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Sammanfattning 
 
Media påverkar alla som tar del av det konstanta mediabruset och påverkar människor 

på olika sätt. Texter skrivs oftast med en avsikt att informera, påverka, underhålla eller 

sälja. Syftet med denna studie var att undersöka hur kvällstidningar konstruerar bilden 

av överviktiga och feta. Med hjälp av diskursanalys analyserade vi tjugo stycken artiklar 

från Sveriges två största kvällstidningar, aftonbladet och expressen, som publicerats 

online senaste året. Förutom de verktyg som en diskursanalys tillbjuder användes 

Foucaults teorier om biopolitik. Resultatet visar att det är en mångfacetterad bild av 

ansvar och kunskap som målas upp där både samhället och de som bor i det tilldelas 

ansvar för de faktorer som orsakar övervikt och fetma. Tidningarna beskriver 

överviktiga och feta som glufsande, okunniga varelser samt att det beskrivs vara ett 

problem att väga för mycket eller för lite. Även att man som medborgare bör ha 

kunskap om detta problem. Genom att koppla vissa beteenden till konsekvenser skapas 

en bild av att det finns önskvärda och därmed icke önskvärda beteenden. Detta ger en 

bild av att vissa medborgare är önskvärda och andra inte är det då dessa beteenden inte 

bidrar till att öka nyttan, effektiviteten eller produktiviteten i samhället.      
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Inledning 

Ett allt större intresse riktar sig mot människors vikt och i det intresset framstår övervikt 

och fetma som en av västvärldens stora utmaningar. Folkhälsomyndigheten (2014a) 

redovisar med jämna mellanrum medborgarnas vikt i förhållande till en för hälsan 

gynnsam vikt, detta för att påvisa risker så som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 samt 

vissa typer av cancer. I den senaste undersökningen av folkhälsomyndigheten framstår 

varannan svensk som överviktig eller fet vilket är en ökning med över 200 000 personer 

sedan 2004 (Folkhälsomyndigheten, 2014b).  

 

Att fatta beslut som påverkar den egna hälsan är en del av den moderna människans 

vardag (Hensing & Mårtensson, 2009). Vid kyldisken väljer vi mellan mjölkprodukter 

med olika fetthalt och kanske en juice med tillsats av något ämne som enligt 

förpackningen ska påverka vår kropp positivt. Det finns en uppsjö av exempel på 

dagliga individuella beslut som baseras på råd om en hälsosammare livsstil och enligt 

Hensing och Mårtensson blir det vanligare att människor till exempel räknar hur många 

steg de tar varje dag för att nå upp till något som anses vara önskvärt (ibid.). Ett ökat 

intresse för träning, kost och hälsa har lett till att tränande och aktiva personer anses 

vara något positivt medan stillasittande, överviktiga och feta framstår som något 

negativt. Detta påverkar hur vi förhåller oss till det som anses vara normalt. Det finns 

även olika modeller för hälsoarbete och olika syn på vad som bör förändras, individen 

eller samhället (Scriven, 2013), men det som är gemensamt inom hälsoarbete är att 

övervikt och fetma ses som dåligt och framstår som ett problem, inte bara för individen 

utan också för samhället i stort.  

 

Media påverkar befolkningen och kan ses som en spegling av det samhälle som råder. 

Det som skrivs i tidningar sprider sig snabbt och skapar diskussioner både i hemmen, på 

arbetsplatser och i samhället. Genom att studera den text som finns i bland annat 

kvällspress så kan man synligöra den diskursiva konstruktionen av överviktiga och feta 

och vem som tilldelas ansvaret för ”problemet”. Idag har kvällstidningarna en stor roll i 

att sprida budskap och förhållningssätt till befolkningen, de har makten över vad som 

skrivs och hur det skrivs, det vill säga hur saker framställs. Tidningarna skriver dock 

bara om vad som är möjligt i en viss tid och en viss diskurs. Som exempel kan vi ta att 
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det kunde vara okej att skriva om tvångssterilisering eller lobotomi i positiv bemärkelse 

på 50-talet, vilket det inte skulle vara idag.  

