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SAMMANFATTNING 
 

Media är en viktig och inflytelserik aktör för allmänheten. Deras roll är bland annat att 
upplysa och informera om olika folkhälsoproblem. Övervikt och fetma hos barn är ett 
växande problem i hela världen. I Sverige lider så mycket som var femte barn av övervikt och 
fetma. När det gäller övervikt och fetma hos barn och har föräldratidningarna en viktig roll. 
Den information som ges till föräldrarna bör vara konsekvent, aktuell, omfattande, 
evidensbaserad och fri från värderingar. 
 
Studiens syfte var att granska vad föräldratidningar kommunicerar om barns övervikt och 
fetma. 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats, i studien inkluderades 
totalt 28 nummer av tidningen Vi föräldrar. En innehållsanalys gjordes utifrån Graneheim & 
Lundman (2004) förfarande. Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie för att 
bedöma hur många föräldratidningar som skulle ingå, antal nummer och under vilken 
tidsperiod som skulle omfattas av studien. Pilotstudiens resultat har spelat en viktig roll för 
hur urvalet sedan gjorts.  

Resultatet utmynnade i 3 olika kategorier, vetenskaplig förankring, faktorer som orsakar och 
motverkar övervikt och fetma samt att vara förälder. En slutsats av denna studie är att väldigt 
lite skriv om övervikt och fetma hos barn i tidningen Vi föräldrar. Det är endast enstaka 
nummer per år som tar upp ämnet. I de artiklar som är inkluderade var det egentligen ingen 
som huvudsakligen tog upp barns övervikt och fetma och beskrev ämnet mer ingående. 
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INLEDNING 
I följande studie ska det undersökas vad föräldratidningen Vi Föräldrar kommunicerar om 
barns övervikt och fetma. Föräldrar läser denna tidning dagligen och många av läsarna söker 
regelbundet rådgivning och stöd gällande exempelvis föräldraskap, förlossning, graviditet 
och barnhälsa (Vi föräldrar, 2012). Vi föräldrar hade en upplaga på 37000 exemplar och en 
räckvidd på 131 000 år 2012 (TS, 2013). Denna studie har för avsikt att undersöka vad 
tidningen kommunicerar om barns övervikt och fetma. Vilken information är det som 
framkommer till föräldrarna? Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari & Lissner 
(2010) skriver att okunskap är en bidragande faktor till övervikt och fetma. För att 
information ska upplevas som värdefull för föräldrar bör den vara värderingsfri, konsekvent, 
evidensbaserad samt aktuell (Jackson, Cheter & Reid, 2008). 
 
Övervikt och fetma är ett växande problem i hela världen, de senaste åren har det visa sig att 
vikten hos barn har ökat i förhållande till längden (Pellmer & Wramner, 2007). Övervikt är 
en riskfaktor som har betydelse för vårt hälsotillstånd, sjuklighet och kan även bidrar till en 
förtidig död och därför är det viktigt att åtgärder tas in redan i de lägre åldrarna så att 
problemen inte följer med upp i vuxen ålder (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer 
Elinder, 2004). Risken med övervikt och fetma är att det kan leda till en rad följdsjukdomar, 
så som högt blodtryck, diabetes, stroke och hjärt- och kärlsjukdom (Norberg & Danielsson, 
2012). Detta är ett viktigt och aktuellt folkhälsoproblem som behöver uppmärksammas och 
som kräver åtgärder för att problemet inte ska öka ytligare (Flodmark, Lissau, Moreno, 
Pietrobelli & Widhalm, 2004).  

BAKGRUND 

Övervikt och fetma hos barn 
Om energiintaget är högre än energiförbrukningen så ökar risken för övervikt och fetma. 
Vilket innebär att när kroppen regelbundet lagrar mer fett än vad den gör av med så kommer 
den att så småningom börja lagra fettet på kroppen vilket då leder till övervikt. En fortsatt 
viktökning kommer i sin tur att leda till fetma (Rasmussen et al, 2004). Fetma innebär att 
kroppen har lagrat så pass mycket fett att fettet inte längre är bra för kroppen, fettet börjar då 
påverka kroppen på ett negativt sätt (Norberg & Danielsson, 2012). Med hjälp av fysisk 
aktivitet, bra kostvanor och beteendeförändring kan en förälder skydda barnet från att 
utveckla övervikt och fetma (Anderson & Butcher, 2006).  

Det kan vara svårt för en förälder att se när ens barns vikt börjar bli ohälsosam, men med 
hjälp av tillväxtkurvorna som finns på barnavårdcentralen eller hos skolsköterskan går det att 
hålla koll och se när vikten börjar dra ifrån ohälsosamt mycket (Mangrio, Lindström & 
Rosvall, 2010). Övervikt och fetma kan räknas ut med hjälp av BMI, bodymass index, vilket 
innebär att det tas fram ett värde utifrån vikten och längden, med hjälp av detta värde går det 
att se i en tabell om ett barn eller vuxen har en övervikt eller fetma. Vid uträkning av BMI 
hos barn så tas även ålder och kön med i beräkningen (Cole, Freeman & Preece, 1995).  

Garasky, Stewart, Gundersen, Lohman & Eisenmann (2009) har tagit fram en studie för att 
kartlägga familjerelaterade stressfaktorer i förhållande till övervikt hos barn. I studien tas de 
upp olika psykiska, ekonomiska och fysiska besvär som övervikt och fetma kan medföra och 
hur dessa relaterar till varandra. Författarna har kunnat konstatera att övervikt och fetma i 
barndomen, ofta följer med barnet upp i vuxen ålder, vilket innebär en ökad risk för ohälsa i 
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framtiden. Exempelvis riskerar barn med övervikt att lättare drabbas av högt blodtryck, högt 
kolesterol och diabetes i vuxen ålder.  

Vidare skriver författarna att barn inte nödvändigtvis mår dåligt av sin övervikt eller fetma, 
dock kan det bidra till att barn med övervikt/fetma inte orkar röra på sig lika mycket som sina 
vänner. De menar att övervikt och fetma påverkar energinivån vilket kan medföra att många 
barn med övervikt kan uppleva att de har svårt att hänga med sina jämnårigas, utan övervikt, 
tempo. Andra fysiska problem som kan uppstå till följd av övervikt och fetma är smärta i 
fötterna, knäna och ryggen. Dessa olika faktorer kan ha en påverkan på självförtroendet, 
självkänslan och det sociala umgänget. När dessa områden börjar påverkas så finns det en 
förhöjd risk att en osäkerhet uppstår hos barnet, vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för 
isolering och att barnet blir tillbakadragen och väljer att undvika socialt umgänge (Garasky et 
al, 2009). 

