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The subject for our bachelor thesis is how sugar is portrayed in Aftonbladet. By 

analyzing newspapers from 1995 and 2013 we wanted to research if the portrayal of 

sugar has changed during the years. We have noticed that there is a trend of being 

healthy and fit today. “Strong is the new skinny” is a quote we can see in social media 

and on blogs today. In the humans pursuit of becoming healthy and strong the sugar has 

become the villain in todays  society. In 2014, many cookbooks with sugarfree recipies 

have been published and the media can’t seem to stop writing about new diets and how 

to loose weight. To analyze the difference in how sugar is portrayed in Aftonbladet 

between 1995 and 2013 we made a quantitative content analysis. A conclusion of our 

analysis shows that there are more texts about sugar in 2013 than in 1995 and that the 

recipies are the dominant kind of texts in the latter. Most texts in 1995 was recipes and 

texts about the risk of sugar came second. In 2013 the recipes had decreased but there 

had been an increase in dietary recommendations. The authors behind the texts are 

mostly the writers or celebrities, but when it comes to the texts about the risks of sugar 

it’s usually a researcher who is the author. 2013 there was only written about one 

celebrity who lost weight, while in 1995 it was the individuals behind the texts. There is 

a mixed message about sugar, it is written about both as an ingredient in a recipe at the 

same time as critical voices warning the reader about the same type of foods are heard.   

 

Nyckelord  
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1 Introduktion  
Det verkar som västvärlden genomgår något av en "hälsoboom" just nu. Detta märks 

främst av i sociala medier genom att många delar med sig av vad de äter, hur de tränar 

och så vidare. Fokus ligger då på att vara hälsosam genom att bland annat äta bra 

livsmedel och i samband med dessa framställs vissa matvaror som mer "farliga" än 

andra. En av dessa är socker eftersom det verkar som allt fler verkar vilja undvika det 

och det finns många sockerfria och hälsosammare alternativ på marknaden. På grund av 

den här trenden och att vissa livsmedel, däribland socker, verkar framställas som sämre 

än andra vill vi undersöka hur socker framställs i Aftonbladet 1995 och 2013. Nedan 

följer vår problemformulering och varför vår studie är viktig att genomföra. 

 

1.1 Problemformulering   

När individen vill få mer kunskap än vad de egna erfarenheterna kan ge kan den bland 

annat vända sig till ett medier för att lättare kunna orientera sig i sin vardag (McCombs, 

2004, sid. 93). Hälsorelaterade ämnen är exempel på kunskap som finns att få hos 

många medier, de är en viktig källa till kunskap om hälsa (Sandberg, 2005, sid. 27.) och 

de har alltså möjlighet att påverka sin publiks uppfattning och ställningstaganden i 

hälsorelaterade frågor. Socker är en ett av dessa ämnen. Under våren 2014 gick 

världshälsoorganisationen WHO ut med att världens befolkning borde halvera sin 

sockerkonsumtion (WHO, 2014.) och många svenskar äter betydligt mer än 

rekommenderat. Därför är det relevant att undersöka hur Aftonbladet skriver om sockret 

för att se vilken bild av socker som tidningens publik får ta del av.   

  

Sveriges befolkning får i sig en allt större mängd genom tillsatt socker i olika livsmedel 

(Petrov, 2012). Den statistik som finns kan tolkas på olika sätt. Det vanliga sockret 

räknas inte tillsammans med andra tillsatta sockerarter, det går därför att räkna sockret 

tillsammans med övriga sockerarter men också att räkna det separat. Räknas inte andra 

sockerarter med går det att tolka som att svenskar äter mindre socker än de gör i 

verkligheten. I början av 2000-talet nådde Sverige en topp i vår konsumtion och landade 

på ungefär 60 kilo rena sockerarter per person enligt Jordbruksverkets siffror 

(Fernholm, 2012, sid. 44-45). En osäker siffra, skriver Fernholm, eftersom det är 

mycket svårt att veta exakt hur mycket socker svenskar äter. Sockerrika livsmedel 
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innehåller lite näring men en stor mängd kalorier, sådan mat tar därför plats från bra och 

näringsrik mat. Det är då lätt att man får i sig för mycket kalorier i förhållande till vad 

man gör av med och det finns risk för att lägga på sig vikt (Livsmedelsverket, 2014). 

Sedan 1990-talet har andelen vuxna med fetma fördubblats i Sverige. Övervikt och 

fetma ökar i sin tur risken för ett flertal sjukdomar, bland annat bröstcancer efter 

klimakteriet, tjock- och ändtarmscancer, hjärt- och kärlsjuklighet och typ 2-diabetes”, 

enligt Folkhälsomyndigheten (2009, sid. 86).   

  

Enligt teorin om agenda setting, dagordningsteorin på svenska, sätter medierna agendan 

och påverkar männikors val till stor del (McCombs, 2006, sid. 11). Detta kan innebära 

makt över hur individen sköter sin egen hälsa och i förlängningen också makten över 

folkhälsan i stort. Så hur använder Aftonbladet sin makt för at påverka sin publik? Hur 

skriver tidningen om socker? Människan behöver kunskap om bra kost för att kunna må 

bra och vi vill se på vilket sätt sockret når ut till Aftonbladets läsare. Det finns lite 

forskning på området och det gör vår studie relevant att genomföra.   I artikeln “Medier 

som arena för hälsokommunikation” skriver Sandberg (2005, sid. 28) att redaktionellt 

hälsomaterial har studerats i mycket liten skala.   

  

“Prior research indicates that the news media play a critical role in transmitting 

information to the public about the most pressing public health problems, and framing 

attributions about who in society is responsible for solving these problems” 

(Jawlensky & Barry, 2013, sid 209)   

  

Jawlensky och Barry upptäckte att nyhetsmedier hade en viktig dagordningsfunktion, 

också kallat agenda setting, i att utbilda allmänheten om transfett i kosten och förmedla 

risker med sådan mat (Jawlensky & Barry, 2013, sid 209).  

Medierna kan alltså spela en viktig roll i förmedlandet av hälsorisker till allmänheten, 

vilken bild är det då som förmedlas? Vi har valt att undersöka hur Aftonbladet skriver 

om socker åren 1995 och 2013 för att se vilken bild av socker det är som ges till 

tidningens läsare. Det är viktigt att undersöka då vi upplever att diskussionen om socker 

och dess fara för vår hälsa är väldigt diskuterat i samhället idag och eftersom 

Aftonbladet når ut till en stor publik. Vi vill se om det om rapporteringen skiljer sig när 

vi jämför de olika åren och vill se om sockret framställs negativt eller positivt.  

  



  
 

 3 

Ur ett källkritiskt perspektiv vill vi också a siffror som sprids om sockerkonsumtion och 

hur den framställs i texterna. Vissa menar att den svenska befolkningen fortfarande 

ligger på samma nivå i sin sockerkonsumtion som mitten av 1900-talet, fast de 

egentligen får i sig mer tillsatt socker än vad statistiken visar (Petrov, 2012). Att de inte 

äter mer socker idag än för 60 år sedan kan därför ses som en faktoid. Torsten Thurén 

skriver om faktoider i “Källkritik”. Faktoider är falska påståenden som cirkulerar i 

litteraturen, medierna och på internet och som tillslut uppfattas som sanning, vilka 

siffror sprids vidare av Aftonbladet?  

 

1.2 Syfte och hypotes  

Syftet med denna studie är kvantitativt undersöka hur socker framställs i Aftonbladet 

för att se hur bilden av socker har ändrats. Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning 

med 199 000 upplagor på vardagar (Dagspress.se) och vi kommer undersöka ett urval 

av Aftonbladets artiklar under åren 1995 och 2013. Vi har valt att granska just dessa år 

för att 1995 är det första år vi kommer åt i sin helhet via Mediearkivet och 2013 är i 

skrivande stund det senaste hela år som vi kommer åt.    

  

Vår hypotes är att rapporteringen har bidragit till att bilden av socker har blivit mer och 

mer negativ genom åren, det rapporteras mycket om hur dåligt socker är för både hälsan 

och utseendet. Ju närmare 2014 vi kommer, desto fler sockerarter tror vi anklagas för att 

göra befolkningen fet och ohälsosam.  

  

Makten över vad publiken upplever som viktigt beror på vilka nyheter som förmedlas 

men också hur de förmedlas. Målet med uppsatsen är att se hur sockret benämns i 

Aftonbladet och vilka typer av texter socker förekommer i. Publiken får den största 

delen av sin kunskap kring hälsa från medierna, därför är det viktigt att se vilken plats 

sockret har på medieagendan och vilka aktörer det är som får komma till tals (och i 

förlängningen också källkritiskt se vilka aktörer det är som får komma till tals i 

texterna).   

  

Författarna till den här uppsatsen har märkt en blomstring av dieter, recept och andra 

metoder som ska hjälpa människor att övervinna sitt sockersug. År 2014 har det 

tillkommit minst fyra olika bakböcker med recept på sockerfria bakverk (Adlibris). Med 

titlar som “Friendly food: mat utan gluten, socker och mjölk” (H. Göransson, 2014), 
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“Sött utan vitt socker” (E. Holm, 2014) och “Gott utan socker: goda recept för osötade 

barn och kloka vuxna” (B. Bonorden, 2014), går det att anta att det har vuxit fram ett 

behov och en marknad för den här sortens mat. Mat och bakverk som smakar sött men 

som samtidigt inte innehåller vanligt socker.   

  

Marknadsdriven journalistik innebär att marknaden spelar en roll i vad det skrivs om 

och hur det skrivs om något. Vi vill se om det finns ett samband mellan teorier om 

marknadsdriven journalistik och socker. Vissa mediekritiker menar att 

marknadsjournalister samlar en publik, inte för att informera dem utan för att sälja den 

till annonsörerna (McManus, 1994, sid 2).  

  

Kommersialisering är en process som innebär att medieföretag allt mer fokuserar på 

lönsamhet och kortsiktiga vinster för ägarna (Allern, 2012, sid. 237). 

Marknadsorientering handlar om att veta vilken målgrupp innehållet vänder sig till, 

denna kan vara av kommersiella intressen (Allern, 2012, sid. 238). Att vara medveten 

om sin publik kan då väga in i urvalsprocessen av nyheter. Den enskilde reporterns 

värdering handlar normalt sett om vad som kan bli en intressant, sensationell eller 

informativ story  (Allern, 2012, sid. 243). Författaren nämner att det finns två modeller 

för hur nyheter väljs. Ett av dessa är att journalisten går på sin magkänsla för att hitta 

spännande nyheter och aktivt söker upp ämnen och människor att rapportera om. Den 

andra modellen handlar om att nyheterna är ett urval av händelser där nyhetsredaktionen 

fungerar som en slags grindvakt. (Allern, 2012, sid. 243).   

  

Om då publiken är intresserad av hälsoriskerna med socker vill de lära sig hur de bäst 

ska undvika det. Författarna tror att det är viktigt att undersöka hur sockret framställs 

eftersom många får en stor del av sin kunskap om sin omvärld från de medier som 

konsumeras, enligt teorier dagordningsfunktionen. är personliga erfarenheter inte räcker 

till kan individen använda sig av medier i någon form för att minska sin osäkerhet 

(McCombs, 2006, sid. 90).   

  

Nämner någon text hur mycket socker svenskar konsumerar? Refereras det bara till 

Jordbruksverkets osäkra siffra (som endast gäller vanligt socker) utan vidare tolkning 

kan det finnas källkritiska problem. Hur stor mängd socker får vi i oss enligt texten, hur 

har statistiken tolkats?   
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1.3 Frågeställningar  

• Hur skiljer sig rapporteringen om socker åren 1995 och 2013?  

• Har antalet texter som handlar om socker förändrats åren 1995 och 2013?  

• Har textens plats i tidningen förändrats åren 1995 och 2013?  

• Har sättet socker framställs förändrats åren 1995 och 2013? 

• Vem är textens aktör?  

 

1.4 Begrepp  

Här definieras och förklaras de begrepp som är centrala för denna uppsats. 

 

1.4.1 Socker:   

Det finns olika definitioner av socker och Jordbruksverket skiljer på vitt socker och 

sirap från andra sockerarter (fruktos, glukos, etcetera.) Författarna till denna uppsats har 

valt att benämna alla olika sockerarter som socker. “Vanligt socker”, “vanligt vitt 

socker” och “vitt socker” är det socker som ofta brukar få representera hela den svenska 

sockerkonsumtionen.  

  

Sockret har gått från att vara lyx till något som människor äter allt mer av i sin vardag. 

Sveriges befolkning får i sig ungefär 43 kilo vitt socker per person och år, den siffran 

har varit stabil sedan mitten av 1900-talet. Det gäller bara det "vanliga" sockret, förutom 

det äter de också 14 kilo andra sockerarter som till exempel glukossirap. Om en då bara 

räknar det som benämns med "socker" är det möjligt att tolka statistiken som att den 

svenska befolkningen inte äter mer socker idag än för 60 år sedan. Totalt får de alltså i 

sig ungefär 57 kilo socker per person och år i Sverige (Fernholm, 2012, s. 44-45). 
 

1.4.2 Journalistik och hälsojournalistik: 

Journalistik är den verksamhet som producera och sprida information om aktuella 

händelser som är viktigt och av allmänintresse. (Schudson, 2003, s. 11).     

  

“Hälsa (och ohälsa) är ett ämne med hög relevans för allmänheten, men också för 

forskningen. Hälsa som innehållskategori får dessutom allt större medialt utrymme, inte 

minst innehåll kopplat till kroppsvikt, kost och motion” 

(Sandberg, 2004, s. 14).     
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Därför är hälsojournalistik en benämning på den gren av det redaktionella 

medieinnehåll som handlar om hälsa på något sätt.   

