussionen 

2. Som ett samhällsproblem. När ingen specifikt kön omnämns i diskussionen 

3. Som något som kan drabba både män och kvinnor. När båda könen (till exempel 

orden män och kvinnor/pojkar och flickor) omnämns i diskussionen. 

4. Expert förekommer inte 

 

V21. Förekommer anhörig till huvudaktör? 

Anhörig innefattar familjemedlemmar samt nära vänner. Namnet på anhörig avgör könet. 

1. Ja, som man 

2. Ja, som kvinna 

3. Ja, som man och kvinna 

4. Nej 

5. Huvudaktör saknas 

 

V22. Huvudaktörens ålder? 

1. 0 -10  

2. 11-20 

3. 21-30 
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4. 31-45 

5. 46-60 

6. 61 eller äldre 

7. Anges ej 

8. Huvudaktör saknas 

 

V23. Främsta orsak till ätstörning 

I de flesta artiklar diskuteras ätstörningar ur ett särskilt perspektiv, vilket gör det lätt att 

koppla ihop den till en orsak. Om det inte tydligt framgår vad som orsakade ätstörningen väljs 

den orsak som stämmer bäst in på vad artikeln i stort handlar om. Går det inte att avgöra, väljs 

variabelvärde 6, Oklart.  

1. Familjeförhållanden. Bakgrund, relationer till nära och kära. 

2. Krav från samhället. De ideal som finns i dag på hur man ska se ut och vara.  

3. Annan sjukdom. Annan sjukdom, t ex depression eller psykisk störning, utlöste 

ätstörningen 

4. Träning/idrott 

5. Genetiska faktorer 

6. Oklart 

 
 
 
 
 

 

      

 
 
 
 