Observationsstudier har visat att ohälsosamma beteenden hos barn ofta börjar redan under de 
två första levnadsåren. Studierna visar att redan från tidig barndom, speciellt de första två 
åren, börjar det skapas vägar för att etablera beteenden som senare påverkar hälsan (Ciampa, 
Kumar, Barkin, Sanders, Yin, Perrin & Russell, 2010). Ohälsosamma beteenden kan 
förhindras med hjälp av introduktion av hälsosam mat, fysisk aktivitet och genom att minska 
ett stillasittande beteenden (Benjamin, Rifas - Shiman, Taveras, Haines, Finkelstein, 
Kleinman & Gillman, 2009).  

Studier visar att de första två åren är viktiga för att utveckla fetma. Dock brukar fetma hos 
barn som är under två år sällan har en betydelse, fysiskt sätt, för framtiden då dessa brukar 
smalna av sig själva så småningom. Men redan från tre års ålder ökar risken för att fetman 
inte försvinner och att den följer med upp i vuxen ålder. Nästan vartannat barn som lider av 
fetma vid tre års ålder, lider även av fetma några år senare (Ciampa et al, 2010).  

Några forskare från karolinska institutet och Sahlgrenska akademin har framställt en studie 
om övervikt och fetma hos skolbarn, studien visar att så mycket som var femte barn i Sverige 
lider av övervikt eller fetma (Göteborgs universitet, 2011). Med studien har forskarna även 
kunnat påvisa att det finns ett samband mellan barns övervikt och fetma och låg 
utbildningsnivå inom området (Sjöberg et al, 2010).  

Studien framtagen av Sjöberg et al. (2010) och den är den första nationella studien av 
skolbarns övervikt och fetma som gjorts i Sverige. 4600 barn i åldern 7-9 år deltog i studien 
som påvisade att hela 16,6 procent av dessa barn lider av övervikt och 3.0 procent av fetma. I 
Studien har det även studerats skillnader av övervikt och fetma mellan barn som bor i större 
städer, mindre orter samt på landsbygden. Vilket visar att det finns ett generellt samband 
gällande övervikt och fetma och den utbildningsnivå som finns i det område där barnen bor. 
Forskarna anser att det är viktigt att identifiera de grupper i samhället där risken är som störst 
så hälsofrämjande insatser kan sättas in i god tid (Sjöberg et al, 2010).  

Hälsofrämjande arbete 
WHO (1986) definierar begreppet hälsofrämjande arbete i dokumentet Ottawa Charter på 
följande sätt, 

 ”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen 
över sin hälsa och att förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 
socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli 
medveten om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa ska 
därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron”  
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En viktig del i hälsofrämjande arbete är således egenmakt, det vill säga att stärka människors 
förmåga till att ta kontroll över sin egen hälsa. Information, samt förmåga till att använda 
denna information till att åstadkomma förändringar är av avgörande betydelse för egenmakt. 
Information är alltså en strategi som gör det möjligt för människor att fatta beslut och ju mer 
välinformerade människor är desto bättre är de på att fatta beslut och ta ansvar för sin egen 
hälsa (Naidoo & Wills, 2007). När det handlar om barn och ungdomar så har föräldrarnas 
hälsokunskap betydelse för barnet. Studier har påvisat att det finns samband mellan moderns 
utbildningsnivå och barnets hälsa, bland annat relaterar det till de negativa hälsoeffekter som 
barnet kan drabbas av (Sanders, Thompson & Wilkinson, 2007). 

I detta arbete är tanken att det är föräldrarna som behöver stärkas i sin föräldraroll när de ska 
fatta beslut om frågor som rör deras barns hälsa.  Även då det självklart finns tillfällen då ett 
barn kan fatta egna beslut. Med föräldrar avses barnets vårdnadshavare. 

Föräldrastöd 
De förhållandena som råder under barn och ungdomsåren har stor betydelse för den fysiska 
och psykiska hälsan under hela livet. En viktig faktor är deras uppväxtmiljö och relationen 
mellan barn och föräldrar. Många föräldrar är dåligt förberedda i sin föräldraroll och de flesta 
lär sig genom att pröva sig fram och ta lärdom av sina misstag (Sanders, 1999).  

Statens Folkhälsoinstitut (2012) menar att det finns många tillfällen under ett barns uppväxt 
då föräldrar behöver stöd i sin föräldraroll. Detta stöd kan variera alltifrån att ha någon annan 
vuxen att tala med till mer strukturerade föräldrastödsaktiviteter. Att utveckla samhällets stöd 
till föräldrar är något som regeringen anser är högprioriterat och har för detta ändamål tagit 
fram en strategi. Avsikten med strategin är att stimulera många aktörer och på flera arenor att 
samverka för att stödja och hjälpa föräldrar i deras föräldraskap. 

Jackson et al. (2008) har undersökt vilket sorts stöd föräldrar behöver ha för att fatta 
välinformerade val eng informed choice som rör deras barns hälsa. Författarna menar att 
hälsoinformation kan vara komplex och svår att förstå för föräldrar. Speciellt riskinformation 
som uttrycks vagt eller innehåller begrepp som t ex. sällsynt och möjligt. Den information 
som bör ges till föräldrar ska vara konsekvent, aktuell, omfattande, evidensbaserad och fri 
från värderingar samt utformad för att passa deras behov och läsförståelse. Information 
hämtar föräldrar från olika källor som t ex. familj, vänner, hälso- och sjukvården, media, 
internet och från andra föräldrar i samma situation (Jackson et al, 2008).  

Massmedia 
En viktig och inflytelserik aktör för allmänheten är media, det handlar om att media 
identifierar, definierar, varnar för, alarmerar och upplyser om risker som t ex. övervikt.  
Medierna är den främsta källan till att finna information om vetenskap, forskning och teknisk 
utveckling när vi har lämnat grundskolan (Sandberg, 2004).  

Jarlbro (2010) redogör för att det finns olika teorier som förklarar varför vissa nyheter får 
större utrymme än andra, teorier utformade av t ex. Lippman, Hvidfeldt m.m. Författaren 
menar att ju diffusare hälsorisker desto mindre chans finns det att de hamnar på media 
agendan och att hälsoproblem som är vanligt förekommande samt drabbar en stor del av 
befolkningen får mindre utrymme i media.  

I en studie gjord av Barry, Jarlenski, Grob, Schlesinger & Gollust (2011) som sträcker sig 
över åren 2000-2009. Konstaterade författarna att amerikanska medier ofta kommunicerade 
ämnet barn och ungdomars övervikt och fetma under år 2003-2007. Efter det minskade 
medias intresse och ämnet hamnade längre ner på agendan, detta menar författarna beror på 
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att ett ämne inte anses ha lika högt nyhetsvärde trots att det fortfarande är ett aktuellt 
problem.  