Socker kan ses som en vidare insnävning inom hälsojournalistiken då det uppfattas som 

en hälsorisk av många. Robert H. Lustig skriver om socker och sockermissbruk i sin 

bok “Socker – din värsta fiende” (2013). Han har analyserat socker enligt fyra kriterier 

som ska rättfärdiga reglering av ett ämne. Kriterierna uppfylls bland annat av både 

alkohol och tobak. (Lustig, 2013, sid. 280-282).  

 

1. Oundviklighet, socker är det livsmedel som förekommer mest i hela världen och 

det gör det svårt att undvika.   

2. Giftighet, socker är ett giftämne. “Alla de sjukdomar eller tillstånd som är en del 

av metabolt syndrom förvärras av fruktos, även högt blodtryck på grund av en 

ökad mängd urinsyra”. Diabetes, påskyndat åldrande, cancer och demens kan 

äga rum som följd av sockrets effekter på kroppen.   

3. Missbruk, “Socker påverkar hjärnans belöningscenter vilket stimulerar till ett 

fortsatt intag. Ett upphörande med socker ger tydliga abstinenssymtom i form av 

irritabilitet”   

4. Kostnader för samhället, här refererar Lustig till amerikanska kostnader. Om 

sockret ger effekter som måste behandlas kostar det samhället pengar i form av 

sjukvård och så vidare. 
 

1.4.3 Texter  

I den här uppsatsen definieras “text” eller “texter” som redaktionella texter som 

förekommer i Aftonbladet och som är det undersökningens urval består av.   
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2 Teorier och tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer de teorier som är relevanta för undersökningen att 

presenteras. Det kommer även vara de teorier som kopplas till analysen och 

diskussionen i slutet av uppsatsen. Avsnittet kommer även behandla den tidigare 

forskningen som finns inom området. 

 

2.1 Marknadsdriven journalistik och kommersialisering  

Under de senaste åren har det svenska medielandskapet förändrats och expanderat. 

Privata radio- och tv- kanaler har tillkommit utöver Public service, internet har fått sitt 

genombrott, prenumererade tidningar har lagts ned, köpts upp eller gått ihop och 

gratistidningar har tillkommit. Mångfalden och konkurrensen om folks uppmärksamhet 

har ökat, men också kampen om annonsintäkterna, eftersom många av de nya medierna 

använder sig av annonser. Allt detta tillsammans har bidragit till att medierna blivit mer 

kommersiella och marknadsdrivna eftersom de konkurrerar om läsarnas 

uppmärksamhet. Journalistik i marknadens tjänst har ägare och investerare som 

uppdragsgivare och genererar vinster åt dem, jämfört med journalistiken i politikens 

tjänst som har medborgarna som uppdragsgivare och uppdraget att visa hur 

makthavarna sköter sig. Journalistiken i marknadens tjänst ger information som 

människor efterfrågar medan journalistiken i demokratins tjänst ger information 

människor behöver (Strömbäck & Jönsson, 2005, sid. 2).  

  

James T Hamilton menar att journalistiken ska svara på fem W:n- Who, where, when, 

why och what, alltså, vem, var, när, varför och vad? Men enligt honom vägleds 

medierna av fem andra W:  

1. Vem bryr sig om ett speciellt stycke information?  

2. Vad är de villiga att betala för att hitta det, eller vad är andra villiga att betala för 

att nå dem?  

3. Var kan mediekanaler eller annonsörer hitta dessa personer?  

4. När är det lönsamt att ge informationen?  

5. Varför är det lönsamt?  

(Hamilton, fritt översatt, 2004, sid. 7)  

  

Aftonbladet har en plustjänst, vissa texter och artiklar kan man inte läsa om man inte 
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har betalar en viss månadsavgift och första månaden kostar bara en krona 

(Aftoblandet.se). Det är alltså ett visst antal artiklar som du får tillgång till om du 

betalar. Att Aftonbladet har en plustjänst passar ihop med punkt två i Hamiltons lista, de 

har en tjänst som vissa av deras läsare är beredda att betala en summa i månaden för att 

få läsa vissa artiklar som inte går att nå för de läsare som inte betalar.  

  

Mat är just något som pressen ofta rapporterar om, eftersom den passar in i den 

marknadsdrivna journalistiken och har gett upphov till olika matlarm som varnar om 

olika livsmedel eller ämnen i dem. Dramatik och konflikter är naturliga ingredienser. 

(Jönsson & Sandberg, 2010, sid 13). Om det kommer det nya matlarm angående ett 

visst livsmedel eller en viss produkt som många äter, påverkar det larmet de personer 

som äter just det livsmedlet eller produkten.   

  

McManus nämner också att orienterande nyheter (det som händer i läsarnas samhälle 

eller det som händer med läsarnas jobb) och kommersiella nyheter har olika 

dragningskraft. Orienterade nyheter lockar bara om det handlar om något som en person 

har direkt relation till, till exempel vad som händer i den personens samhälle, medan 

kommersiella nyheter lockar mer med till exempel en artikel om någon kändis göromål. 

Orienterande nyheter handlar även mer om frågor än om händelser och kan lätt kännas 

abstrakt och det kan vara svårt för läsaren att ta till sig informationen (McManus, 1994, 

sid 117-118). 
 

2.2 Nyhetsvärdering och nyhetsurval   

Det började 1965 med Johan Galtung och Mari Holmboe Ruge som skapade sina åtta 

kriterier för nyhetsvärdering.   

  

• Frekvens. En händelse som utspelar sig snabbt väljs hellre över långsamma för 

att bättre passa mediets publiceringsfrekvens.   

• Tröskelvärde. Händelsen behöver ha stark intensitet för att ta sig över 

tröskeln.   

• Entydighet. Nyheten måste vara tydlig och enkel att förstå.  

• Meningsfullhet. Händelsen blir mer relevant ju närmare den är publiken 

kulturellt.   

• Oväntat. En oförutsedd och ovanlig händelse har ett stort nyhetsvärde.   
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• Samklang med förväntningar. Det som mediet tror kommer hända eller som 

borde hända har en större chans att bli en nyhet.   

• Kontinuitet. En nyhet som väljs uppmärksammas under en viss tid och sätts in i 

ett sammanhang.   

• Sammansättning. En händelse blir en nyhet för att skapa balans tillsammans 

med övrigt medieinnehåll. (Häger 2009, sid. 128)  

  

Enligt Strömbäck, Hopmann och Karlsson är det inte bara nyhetsvärderingen som styr 

innehållet. Ju tuffare konkurrensen om intäkter och publik är, desto mer måste mediet ta 

hänsyn till vilken publikgrupp annonsörerna är intresserade av att nå och vilka typer av 

nyheter den publiken är intresserad av att läsa (Strömbäck, Karlsson, Hopmann 2012, 

sid. 720). Det finns en viss skillnad mellan nyhetsvärde och nyhetsurval. Bara för att en 

nyhet har högt värde behöver det inte betyda att den faktiskt kommer med. Likaså kan 

en nyhet utan nyhetsvärde komma med om det finns andra intressen för den.  Som 

Strömbäck et al. skriver är intäkter och att få rätt publik för annonsörerna också 

viktigt.   

  

Närhet handlar om publikens avstånd till en nyhet. Det baseras på det tidsmässiga, 

geografiska och kulturella avstånd som finns (Nord & Strömbäck, 2012, sid. 212). Alla 

måste äta för att leva och nyheter om det vi får i oss torde då ligga människor nära. Det 

kan vara både tidsmässigt, geografiskt och kulturellt nära. Exempel på detta är aktuella 

matskandaler (tid) som rör ett livsmedel eller produkt från en specifik kiosk eller 

matbutik som till exempel finns i samma land(geografiskt) och som är ett vanligt inslag 

i en persons kost (kulturellt).   

  

Det finns också vissa förväntningar på medier. De ska bidra med information, granska 

och tolka inom många olika områden som exempelvis politik, arbetsliv och kultur. När 

en redaktion inte uppfyller dessa krav blir den inte tagen på allvar och det finns då risk 

att publiken inte vill betala för innehållet. Därför kommer journalistiska 

nyhetsvärderingar och kriterier alltid att ingå i en slags plan som handlar om att göra 

publiken intresserad på olika sätt (Allern, 2012, sid. 243).   

   

En nyhet blir en nyhet genom två olika modeller, skriver Allern (2012). Antingen 

genom att journalisten jagar nyheter genom till exempel tips eller research. Den 
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enskilde journalisten brukar värderar nyheter efter vad som kan bli intressant, 

sensationellt eller informativt. Den andra modellen författaren tar upp handlar om att det 

som blir nyheter är ett urval av allt som sker. Nyhetsredaktören då fungerar som en 

grindvakt som bestämmer på ett rutinmässigt sätt vilka nyheter som sprids vidare 

(Allern, 2012, sid. 243).   

  

Pamela Shoemaker och Akiba Cohen (2006) har gjort en studie över vad som blir 

nyheter. Resultatet visade att folk vill se andra nyheter än de som publiceras i slutänden. 

De tillfrågade ville se mer rapporteringar om avvikande och utmärkande händelser än de 

som händelser som det faktiskt stod om i tidningarna de läste. De instämde alltså inte 

med tanken om de händelser som täcks mest är de som är viktigast. Det som har 

nyhetsvärde behöver i slutänden inte vara det som blir nyheter, det handlar också om 

individers mentala bedömningar om vad som är viktigt (Shoemaker & Cohen, 2006, s. 

337).  

  

Eftersom den här uppsatsen undersöker texter i Aftonbladet är nyhetsvärdering i 

allmänhet och nyhetsurval i synnerhet viktiga teorier. Många forskare gör inte 

distinktionen mellan nyheter och nyhetsurval å en sidan och nyhetsvärdering eller 

kriterier för nyhetsvärde å andra sidan. Istället antas det att det slutgiltiga urvalet 

reflekteras i nyhetsvärderingen eller kriterierna för nyhetsvärde (Strömbäck, Karlsson & 

Hopmann 2002, sid. 719). 

 

2.3 Agenda setting och framing 

Då denna uppsats handlar om just hur ofta artiklar om socker förekommer i 

Aftonbladet, och på vilket sätt sockret nämns, så är agenda-setting och framing två 

teorier som är relevanta för denna undersökning.  

 

Agenda-setting eller dagordningsteori går ut på att ämnen som medierna rapporterar om 

och som förekommer frekvent till slut kommer anses vara viktiga ämnen av 

allmänheten i och med att de är så framträdande jämtemot andra nyheter (Coleman, 

McCombs, Shaw & Weaver, 2009 sid. 147). Framing eller gestaltningsteori handlar om 

de frames, gestaltningar som finns i medietexter och de gestaltningar som människor 

har i sina huvuden, även kallade scheman. Den förstnämnda fokuserar på vad en 

nyhetstext säger och den andra fokuserar på hur en individ tänker (Entman, Matthes & 
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Pellicano, 2009, sid. 181). Framing handlar om hur ett ämne gestaltas och representeras, 

vilka attribut och egenskaper som används när ämnet framställs. Eftersom media 

presenterar problemen men även lösningen så upplever läsarna det som en "ordning", på 

sättet vissa ämnen och teman blir framställda och uppmärksammade (eller inte alls) så 

reproduceras bland annat föreställningar och stereotyper (Sandberg, 2004, sid. 66). Om 

Aftonbladet skulle rapportera om socker på ett väldigt negativt sätt skulle det i 

slutändan påverka läsarna och hur de ser på sockret efter att ha läst texterna.  

  

Jesper Strömbäck skriver i introduktionen till Maxwell McCombs bok Makten över 

dagordningen (2006, sid 11) att massmedierna har stor makt över vilka frågor 

människor uppfattar är viktiga. Är det något de rapporterar ofta om kommer det anses 

som en viktig samhällsfråga. Det är även tvärt om, frågor som media rapporterar lite om 

ses inte som viktiga samhällsfrågor. Rapporteringen styr alltså läsarnas åsikter och 

beroende på hur pass mycket Aftonbladet rapporterar om något (till exempel socker) så 

kan läsarna uppfatta just den frågan som mer eller mindre viktig.   

  McCombs nämner också   konkreta (obtrusive issues) och abstrakta frågor (unobtrusive 

issues). De abstrakta frågorna är de som människor har liten eller ingen erfarenhet av, så 

som krig eller katastrofer, där behovet av orientering är stort. Då är sannolikheten stor 

att läsarna följer medierna och deras dagordning.(McCombs 2006, sid 94). Detta är 

något som Aftonbladet använder sig av. Den som vill "veta mer" kan prova Aftonbladet 

Plus för bara en krona (Svensson kommunikation, 2014).   

  

Konkreta frågor är det som människor har mer erfarenhet av, som till exempel 

arbetslöshet, där behöver behovet av orientering inte är lika stort. Om läsarna 

däremot vill fördjupa sig inom området kan de då vända sig till media (McCombs 2006, 

sid 94). Personer som vill gå ner i vikt eller på annat sätt förändra sina levnadsvanor kan 

vända sig till släkt, vänner eller någon expert inom området för att få rätt stöd. Samtidigt 

går det att i allt större utsträckning använda sig av medier i någon form för att få 

information om det man vill och behöver veta.   

  

I Ett missnöjt folk? (1997, sid. 235) skriver Gunilla Jarlbro:  

  

“Rädsla för mat och en ökad medvetenhet rörande det vi äter har med andra ord blivit 

en allt vanligare företeelse”. 
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Individen kan bedöma mat som en risk och välja att undvika den eller inte. Händelser 

som vi ofta hör talas om uppfattar vi som större risker än andra. 
 

2.4 Källkritik och aktörer  

Källkritik handlar om källornas trovärdighet. För att få reda på detta likställs källor med 

aktörer i denna uppsats. Aktörer är en av de variabler som förekommer i koschemat. 