 

Då denna uppsats är en diskursanalys så vill vi ge en enkel introduktion till vad diskurs 

kan vara. Att förklara en diskurs är dock inte det enklaste då det finns olika definitioner, 

men enligt Börjesson (2003) så representerar eller föreställer diskurser en verklighet 

samtidigt som diskurser skapar världen genom läggande av tyngdpunkter och givande 

av selektiva skildringar. Detta genom att vissa saker beskrivs som sanna och okej att 

säga eller tänka medans andra inte är, det vill säga att den rådande diskursen bestämmer 

vad och hur man talar eller skriver om något. I rådande samhälle beskriver Sandberg 

(2007) att tidningar tillger personer olika egenskaper beroende på hur mycket de väger. 

Är man smal, överviktig eller vältränad finns det då en möjlighet att individen och 

dennes omgivning utgår från att denne besitter olika egenskaper? Till exempel att en 

individ med en viss kroppstyp kan ses som ansvarsfull, oansvarig, lat eller dum?  

 

Sammanfattningsvis så går det att säga att den redovisade forskningen målar upp en bild 

av att övervikt är ett problem för både individen och samhället, att detta problem ökar 

och att media påverkar hur vi tänker kring detta problem och de som drabbas av det. 

Vår ambition med denna uppsats är inte att se varför det ser ut som det gör, lösa 

problemet eller att skuldbelägga någon, utan att vidga synen på hur konstruktionen av 

den överviktiga och feta kan se ut.   
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Bakgrund 

I bakgrunden tar vi hjälp av tidigare forskning och försöker beskriva fyra inriktningar 

som kan hjälpa till att synliggöra medias diskursiva konstruktion av överviktiga och 

feta. Vi vill även ge en bild av hur media kan vara ett språkrör som förmedlar de 

diskurser som finns i ett givet samhälle vid en given tidpunkt. De fyra inriktningarna är; 

Media och diskurs, konstruktionen av överviktiga och feta, konstruktionen av ansvar 

och media som kunskapsförmedlare. Detta för att kunna ge en bild av hur olika 

påverkansfaktorer kan se ut och för att få en förståelse för hur konstruktionen av ett 

fenomen kan gestalta sig. 

     

Media och diskurs 

Strömbäck (2004) har skildrat media ur ett historiskt perspektiv där han beskriver hur 

media har påverkat människor. Han menar att om människan inte visar sitt misstycke 

mot politiska alternativ och medier så är man indirekt samtyckande och därmed lojal, 

vilket ger media och politiska aktörer större chans att utöva makt över människors 

tankar. Detta menar han visar hur makt påverkar och beror främst på relationer, i detta 

fall mellan politiska aktörer, medier och medborgare. En förutsättning för att medier 

överhuvudtaget ska kunna utöva någon makt är att medborgarna tar del av innehållet 

och att vi som medborgare väljer att låta medierna utöva makt. Med detta utlåtande ger 

Strömbäck bilden av att vi påverkas av det media förmedlar. Strömbäck menar vidare 

att när filmproduktionen var i sin linda i början av 1900-talet så förstod inte de som såg 

filmen att det som skedde på vita duken inte var på riktigt och försökte handgripligen 

ingripa. Det var innan allmänheten hade kunskap om vad film verkligen var, men 

genom detta exempel så menar Strömbäck att det blir tydligt hur mycket människan i 

början påverkades av media, och fram till 1940- talet ansågs massmedia ha en 

allsmäktig ställning. Den kraftfullaste av dessa tidiga uppfattningar var 

injektionsnålsteorin, vilket syftar på att media injicerades i människorna med dess 

innehåll. Denna syn speglar av sig från första världskrigets propaganda och i början av 