Tidigare forskning gjord på föräldratidningar 
Möllerström, Sandberg & Ringsberg (2013) menar att det finns få studier gjorda på 
föräldratidningar. De som gjorts är i huvudsak amerikanska och kanadensiska studier, några 
motsvarande nordiska finns inte.  

Clarke (2010) undersökte hur föräldrar och barns hälsa skildrades i en av Kanadas största 
föräldratidning under åren 1993-2008. Resultatet visar att tidningen speglar en kvinna som 
med sunt förnuft kan hantera de flesta hälsoproblem själv i hemmet, som är ansvarsfull, frisk 
energisk, har full förmåga till att fatta beslut som rör barnets hälsa samt har förmåga att 
kritiskt granska hälso- och sjukvården.  

Sunderland (2006) undersökte hur fäder inkluderades/exkluderades i föräldratidningar. 
Hennes resultat visar att föräldratidningar i huvudsak riktar sig till mödrar, detta trots att de 
med sin titel antyder att de riktar sig till bägge föräldrarna.  

Johnston och Swanson (2003) undersökte hur mammor skildras, vilka myter och ideologier 
som lyfts fram i föräldratidningar.  Deras resultat pekar på att den traditionella kvinnosynen 
reproduceras då modern framställs som en vit heterosexuell medelklasskvinna. 

Som sagts tidigare så finns det inte någon motsvarande nordisk undersökning. (Möllerström 
et al, 2013). Det som finns är en rapport skriven inom ramen för Nordiska ministerrådets 
satsning, Globaliseringsinitiativet (www.norden.org), och vid arbetet med delprojekt 4 inom 
området Hälsa och välfärd/Sundhedsfremmeog förebyggelse – Nordiska Livsstilsverkstan – 
En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och 
forskare (Möllerström et al, 2013). 

Författare till rapporten är Möllerström, Sandberg & Ringsberg (2013) och dess titel är 
Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning - En diskursanalys 
av två föräldramagasin. Syftet med studien var att jämföra, beskriva och analysera hur 
barnhälsorelaterade frågor presenterades i de svenska föräldratidningarna Vi Föräldrar och 
Mama.  Deras resultat utmynnade i tre olika teman Utveckling och beteende (social, 
emotionell och mental hälsa), Kroppsliga åkommor (fysisk hälsa), Aktivitet (lekar, träning, 
inom- och utomhusaktiviteter) (Möllerström et al, 2013). 
Vidare skriver författarna: 
 
”Studien visar att föräldrar föreställs vara fria och väljande individer som med hjälp av 
experter kan vägledas till att välja hälsorelaterade metoder som passar den unika familjen. I 
studien konstateras att könsrollerna inom föräldraskapet framställs som traditionella. 
Barnhälsorelaterade ämnen är fortfarande ett kvinno-(mamma-)dominerat område. ”. 
(Möllerström et al, 2013 s. 11). 

Vi Föräldrar 
Vi föräldrar är den största och äldsta föräldratidningen som finns i Sverige (Vi föräldrar, 
2012), den grundades 1968 och ges ut i 14 nummer per år. Tidningens målgrupp är föräldrar 
med barn från 0 år upp till 5 års ålder (TS, 2013). Tidningen tar upp de senaste medicinska 
rönen och produkterna som har betydelse för familjelivet. Tidningen erbjuder rådgivning och 
artiklar framtagna av experter, rörande graviditet, barnhälsa och föräldraskap m.m. (Vi 
föräldrar, 2012).    
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Tidningens läsare anser att Vi föräldrar är trovärdig, informativ, innehållsrik, inspirerande 
samt avkopplande. För många läsare är tidningen en viktig informationskälla och läsarna 
vänder sig till den för att skaffa sig kunskap inom föräldraskap. Tidningen erbjuder sina 
läsare olika tips och råd, nya idéer samt nöje och avkoppling (Bonniers tidskrifter).  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att granska vad föräldratidningen kommunicerar om barns övervikt 
och fetma.  
 

METOD 

Val av metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats (Hartman, 2004). 
Designen är en deskriptiv innehållsanalys, vilket handlar om att beskriva textens innehåll 
(Asp, 1986). 

Kvalitativ ansats innebär att det ges möjlighet till tolkning av texten och att innehållet kan 
beskrivas på ett känsligt sätt där helheten och nyanserna fångas upp (Asp, 1986). För att få en 
djupare förståelse över vad tidningen kommunicerar om barns övervikt och fetma valdes det 
att undersöka textens innehåll (Patel & Davidsson, 2003). 

Avgränsningar och urval 
En pilotstudie har genomförts för att bedöma hur många föräldratidningar som ska ingå, antal 
nummer och under vilken tidsperiod som ska omfattas av studien. Syftet med detta var att 
bilda sig en uppfattning om hur mycket material som behövdes insamlas samt bestämma 
vilka inklusions och exklusions kriterier som behövdes göras (Patel & Davidson, 2003). 
Pilotstudien genomfördes med att några slumpmässigt utvalda nummer av tidningarna Vi 
Föräldrar, Föräldrar och Barn samt Mama lästes i sin helhet. De slumpmässigt utvalda 
numren var dels från olika utgivningsår samt från olika utgivningsmånader. Utifrån detta, 
konstaterades att väldigt lite skrivs i de olika tidningarna. Framför allt i tidningen Mama, som 
då valdes att exkluderas från studien. Det funna materialet i pilotstudien var sporadiskt 
publicerat i tidningarna. Inget mönster kunde urskiljas av att tidningarna publicerade mer 
artiklar och notiser om barns övervikt och fetma vid vissa tidpunkter på året t ex vid påsk och 
jul.  
 
Efter pilotstudien gjordes en bedömning att på grund av den begränsning i tid som är avsatt 
till en C-uppsats att enbart en tidning ska ingå i studien. Däremot då inget mönster kunde 
skönjas bestämdes att samtliga nummer under ett utgivningsår bör ingå i studien (Patel & 
Davidson, 2003). För att inkludera mer material i studien valdes att två hela utgivningsår 
skulle ingå.   
 
Slutligen valdes tidningen Vi Föräldrar ut till att ingå i studien. Anledningen var att det är den 
föräldratidning som har störst upplaga och är Sveriges äldsta föräldratidning (Bonnier 
tidskrifter). Under utgivningsåren 2011 och 2012 utkom tidningen med 14 nummer per år, så 
totalt 28 nummer av tidningen Vi Föräldrar har ingått i analysen. 
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Inkluderingskriteriet för om material skulle ingå i studien var att det skulle vara artiklar och 
notiser som berörde ämnet barns övervikt och fetma. Exkluderingskriteriet var allt som inte är 
artiklar eller notiser såsom till exempel krönikor, insändare, intervjuer, recept, frågespalt, test 
av olika produkter osv. Dock förekom några intervjuer i det utvalda materialet. Dessa 
intervjuer var då en del av en inkluderad artikel som berör ämnet barns övervikt och fetma. 