Thurén (2013, sid. 8) tar upp urval av fakta, tolkning av innebörder och källans 

allmänna tillförlitlighet och sannolikhet. Eftersom statistiken om den svenska 

sockerkonsumtion kan tolkas på olika sätt (Petrov, 2012) är tolkning av innebörd 

relevant att undersöka i kombination med att ta reda på vem som är aktör. Detta för att 

kunna dra slutsatser om hur trovärdig texten är. Förförståelse krävs för varje fall 

(Thurén, 2013, s. 98), därför är det relevant att också undersöka vilken person som står 

bakom texten.   

  

Detta visar sig i att en av variablerna i kodschemat är  “Aktör”, med sju olika 

variabelvärden:   

1. Myndigheter (Exempelvis Livsmedelsverket).   

2. Forskare   

3. Dietist/expert  

4. Kändis/artist  

5. Privatperson   

6. Skribenten   

7. Övrig  

  

Westerståhl och Johansson har gjort skillnad på aktörer och omaktörer.   

“De flesta nyheter innehåller aktörer, någon som gör något, någon som säger något. 

Detta slags aktörer skall skiljas från “omaktörer”, dvs sådana som blir föremål för 

handlingar eller uttalanden.” (Westerståhl & Johansson, 1985) En aktör behöver inte 

vara en person, utan kan vara en hel myndighet.   

  

Utifrån detta är det relevant att i denna undersökning koda aktörer, det som Wallin 

(1991) kallar av-aktörer. Den som står bakom informationen om socker i texten och 

som kommer med en åsikt är den som i denna uppsats definieras som aktör, inte 
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mottagaren. Det kan handla om nya forskningsrön, rekommendationer kring hur 

personer bör äta eller liknande. I till exempel en krönika om socker är det skribenten 

som kodas som aktör i den texten.  

  

aktörerna kategoriseras i sju grupper i kodschemat:   

1. Myndigheter, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och liknande.  

2. Forskare  

3. Dietist/Person med annan expertis inom området  

4. Kändis/artist  

5. Privatperson  

6. Skribenten   

7. Övrig  

  

Elitcentrifiering handlar om att de flesta aktörer i nyheter tillhör någon form av elit. Det 

kan handla om en politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit. Det är ofta dessa 

elitpersoner som sitter inne på den kunskap som mediet behöver ta del av, till exempel 

genom chefer och högt uppsatta personer inom näringslivet. (Nord & Strömbäck, 2012, 

s. 213). 

 

2.5 Tidigare forskning  

Följande ord och fraser har ingått i vår sökning för att hitta tidigare forskning och 

kunskap. Det finns inte mycket forskning gjorde kring hälsojournalistik, dessa 

sökningar har lett till det vi har funnit av bland andra Helena Sandberg  

   

Hälsa:   

• Hälsokommunikation  

• health communication  

  

Socker:  

• socker media   

• socker journalistik   

• sugar and media  

• sugar and newspapers  

• sugar and articles  
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• sugar and journalism  

• sugar and report  

• sugar*  

• sugar and health communication  

• faktoider socker   

• sugar and diet  

• sugar media coverage   

• sugar agenda setting  

  

Mat:   

• fat sugar  

• fat foods journalism   

• fat food news  

• fett medier  

• kost medier  

• food health journalism   

• food media coverage   

• food journalism   

  

Teori & metod:   

• källkritik  

• sources credibility   

  

“Medieinnehåll om hälsofrågor väcker ett stort intresse hos publiken och många 

tidningar, såväl dagstidningar som veckotidningar, har speciella hälsobilagor” (Jarlbro, 

1997, s. 26). Redaktionellt hälsomaterial har studerats i mycket liten utsträckning 

(Sandberg, 2005, s. 28) och (Jönsson & Sandberg, 2010, s.7).  

  

Författarna till denna uppsats har sökt efter studier över hur socker, fett och mat i 

allmänhet framställs i medierna utan större framgång. Det markerar också varför denna 

studie är viktig att genomföra. De studier som finns som har varit relevanta för ämnet är 

bland andra Helena Sundblads doktorsavhandling om hur övervikt framställs i media, 

“Medier och fetma – en analys av vikt” (2004). Här undersöker Sundblad hur medier 

förmedlar kunskap kring fetma och övervikt till allmänheten och tar bland annat upp 
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sambandet mellan risksamhället och medier. .  

  

Människor blir alltmer beroende av experters hjälp för att kunna orientera sig och 

undvika risker. I det gamla klassamhället var hungern deras drivkraft, i dagens 

risksamhälle är det istället oron som driver dem (Sandberg, 2004, sid. 52).   

  

“Vi förlorar kontrollen över våra kroppar och liv, och upplever oss inte längre vara 

autonoma varelser. Eftersom vi själva vill kunna bestämma tar vi till olika strategier för 

att undkomma risker. När det gäller övervikt handlar det ofta om att övervaka 

näringsintaget” 

(Sandberg, 2004, sid. 52).   

  

De som ser övervikt som en risk kan alltså övervaka det de äter för att undvika att gå 

upp i vikt till exempel. På samma sätt kan personer undvika socker om de ser 

sockerkonsumtion som en risk. Människor ägnar en stor del av sin vakna tid åt att 

konsumera medieinnehåll. Mat och dryck får en allt mer framträdande roll i innehållet. 

Det gör det svårt att undvika att ta del av trendiga dieter, information och normer kring 

livsmedel eller föreställningar kring vad som är gott, hälsosamt eller farligt för dem 

(Sandberg, 2010, s. 7). 

 

3 Metod   
I detta avsnitt presenteras den forskningsmetod som är relevant för undersökningen och 

hur urvalet är gjort. Då alla metoder inte är felfria kommer vi även ta upp de mest 

relevanta problemen angående den metoden och hur vi kommer undvika dem. Hur den 

här undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer 

kommer det också redovisas för, samt hur vi arbetar för att undersökningen ska vara 

valid. I slutet av detta kapitel förklaras även de variabler och variabelvärden som vi 

utgår från.  

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys   

Vi är intresserade att se av hur Aftonbladets texter om socker såg ut 1995 och 2013 och 

om det skiljer sig vid en jämförelse. En kvantitativ innehållsanalys passar denna 

undersökning eftersom resultatet presenters som statistik, vilket fungerar bra vid en 



  
 

 16 

kvantitativ studie. Metoden passar också för att det är en “öppen” forskningmetod där vi 

konkret kan beskriva hur vi gjort vårt urval och utformat kodningsschemat så studien 

lätt kan replikeras (Bryman 2011, sid 296).  

Både Nilsson (2010, sid 121) och Bryman (2011, sid 281) skriver om Berelsons 

definition på en innehållsanalys. Metoden definierar han med med begreppen 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. De här begreppen kommer vi gå efter i 

vår undersökning.  

  

• Objektivitet innebär att innehållet ska kategoriseras på så sätt så forskares 

personliga värderingar inte påverkar processen.  

• Systematik innebär att undersökningens tillvägagångssätt ska vara klart 

definierat och regler ska vara tillämpade så att det relevanta i innehållet ska 

kunna mätas och inte missas av analysen.  

• Kvantitet innebär att variablerna ska kunna beskrivas kvantitativt, i termer av 

frekvens eller omfång så man kan fastställa statistiska samband.  

• Manifest innebär att analysen inte kan avläsas på fler sätt än det går att utläsa. 

Variablerna och anvisningarna om hur de ska tillämpas är entydigt så subjektiv 

tolkning minimeras.  

  

3.2 Val av tidning   

Bryman skriver att man måste göra specifika väl när det gäller val av medium. Sedan 

måste man välja om det till exempel ska vara dagspress eller kvällspress, bara 

vardagarna eller söndagarna (Bryman, 2011, sid. 285). Vi har klargjort för vilket 

medium och vilken tidsperiod vår undersökning täcker. När det gäller att välja specifika 

datum har vi valt att göra ett totalurval, undersöka alla nummer där socker förekommer 

från 1995 respektive 2013.  

  

Vi har valt att analysera hur socker omskrivs i Aftonbladet då tidningen når ut till 

många med sina texter. Tidningen finns att tillgå i hela landet och i september 2014 

nådde Aftonbladet ut till 3 403 000 läsare. Dessa är dock uppdelade mellan bland annat 

den tryckta tidningen och läsning på hemsidan. 732 000 läsare valde att ta del av 

materialet i den tryckta tidningen (Aftonbladet.se).  
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3.3 Val av tidsperiod  

Om man ska välja en specifik händelse är det lätt att börja vid första rapporteringen om 

den händelsen, men det kan vara svårt att veta när man ska avsluta analysen. Det kan 

bero på att det fortsätt rapporteras och debatteras om händelsen efter den avslutas. Om 

det är en fråga som beskrivs kontinuerligt kan man börja och avsluta undersökningen 

när som helst, man kan också undersöka hur det sett ut tidigare år och under olika 

perioder under just de åren (Bryman 2011, sid. 286). Tidsperioden vi har valt att 

undersöka är åren 1995 och 2013. Det eftersom 1995 är det tidigaste året som vi 

kommer åt i sin helhet via Mediearkivet, 2013 eftersom det är det senaste hela år som vi 

kommer åt när den här uppsatsen påbörjas (2014).   

  

3.4 Insamlingsmetod och avgränsningar   

Mediearkivet är Skandinaviens största digitala nyhetsarkiv, det ger oss möjlighet att 

enkelt anpassa vår sökning och göra den så optimal som möjligt. För att hitta de texter 

vi ska analysera söker vi helt enkelt på “socker” i Mediearkivet, begränsat till 

Aftonbladet och åren 1995 och 2013. Eftersom rapporteringen kan se annorlunda ut 

beroende på vilken tid det är på året vill vi göra ett så stort urval som möjligt. Vår 

sökning på Mediearkivet ger 376 träffar totalt. Ett bortfall på 100 texter tillkommer 

också. Bortfall är för oss när den aktuella texten inte handlar om socker men kommit 

med i sökningen av någon annan anledning. Exempel på detta är texten Hon var festens 

drottning i 30 år, ett minnesreportage om Prinsessan Lilian i vilket hennes hår beskrivs 

som "spunnet socker". Även de texter som tar upp socker ur ett ekonomiskt perspektiv 

är inte relevanta för vår studie, så som sockerskördar som slagit fel eller prisändringar. 

Vi söker efter texter som handlar om människors hälsa kopplat till socker i någon form. 

Därför har vi även med recept i vårt urval eftersom vi anser att det kan bidra till en 

acceptans av just socker. 

 

3.5 Generaliseringsanspråk   

I andra kvantitativa undersökningar är forskare intresserade av att se om resultatet kan 

tillämpas på andra grupper än de som varit med, och för att kunna göra det måste man 

ha ett representativt urval. Om man utgår från en hel stad i en undersökning kan man 

välja ut några ur dem till ett urval, och detta urval måste vara representativt så man kan 

generalisera till resten av staden (Bryman, 2008, sid. 169). Om gruppen skiljer sig något 
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jämfört med de andra ur populationen är inte urvalet representativt och då kan man 

alltså inte generalisera resultatet. Men resultaten kan endast generaliseras till 

populationen där man tagit sitt sampel från (Bryman, 2008, sid. 199). Eftersom vårt 

urval enbart består av artiklar från Aftonbladet kan vi bara generalisera till just 

Aftonbladet och hur de framställer socker i sina texter. Hade vi däremot analyserat även 

Expressen, Kvällsposten och GT hade vi kunnat generalisera för hela kvällspressen då 

vi skulle välja ett representativt urval från varje tidning. 

 

3.6 Validitet, reliabilitet och replikation  

De tre viktiga forskningskriterierna som finns för att en kvantitativ undersökning ska bli 

godkänd är validitet, reliabilitet och replikation.  

  

Validiteten är det viktigaste kriteriet och för att en undersökning ska vara valid är kravet 

att vi mäter det vi verkligen avser att mäta. Vi ska ha operationaliserat vårt teoretiska 

begrepp och sedan konstruerar vi ett mätinstrument (till exempel en enkät). Där kan 

problem dyka upp då vi kommer för långt ifrån den ursprungliga idén och inte mäter det 

vi avser mäta och då får vi inte valida data (Rosengren & Arvidsson 2002, sid. 47). Vi 

ska mäta hur många texter Aftonbladet har om socker och hur socker framställs i dessa 

texter. Vi ska göra en kvantitativ innehållsanalys för att kunna mäta detta och för att 

genomföra denna mätning har vi skapat ett kodschema.  

  

Validiteten går hand i hand med reliabilitieten, reliabilitet betyder tillförlitlighet och 

gäller kvaliteten i insamling , bearbetning och analys av data (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen 2003, sid. 40). Om reliabiliteten inte kan uppnås kommer även 

validiteten bli ifrågasatt vilket då gör att studien inte är pålitlig. Det är då viktigt för oss 

att vårt kodschema är ordentligt utfört och att våra definitioner är tydliga så vi slipper 

fel i resultatet.  

  

För att vår undersökning ska var både reliabel och valid kommer vi göra en pilotstudie. 

Pilotstudien syfte är att, utifrån det testschema vi använder oss av då, vi ska kunna 

förbättra vårt kodschema efter den. Vi måste utforma kodschemat så det verkligen mäter 

det vi säger att vi ska mäta, att det är uttömmande och att vi har gjort tydliga 

definitioner.  
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Det kan hända att andra forskare vill göra om studien som någon forskare gjorde innan 

dem, en replikation. Anledningen till det kan vara olika, bland annat att resultatet inte 

stämmer med resultat från andra relevanta studier. För att kunna replikera en studie 

måste forskaren som gjort det detaljerat kunna beskriva sitt tillvägagångssätt, annars blir 

det omöjligt. Vi avser att vara så tydliga som möjligt med hur vi går tillväga för att göra 

vår undersökning och också hur vi formulerat våra definitioner så vår undersökning ska 

gå att replikera. 
 