1940-talet så påbörjades forskning kring massmedias effekter. Detta förändrade synen 

på dess effekter på människan och visade att medias påverkan inte var lika för alla 

mottagare. Strömbäck skriver vidare att vetenskapliga studier också fann att begreppet 

effekt var mer komplicerat eftersom personliga och sociala faktorer visade sig vara 

viktigare än vad man tidigare trott. Det visade sig även att en väldigt stor del av 
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undersökningsdeltagarna fick sin kunskap via samtal med andra och media gick från att 

anses vara allsmäktiga till maktlösa. Men föreställningarna om medias begränsningar 

varade inte länge. År 1960 började media åter att tillskrivas effekter, dock inte lika 

kraftfullt som efter första världskriget. Med televisionen och ökad journalist-

professionalisering ändrades hela synen på media, massmedia förändrades och inget 

blev som förr. Den politiska kommunikationens grundläggande förutsättningar var 

annorlunda än när medias effekter var begränsade. I stället för att forska om medias 

påverkan på kort sikt blev det intressant att forska på hur media påverkade människan 

på lång sikt. Grunden för medias makt är inte bara att vi tar del av den utan varför vi tar 

del av den (ibid.).  

 

Enligt Scheufele och Tewksbury (2007) har många forskare länge antagit att 

medieinnehållet påverkar oss människor. Det har dock förekommit och förekommer 

debatter hur detta inflytande utövas. Sandberg (2007) ger bilden av att media har en stor 

roll att förmedla rätt budskap då det som skrivs i t.ex. tidningar påverkar individers 

uppfattningar om varandra, sig själva och därmed andras och den egna hälsan. Sandberg 

påstår även att media spelar en stor roll i dagens samhälle när det gäller att sprida 

kunskap till befolkningen och har därmed stor påverkan på individerna och samhället i 

stort (ibid.). I Puhl, Luedicke och Heuers (2013) studie beskrivs att överviktiga personer 

ofta stigmatiseras i mediesammanhang1. De har i sin studie grävt djupare i detta ämne 

och jämfört offentliga reaktioner på positiva och negativa bilder av överviktiga personer 

som följd av nyhetsrapporteringen av överviktiga och fetma. I studien använder de sig 

av en webbundersökning med över 1000 deltagare. Deltagarna fick ta del av bilder på 

positiva och negativa stereotyper av överviktiga. I studien beskrivs att bilder av 

överviktiga och feta personer i media påverkar allmänhetens attityder mot överviktiga 

människor och stigmatisering kan förstärkas om bilderna innehåller negativa stereotypa 

skildringar av överviktiga (ibid.).  

 

Konstruktionen av den överviktiga och feta 

En svensk studie från 2007 inriktar sig på att beskriva, analysera och problematisera hur 

media presenterar fetma och övervikt både kvalitativt och kvantitativt (Sandberg, 2007). 

                                                
1 Stigmatisering är inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling, en brännmärkning.  
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I studien kan man bland annat läsa att tidningsartiklar jämför fetma med pesten, något 

som måste botas och förgöras. Fetma framställs likt en tickande bomb som snart 

kommer att explodera. En annan konstruktion som Sandberg hittat i sin analys var att 

överviktiga och feta personer tilldelas olika egenskaper och framställs bland annat som 

dumma, fula, lata, naiva, oansvariga, giriga, ha dåligt hyfs och motbjudande. De ses 

som en börda för sjukvården och vissa gånger så liknas de med parasiter som inte bidrar 

utan tär på samhället, de äter inte bara tills de dör utan de överskrider även 

sjukvårdsbudgeten. Något intressant som Sandberg fann när hon gjorde sin analys var 

att människor som hade varit överviktiga eller feta och lyckats gå ner i vikt ofta bidrog 

till stigmatiseringen av feta och överviktiga personer. De beskriver ofta sig själva som 

svaga människor med dålig självkontroll innan de gick ner i vikt (ibid.). En norsk studie 

av Malterud och Ulriksen (2010)  visar på en negativ framställning av feta i tidningar.  

Denna studie menar att norska tidningar skriver om feta på ett sådant sätt att de som 

läser tidningarna, både feta och inte feta, börjar tänka om de feta på ett visst sätt.  

  

"The last century, Norwegian weekly magazines has educated its citizens to connect 

leanness with success, while fatness correspondingly indicates failure" (s. 50). 