Datainsamlingsmetod 
De inkluderade tidningsnumren lånades på biblioteket. Ungefär hälften lånades av den ene 
författaren och resterande av den andre författaren. 
Författarna gick igenom de tidningsnummer som var och en lånat. Artiklar och notiser som 
svarade mot syftet markerades och fördes in i en tabell (se bilaga 1). Detta material scannades 
in av vardera författare och skickades sen till den andre författaren så att bägge fick tillgång 
till allt material. 
 
Av 28 genomgångna nummer av Vi Föräldrar utgivna år 2011och 2012, blev det slutliga 
materialet 10 st. artiklar och notiser som ingått i denna studie. 

Dataanalys 
Analysen har genomförts med Graneheim & Lundman (2004) förfarande av innehållsanalys. 
Det som studerats är det manifesta innehållet, vilket innebär att det uppenbara och tydliga i 
texten har tolkats Metoden består av olika steg, läsa igenom texten grundligt ett flertal 
gånger, ta ut meningsbärande enheter, kondensera, koda och kategorisera (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
I denna studie innebär det att bägge författarna har läst igenom all text ett flertal gånger. 
Vardera författare har sedan enskilt plockat ut meningsbärande enheter ur all textmassa. De 
meningsbärande enheterna var meningar och stycken i texten som relaterade till syftet med 
studien. När detta var gjort jämfördes de olika författarnas meningsbärande enheter med 
varandra. Utifrån jämförelsen konstaterades det tillsammans vilka meningsbärande enheter 
som var relevanta för syftet. Anledningen till att var och en arbetade enskilt och sen 
tillsammans var att säkerställa att inga meningsbärande enheter skulle riskeras att gå 
förlorade. En form av triangulering genom att bägge studerade samma material för att på så 
sätt få ett rikare underlag. Triangulering anses värdefullt för att stärka validiteten i en 
kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003). Resterande delar av analysen har genomförts 
tillsammans. Det var enbart den första delen med att plocka ut meningsbärande enheter som 
valdes att initialt göras enskilt. 
 
Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna för att materialet skulle bli mer 
lätthanterligt. Kondenseringen innebar att de meningsbärande enheterna kortades ner utan att 
innebörden förändrades . Det som togs bort var text som var irrelevant som t ex. och, jag 
man, vi osv. Utifrån kondenseringen skapades koder av vad texten beskrev. Dessa koder 
grupperades i 3 kategorier, där koderna i varje kategori har likvärdig betydelse. Kategorierna 
svarar mot syftet med studien (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

 

 

Tabell. Exempel på innehållsanalys. 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Kategori 

”17 procent av de 
svenska 7-9 
åringarna är 
överviktiga, enligt 
siffror från 2008. Av 
dessa har tre procent 
sjukdomen fetma”. 
(Vi Föräldrar, 2012 
nr 11, s. 96) 

17 procent av 7-9 
åringar har övervikt 3 
procent fetma enligt 
statistik 
 

Forskning, statistik 
 

Vetenskaplig 
förankring 

”En risk med att barn 
äter mycket sött är att 
de går miste om den 
näring som de 
behöver för att växa 
och må bra”. 

(Vi Föräldrar 2011, 
nr 9, s.43) 

För mycket sött ger 
brist på bra näring 
 

Individuella 
livsstilsfaktorer, kost, 
faktorer som ökar 
risk för övervikt 
 

Faktorer som orsakar 
och motverkar 
övervikt och fetma 

”Det gäller att jobba 
med att sätta gränser, 
och försöka vara 
konsekvent. Det är 
inte direkt enkelt 
men lönar sig på sikt. 
Barn behöver tydliga 
ramar, till exempel i 
form av 
lördagsgodis” (Vi 
Föräldrar, 2012, nr 1 
s.35) 

Föräldrarna 
uppmanas att sätta 
gränser - tydliga 
ramar ingen 
vardagslyx, minska 
intag av onyttigheter 

Föräldraansvar, 
tydliga ramar, inget 
är förbjudet i lagom 
mängd 

Att vara förälder 

 

Etiska överväganden 
Fyra etiska huvudprinciper bör tas i beaktande vid forskning. Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2011). Ingen av dessa ansågs vara aktuell då materialet är redan offentligt publicerat material. 
Då exklusionskriterierna var att utesluta alla insändare, frågespalter och liknande bedömdes 
att ingen person kom till skada eller fick intrång i sitt privatliv (Ibid). Dock förekom några 
enstaka intervjuer som var en del av en artikel.  Då de redan låtit sig intervjuas av tidningen 
ansågs det inte nödvändigt att inhämta deras samtycke då syftet med studien inte var att 
undersöka vad någon enskild person uttalat sig om. Däremot behandlades dessa personer med 
respekt och deras namn togs bort från citaten som låg till grund för de meningsbärande 
enheterna.  
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RESULTAT 
Analysen av de aktuella artiklarna i tidningen Vi föräldrar år 2011 och år 2012 resulterade i 
tre olika kategorier, vetenskaplig förankring, faktorer som orsakar och motverkar övervikt 
och fetma samt att vara förälder. Resultatet presenteras nedan utifrån varje kategori.  

Vetenskaplig förankring 
Kategorin handlar om den vetenskapliga förankring som tidningen presenterade. En stor del i 
tidningens framtagna artiklar och notiser som rör ämnet barns övervikt och fetma innehöll 
vetenskaplig fakta. Faktan i tidningarna var många gånger baserad på tidigare gjorda studier 
eller uttalanden från diverse experter. Tidningen var noggrann med att presentera om 
informationen var hämtad från en vetenskaplig studie eller om det var en experts uttalande. 
Det var både internationella och nationella studier som användes i artiklarna, vilket Vi 
föräldrar underströk, genom att presentera vart studien var genomförd samt vilket område 
som granskades i studien. Exempelvis lyfte tidningen fram en studie ifrån Nya Zeeland där 
resultatet har visat att det finns ett samband mellan barns sovvanor och övervikt och fetma. 
Informationen om studien var begränsad och det var endast några få meningar som 
presenterades i tidningen. Tidningen saknade även information om vilken studie det exakt 
rörde sig om och var det gick att hitta studien för vidare information. Exempelvis stod det:  
 
"Barn till stressade mödrar blir oftare tjocka än andra barn, enligt en ny avhandling från 
Uppsala universitet" (Vi föräldrar, 2011, nr 10, s.35). 
 