3.7 Metodkritik  

Innehållsanalysen som metod har både starka och svaga sidor. Det är en "öppen" 

forskningsmetod vilket gör det lätt att få insyn i hur undersökningen har gått till. Detta 

gör det också enklare att genomföra eventuella replikationer eller uppföljningsstudier. 

Metoden gör det också möjligt att spåra förändringar över tid när det gäller hur ofta 

något förekommer (Bryman, 2008, s. 296). I vårt fall vill vi se hur ofta och på vilket sätt 

socker förekom i Aftonbladet åren 1995 och 2013 och göra en jämförelse mellan dessa 

år, därför passar metoden bra för vår undersökning. Vi kommer visa så tydligt vi kan 

om hur vi gått tillväga med vår undersökning så personer efter oss skulle kunna 

replikera den här studien.  

  

En svaghet med innehållsanalys är att det bara kan bli så bra som de dokument den 

bygger på (Bryman, 2008, s. 296). Det går inte att med säkerhet veta om alla texter vi 

söker ligger uppe på Mediearkivet, varken från 1995 eller 2013. Trots bra teknik går det 

inte att veta om det eventuellt fattas en del texter i arkivet. Mängden texter som finns i 

arkivet borde dock vara tillräckligt stor för att vi ska kunna genomföra undersökningen.  

  

Det är dessutom praktiskt taget omöjligt att göra en kodningsmanual som inte inrymmer 

ett visst mått av tolkning hos kodaren (Bryman, 2008, s. 297). Medvetna om dessa 

svårigheter genomförde vi därför en pilotstudie för att testa vårt kodschema innan den 

riktiga kodningen. Detta gjorde det möjligt för oss att upptäcka brister och rätta till dem 

innan de hunnit påverka vårt slutgiltiga resultat. Vi påstår dock inte att vår 

kodningsmanual är perfekt men vi har med vår pilotstudie försökt minimera risken för 

att vi ska tolka olika. Vi har även försökt göra ett så uttömmande kodschema som 

möjligt.    
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En innehållsanalys kan inte heller svara på "varför" något är på ett visst sätt (Bryman, 

2008, s. 297). Eftersom vi bara frågar efter hur ofta och på vilket sätt sockret 

förekommer i Aftonbladet under den aktuella tidsperioden, kan vi inte uttala oss om 

varför det ser ut som det gör. Våra diskussioner kan alltså bara vara spekulationer. 
 

3.8 Forskningsetik  

Vetenskapsrådet har arbetat fram rekommendationer för forskningsetik som ska leda 

forskare att genomföra sin forskning enligt vissa principer.   

 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat  

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation 

och arkivering  

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö  

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

(Vetenskapsrådet )  

   

För oss är punkt fyra den punkten vi vill lägga vikt vid. I vår uppsats om hur socker 

framställs vill vi understryka att vi inte är sponsrade av någon eller har något 

kommersiellt intresse i denna uppsats. Vår uppsats handlar endast om socker i och med 

den hälsotrend som nått samhället där socker ofta framställs som dåligt och som inte bör 

ätas. 

 

3.9 Val av variabler   
 

3.9.1 Agenda-Setting och framing  

Agenda-setting innebär att ju mer frekvent ett ämne förekommer i medierna, desto 

viktigare tycker vi att det är. För att få fram det ska vi undersöka hur många texter om 

socker vi hittar när vi gör vårt urval. Vilket sammanhang sockret omskrivs i kan också 

säga något om vilken bild som ges av det. Är det bara artiklar eller recept?   
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Framing handlar om hur ett ämne blir representerat eller gestaltat, därför har vi två 

variabler som frågar efter sättet det skrivs om socker i texten. Vilket perspektiv som 

sockrets omskrivs ur och på vilket sätt det omskrivs.   

  

6. Textens typ 

1. Notis (en text som är utformad som en notis när det kommer till hur den är 

skriven och antalet tecken)  

2. Ledare (Text på sida två skriven av chefredaktör eller annan chefsperson på 

tidningen)  

3. Nyhet (Text som är aktuell och har allmänintresse)  

4. Artikel (Text utformad som en artikel när det kommer till hur den är skriven och 

antalet tecken)  

5. Debatt (Text där en person uttrycker sin åsikt angående ett ämne)  

6. Krönika/åsiktstext 

7. Recept (Text där ingredienser och beskrivning på tillagning av en rätt förklaras)  

8. Reportage med recept (Text som delvis handlar om en plats eller person och som 

dessutom har ett recept som personen gillar eller som har ett samband med 

platsen)  

9. Reportage (Text som är utformad som ett reportage när det kommer till hur den 

är skriven och antalet tecken)  

10. Övrigt  

  

 

6. Sockerperspektiv  

1. Risk-/hälsoperspektiv (Till exempel vikt, sjukdomar, kroppens insida)  

2. Kosmetiskt perspektiv (Till exempel förvärrar acne, kroppens utsida ur ett 

kosmetiskt perspektiv)  

3. Socialt perspektiv (Till exempel ur kulturell synpunk. Socker för att fira eller 

sörja)  

4. Kostråd (Till exempel om vi borde äta socker eller inte, hur pass mycket/dag och 

person)  

5. Övrigt  
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7. Sättet det skrivs om socker i texten   

1. Varning specifikt för socker (socker och samband med andra sjukdomar, socker 

orsakar ohälsa på olika sätt och liknande, dolt socker. Handlar om att undvika 

socker).   

2. Uppmaning att undvika socker och andra livsmedel (mer allmänna kostråd om 

att till exempel undvika fett och socker, utan närmare specifikation).   

3. Information om diet (som går ut på att äta mindre eller inget socker, exempelvis 

LCHF, GI).  

4. Positiv text om socker (exempelvis om socker som smakförhöjare, “var inte rädd 

för lite socker ” och liknande)  

5. Okodbar  

6. Övrig   

  

3.9.2 Marknadsdriven journalistik:   

Teorin om marknadsdriven journalistik handlar om att medier ger publiken vad de vill 

ha och är intresserade av för så sin publik att stanna kvar. Vinstintresset styr i så fall vad 

som publiceras. Här får vi titta på sambandet mellan aktörer och hur sockret omnämns i 

texten för att kunna dra uttala oss om marknadsdriven journalistik i Aftonbladet.   

  

3.9.3 Nyhetsvärdering:   

Nyhetsvärdering handlar dels om att välja information som blir till nyheter och dels om 

var nyheterna placeras baserat på hur viktiga de värderas vara. Därför har vi variabler 

som frågar efter vilken plats nyheten får i den tryckta tidningen då det kan säga något 

om hur viktig nyheten anses vara.   

  

8. Tidningsdel   

1. Nyheter (tillsammans med övriga nyheter)   

2. Temasidor (exempelvis hälsa, kropp, eller liknande där materialet skiljer sig från 

vanliga nyheter).  

  

9. Plats i tidningen   

1. Framsida  

2. Första sidan   
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3. Annan   

  

10. Storlek   

1. Notis (upp till 500 tecken)     

2. Mellan (500-1000)  

3. Stor (1000-)  

  

3.9.4 Icke journalistiska texter  

Vår första variabel handlar om huruvida texten är journalistisk eller inte. Den finns till 

för att sålla bort recept ur flödet, samtidigt vill vi se hur ofta recept förekommer då de 

också ingår i medieinnehållet. Vi klassar dem inte som journalistiska texter men ser 

dem som en del i helheten. Ett recept där en av ingredienserna är socker kan därmed ses 

som en text som är neutralt eller positivt inställd till socker.   

  

4. Journalistisk text  

1. Ja  

2. Nej (exempelvis recept och liknande texter)  

3. Övrig (exempelvis blandning mellan redaktionell text och recept). 
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4 Resultat  
Här kommer vi att redovisa det resultat vi fått fram från vår analys av Aftonbladets 

artiklar 1995 och 2013. Hur kommer texterna om socker ha ändrat sig? Kan det kopplas 

till de olika teorier vi tagit upp? Från 1995 kodades 104 artiklar och från 2013 totalt 160 

stycken. Vi är medvetna om att man bör vara försiktig för att jämföra siffrorna i procent 

då mängden artiklar skiljer mellan de olika åren, ibland väljer vi dock att göra det för att 

kunna jämföra internt.   

 

4.1 Socker som innehåll 

 
4.1.1 Diagram socker som innehåll  

 
 

4.1.2 Tabell socker som innehåll  

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Huvudsak  12  11,5  19  11,9  

Bisak  92  88,5  141  88,1  

Total  104  100,0  160  100,0 

 

Det skiljer sig inte mycket mellan 1995 och 2013 kring hur sockret förekommer som 

huvudsak eller bisak. En större mängd artiklar innehållande socker publicerades dock 
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2013 jämfört med 1995. I procent räknat skiljer det bara 0,4 procentenheter mellan hur 

ofta sockret förekommer som huvudsak de olika åren. Fler texter om socker och något 

fler som tar upp socker som huvudsak publicerades 2013.  

 

4.1.3 Diagram sockerperspektiv 1995 i procent  

 
 

4.1.4 Diagram sockerperspektiv 2013 i procent  
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4.1.5 Tabell sockerperspektiv  

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Risk/hälsa  23  22,1  17  10,6  

Kosmetiskt  2  1,9  2  1,3  

Kostråd  4  3,8  21  13,1  

Övrigt  19  18,3  63  39,4  

Ingrediens  56  53,8  56  35,0  

Socialt   0  0,0  1  0,6  

Total  104  100,0  160  100,0 

 

I de artiklar från 1995 vi analyserat där viktnedgång är huvudsaken är det inte just 

socker man ska akta sig för, utan det ska man se upp för i kombination med bland annat 

fettrika produkter. I de flesta texter vi analyserat där socker förekommit har det varit 

som bisak som ingrediens i ett recept. 2013 publicerades fler texter om socker, 56 fler 

än 1995. Av totalt 160 texter från 2013 är det endast 17 stycken som tar upp sockrets 

hälsorisker. Det är 11,5 procentenheter färre texter 2013 som tar upp direkta faror och 

risker specifikt för sockret. Däremot har andelen kostråd kring socker ökat men texterna 

domineras fortfarande av socker som ingrediens i recept samt variabelvärdet “Övrigt”.   

 

4.2 Journalistisk text eller inte?  

I vårt kodschema har vi gjort skillnad på journalistiska och icke-journalistiska texter. De 

journalistiska texterna är till exempel artiklar, notiser eller liknande medan recept inte 

räknas som journalstiska. Vi har även ett variabelvärde, “övrigt” där texterna är 

huvudsakligen recept från en känd person med en kort faktatext om personen. Utav de 

116 artiklar från 1995 vi kodade var det inte stor skillnad mellan hur många texter som 

var journalistiska, icke-journalistiska eller övriga. De tre variabelvärdena låg på en 

relativt jämn nivå men det var flest journalistiska texter som förekom. 
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4.2.1 Diagram journalistisk text 

 
 

Här har vi valt att presentera staplar som visar både frekvens och procent bredvid 

varandra. Detta gör vi för att vara extra tydliga med att antalet texter skiljer sig mellan 

de olika åren, vi anser inte att enbart procent räcker för att redovisa resultatet av 

variabeln "Journalistisk text". 

 

4.2.2 Tabell journalistisk text 

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Ja  39  37,5  115  71,9  

Nej  36  34,6  23  14,4  

Övrig  29  27,9  22  13,8  

Total   104  100,0  160  100,0 

 

4.3 Texttyper   

År 2013 är 79,9 procent av texterna journalistiska. Detta kan jämföras med endast 37,5 

procent 1995, en höjning med 42,5 procentenheter. Från de texter vi analyserade 1995 

var det huvudsakligen recept som förekom när vi sökte på ordet socker. Andra texter 

som förekom men inte i lika stor utsträckning var artiklarna eller texter vi analyserat 

som övrigt, till exempel texter där de testat olika pulversåser eller ger råd på mat och 
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varor som kan öka lusten hos par. 2013 är reportage om en aktuell kändis, kombinerat 

med recept utvalda av den samme, ett vanligt återkommande inslag i Aftonbladet. Totalt 

sett kodades över hälften av texterna 2013 som recept och reportage i olika former, 53,2 

procent. 2013 har bland annat råd om mat hamnat under variabelvärdet “övrigt”, det 

som helt enkelt inte kan kodas som recept eller notis och så vidare.   

 

4.3.1 Diagram texttyp 1995 i procent  

 
 

4.3.2 Diagram texttyp 2013 i procent 
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4.3.3 Tabell texttyper  

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Notis  10  9,6  13  8,1  

Artikel   24  23,1  28  17,5  

Krönika/åsikt  53  3,8  8  5,0  

Recept  1  51,0  22  13,8  

Reportage med recept   1  1,0  41  25,6  

Reportage  2  1,9  22  13,8  

Övrigt  10  9,6  17  10,6  

Ledare  0  0,0  2  1,3  

Nyhet  0  0,0  5  3,1  

Debatt  0  0,0  2  1,3  

Total  104  100,0  160  100,0 

 

4.4 I vilka samband förekom sockret?  

Eftersom de flesta texter vi analyserade från 1995 var recept var det då socker som 

ingrediens som var det mest förekommande perspektivet på socker det året. Det som 

förekom mer än varningar om socker var de texter som till exempel handlade om vad 

man kan ha istället för traditionell julmat på bordet eller i samband med andra sätt att gå 

ner i vikt. Men varningarna om sockrets effekter kom inte långt efter.  