 

Författarna hävdar att tidningar utbildar medborgarna att tänka på ett speciellt sätt om 

överviktiga, vilket de menar stigmatiserar övervikt och skapar ätstörningar, speciellt hos 

yngre tjejer, för att de är så rädda för att bli just den misslyckade överviktiga personen 

(ibid.). 

 

Sandberg (2004) har gjort en innehållsanalys på hur tidningar framställer överviktiga 

och feta. Som vi förstår är det denna studie som ligger till grunden för publikationen 

2007. I båda hennes texter förklarar hon att studierna inriktar sig både på kvalitativ och 

kvantitativ data. I Sandbergs (2004) analys finner hon att tidningarna inte gör några 

markanta skillnader mellan att vara lite småmullig och sjukligt fet utan samma ord 

används för att förklara detta, trots att det är klara skillnader mellan att ha fem eller 

tjugo kilos övervikt. I studien från 2004 beskrivs ett redskap, eller rättare sagt ett 

hjälpmedel, för att räkna ut och sätta gränser mellan vad som beskrivs som undervikt, 

normalvikt, övervikt och fetma. Hjälpmedlet som beskrivs i texten är BMI (Body Mass 

Index) som används på följande sätt; “kroppsvikten delat med kroppslängden gånger 
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kroppslängden” (s. 173). Sandberg beskriver att tidningarna ger ut BMI som redskap till 

läsarna som själva ska fastställa sitt hälsotillstånd (ibid.), i och med detta så målas en 

bild upp av att individen har ansvar för sin eventuella övervikt. 

 

Konstruktionen av ansvar 

I en studie gjord av Kim och Willis (2007) har man undersökt hur tidningar och media 

beskriver ansvaret för den problematik som är kopplad till övervikt och fetma. De kom 

fram till att det skrivs om samhälleliga, socioekonomiska samt personliga förändringar 

för att minska fettet på kroppen. Den grupp som ansågs ha det största ansvaret för 

viktproblematiken i samhället var individen. Samma slutsats har även Saguy och 

Almeling (2008) gjort i sin studie där man undersökt hur tidningar framställer 

forskningspublikationer som handlar om fetma. De kom fram till att media ofta 

dramatiserar resultatet som forskningen påvisar och förutom att favorisera studier som 

pekar på personligt ansvar så tenderar media att fokusera på individens skuld för 

övervikten och fetman i högre grad än vad forskningen egentligen kommit fram till. 

Kim och Willis (2007) menar på att det är viktigt att tillägga att media skriver mycket 

om hur man löser problemet istället för vad som orsakar problemet. Atanasova, 

Koteyko och Gunter (2012) har i sin analys använt sig av befintliga studier om medias 

framställande av övervikt. De har främst inriktat sig på studier från vetenskapliga 

tidskrifter som undersöker kroppstyp och medias bild av vad som kännetecknar övervikt 

och kroppsuppfattning. Resultatet av analysen beskriver att media lägger ansvaret för 

medborgarnas övervikt på individen. Det beskrivs även att samhället används som ett 

hjälpmedel med olika förslag för att minska övervikten, men att i slutändan är det upp 

till individen att gå ner i vikt eller att undvika att gå upp. Något som är återkommande i 

de flesta studierna är att de ger bilden av att ansvaret för övervikt och att gå ner i vikt i 

första hand ligger på individen och att media framställer samhället som en hjälpande 

hand med åtgärder, men huruvida åtgärderna genomförs är upp till individen. 

 

Media som kunskapsförmedlare 

I länder med stora hiv-problem har man använt sig av media med medvetet inlagda 

utbildningselement (Lindroos & Rössner, 2007). Dessa utbildningselement beskrivs 

enligt Lindroos och Rössner haft mätbara effekter och de menar att media även skulle 

kunna användas för att ha en positiv påverkan på bland annat känslor, attityder och 
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värderingar kopplat till livsstil, ätbeteende och motionsbenägenhet. De menar dock att 

det oftast är negativa skildringar av känslor, attityder med mera som framträder i 

mediesammanhang (ibid.). Tidningar och media beskrivs ofta som en källa till kunskap. 