I artiklarna så förekom det anvisningar till olika forskningsresultat samt statistik som var 
aktuella för artikeln. Det var då också många gånger möjligt att kortfattat få ta del av studiens 
statistiska siffror, dock i en väldigt kort sammanfattning. Till exempel så skrev tidningen:  
 
 "I Stockholm har ungefär var tionde 4-åring övervikt och ca 2 procent lider av fetma, enligt 
barnhälsovårdens siffror. På flera andra håll i landet är siffrorna högre" (Vi föräldrar, 2012, 
nr 6, s. 53). 
 
Vi Föräldrar använde sig av faktarutor i en stor del av artiklarna, innehållet i dessa faktarutor 
varierade hos de olika artiklarna. Exempelvis presenterade de statistisk, vetenskaplig fakta 
eller så lyfte tidningen fram olika råd till föräldrarna. Dessa råd härstammade från olika 
experter, myndigheter eller liknande. Till exempel så skrev tidningen: 
  
"Livsmedelverket ger ett exempel på vad som ryms under en vecka i form av godsaker för ett 
barn i 2-6 årsåldern som äter nyttigt i övrigt" (Vi föräldrar, 2012, nr 3, s.61). 

Faktorer som orsakar och motverkar övervikt och fetma 
Kategorin handlar om olika faktorer som orsakar och motverkar övervikt och fetma. 
Granskningen visade att informationen som gavs ut i tidningen varierade från nummer till 
nummer samt att det var ett ganska stort spann mellan de olika artiklarna. Granskningen av 
artiklarna visade att kost är det området som främst förknippas med övervikt och fetma. 
Andra faktorer som berördes utöver kosten var sömn-, stress-, amning samt 
ärftliga/biologiska faktorer. Tidningen belyste hur dessa olika faktorer inverkar på övervikt 
och fetma. Ofta var artiklarnas rubriker välarbetade och formade på så sätt att ett intresse 
skulle väckas hos läsaren. Exempelvis hette en artikel ”Å, du ger mig bra fibrationer – men 
hur?” (Vi föräldrar, 2012, nr 8, s.76).  
 
Tidningen sammankopplade faktorer som minskade eller ökade risken för övervikt och fetma 
hos barn främst med kost och kostvanor. De andra faktorerna berördes endast i någon enstaka 
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artikel eller i en mindre notis. I en artikel skrev tidningen om att fibrer var en faktor som hade 
en positiv inverkan på barns övervikt och fetma I denna artikel låg det egentliga huvud 
fokuset på fibrer men tidningen gjorde en tydlig koppling till övervikt och fetma. Till 
exempel så skrev tidningen: 
  
”Lyckligtvis stämmer det inte, utan även för barn ger fibrer positiva effekter, som jämnare 
blodsocker, bättre miljö i blodkärlen och minskad risk för övervikt” (Vi Föräldrar, 2012, nr 8, 
s. 76). 
  
Ett annat exempel i tidningen var en artikel som beskrev socker som en riskfaktor till 
övervikt och fetma.  Även här var det kosten som var den aktuella faktorn och sockret var det 
som låg i huvudfokus. I denna artikel fanns det också en tydlig koppling till att socker kan 
leda till övervikt och fetma. Till exempel skrev Vi Föräldrar: 
  
”Socker är förknippat med ohälsa i form av svajigt blodsocker, hål i tänderna och övervikt.” 
(Vi föräldrar, 2012, nr 3, s.60). 
  
Ett återkommande mönster i tidningen var just barns kostvanor och att kostvanorna är det 
som oftast ligger till grund för barns problem med övervikt och fetma. Tidningen lyfte 
upprepade gånger fram hur viktigt det är att dra ner på vardagslyx och att begränsa sötsaker 
under vardagarna då detta kan förstöra aptiten och påverka det viktiga näringsintaget. Till 
exempel så skrev tidningen i en artikel: 
 
”En risk med att barn äter mycket sött är att de går miste om den näring som de behöver för 
att växa och må bra.” (Vi Föräldrar, 2011, nr 9, s 42) 
 
Utöver de stora artiklarna så förekom det även mindre notiser om andra livsstilsfaktorer som 
påverkar barns övervikt och fetma. Dessa notiser innehöll endast några meningar och hade 
begränsad information. Oftast hänvisade de till någon gjord studie som påvisat att det finns 
en koppling mellan den nämnda faktorn och övervikt och fetma. En notis tog exempelvis upp 
att barns sömnvanor kan öka risken för övervikt. I notisen stod det till exempel: 
 
”Barn som sover för lite kan ha en ökad risk att bli överviktiga, enligt en studie ifrån Nya 
Zeeland.” (Vi föräldrar, 2011, nr 10, s 35) 
 
En annan notis berörde hur föräldrarnas, eller framför allt mammors, stress påverkar barns 
övervikt och fetma. I denna notis stod det till exempel; 
 
”Hos barn med en stressad mamma är övervikt fyra gånger så vanligare.”(Vi föräldrar, 
2012, nr 1, s.35). 
 
Ytterligare berördes amningen som en faktor som påverkar barns övervikt och fetma, framför 
allt då på längre sikt. Till exempel så skrev tidningen: 
 
”Barn som ammas helt under sina första 4-6 månader löper mindre risk att bli överviktiga 
senare i livet.”  ( Vi Föräldrar, 2012, nr 6, s. 21) 
 
Tidningen tog även upp biologiska och ärftliga faktorer, som även dessa har en påverkan på 
barns övervikt. De biologiska och ärftliga faktorerna framhävdes som en viktig faktor när det 
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talas om övervikt och fetma hos barn, dock skrev tidningen endast några enstaka meningar 
om det i artiklar som i huvudsak handlade om annat. Till exempel så skrevs det i en artikel: 
 
”Arvsanlagen spelar en stor roll vid överviktsproblem” (Vi Föräldrar, 2012, nr 6, s. 53) 
Denna mening härstammar från en artikel som handlar om 1-åringar som ingår i ett stort 
överviktsprojekt, i projektet ingår både barnet och föräldrarna.   