  

Av de 160 texter från 2013 som vi har kodat är det bara elva texter, eller drygt sju 

procent, som varnar för sockret. 15 av texterna tar upp allmänna kostråd utan specifika 

varningar för just sockret och 21 texter handlar om dieter som går ut på att äta mindre 

socker. 
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4.4.1 Diagram sockersamband 1995 i procent  

 
4.4.2 Diagram sockersamband 2013 i procent 
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4.4.3 Tabell sockersamband 

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Varning  16  15,4  11  6,9  

Kostråd  8  7,7  15  9,4  

Diet  1  1,0  21  13,1  

Positiv  7  6,7  4  2,5  

Övrig   20  19,2  62  38,7  

Ingrediens  52  50  47  29,4  

Total   104  100,0  160  100,0 

 

4.5 Aktörer  

1995 var det oftast skribenten själv, författaren till texten, som stod bakom det som 

förekom i texten eftersom de flesta   var recept. Kändisar stod också till viss del för 

recept, då det fanns de texter som huvudsakligen var recept men hade en liten faktadel 

om personen som bidrog med dem. Efter dem kom experter eller dietister. De stod   

bakom texten när det handlade om kostråd eller sockrets påverkan på vår hälsa och 

vikt.   

  

2013 är det oftast kändisar som får uttala sig i samband med socker. På andra plats kom 

dietister och experter, fler än 1995. Andelen texter där skribenten själv får uttala sig har 

minskat jämfört med 1995. 
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4.5.1 Diagram aktörer 1995 i procent  

 
 

4.5.2 Diagram aktörer 2013 i procent 
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4.5.3 Tabell aktörer 

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Myndighet  2  1,9  4  2,5  

Forskare  6  5,8  10  6,3  

Dietist/expert  11  10,6  37  23,1  

Kändis/artist  27  26,0  62  38,8  

Privatperson  7  6,7  13  8,1  

Skribenten  37  35,6  7  4,4  

Övrigt  14  13,5  27  16,9  

Total  104  100,0  160  100,0 

 

4.5.4 Tabell textens storlek  

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Notis  8  7,7  43  26,9  

Mellan  56  53,9  54  33,8  

Stor  40  38,5  63  39,4  

Total   104  100,0  160  100,0 

 

Storlek på texten avser textmängden hos texten, 1995 stod mellanstora texter för 

ungefär hälften av texterna. 2013 var stora texter vanligast, dessa är ofta recept med 

reportage där en kändis får berätta om sitt liv och sin relation till mat och dela med sig 

av recept.   
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4.6 Plats i tidningen 

4.6.1 Tabell Tidningsdel   

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Nyheter  12  11,5  19  11,9  

Temasidor  0  0,0  132  82,5  

Okodbar  2  0,0  2  1,3  

Övrig  92  88,5  7  4,4  

Total   104  100,0  160  100,0 

 

 

4.6.2 Tabell plats 

  1995  2013  

Frekvens  Procent  Frekvens  Procent  

Första sidan  1  1,0  2  1,3  

Annan  103  99,0  158  98,8  

Total   104  100,0  160  100,0 

 

1995 var det svårt att se vilken tidningsdel texterna publicerats i. 2013 publicerades flest 

texter på återkommande temasidor i Aftonbladet. Endast 19 av 160 texter återfinns 

bland nyheterna 2013. 

 

4.7 Sammanfattning av resultat.  

Av resultatet kan det utläsas att texterna som direkt handlade om socker har ökat, från 

104 texter till 160. Av de texterna var majoriteten journalistiska texter, men antalet av 

dem har ökat markant från 1995 medan de texter som inte var journalistiska eller 

hamnade under kategorin övrigt minskade. Om socker är huvudsak eller bisak i texten 

har inte ändrat sig nämnvärt mellan de två åren, det är majoriteten av texterna som 

skriver om socker som bisak.  

  

De vanligaste texttyperna 1995, som stod för 50% av texterna, var recept där socker 

förekom som ingrediens. Artiklar förekom näst mest och risker med socker var det som 

det skrevs om efter socker som ingrediens. Antalet recept mer än halverades till 2013 
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och då var det texter av typen reportage med recept som var majoriteten med 25,5%. 

1995 var det i 35,6% av fallen skribenten själv som stod bakom texten medan 

kändisarna kom på andraplats med 26%. Men det ändrades till 2013 då kändisarna stod 

bakom nästan 40% av texterna, medan dietister och experter kom på andraplats med 

nästan 25%.  

  

Jämfört med 1995 var det fler texter som låg i olika temadelar som Aftonbladet hade, 

medan det var ungefär samma antal texter som låg på nyhetssidorna i tidningen. 

Texternas storlek varierade mellan åren, 1995 var det stor skillnad över hur texterna 

fördelades i kategoreierna och över 50% av texterna mellanstora. 2013 jämnade 

skillnaderna i kategorierna ut sig och då var de flesta texterna stora. Nästan ingen text 

låg på förstasidan i tidningen, utan nästan alla låg på övrig plats.  
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5 Analys  
I det här avsnittet kommer resultatet analyseras och diskuteras utifrån teorierna som 

nämndes i början av uppsatsen: marknadsdriven journalistik och kommersialisering, 

nyhetsvärdering och nyhetsurval, källkritik och agenda-setting. Tidigare i uppsatsen 

nämndes Bryman som skrev att en innehållsanalys kan inte svara på "varför" något är på 

ett visst sätt (Bryman, 2008, s. 297) och därför vill vi än en gång klargöra att det vi 

skriver angående varför något ser ut som det gör bara är spekulationer och teorier från 

vår sida.  

 

5.1 Marknadsdriven journalistik   

Som vi kan se i resultatet av vår undersökning har antalet artiklar om socker som 

Aftonbladet skrivit om ökat. Av de texter Aftonbladet skrev 1995 analyserade vi 104 

texter som direkt hade med socker att göra. 2013 ökade det antalet texter till 160. Som 

vi nämnde i teoridelen menade James T Hamilton att tidningarna ska vägledas av fem 

W:n, men att de istället leds av fem helt andra W:n. I den listan, där han tar upp fem 

punkter, är en av punkterna:  

  

"1. Vem bryr sig om ett speciellt stycke information?" 

(Hamilton, fritt översatt, 2004, sid. 7)  

  

Eftersom de texter vi kodat från 1995 och 2013 ökat med knappt 60 stycken kan vi tolka 

det som att de som läser Aftonbladet har intresserat sig mer för socker sedan 1995 och i 

de sammanhang socker förekommer, alltså att de då bryr sig om det som skrivs om 

socker. Vår tes, som vi nämnde i början, var att texter om sockrets risker, hur dåligt det 

är och hur man ska undvika det skulle ha ökat till 2013. Där hade vi dock fel. Tabell 

4.1.3 visar att över hälften av de texter vi analyserade från 1995 var recept medan 

kategorin övrigt och varningar kom efter på 19,4 respektive 15,2 procentenheter.  

  

Håkan Jönsson och Helena Sandberg menar att pressen ofta rapporterar om mat 

eftersom det passar väl in i den marknadsdrivna journalistiken och att dramatik och 

konflikter är naturliga ingredienser (Jönsson & Sandberg 2010, sid. 13). I artiklar som 

Fruktjuicen skadar barnen (Aftonbladet, 1995) skrivs det om sockret och hur dåligt det 

är för barnen att dricka juicer på morgonen eftersom de innehåller mycket socker. Det 
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tabell 4.1.3 också visar är hur texterna med varningar om socker har minskat med 8,5 

procentenheter medan texter som handlade om övrigt har ökat med 19,5 procentenheter. 

Kostråden har också ökat med 1,7 procentenheter samt texterna som handlar om dieter, 

de har ökat med 12,1 procentenheter. Så en tolkning vi kan göra utifrån det resultatet är 

att Aftonbladet fortfarande till viss del publicerar texter med varningar om vad sockret 

gör med utseende och hälsa men att de lägger större vikt vid att informera sina läsare 

om hur och vad de ska äta istället för sockerrika livsmedel.  

  

Texter som handlar om övrigt har alltså ökat från 1995 till 2013 och blivit fler än de 

texter där socker förekommer som en ingrediens, och texter inom båda kategorierna är 

de som förekommer mest i Aftonbladet. Tidigare i uppsatsen nämnde vi McManus som 

menade att en tidnings läsare har lättare att ta åt sig till exempel kändisars göromål än 

vad det är att ta till sig orienterande information som kan kännas abstrakt och svår att ta 

till sig (McManus, 1994, sid. 117). När det gäller texter som handlade om övrigt så är 

det den kategorin som har ökat mest och de texterna handlade mycket om just kändisar. 

De texter som hamnade i den kategorin var reportage om en kändis med tillhörande 

recept från den kändisen. 

 

5.2 Nyhetsvärdering /Nyhetsurval   

Galtung och Ruges kriterier för nyhetsvärdering tar upp bland annat upp att en nyhet 

kan komma med för att skapa balans (Häger, 2009, s. 128). Vilket också torde vara 

anledningen till att en stor del av det material vi fann i vår sökning består av temasidor 

om mat. Vi utgår ifrån att temasidorna finns med i tidningen för att skapa en attraktiv 

blandning av både nyheter och andra mindre allvarliga ämnen.  En av dessa temasidor 

var Köket Fredag där kändisar och andra framträdande elitpersoner får dela med sig av 

sina favoritrecept. Elitcentrifiering innebär att de flesta aktörer i nyheter tillhör någon 

form av elit, i det här fallet rör det sig om en kulturell elit. Ofta för att de besitter den 

kunskap som mediet söker efter eller så är helt enkelt många intresserade av deras liv 

eftersom de avviker sig från "vanliga" människor liv (Nord & Strömbäck, 2012, s. 213). 

Det är helt enkelt spännande att läsa om hur många sillar Leif Mannerström vill ha på 

sitt julbord (Jag måste ha minst sex sillar på julbordet, 2013), hur Edvard Blom lagar 

snigelgräddsoppa (Morfar satte lås på skafferiet, 2013) eller hur Mons Kallentoft grillar 

sina havskräftor (Jag lägger mycket pengar på mat, 2013).  
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Nyheter som handlar om det vi äter och texter av olika slag som handlar om mat i övrigt 

ligger oss nära. Som vi tidigare nämnt kan publikens avstånd till en nyhet baseras på det 

tidsmässiga, geografiska eller kulturella avstånd som finns (Nord & Strömbäck, 2012, 

sid. 212). Eftersom vi alla måste äta för att kunna leva och mat kan vara en del av vår 

kultur, borde nyheter gällande det vi får i oss vara viktigt att läsa om för många av oss.   

  

Variabel 4. Journalistisk text frågar efter om texten är journalistisk eller inte. 1995 var 

det ganska jämnt fördelat mellan journalistiska, icke journalistiska och övriga texter. 

2013 publicerades fler texter totalt och en större del av dem var också journalistiska. 

Ungefär 70% av artiklarna från 2013 kodades som journalistiska. Sockret har alltså både 

fått en större plats i tidningen totalt sett men vad vi också tolkar som ett högre värde 

eftersom det förekommer i mer seriösa, journalistiska texter.   

  

Fler större texter publicerades 2013 jämfört med 1995, dock bara en ökning med 0,9 

procentenheter. Liksom 1995 var många av dessa texter recept. 2013 var det många 

stora matreportage med kändisar i spetsen, följda av recept på mat, bakverk och 

desserter. I ungefär 99% av fallen förekommer texterna om socker i den bakre delen av 

tidningen, detta tolkas vi som en lägre prioritering av nyhetsvärdet.   

  

Aktörer är någon som gör något i texten och den som säger något. Den aktör som 

förekommer mest 2013 är kändisar och artister. Samtidigt har också fler myndigheter, 

forskare, dietister och experter fått uttala sig än år 1995. Fråga dietisten är ett 

återkommande inslag i Aftonbladet 2013. Det finns alltså ett intresse för att ställa frågor 

om mat till en expert varje vecka hos publiken, samtidigt som Aftonbladet väljer att 

erbjuda möjligheten. Det tolkar vi som att det finns ett tydligt intresse för att veta hur vi 

borde äta hos många av Aftonbladets läsare. Som Strömbäck, Hopmann och Karlsson 

skriver (2012, s. 720) måste mediet ta hänsyn till sin publikgrupp och dess intressen för 

att möta och överleva en konkurrens på marknaden. Allern skrev att när redaktionen inte 

ger publiken vad den vill ha finns det risk för att publiken inte vill betala för innehållet. 

Kriterierna för vad som faktiskt kommer med i tidningen kommer därför alltid att ingå i 

en plan som handlar om publiken (Allern, 2012, s. 243). Om publikens förväntningar på 

Aftonbladet grusas kan de alltså välja att inte stanna kvar som läsare.   

  

Privatpersoner får också komma till tals i samband med sockret 2013, nästan dubbelt så 
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många gånger som 1995. Ofta får de agera lyckade exempel efter att ha slutat med 

socker, gått ner i vikt och liknande. De får då dela med sig av sina tips som riktar sig till 

andra privatpersoner som vill lyckas. I texten Slutade med sockret – gick ner 110 kg 

(2013) berättar Camilla om hur hon gick ner i vikt genom att sluta med sockret. I texten 

får även en expert uttala sig om att vi borde äta mindre socker. För att återknyta till 

Galtung och Ruges kriterier för nyhetsvärdering skulle exempelvis en viktnedgång på 

110 kilo passa in på flera av kriterierna. En sådan viktnedgång kan ha ett högt 

tröskelvärde eftersom det rör sig om många förlorade kilon, det är tydligt och enkelt att 

förstå, den kan vara meningsfull för många om viktnedgång. Det kan dessutom vara 

oväntat och väga upp andra nyheter som handlar om andra, allvarliga händelser som till 

exempel krig och liknande.   