Vilken kunskap som förmedlas är dock upp till de som ansvarar för t.ex. tidningarna 

(Curran., Iyengar., Brink Lund., & Salovaara-Moring, 2009). Det som förmedlas, och 

inte förmedlas, är vad befolkningen tar del av och det är upp till individen att ta del av 

den information och kunskap som förmedlas (ibid.). Genom detta kan media ses ha 

makt att förmedla det som allmänheten ska ta del av. Även Sandberg (2004) beskriver 

att media spelar en viktig roll när det gäller att förmedla kunskap om övervikt till 

allmänheten. Hon menar vidare att både medicinska experter och journalister har en 

pedagogisk roll i framförandet av övervikt och fetma i media (ibid.). Rafiroiu och Evans 

(2005) visar med sin studie hur lärare får sin kunskap om kost när de ska förmedla detta 

till överviktiga. Kunskapen kom främst via böcker, tidningar och tv, inte via någon 

formell utbildning (ibid.). Genom att koppla Sandbergs (2004) forskning med Rafiroiu 

och Evans (2005) resultat så kan man se starka kopplingar mellan media och den 

information som sprids och hur det senare blir till kunskap som förmedlas av och till 

befolkningen. 

 

Sammanfattning 

Ovanstående forskning beskriver medias påverkan och hur vi uppfattar oss själva som 

individer och medborgare, kopplat till hur vi tycker och tänker om överviktiga och feta. 

Det finns ett mått av ansvar kopplat till att väga något, där BMI används som en 

måttstock över vad som är önskvärt och icke önskvärt. Detta kopplas vidare till 

överviktiga som oansvariga medborgare. Med det kan överviktiga och feta ses som 

någonting negativt som ofta stigmatiseras i media. Flera studier i bakgrunden visar att 

media gör ett anspråk på kunskap genom att bland annat använda sig av experter för att 

legitimera det som presenteras och genom att uttrycka sig på valda sätt.     
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Problemformulering  

Det har tidigare gjorts en studie av Sandberg (2007) där hon undersöker hur fyra 

svenska tidningar framställer överviktiga och vilka konsekvenser dessa konstruktioner 

kan ha på allmänhetens uppfattning om övervikt/fetma? Studien är från 2007 och det 

har inte kommit någon ny svensk studie om kvällstidningars förmedlande om den 

överviktige eller fete personen sedan dess. De med övervikt påstås oftast må sämre 

psykiskt, har sämre självkänsla m.m, kanske för att feta människor tillskrivs dessa 

egenskaper. Egenskaper som "normala" människor bör ta avstånd från? Det är både 

viktigt och intressant att utveckla frågan om hur kvällstidningar målar en bild av den 

överviktiga och feta personen. Dels för att det som benämns som hälsohets ökar och 

påstås ge skuldkänslor till de som inte följer normen, men även stigmatiseringen av 

överviktiga och de problem som skapas av detta. Överviktiga har definierats som 

sociala avvikare och ett problem i samhället. Om nu övervikt och fetma är ett problem 

vill vi undersöka vidare hur svenska kvällstidningar konstruerar detta eventuella 

problem.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska kvällstidningar konstruerar bilden av 

överviktiga och feta.   

 

- Vem beskrivs ha kunskap och ansvar för övervikt och fetma, samhället eller 

individen? 

- Hur framställs överviktiga och feta individer i kvällstidningar? 

- Vilken bild konstruerar media om vad som är önskvärt och icke önskvärt angående 

vikt? 
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Teoretisk utgångspunkt 

Diskurs 

Begreppet diskurs är enligt Howarth (2007)  inte det enklaste att förklara. Han menar att 

olika teoretiker använder begreppet diskurs på olika sätt och fyller ordets mening med 

olika innehåll. Vissa kan se en diskurs som ett samtal mellan två människor, andra kan 

se diskurs som något synonymt med det sociala systemet och med detta så skapar 

diskursen den sociala och politiska världen (ibid.) Enligt Börjesson och Palmblad 