Att vara förälder 
Kategorin fokuserar på föräldrarollen, vad man bör göra och vara som förälder. Tidningen 
upplyste att föräldrarna spelar en viktig roll när det gäller barns övervikt och fetma.  
Exempelvis uppmanade tidningen till att ta föräldraansvar samt att anamma de råd och 
riktlinjer som ges. I en artikel så hänvisade tidningen till exempel till livsmedelsverket, där 
det fanns möjlighet att ta del av vidare riktlinjer. Tidningen menade att tidiga åtgärder kan 
bidra till goda resultat på längre sikt. De belyste också att det är viktigt att inte förbjuda 
något, så länge det ges i en lagom mängd. Enligt Vi föräldrar så ligger det stora ansvaret på 
barns övervikt och fetma hos föräldrarna. Detta framgick väldigt tydligt i tidningen då det 
fanns en genomgående reflektion av hur en förälder bör vara och vad en förälder bör göra i 
sin roll som förälder för att undvika och motverka barns övervikt och fetma. Dessa två olika 
vinklar skapade kategorin att vara förälder. 

Vi föräldrar belyste hur enkelt det är att fastna i sina vanor och att det på långsikt kan ge 
konsekvenser för barns övervikt och fetma. Tidningen skrev att det är svårare att ändra på ett 
äldre barns vanor än att direkt från början försöka införa så bra vanor som möjligt. Lägger 
föräldrar en bra grund hos barnen i tidig ålder så ökar chansen att de även tar dessa vanor 
med sig upp i vuxen ålder. Till exempel skrev tidningen: 

”Att barn snabbt får hjälp med att förbättra sina kostvanor kan bli avgörande för hur deras 
framtid ska bli” (Vi föräldrar, 2012, nr 6, s. 53). 

Ett annat exempel som tidningen tog upp är: 

”Jag har själv sett att det är svårare att lyckas med behandling ju äldre barn är, helt enkelt för 
att det är svårare att påverka deras vanor. Man märker också att de lite äldre barnen redan är 
så stämplade av sin övervikt” (Vi Föräldrar, 2012, nr 6, s. 53). 

Ett annat viktigt område som väldigt ofta upplystes om i tidningen är föräldrarnas ansvarsroll 
gällande barns övervikt och fetma. Vi föräldrar gav många gånger exempel på hur en förälder 
kan förbättra sin föräldraroll när de gäller att förhindra övervikt och fetma hos barn. Det kan 
vara både konkreta åtgärder men också vanor som kan hjälpa på längre sikt och i framtiden. 
Tidningen underströk också vikten av att vara en god förebild som förälder och att barn har 
en tendens att ta efter föräldrarnas vanor. Det är därför viktigt som förälder att tänka efter vad 
det är för bild man vill utsända till sina barn. Mycket ansvar läggs på föräldrarna och 
tidningen gav en hel del information om hur föräldrar kan tillfredsställa barnets behov genom 
sitt sätt att agera. Till exempel skrev tidningen: 

”Men som förälder kan man minska tillfällena för söta njutningar. Lördagsgodis är en bra 
vana även på sommaren” (Vi föräldrar, 2012, nr 9, s. 42). 

”Hjälp ditt barn att lära sig vad som är rimligt genom att sätta tydliga gränser” (Vi föräldrar, 
2012, nr 3, s. 61). 

Samt två exempel på vad tidningen skrev om att vara en förebild: 
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”Barndomen är den viktigaste tiden för att grundlägga matvanor förresten av livet, och som 
förälder har man en viktig roll, inte bara i egenskap av den som väljer vad som serveras utan 
även som modell vid matbordet” (Vi föräldrar, 2012, nr 3, s.61).     

”De viktigaste föräldrar kan göra för att deras barn ska få en hälsosam viktutveckling och 
goda matvanor är att så ofta som möjligt äta gemensamma måltider, själv äta av all mat på 
bordet och inte prata om bantning eller nedlåtande om vikt eller kroppen” (Vi föräldrar, 2012, 
nr 9, s.77). 

I tidningen togs det upp en hel del praktiska råd som kan vara bra att tänka på som förälder, 
både vad som bör undvikas och vad som kan vara uppmuntrande för att förhindra övervikt 
och fetma hos barn. Vi föräldrar tog upprepade gånger upp hur viktigt det är för barn att det 
finns tydliga ramar och att föräldrar bör hålla fast vid dessa i den mån det går. Till exempel 
skrev tidningen: 

”Det gäller att jobba med att sätta gränser, och försöka vara konsekvent. Det är inte direkt 
enkelt men lönar sig på sikt. Barn behöver tydliga ramar, till exempel i form av lördagsgodis” 
(Vi föräldrar, 2012, nr1, s.35). 

Ett annat exempel som skrevs i tidningen var: 

”Övervikt är ett större och större problem. Ju tidigare barnet får hjälp desto bättre. Men 
psykologen råder inte föräldrar till överviktiga barn att prata vikt med dem” (Vi föräldrar, 
2012,nr 11, s. 96). 

Vidare upplyste Vi föräldrar om hur viktigt kosten är och att det är viktigt med kunskap om 
bra matvanor. Tidningen påpekade vikten av fysisk aktivitet i vardagen och att om det totala 
energiintaget blir för stort i förhållande till vad som görs av med så finns det en risk för 
överflödiga kilon. I de stora hela är allting okej att äta så länge det är i en lagom mängd så att 
det inte överskrider det totala energibehovet. Till exempel skrev de: 

”Inget är så onyttigt att man aldrig kan äta det och inget är så nyttigt att man alltid ska äta 
det” (Vi föräldrar, 2012 (nr 9), s. 42). 

Ett annat exempel som skrevs i tidningen var: 

”Frukt och bär har ingen negativ påverkan enligt ny studie. Måttlig mängd så inte totala 
energibehovet överskrids” (Vi föräldrar, 2012, nr. 11, s. 79). 

Utöver den kopplingen som fanns med kost och kostvanor hos barns övervikt och fetma, så 
fanns det en koppling till de psykologiska behoven. Med det menas exempelvis känslor och 
närhet. Tidningen belyste t.ex. att det är viktigt att inte ersätta barns psykologiska behov med 
kost. De tog framför allt upp vikten av att inte koppla ihop känslor och tröst med mat då detta 
kan ha en negativ inverkan på längre sikt. Till exempel så skrev tidningen:  

”Lär inte barnet att förknippa mat med tröst och mys. Det är ganska vanligt att känna sug 
efter något att äta när man är ledsen, arg eller uttråkad” (Vi Föräldrar, 2012, nr 11, s. 96). 