  

Nyheter kan bli till på olika sätt, exempelvis genom att journalisten jagar nyheter eller 

på annat sätt bedömer vad som kan bli intressant, sensationellt eller informativt. De kan 

också komma med i ett urval av allt som sker (Allern, 2012, s. 243). Många av texterna 

i vårt urval tror vi inte hade kommit med i tidningen som en del i ett urval av alla 

nyhetshändelser, utan vi tror snarare att de kommit med för att en journalist har jagat 

fram dessa. Även här passar exemplet med Camilla in, som lyckades gå ner 110 kilo. 

Texten kom inte med bland övriga nyheter, utan under temasidorna Måndag Hälsa där 

olika hälsonyheter samlas ihop. Vi tolkar det helt enkelt som att materialet samlas in av 

redaktionen för att varje vecka fylla dessa sidor. Det som är med i urvalet behöver inte 

ha högt nyhetsvärde utan kan handla om individers bedömningar av vad som är 

viktigt  (Shoemaker & Cohen, 2006, s. 337). 

 

5.3 Källkritik   

De aktörer vi har kodat är den som säger något i texten, är det en krönika det rör sig om 

är det skribenten själv som är aktör, är det en artikel i vilken en expert får uttala sig om 

något är det experten som kodas som aktör. Källkritik handlar därför om aktörernas 

trovärdighet. Vi vill understryka ännu en gång att vi inte kan svara på varför det ser ut 

som det gör eller vilka konsekvenser det får. Vi kan enbart redovisa det vi kommit fram 

till genom vår kvantitativa innehållsanalys.   

  

Vi upptäckte att den enda gången det egentligen nämns en siffra om svenskar 

sockerkonsumtion idag är i ledaren Det är dags att skatta bort sockret (2013). Enligt 
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texten äter varje svensk 40 kilo socker, 17 kilo godis och choklad och dricker 90 liter 

läsk varje år. Skribenten refererar inte till någon källa för siffrorna. Siffrorna stämmer 

inte heller med de som vi har tagit del av, vi äter ungefär 43 kilo vitt socker per person 

och år i Sverige. Dessutom tillkommer 14 kilo andra sockerarter. Räknat tillsammans 

landar det på ungefär 57 kilo socker per person och år i Sverige (Fernholm, 2012, s. 44-

45).   

  

Skribenten i ledaren kan därför inte vara oberoende och stå för sig själv enligt 

principerna för källkritik (Thurén, 2013, s. 8). Skribenten borde referera till 

Jordbruksverket eller Fernholm men gör det inte. Vi anser inte att texten är fullt 

trovärdig och det beror delvis på den inte är tydlig med sina källor och tolkningar av 

siffror. Det verkar inte finnas en förkunskap hos skribenten för att tolka siffrorna som 

finns hos Jordbruksverket och som finns återgivna i Fernholm (2012).   

  

Vi tolkar det som att det verkar finnas problem gällande statistiken om 

sockerskonsumtionen. Eftersom Jordbruksverket är den enda källan till siffror om 

sockerkonsumtionen, det gör att den inte går att bekräfta med andra källor. Ann 

Fernholms (2012) siffror utgår också från Jordbruksverket där kunniga hjälpt henne 

tolka och förstå den statistik som finns. Det är dessa siffror som vi anser vara de mest 

säkra.   

  

Olika aktörer kan dessutom ha olika bakgrund. Är källan det den utger sig för att vara? 

(Thurén, 2013, sid. 7). Ofta tar Aftonbladet in olika personer som benämns som 

experter i tidningen. Baserat på vårt insamlade material kan vi inte veta om källorna är 

experter kring det de uttalar sig om. Aftonbladet gör dock bedömningen åt sina läsaren 

genom att kalla in dessa högre uppsatta källor. De används ofta för att komplettera 

exempelvis privatpersoner som står som lyckade exempel. Vi vet inte vad som kan 

klassas som en expert och kan inte heller göra bedömningen. Det väcker frågor hos oss 

kring vem som verkligen är en "expert". 
 

5.4 Agenda setting  

I vår teori nämnde vi Jesper Strömbäck som menade att det som tas upp ofta av 

medierna blir det som människor ser som samhällsproblem medan det som inte 

omskrivs lika ofta inte heller ses som ett stort samhällsproblem (McCombs, 2006, sid 
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11). Som man kan se i våra resultat i tabell 4.1.3, vilka perspektiv på socker texterna 

hade 1995, såg vi att över hälften av de texter vi undersökte var recept, medan det var 

desto färre texter om socker som hälsorisk. Socker blev mest skrivet om som ingrediens, 

som i Go’midda: Kronlund spelar upp till kalas (1995) och Läcker, lättlagad lasagne 

(1995). Fruktjuice skadar barnen (1995) och Mat som tröst (1995) var texter där det 

varnades om sockrets effekter på oss. Eftersom det var en knapp femtedel av texterna 

från 1995 som varnade om socker och drygt hälften som hade socker som recept kan vi 

göra den tolkningen att det kanske inte var just sockret som sågs som något väldigt 

dåligt på den tiden. Eftersom det var mycket fler recept än varningar kan Aftonbladet 

gett en normaliserande bild av sockret, det är ingen fara att använda lite socker här och 

där. Recepten tog över för varningarna om sockrets effekter. Vi hittade även två texter 

från 1995 där det skrevs positivt som socker och att det kunde vara likvärdigt med 

annan mat; Ingen fara- sockret gör dig inte fet (1995) och Mumsa med gott samvete 

(1995).  

  

I tabell 4.1.4 visar resultaten att texter om recept och texter om risker med socker har 

minskat till 2013. Däremot ökade de texter om kostråd, dieter och de med ett övrigt 

perspektiv. De texter med övrigt perspektiv är texter som Matskolan: Leifs sill- och 

smaktips (2013) och Jag har rätt att vara lite kaxig (2013) där socker förekommer som 

en ingrediens i ett recept tillhörande reportage, eller en diskussion om mat där ordet 

socker förekommer. Enligt framingteorin, eller gestaltningsteorin, som vi nämnde 

tidigare påverkas vi inte bara av hur ofta vissa ämnen förekommer, utan även hur de 

framställs och vilka attribut och egenskaper som används. Det kan sedan påverka 

människors syn på de händelser och ämnen som media tar upp (Sandberg, 2004, sid. 

66). Om vi kopplar ihop agenda-setting och framingteorin så kan vi anta att Aftonbladet 

påverkar sina läsare mer att tänka på vad de äter i och med att både texter med kostråd 

och dieter har ökat. Men i och med att recept och texter om kändisar (med deras recept) 

är flest påverkar Aftonbladet kanske mer sina läsare att tycka kändisars göromål och 

vad de äter till vardags är mer intressant och ger inspiration.  

  

Ökningen av kostråd och dieter kan ha att göra med obtrusive och unobtrusive issues 

som vi nämnde tidigare. Översatt heter de konkreta och abstrakta frågor och de konkreta 

frågorna är de frågor som människor själva kan ha erfarenhet av, som arbetslöshet eller 

hemlöshet. Abstrakta frågor är snarare sådant människor inte har erfarenhet av, som krig 
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eller liknande (McCombs, 2006, sid. 94) . Eftersom vi då sett en minskning bland 

varningar om socker men en ökning bland kostråd och dieter kan vi anta att vad man 

borde äta är en abstrakt fråga som Aftonbladets läsare får mer information av från 

tidningen och sedan får mer erfarenhet ju mer de provar. Men även om en person har 

mer erfarenhet angående konkreta frågor kan den personen fortfarande vända sig till 

medierna för att fördjupa sig inom området (McCombs, 2006, sid. 94). Så även om 

läsarna tycker att de vet mycket om risker med socker, kan de fortfarande vända sig till 

Aftonbladet för att få fördjupad eller extra information angående det. Personer kan 

annars vända sig till en vän, någon kostexpert, en tränare på gymmet eller ett forum på 

internet för att få reda på den information de vill ha och sedan testa själva istället för att 

bara få begränsad information från medierna.  
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6 Diskussion  
Vårt syfte med den här undersökningen var att genom en kvantitativ innehållsanalys se 

hur Aftonbladet framställer socker i sina texter. Vi upprepar våra frågeställningar för att 

ha dem färskt i minne till den diskussionen som följer.  

  

2 Hur skiljer sig rapporteringen om socker åren 1995 och 2013?  

3 Har antal texter som handlar om socker förändrats åren 1995 och 2013?  

4 Har textens plats i tidningen förändrats åren 1995 och 2013?  

5 Har sättet socker framställs framställs förändrats 2013 jämfört med 1995?  

6 Vem är textens aktör?  

  

I början av den här undersökningen nämnde vi även att vi hade en tes angående 

Aftonbladets rapportering om socker. Vår tes var att rapporteringen om socker har blivit 

allt mer negativ och att sockret har kommit att bli en bov ju närmare nutid vi kommer.   

  

I det här avsnittet kommer vi diskutera vad vi kommit fram till utifrån resultatet vi fått 

av vår undersökning. 

 

6.1 Hur skiljer sig rapporteringen om socker åren 1995 och 2013?  

1995 fanns det inte många texter i Aftonbladet angående riskerna med socker, de 

publicerade fler texter angående mat och recept läsarna kunde använda sig av då de till 

exempel piffa upp en tråkig maträtt. Det var som vi trott i vår tes, att det inte var så 

mycket skrivet om riskerna med socker eftersom det inte ansågs vara lika "farligt" som 

idag. Vi har gjort den tolkningen att ha med socker i till exempel recept ger ett neutralt 

eller nästan positivt intryck eftersom det visar att det inte är någon fara att använda sig 

av lite socker i maten. Det kan ju också diskuteras beroende på recept, är det matrecept 

brukar det inte vara mycket socker det handlar om eftersom det då är tänkt som 

smakförhöjare och inte vara så märkbart i maträtten.  

  

2013 hade texterna angående riskerna med socker och recepten minskat. Texter om 

kostråd, dieter och reportage om kändisar med tillhörande recept hade däremot ökat. De 

två kategorierna recept och reportage med recept är väldigt snarlika varandra, den enda 

skillnaden är att den ena kategorin bara innehåller recept medan den andra kategorin har 
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recept, men som ett tillbehör till resten av texten. Om vi ser det på det sättet kan en 

annan tolkning av resultatet var att rapporteringen om socker inte har ändrat på sig alls, 

utan 2013 är recepten publicerade nästan lika ofta som 1995 fast på ett annat sätt än bara 

som ett recept. Precis som McManus skrev så är kändisars göromål intressanta för 

människor att läsa om (McManus, 1994, sid. 117) och därför kan det vara intressantare 

och mer inspirerande att läsa om vad kändisarna gör, vad de tänker angående olika 

ämnen och vad de äter eftersom man annars inte får den inblicken i deras liv.  

  

Att kostråden och dieterna har ökat kan vi tolka som att Aftonbladets läsare har gjort sig 

mer införstådda angående sockrets risker och då inte har samma behov av att läsa om de 

risker som finns. Då kan media vända sig till andra områden som har med socker att 

göra, till exempel skriva om hur läsarna borde äta för att må bättre eller liknande.  

  

Enligt agendasettingteorin som vi skrev om tidigare så blir det ju det medierna skriver 

oftare om mer uppfattat som viktigt eller som ett samhällsproblem av läsarna. Skrivs det 

då mer om hur läsarna ska äta och vilken diet som är den bästa, så kan det påverka 

läsarna att tänka i banor kring hur de borde äta och göra för att må bättre, vilket också 

kan leda till att de vill ha mer information om det. 

 

6.2 Har antalet texter som handlar om socker förändrats jämfört 

mellan år 1995 och 2013?  

Vårt kortfattade svar lyder: ja. Om vi ser till det totala antalet texter vi hittade på 

Mediearkivet var det lika många texter som publicerades som hade ordet socker 

någonstans i texten. Men då vi gjorde vår undersökning valde vi att bara analysera de 

texter som hade direkt med socker att göra, alltså om det rörde sig om ett recept, någon 

text där det skrivs att socker är dåligt eller liknande. Det dök även upp texter där 

Aftonbladet uppmanade oss att skicka nödpaket (som bland annat skulle innehålla 

socker) till Bosnien eller där det stod om rådjur som blivit förtjusta i snabbmat och 

sockerrika produkter. De texterna sållade vi bort.  

  

När vi då räknat bort vårt bortfall från åren 1995 och 2013 hade vi 104 respektive 160 

texter kvar och av det kan vi tydligt utläsa att texterna angående socker har ökat mellan 

de två åren, vilket vi kan tolka som att intresset att få reda på information om socker har 

blivit större, men inte på det sättet vi trott. Som vi tog upp till vår första frågeställning 



  
 

 45 

har recepten minskat och reportagen med recept, kostråden och diettipsen ökat. Men då 

recepten och reportagen med recept är snarlika kan vi säga att den kategorin nästan är 

oförändrad mellan 1995 och 2013, vilket betyder att recepten är något som håller sig 

genom åren. 

 

6.3 Har textens plats i tidningen förändrats jämfört mellan år 1995 och 

2013?   

Vi fann att Mediearkivets arkiv från 1995 inte hade de bilder som visade på vilken sida 

och i vilken del texten fanns. I vårt kodschema hade vi bara variabler och 

variabelvärden för just vilken exakt del i tidningen texten fanns för att se hur pass viktig 

Aftonbladet ansåg den vara. Men det vi generellt kunde se utifrån att koda texterna från 

1995 var att de flesta texterna låg längre bak i tidningen utifrån det sidnumret som stod. 

