”Du är vad du äter”
Problemet med övervikt döljer en
enorm snedfördelning: Dansk statistik
visar att medan 35,9 % av akademiker
var överviktiga 2013, så var siffran
hela 60,9 % för dem som saknar högre
utbildning1. Kosten är en nyckelfaktor
när det gäller utveckling av övervikt,
och inte helt överraskande återkommer
den här snedvridningen när det gäller
kostmönstret: År 2013 hade 24,8 % av
dem som saknar högre utbildning
osunda matvanor, medan detsamma
bara gällde 4,6 % av akademikerna2.
De här siffrorna bygger emellertid på
självrapportering, så problemet kan
vara ännu större. Under alla omständigheter ger siffrorna en tydlig
indikation på att även om osund kost
och övervikt inte uteslutande är ett
problem för de lägsta sociala grupperna, så är det här de största utmaningarna finns. Det finns ett direkt samband
mellan utbildningsnivå och vikt. Ju
kortare utbildning, desto högre risk är
det att någon är överviktig.
Övervikt har en självförstärkande effekt: Undersökningar visar att övervikt
i sig leder till genomgående lägre status
än vad som är fallet för normalviktiga,
oberoende av vilken socialklass man
annars har fötts in i3. Det finns således
all anledning att fokusera på att förändra kostvanorna hos dem med lägst
utbildningsnivå i en sundare riktning.
Men hur kommunicerar vi om sunda
matvanor på ett sätt så att de med lägst
utbildningsnivå lyssnar? Hur kommer
vi till tals med de svagaste befolkningsgrupperna – och viktigare än så: Hur
får vi dem att förändra sitt beteende? Om vi kan klarlägga hur vi kan
använda kommunikation för att bidra
till förändringar i människors syn på
maten har vi nämligen också möjlighet
att diskutera andra livsstilsutmaningar
där socialt utsatta utgör en allt för stor
del av statistiken, t.ex. rökning och
fysisk inaktivitet.
Har kampanjerna någon effekt?
Den stigande övervikten i befolkning-
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en har de senaste femton åren varit
utgångspunkt för många kost- och
hälsokampanjer från såväl myndigheter som olika privata aktörer, bland
annat TRYGFonden i Danmark. Frågan
är vilken effekt de här kampanjerna
har. Enligt professor Bente Halkier från
sociologiska institutionen på Köpenhamns universitet, som forskar om
kampanjer, har t.ex. kostkampanjer
viss effekt4. Hon påpekar dock att
avsändarna ofta glömmer två viktiga
faktorer: 1. Det finns många saker i
vanliga människors liv som kommer
före intresset för den egna hälsan. Vi
väljer t.ex. ofta mat utifrån tanken om
att den ska kunna ingå i arbetslivet och
få familjelivet att hålla samman4. 2. Det
är de resursstarka, alltså de som redan
lever sundast, som låter sig påverkas
av generella kampanjer – och ju mer
allmänt hållen en kampanj är, desto
svårare är det för den vanliga medborgaren att leva efter budskapet4.
Information eller involvering?
En av grundprinciperna för det man
kallar ”det motiverande samtalet”5

lyder: ”Vi ändrar beteende när vi har
blivit övertygade”. I den här meningen
hittar vi en av de främsta orsakerna
till att kampanjerna har så gott som
ingen effekt på resurssvaga människor:
Många är övertygade om att de inte
kan göra något åt sitt eget hälso
tillstånd, och det är långtifrån enkelt att
förändra människors övertygelse med
hjälp av kommunikation. Det handlar
i hög grad om sättet att kommunicera:
Syftet med de flesta kampanjer är att
informera. Den typen av kampanjer
tar avstamp i äldre kommunikationsteoretiska modeller som till exempel
Laswells6. Tesen i en kampanj är att om
man kan utöka personens kunskaper
kommer det att leda till förändringar
i beteendet. Men så ligger det inte till.
Om det här stämde skulle det inte
finnas några rökare och antalet överviktiga skulle vara en bråkdel av vad
det är idag. Kunskap i sig förändrar inte
beteende. Om man ska använda kommunikation för att motivera människor
att förändra sitt beteende behöver man
kommunicera i ett helt annat paradigm
(se fig. 1). Beteendeförändringar upp-
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Fig. 1. Mie Femø Nielsen 201423 Översikt över de tre kommunikationsparadigmen
och deras effekt. Vare sig information eller klassisk kommunikation kan få mottagaren att förändra sitt handlingsmönster för gott. Först när mottagaren inte längre
är mottagare – utan en involverad part som själv blir medägare i budskapet – sker
en beteendeförändring.
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