 Slutligen tog tidningen emellanåt fram olika riktlinjer för hur en förälder ska stödja sitt barn 
som har överviktsproblem, exempelvis lyfte de fram vikten av att förmedla en positiv 
självbild, att berömma och undvika nedvärdering. Tidningen underströk även att det är viktigt 
att en förälder fungerar som ett stöd till barnet och att det kontinuerligt arbetas med barnets 
självkänsla. Till exempel så skrev de: 



 

12 
 

 

”Om någon i omgivningen, som kanske kompisar i förskolan, säger till barnet att ”vilken 
tjock mage du har” behöver man hjälpa barnet med självkänslan och förmedla att ”du är fin 
som du är” (Vi Föräldrar, 2012, nr 11, s. 96) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien har gjorts med en kvalitativ ansats, vilket är en bra metod att använda sig av vid 
analys av texter (Bryman, 2011). Designen på studien är deskriptiv, vilket innebär att textens 
innehåll beskrivs (Asp, 1986). Innehållet av texten analyserades med hjälp av Graneheim & 
Lundman (2004) förfarande. Innehållsanalys är en vanligt förekommande metod när media 
används som källa (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Denna studie har analyserat 28 tidningsnummer som sträcker sig under 2 års tid. Urvalet av 
antal tidningar och nummer samt tidsperiod har baserats på resultatet från pilotstudien. 
Utifrån pilotstudien har det varit möjligt att avgöra omfattningen utifrån den tidsgräns som 
finns inom ramen för denna c-uppsats. Dock hade ett mer omfattande och mer ingående 
resultat kanske kunnat framställas om det hade funnits mer tillgänglighet till tid, detta då det 
hade funnits en större möjlighet till att granska fler nummer av tidningen Vi föräldrar och 
även andra föräldratidningar.   
 
Då det inte gick att urskiljda något speciellt mönster av när artiklar och notiser publicerades i 
tidningen kom hela utgivningsår att ingå. Vilket vi anser även borgar för att materialet i 
studien är representativt för vad tidningen Vi Föräldrar kommunicerar om barns övervikt och 
fetma.   
Ett annat alternativ till urval, hade varit att titta på två tidningar under ett utgivningsår, istället 
för att titta på en tidning under två utgivningsår. Då det förekom sporadiskt med material 
gjordes bedömningen, att för att uppnå datamättnad var det bättre att fokusera på en tidning 
och två utgivningsår (Bryman, 2011). Syfte var ju aldrig att jämföra två tidningar utan att 
undersöka vad föräldratidningar skriver om barns övervikt och fetma.  Med denna 
utgångspunkt så får i denna studie Vi Föräldrar representera föräldratidningar. Möjligtvis så i 
de andra tidningarna Föräldrar och Barn samt Mama så hade resultatet blivit annorlunda.  
 
Vid en kvalitativ studie påverkas resultatet av forskarens tolkning av materialet. Vilket 
innebär att om denna studie upprepas så kan resultatet bli annorlunda, då analysen präglas av 
författarens förförståelse (Hartman, 2004). Bryman (2011) skriver att med en kvalitativ studie 
kan det emellanåt uppstå problem med olika uppfattningar, när det handlar om att uppfatta 
saker och ting är det lätt hänt att hamna i ett enkelriktat spår och det är då möjligt att 
situationen och miljön uppfattas på ett annat sätt än vad det gör för en annan person. Denna 
studie är gjord av två författare och kan ses som en styrka (Patel & Davidson, 2003). 
Författarna har bidragit med olika synvinklar och tolkning av materialet som sedan har 
sammanställts gemensamt. Detta anser vi är en fördel för studiens trovärdighet.   
 
Att använda sig av Graneheim & Lundmans (2004) förfarande har varit till en stor fördel i 
analysprocessen. Användningen av metoden har inneburit att tillvägagångssättet har upplevts 
som grundligt och metodiskt. Förfarandet upplevdes även som strategiskt då analysprocessen 
arbetades igenom steg för steg. Inga större problem har uppkommit under processens gång, 
utan analysen har varit väldigt givande och relevant.  
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Studien hade kunnat genomföras med alternativa metoder, exempelvis som en diskursanalys, 
en kvantitativ litteraturstudie eller med komparativ design.  Men dessa ansågs inte passa lika 
bra till syftet med studien.  
  
En diskursanalys är en metod som främst fokuserar på att analysera språk. Diskursanalysen är 
ett synsätt som kan användas på andra kommunikationsformer än bara prat och samtalande. 
Inom diskursanalysen finns det stort fokus på naturligt förekommande samtal. Med hjälp av 
de olika bilderna och språket så sänds det ut olika medvetna och omedvetna budskap. För att 
undersöka hur dessa budskap visar sig i språket så är en diskursanalys en bra metod att 
använda sig av (Bryman, 2011). Framförallt i diskursanalysen ligger fokuset på språket och 
dess utformning, men eftersom studiens syfte inte var att granska detta så valdes denna metod 
bort.   
 
Vidare skulle det kunnat göras en kvantitativ litteraturstudie. Vilket är en systematisk metod 
som används för att beskriva textinnehåll.  Det som skiljer en kvalitativ metod från en 
kvantitativ metod är att det fokuseras på verbala formuleringar, antingen skrivna eller talade, 
istället för på siffror och tal som det görs i den kvantitativa metoden (Backman, 2008). I 
denna studie var det mer relevant att undersöka textens innehåll, än att undersöka t ex. hur 
många ord som skrivs i tidningen om ämnet.  
 
Yttligare alternativ hade varit att göra en jämförelse mellan olika tidningarna, att designen på 
studien hade varit komparativ istället för deskriptiv. En komparativ design kan genomföras 
med både ett kvantitativ och kvalitativt angreppsätt (Bryman, 2011). Denna design vore 
intressant men författarna ansåg inte att tiden skulle räcka till för en så omfattande och 
tidskrävande studie. En annan intressant vinkling hade varit att undersöka hur läsarna till 
tidningen upplever den information som ges om barns övervikt och fetma. Lämpliga 
insamlingsmetoder skulle i så fall kunna vara intervjuer eller enkäter. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vad föräldratidningen kommunicerar om barns 
övervikt och fetma. Analysen resulterade i tre kategorier, vetenskaplig förankring, faktorer 
som orsakar och motverkar övervikt och fetma samt att var förälder.  

Vi föräldrar använder sig av och hänvisar till olika forskningsresultat, statistik m.m. Vilket 
kan upplevas som informativt och trovärdigt. Sandberg (2004) menar att media är en av de 
främsta källorna till att finna information när vi har lämnat grundskolan. Enligt Thurén 
(2003) är det viktigt att värdera om den information, nyhetsrapportering och bilder som 
publiceras är korrekta eller inte. Författaren menar att publicerat material kan innehålla 
felaktigheter, missförstånd eller ibland helt medvetna lögner. Det som saknas är att tidningen 
inte tydligt skriver referenser och var den som är intresserad kan läsa mer. Till exempel så 
hänvisar de till en forskningsstudie gjord i Nya Zeeland,(Vi föräldrar, 2011 (nr 10), s 35) 
dock finns det inte med vad författarna till studien heter eller namnet på studien så det blir 
omöjligt att värdera källan eller att läsa resultatet i sin helhet.  