Just de variablerna i vårt kodschema kunde vi ha utformat annorlunda och frågat efter 

ungefär vilken sida eller vart i tidningen texten fanns, så kunde vi lättare se om den låg 

långt fram eller längre bak och fått mer exakta siffror att utgå ifrån.   

  

Vi kan se att det var flest texter som hamnade på olika temasidor i Aftonbladet 2013 

och de texter vi kodade 1995 kunde vi också se att majoriteten fanns längre bak i 

tidningen. Utifrån det här skulle vi kan göra den tolkningen att sockrets prioritet inte 

varit hög, varken 1995 eller 2013 då det har förekommit längre bak i tidningen och inte 

som nyheter i en särskilt hög grad.   

  

För att återgå till vår tes så verkar inte platsen i tidningen som texten hamnar på ändrats 

märkbart sedan 1995 och vår uppfattning är att ju längre fram en nyhet hamnar i en 

tidning, desto viktigare anses den vara. Kan det vara så att Aftonbladets läsare får viss 

information på annat håll? I och med internets framfart med bloggar, olika forum och 

grupper så kan det möjligtvis vara så att det vänder sig till dem för att få mer detaljerad 

information än den som det står i tidningen. Läsarnas begär efter mer information om 

sockret och dess faror blir kanske mättat av det de läser sig till på internet mer än det de 

får från tidningarna? 
 



  
 

 46 

6.4 Hur har sättet det skrivs om socker i tidningen ändrats jämfört 

mellan år 1995 och 2013?  

Recepten dominerade bland texterna i vårt urval från 1995, över hälften av texterna var 

recept det året. En dryg femtedel av texterna handlade om risker med socker, efter det 

kom övriga med en knapp femtedel. 2013 har det skett en förändring jämfört med 1995, 

både recept och texter om risker med socker minskade. Däremot har allmänna kostråd 

ökat.   

  

Detta tolkar vi som att Aftonbladets läsare år 1995 fick många dubbla meningar om 

sockret. Fokus verkar inte ha legat på vad vi bör äta och få i oss, utan mer mängder. I 

texten Mumsa med gott samvete (1995) jämförs och likställs med en ostfralla i 

kalorimängd. 2013 har allmänna kostråd ökat vilket kan tolkas som att läsarna bryr sig 

mer om vad de får i sig, istället för att enbart fokusera på kalorimängden som verkar ha 

varit vanligare 1995.  

  

De texterna som dominerar 2013 är dock övriga texter där sockret bara existerar i texten 

utan att betraktas som en risk som i recept och liknande. Lika många recept förekommer 

2013 som 1995. 2013 används sockret alltså i fler sammanhang men framställs inte som 

specifikt riskfyllt, utan ingår snarare tillsammans med andra livsmedel under allmänna 

kostråd. Samtidigt som läsarna verkar vilja veta mer om vad vi bör få i oss i 

förekommer också många sockrade recept. Detta kan vi antingen tolka som 

tvetydigheter som säger skilda saker men också som en strävan efter balans. Vissa 

livsmedel är inte lika positivt eller negativt laddare, det verkar snarare vara viktigt med 

balans mellan det nyttiga och det goda. 
 

6.5 Vem är textens aktör?  

1995 var det oftast skribenten själv som stod som aktör i texten, ofta bakom ett recept.   

De stod också bakom några av de artiklar och notiser som fanns i Aftonbladet det året. 

Ungefär en fjärdedel av texterna hade en kändis eller artist som aktör, dessa texter var 

huvudsakligen recept med tillhörande information om kändisen. Forskare och experter 

fick oftast uttala sig om risker med socker 1995, vilket kan tolkas som att läsarna litar 

mer på dessa i sådana sammanhang.  
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2013 förekom oftast kändisar eller artister som aktör i texten. Ofta i sammanhang med 

en reportagedel om kändisen följt av kändisens favoritrecept, över en tredjedel av 

texterna hade kändisar som aktörer 2013. Även privatpersoner fick komma till tals 

oftare 2013, antingen genom att laga mat eller stå som lyckade exempel.   

  

I framtiden kan det även vara intressant att ta reda på fler detaljer kring vem textens 

aktör är. Det skulle vara intressant att ta reda på bland annat kön, utbildning, etcetera 

vidare för att kunna se nya samband.  

  

Flera personer som vi stött på i forskning och liknande under vår studie har uttalat sig 

om att statistiken kring sockerkonsumtionen är svår att tolka (Se exempelvis Petrov och 

Fernholm) och att många tolkar den som de vill och så vidare. Vi tror därför att det vore 

en god idé att i framtiden arbeta om statistikens utseende, vad som räknas i den och så 

vidare. Det behövs fler tydliga förklaringar så att fler kan ta till sig siffrorna på ett 

korrekt sätt.   

  

Mat verkar vara ett stort intresse för läsarna. Vi märker tydligt att det verkar vara 

populärt med mat och recept i Aftonbladet, även på nya sätt om vi inte riktigt väntade 

oss. Exempel på detta är när kändisar placeras in nya sammanhang med mat där de 

egentligen inte kanske hör hemma, som deckarförfattaren som får grilla kräftor istället 

för att prata om sin kommande bok. Vi tolkar det som att mat och kändisar i 

kombination är intressant för läsarna att ta del av eftersom de förekommer oftare 2013 

än 1995. 
 

6.6 Sammanfattning  

Rapporteringen angående socker har ändrat sig mellan 1995 och 2013. Recepten, som 

stod för hälften av texterna 1995 minskade till 2013 medan reportage om kändisar med 

recept, kostråd och texter om dieter ökade. Men eftersom de texter med kändisarna 

innehöll recept kan vi nästan säga att rapporteringen angående socker har ändrat sig 

nämnvärt då de textkategorierna är snarlika med den enda skillnaden att den ena 

kategorin även har ett reportage till recepten. Beroende på hur man ser på det har även 

antalet texter om socker ökat sedan 1995. De totala antalet texter låg på 188 både 1995 

och 2013, men när vi räknat bort bortfallet återstod 104 texter från 1995 och 160 texter 

från 2013.  
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Platserna där texterna stod har också ändrat sig mellan åren. Antalet texter som fanns på 

nyhetssidorna hade gjort en liten ökning från 1995 till 2013, men fler texter fanns det på 

temasidorna 2013. I texterna från 1995 verkade det inte vara just vad vi fick i oss, utan 

snarare hur mycket vi fick i oss som var i fokus, medan 2013 verkar det mer som det 

skapats en balans mellan det nyttiga och goda. Vi får både tips om hur vi ska äta men 

också recept med socker i.   

  

1995 var det oftare skribenten som stod bakom texten medan kändisarna kom därefter. 

2013 hade det ändrat på sig till att kändisarna var de flest förekommande aktörer bakom 

texter i Aftonbladet. Kändisarna har även börjat förekomma i andra sammanhang än 

man vanligtvis ser de, till exempel när de lagar mat. 

  

6.7 Fortsatt forskning  

Som tidigare nämnt finns inte mycket skrivet om hälsojournalistik, eftersom vi enbart 

riktat in oss på socker i Aftonbladet är det relevant att utöka material i fortsatt 

forskning. Vi ser då möjligheter att undersöka till exempel Expressen för att kunna 

generalisera för kvällspressen. Man kan även expandera undersökningen till andra 

tidningar för att generalisera för hela pressen. Radio, TV och andra medier kan också ge 

värdefull information.  

  

 Just socker är också bara en liten del av hälsojournalistiken, det vore intressant att 

skaffa en större helhetsbild av kropp och hälsa i medier. Genom att göra en 

uppföljningsstudie med fler år är det också möjligt att få en större inblick i hur sockret 

framställs. Det kan också vara relevant att forska om det finns samband mellan 

bantning, recept och framing på olika sätt.   

  

Det vore också intressant att gå in djupare på texternas aktörer, exempelvis genom att 

undersöka kön för att se hur manligt och kvinnligt gestaltas i sammanhang där socker 

också förekommer. Att se vilket kön som förekommer mest frekvent kring socker vore 

en ingång och att eventuellt gå djupare i det kvalitativt. Man kan även undersöka om det 

skrivs olika angående män och kvinnor som vill eller har gått ner i vikt. Använder man 

sig av andra ord beroende på vilket kön personen har eller ser det annorlunda ut 
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angående antalet och storleken på bilder?  
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I 
 

Bilagor  
Rubriker kodade artiklar 1995: 
9501: (19950101) Livet blev uppåt när de gick ner- Carina gick ner 63 kg- Blev årets 

viktväktare  

9503: (19950105) Rädda laxen du fick i jul- Variera fisken- och få fram nya smaker  

9505: (19950107) Rådjuren som gillar snabbmat måste dö  

9506: (19950107) Seved lever utan mage  

9507: (19950111) Sluta banta  

9508: (19950113) Elever sprängde bomb i sin skola  

9509: (19950115) Svenne ger alltid sin Lotta kaffe på sängen  

9510: (19950117) Esma såg halsbandet från Sverige- och brast i gråt  

9511: (19950119) Få fason på fulingen  

9512: (19950122) Lär barnen att gå vilse på rätt sätt Trädet ger skydd och värme - det är 

barnets bästa kompis  

9513: (19950122) Göran Fristorp bjuder gästerna på skånsk spis  

9514: (19950122) Sånt är livet i EU  

9515: (19950122) Ingen fara- sockret gör dig inte fet  

9516: (19950125) Åsa:s termometer  

9517: (19950129) Middagen på Lunds gård blir en fullträff  

9518: (19950129) Mumsa med gott samvete  

9519: (19950205) Natt i storskogen- så överlever du  

9520: (19950205) Johans kokkonst är mums filibaba!  

9521: (19950205) Shake it! Då blir det pannkaka  

9522: (19950209) Sushi- så rått och rätt  

9523: (19950216) Fruktjuicen skadar barnen  

9524: (19950216) Köp färdig mandelmassa- det blir billigare  

9525: (19950217) Är du en matmissbrukare?  

9526: (19950219) Kockarna på Kåken Krydda fisken på indiskt vis  

9527: (19950222) 40 fläskiga frågor om fett  

9528: (19950223) Pannkakor för panka  

9529: (19950226) Titta in på glas-kalas  

9530: (19950305) De höjer glaset till skyarna  

9531: (19950307) EU-experterna spådde helt rätt  

9532: (19950308) Ät gärna- men helst inte hjärna  
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9533: (19950309) Mumsa på Woody Allen. Kändismackor är det hetaste på New Yorks 

matställen  

9534: (19950310) Läskvarning  

9535: (19950319) Stefans middag är guld värd. Laga Stefans vinnarrecept  

9536: (19950324) Pepsi Cola blir magrare i april  

9537: (19950326) Se inte på mig- njut av maten  

9538: (19950331) Rör på er, ungdomar!  

9539: (19950402) När Thomas kommer hem är det fest  

9540: (19950403) Hon äter som en björn- han som en varg  

9541: (19950405) Så blir de nya matpriserna   

9542: (19950409) Fes du?! - LUGN, DET VAR INTE DITT FEL!  

9543: (19950409) En delikat roll för operafantomen Mikaels soppa serveras till toner av 

Taube  

9544: (19950415) En fika i döda poeters sällskap  

9545: (19950416) Jag åt gott- och blev smal  

9546: (19950419) ÅSA:S TERMOMETER  

9547: (19950419) Knappt godkänt för ”baddräktsvänliga” glassen  

9548: (19950420) Fem sätt att använda vårens godaste grönsak  

9549: (19950423) Mat? Ingen konst för museichefen!  

9550: (19950427) Kaffegodis på italienska  

9551: (11950430) Skumpan får fiskgrytan att spritta  

9552: (19950505) Rymdraket drivs med socker  

9553: (19950509) Snart kan du få eko i morgonkaffet  

9554: (19950510) Pistolskojare fick rätt mot polisen- BORTFALL  

9555: (19950514) Stressa bort kilona  

9556: (19950521) God middag/ Tijas kök lever matkulturen  

9557: (19950524) Nytt om hälsa  

9558: (19950528) Gå ner fem kilo till midsommar  

9559: (19950528) Gå ner fem kilo till midsommar- följ professorns råd och lyckas på en 

månad  

9560: (19950528) Smala recept att spara  

9561: (19950528) Hockeybröllopet går i repris  

9562: (19950531) Nytt om hälsa  

9563: (19950604) Med på noterna- även i köket  



  
 

 III 

9564: (19950611) Go’middag Cafévärden som gärna äter nyttigt  

9565: (19950618) Go’middag Midsommar- då blir det buffé  

9566: (19950622) DET NYA Midsommarbordet  

9567: (19950625) Go’middag Fina damer får fina fiskar  

9568: (19950629) Sommarens svala drycker  

9569: (19950716) Här är sommarens godaste fruktrecept  

9570: (19950716) Fruktbanta- och låt dina kilon rasa  

9571: (19950716) Hälsa: Stressa av som Whitney  

9572: (19950720) Frossa i grönsaker  

9573: (19950728) Testa tänderna- hur tål de godis?  

9574: (19950803) Kandera frukten till kaffet  

9575: (19950806) Klarar du av att bli av med bilringarna?  