Tidningen belyser faktorer som har påverkan på barns övervikt och fetma oftast 
sammankopplat till kost och kostvanor. Detta stämmer bra överens med Anderson & Butcher 
(2006) studie som belyser vikten av goda kostvanor och att minska intaget av tomma kalorier. 
Dock understryker författarna att olika faktorer samspelar med varandra, som till exempel 
ärftliga faktorer och föräldrarnas livsstilsvanor. Att Vi Föräldrar belyser livsstilsfaktorer 
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känns relevant då Ciampa et al. (2010) menar att ohälsosamma beteenden hos barn ofta börjar 
redan under de två första levnadsåren.  

Vad som också framkom i resultatet är föräldrarnas roll och dess koppling till barns övervikt 
och fetma. Vilket upplevs relevant då Rasmussen et al (2004) understryker föräldraansvaret. 
Då de menar att föräldrarna uppfattas som en förebild och hur viktigt det är att föräldrarna 
uppmuntrar till goda matvanor, t ex. genom ökad tillgänglighet till hälsosam mat och en 
minskad tillgänglighet till ohälsosam mat, vilket har en stor inverkan på barns matvanor.  
Tidningen glömmer dock att ta upp de olika samhällsfaktorerna som även har betydelse för 
barns övervikt och fetma. Dessa samhällsfaktorer är gemensamma för alla människor i ett 
geografiskt område (Rasmussen et al. 2004). Enligt författarna kan faktorerna delas in i två 
olika grupper. Det handlar dels om, den materiella infrastrukturen som t.ex. tillgång till goda 
skolmåltider och utbudet av fritidsaktiviteter. Men också de sociokulturella faktorerna som 
t.ex. de normer och värderingar som finns i omgivningen. Detta är inget som tidningen 
överhuvudtaget belyser i de tidningar som granskats.  

Att undersöka vad föräldratidningen kommunicerar om barns övervikt och fetma, upplevs 
vara av vikt då detta är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och resten av världen. 
Föräldratidningar är en viktig aktör som når ut till många läsare, dels har de stor spridning 
med många prenumeranter. Men också att tidningarna ofta finns i väntrummen på 
barnavårdcentralerna och mödravårdcentralerna (Möllerström et al, 2013). Forskningen på 
föräldratidningar är sparsam och få studier är gjorda, en nordisk undersökning är gjord men 
förhoppningsvis kommer fler att göras i framtiden. Vi anser att det är viktigt att studera den 
roll media har som folkhälsoaktör, då hälsokommunikation är en del av folkhälsoarbete. Det 
känns även angeläget när regeringen i sin strategi formulerat att föräldrastöd ska bedrivas av 
olika aktörer och på olika nivåer (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 

SLUTSATS 
I resultatet framkom det att väldigt lite skrivs i tidningen om barns övervikt och fetma. Under 
datainsamlingen visade det sig att det är väldigt begränsat utbud i tidningarna och att det är 
långt ifrån alla nummer som tar upp ämnet (se bilaga 1). I de artiklar som är inkluderade var 
det egentligen ingen som huvudsakligen tog upp barns övervikt och fetma och beskrev ämnet 
mer ingående. Det som stod i artiklarna relaterade oftast till andra områden som berör ämnet, 
t.ex. kostvanor, amning osv. Inte ett enda nummer har någon artikel med huvudsakligt fokus 
på barns övervikt och fetma. Det finns några notiser som direkt relaterade till ämnet, dessa 
bestod av ett fåtal meningar och inte som en hel artikel.  

Däremot använder sig Vi föräldrar av faktarutor i sina artiklar där det oftast förekommer 
information och fakta om ämnet, fast än att huvud fokuset i artikeln är något annat.  
Exempelvis finns det en artikel om 1-åringar som är med i ett överviktsprojekt i Stockholm. 
Artikelns fokus var intervjuer med föräldrar som deltar i studien, samt ansvariga för 
projektet. I denna artikel finns det bra informativa faktarutor rörande ämnet.  

Vad som även framkom under granskningens gång är att konsekvenser av övervikt och fetma 
väldigt sällan konkret nämns, emellanåt förekommer enstaka underförstådda meningar, och 
då oftast om de psykologiska konsekvenserna. Tidningen belyser då ex. vikten av att jobba 
med barns självkänsla. Dock utelämnas de fysiska konsekvenserna helt och hållet i den 
granskade tidningen. Tidningen tar ej heller upp några praktiska råd och tips om vad föräldrar 
ska göra om barnet har övervikt eller fetma, fokuset i artiklarna handlar mer om ett 
förebyggande förhållningssätt. Inte vad som kan göras om ett barn har övervikt eller fetma. 
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BILAGA 1 Förteckning över Vi Föräldrar år 2011 och 2012. 

Vi föräldrar  2011 

Nr 1 (januari) Inget resultat 

Nr 2 (februari)  Inget resultat 

Nr 3 (februari/mars) Inget resultat 

Nr 4 (mars) Inget resultat 

Nr 5 (april) Inget resultat 

Nr 6 (maj) Inget resultat 

Nr 7 (juni) Inget resultat 

Nr 8 (juni/juli)  Inget resultat 

Nr 9 (juli) s. 42-45 ”Kul utan sockerkickar” 

Nr 10 (augusti) s. 35 ” För lite sömnkan orsaka övervikt” 

Nr 11 (september) Inget resultat 

Nr 12 (oktober) Inget resultat 

Nr 13 (november) Inget resultat 

Nr 14 (december) Inget resultat 

  

Vi föräldrar  2012 

Nr 1 (januari) s.35 ”Barn kan bli överviktiga av mammors 
stress” 

Nr 2 (januari/februari) Inget resultat 

Nr 3 (februari) s. 60-61 ”10 steg för att bli sockersmart” 

Nr 4 (mars) Inget resultat 

Nr 5 (april) Inget resultat 

Nr 6 (maj) s. 21 ”Helammad – mindre övervikt” 

s. 52-55 ”Ny studie på gång: 1-åringar i stort 
överviktsprojekt” 

Nr 7 (maj/juni) Inget resultat 

Nr 8 (juni) s. 76-77 ”Å, du ger mig bra fibrationer – men 
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hur?” 

Nr 9 (juli) s.76 ”Näringsexperten varnar: LCHF-kost är 
inget för barn”  

Nr 10 (augusti) Inget resultat 

Nr 11 (september) s.79 ”Tjock av frukt?” 

s.95-96 ”Mitt barn äter för mycket”. 

Nr 12 (oktober) Inget resultat 

Nr 13 (november) Inget resultat 

Nr 14 (december) Inget resultat 
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