9576: (19950813) Vill ni se en kärna? Häng med på VM  

9577: (19950816) Sundsvall  

9578: (19950817) Njut av bären på flaska  

9579: (19950820) Rapport från en festmiddag  

9580: (19950827) Så tacklar ett proffs biffarna  

9581: (19950910) Go’middag Stefan hyllar Elvis- till och med i köket  

9582: (19950913) Satsa på en sås med lite extra krydda  

9583: (19950913) Östrogen kan stoppa hjärtinfark  

9584: (19950921) Låt druvan lyxa till lunchen  

9585: (19950924) Vi ska banta bort 48 kg  

9586: (19950928) Med syrlig smak av äpple  

9587: (19951001) Go’middag Suzannes mat är rena poesin  

9588: (19951008) Go’middag Gott och blandat hos Gunnel  

9589: (19951015) Go’middag En matpappa från Italien  

9590: (19951022) Röck och drick- och lev längre  

9591: (19951022) Go’middag: Smålandsfest hos brukspojken  

9592: (19951026) Läckert lättlagad lasagne  

9593: (19951028) John, 10, köpte två kilo sötsaker  

9594: (19951028) Lördags-godis är nyttigt  

9595: (19951029) Go’middag Kronlund spelar upp till kalas  

9596: (19951112) Go’middag Jenny bjuder hela bandet på skiva  

9597: (19951119) Go’middag  



  
 

 IV 

9598: (19951123) Fixa frasiga favoriter Bjud på friterad kyckling med läckra såser i 

helgen  

9599: (19951126) Go’middag profil Robyn är här – som en bomb  

95100: (19951130) PLUS MAT Piffa upp med peppar  

95101: (19951203) Samlevnad Aaah… Maten som ökar lusten  

95102: (19951203) Go’middag Alla får nalla av Lasses festmat  

95103: (19951208) Bagel-bluffen ÄKTA FALSK  

95104: (19951210) Go’middag Sverige! MATprofil  

95105: (19951213) Mat som tröst  

95106: (19951214) Plus MAT Sätt ny smak på pepparkakan med anis, honung och 

grädde  

95107: (19951217) Go’middag Karin i full rulle mot julbordet  

95108: (19951221) PLUS MAT Pepparskinka, currysill och juldopp  

95109: (19951231) Go’middag Matministern har tjejmiddag  

95110: (19950916) Drinkmix förbjuds  

95111: (19951001) Nu är vi i smöret- 12,4 kg lättare!  

95112: (19951124) Varför då, då…. Klasse Möllberg, 47, som ger ut en godisbok till   

jul?  

95113: (19951124) Livsglädje i en ask  

95114: (19951125) Tänd lampan- och bränn kilon i vinter  

95115: (19951206) Kär i choklad  

95116: (19951208) Julbord utan julmat  

  

Rubriker kodade artiklar 2013: 

1306 Farligt att utesluta vetemjöl? (131230)  

1307 Två sköna recept till en 5:2-jul (131129)  

1308 Vi skapade kungabakelsen (131030)  

1309 Skimrande vatten – gudomlig paella (130928)  

1311 Det är dags att skatta bort sockret (131228)  

1312 Skaldjur på nyår är en klassiker (131227)  

1313 McDonalds varnar för egna maten (131225)  

1314 Lura sockerfällan på julbordet (131223)  

1315 Stockholmare går upp mest (131223)  

1316 Matskolan: Leifs sill- och smaktips (131214)  
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1317 “Jag måste ha minst sex sillar på julbordet” (131214)  

1318 Så bakar du riktig lussekatt (131213)  

1319 Här är julbordets sockerfällor (131209)  

1320 Festen kan börja (131208)  

1321 Kletigt krig om kvarg i katterna(131208)  

1323 Nya konsumenter föds varje dag… (131203)  

1324 Fråga dietisten (131202)  

1326 “Finmiddag med korv – javisst!” (131129)  

1327 Iréne,52: “Precis det resultat som jag ville se” (131123)  

1328 “Jag har rätt att vara lite kaxig” (131122)  

1329 Fråga dietisten (131118)  

1330 Lakrits i maten – det nya svarta (131115)  

1331 “Ser inte så mycket av barnbarnen” (131115)  

1332 Känner mig pigg och stark (131109)  

1333 Lisbeth stod upp och rasade i vikt (131109)  

1334 Så håller du dig rask i rusket (131101)  

1335 Leilas bästa tips (131101)  

1336 Desperat & daterad (131101)  

1337 “Gästerna ska slippa åka ambulans” (131101)  

1338 “De har socker i allt”(131027)  

1339 Wienerbröd ca 30 st” (131025)  

1340 “Sockerbagare kan också ha sexpack” (131025)  

1341 Trött på fasta? Sov dig i form (131025)  

1342 Hälsomyt: Är det sant att socker är mer beroendeframkallande än 

heroin?(131021)  

1344 Sockret smälter – då stiger priset (131019)  

1345 Efterrätt äppelkaka (131018)  

1346 “Min superkraft är ADHD” (131014)  

1347 Chokladrulltårta med svartvinbärskräm (131011)  

1348 “Jag glömmer bort smärtan” (131011)  

1349 Hälsomyt: får man diabetes av att äta stora mängder socker? (131007)  

1350 Bullskolan (131004)  

1351 I mitt kylskåp (131004)  

1352 “Jag äter minst en bulle om dagen” (131004)  
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1353 Carême var kungen av desserter (131002)  

1354 Per Magnusson - Pop/r’n’b (130927)  

1355 – Det är så mycket känslor i bakning (130927)  

1356 Stekt korv med stuvad potatis (130923)  

1357 Det går att äta gott – och banta samtidigt(130923)  

1358 Hjärnforskarens tips: sov, ät och träna (130921)  

1359 Hemmamys med smaskig klassiker (130921)  

1360 Johan Jureskog för skäl för smeknamnet   “the animal” (130920)  

1361 Saftiga köttbullar med vitlökssting (130917)  

1362 Experten: Alla mår bra av att äta mindre socker (130916)  

1363 10 genvägar till ett sockerfritt liv (130916)  

1364 Slutade med sockret – gick ner 110 kg (130916)  

1365 Stekta köttbullar med mumsigt mos (130915)  

1367 Oscar II:s tårta (130913)  

1368 “Jag har fått min kropp tillbaka”130909)  

1369 Efterätt: Björnbär- & hallontartlette med mandelmassa och honungsglass 

(130906)  

1370 Varmrätt: krispig sweet & sour-strömming med harredslingon och långbakad 

gullök (130906)  

1371 “Blev chockad när jag hörde” (130906)  

1372 De tar världens mäktigaste fika (130905)  

1373 “Morfar satte lås på skafferiet” (130830)  

1374 Vi såg...Steffo Törnqvist, 56 (130826)  

1375 “Jag har gått ner 13 kg med 5:2” (130825)  

1376 “Jag älskar de röda krypen” (130823)  

1377 Det här finns i din burgare (130818)  

1378 “Jag plockar helst det jag ska laga” (130816)  

1379 Experternas bästa tips: så minskar du sötsuget (130812)  

1380 Så blir du kvitt sockerfrossan (130812)  

1381 Förbannelsen (130812)  

1382 Allt de lagar har de själva odlat (130809)  

1383 Sverige grillar (130808)  

1384 Labblagade burgaren får bottenbetyg (130806)  

1385 Wellnes spanar (130805)  



  
 

 VII 

  

1387 Även jag påverkas av kändis-semestrarna (130803)  

1388 “De har världens bästa råvaror” (130802)  

1389 Hjärtat säger ja till gröt varje dag (130731)  

1390 “Med bra ingredienser slipper man fixa” (130730)  

1391 ”Det är en fristad för såna som mig” (130729)  

1392 Fredag (130726)  

1393 Matskolan (130727)  

1394 “Ramadan är bara kärlek” (130727)  

1395 Sverige grillar (130727)  

1397 “Old fashioned är den nya GT:n” (130720)  

1398 Hälsodryck? Sockerbomb! (130719)  

1399 “Jag är ingen livsnjutare” (130719)  

13100 Nu ratar vi “nyttig” dryck (130715)  

13101 Fråga dietisten (130715)  

13102 En gyllene tidsålder (130714)  

13103 Högtrycket drar sig tillbaka (130713)  

13104 “Allting smakar lite bättre på grillen” (130712)  

13105 Fråga dietisten (130708)  

13106 Christian Nilssons lax med lime, dill & fänkål (130607)  

13107 Sofie, 5, hade kalas – utan en gnutta socker (130703)  

13108 De tar genvägen till en bättre hälsa (130701)  

13109 “Barndomen och bullar hör ihop” (130628)  

13110 Sverige grillar(130626)  

13111 En flaska vin – 23 sockerbitar (130625)  

13113 Så nyttiga och så goda är snacksen i Aftonbladets test (130623)  

13114 Matskolan: Jennies sill- och smaktips (130621)  

13115 Jennie Benjaminsson bjuder på midsommarmat (130621)  

13116 Snillen synar sillen (130619)  

13117 Du ska inte tro det bli sommar...om inte någon korkar upp (130618)  

13118 Läsarna: såhär gick vi ner 189 kilo (130617)  

13119 Läsarna: Krya på dig, Frida (130616)  

13120 Matskola: Smilla Luuks tips (130614)  

13121 “Nu känner jag mig alert och glad” (130610)  
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13122 SÅS (130610)  

13123 “Jag älskar att vara kreativ” (130607)  

13124 Bakskolan (130607)  

13128 “Buffér ska ätas med händerna” (130531)  

13129 Läskiga, spännande och underliga tillsatser (130528)  

13130 “Nu måste vi stänga igen foderluckan” (130518)  

13131”Jag lägger mycket pengar på mat” (130517)  

13132 Vi svullar information som vi svullar något sött eller kött (130514)  

13133 Så käkar du dig till en slankare midja (130504)  

13134 “Jag vill lyfta fram det ljusa köttet” 130503)  

13135 Finsk solstol gör dig beach-redo (130503)  

13137 Varorna vi inte vill att någon ska se (130427)  

13138 “Min flickvän slår mig när hon har PMS” (130423)  

13139 “Vi vågar prova – det blir oftast jättebra” (130419)  

13140 3 steg: så får du en bättre magkänsla (130415)  

13141 Ny metod gör magen glad – på tre dagar (130415)  

13142 Längre liv med lax på tallriken (130414)  

13143 “Våga bli din egen mästerkock” (130412)  

13144 Äh, kom ketchup så går vi (130408)  

13145 Klar för tävling om desserter(130407)  

13147 “Viktigt att bjuda in barnen i köket” (130405)  

13148 Så lyckades vi rasa i vikt (130304)  

13149 Leea fick en chock av semesterbilden (130304)  

13150 Fyll påskäggen med nöjesgodis (130329)  

13151 Fy, vad äggligt! (130329)  

13152 “Bada för badandets skull är jätteroligt” (130223)  

13153 Så blir påskfesten ett lyckopiller (130322)  

13154 “Baka kakor – mitt sätt att skapa” (130319)  

13155 Klarar du dig om krisen kommer? (130318)  

13156 Hon bytte liv – när hjärtat sa stopp (130311)  

13158 Därför älskar vi skräpmaten130311)  

13160 “Det är så mycket kärlek kring mat” (130301)  

13162 “Jag minns smaker som sticker ut” (130222)   

13163 Skippa salt – strö socker i såren (130218)  
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13164 Sorry snyggo, du blir en bitch av broccoli (130218)  

13166 Folkbildning kan visst vara sexigt (130218)  

13169 “Jag är ingen matsnobb” 130215)  

13170 Light-drinkar gör dig fullare (130211)  

13172 Skarpsynt krönikör (130122)  

13173 “Drömmen var en fryst färdigrätt” (130201)  

13174 Pannkakan slog fiskpinnen (130130)  

13175 Dagens erkännande (130122)  

13176 Wellness spanar (130121)  

13177 Sluta posera med era träningspass (130121)  

13178 “Bakning sitter i fingrarna” (130118)   

13179 “Jag har inte haft ett normalt sexliv på sju år” (130115)   

13180 “Nu kommer jag i storlek 40” (130114)  

13181 Strunta i larmen – ta en kaka till (130112)  

13182 Matskolan (130111)  

13183 “Ekomaten måste bli det normala” (130111)  

13184 Tappa fem kilo på 17 dagar (130107)  

13185 Förnedrade – och mobbade (130107)  

13186 “Vi har ett eget språk när vi lagar mat (130104)  
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Kodschema 
1. Datum  

1. ÅR-MM-DD  

  

2. Socker innehåll   

1. Huvudsak   

2. Bisak   

  

3. Journalistisk text  

1. Ja  

2. Nej   

3. Övrig   

  

4. Textens typ   

1. Notis  

2. Ledare  

3. Nyhet  

4. Artikel  

5. Debatt  

6. Krönika/åsiktstext  

7. Recept   

8. Reportage med recept   

9. Reportage  

10. Övrigt  

  

5. Sockerperspektiv  

1. Risk-/hälsoperspektiv (Till exempel vikt, sjukdomar, kroppens insida)  

2. Kosmetiskt perspektiv (Till exempel förvärrar acne, kroppens utsida ur ett 

kosmetiskt perspektiv)  

3. Socialt perspektiv (Till exempel ur kulturell synpunkt. Socker för att fira eller 

sörja)  

4. Kostråd (Till exempel om vi borde äta socker eller inte, hur pass mycket/dag och 



  
 

 XI 

person)  

5. Övrigt  

6. Ingrediens  

  

7.   Sättet det skrivs om socker i texten   

1. Varning socker  

2. Allmänna kostråd  

3. Diet   

4. Positiv   

5. Okodbar  

6. Övrig  

7. Ingrediens  

  

8.   Tidningsdel   

1. Nyheter  

2. Temasidor  

3. Okodbar  

4. Övrig  

  

 

9. Plats i tidningen   

1. Framsida  

2. Första sidan   

3. Annan   

  

10. Storlek   

1. Kort (<1000 tecken)     

2. Mellan (Mellan 1000-5000 tecken)  

3. Lång (>5000 tecken)  

  

11. Aktör   

1. Myndigheter (Exempelvis Livsmedelsverket).   

2. Forskare   

3. Dietist/expert  



  
 

 XII 

4. Kändis/artist  

5. Privatperson   

6. Skribenten   

7. Övrigt   
 