(2007) så är en enkel förklaring av diskurs att det är ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen. Börjesson (2003) menar vidare att diskurser representerar eller föreställer 

verkligheten samtidigt som diskurser skapar världen genom läggande av tyngdpunkter 

och givande av selektiva skildringar, det vill säga att rådande diskurs bestämmer vad 

och hur man talar, tänker, eller skriver om något. Diskursbegreppet kan förklaras som 

att samtalsprocedurers innehåll styrs av historiskt och kulturellt givna regler. Med andra 

ord kan diskurs vara det sätt vi talar, tänker och skriver om vår nutid och diskursen 

sätter gränser om vad som är socialt och kulturellt accepterat som sant, förnuftigt, 

trovärdigt med mera (ibid.). Diskurser innehåller därmed ett antal försanthållande om 

hur vi ser på världen, men diskursen formas även av det som denna sanning utesluter 

(Bergström & Boréus, 2005). Foucault kallar detta för utestängningsmekanismer och 

menar att den rådande sanningen och de underliggande utestängningsmekanismerna 

skapar ett maktperspektiv och formar diskursen. Exempel på utestängningsmekanismer 

är när något blir förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt eller ses som rätt eller 

fel, och de som sitter på den rådande sanningen har makten över det som inte anses rätt, 

friskt eller tillåtet (ibid.). Nilsson (2008) menar vidare att dessa meningsskapande 

processer är tätt sammanflätade med makt genom att de skapar nya sätt att leva och nya 

sätt att se sig själv och sin omgivning. Han hänvisar vidare till Foucault och dennes 

intresse för språkliga strukturers utestängningsmekanismer och hur dessa formar 

subjekten genom att vara indragna i olika maktrelationer (ibid.). Språket styr till viss del 

vad människor tänker och det sätter gränser för vad vi säger och vad vi får säga inom en 

specifik diskurs, man kan till exempel i kvällstidningar inte samtala eller skriva på 

samma sätt om homosexuella eller romer som man gör med överviktiga och feta. Ett 

tydligt exempel i kvällstidningar kan vara benägenheten att skriva hur många 

överviktiga eller feta som bor i till exempel Dalarna. Men om man bytte ut den 

överviktiga eller fete mot zigenare eller homosexuella så skulle den skrivande 
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journalisten kunna få sparken eller bli dömd för hets mot folkgrupp då detta inte skulle 

vara tillåtet inom rådande diskurs. Enligt Nilsson (2008) är olika fenomen som finns i 

samhället inte tidsbundna, utan har alltid funnits och är oberoende av vår tidsepoks 

diskursiva inställning till det. Att vi människor väger något är inget som är nytt för vår 

nutid eftersom vi alltid har vägt någonting. Men vårt synsätt på fenomenet är format av 

nutidens diskurs som menar att vikt kan vara någonting positivt eller negativt, önskat 

eller oönskat, det vill säga hur man förhåller sig till ett fenomen inom en diskurs. I detta 

fall överviktiga och feta. 
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Metod 

Vi kommer nedan att förklara hur man kan använda sig av en diskursanalys. Efter det 

beskrivs biopolitik som är det verktyg vi använder oss av i analysen. De avgränsningar, 

tillvägagångssätt och etiska aspekter vi gjort, använt och tagit del av beskrivs i slutet av 

metoddelen. 

 

Diskursanalys 

Bergströms och Boreus (2012) skriver i sin bok textens mening och makt att 

diskursanalys kan användas för att studera debatter, förändringar i synsätt över tid och 

deras diskursiva förutsättningar. Inriktningen kan antingen vara att lyfta fram det 

gemensamma eller spänningar och motsättningar. Till en diskursanalys kopplas oftast 

en ganska omfattande forskningsfråga, men det går att avgränsa analysen i både tid och 

rum (ibid.) Hur gör man då en analys av det rådande samtalet, samtalsdebatten och det 

som är okej, eller inte okej, att tänka och tala om? 

Enligt Börjesson (2003) finns det inte någon specifik teori som är den rätta för en 

diskursanalys, det beskrivs som en metod och ett verktyg som inte kan användas bortom 

eller istället för en teori, utan att diskursanalys bedrivs i många olika 

ämnessammanhang med olika teoretiska utgångspunkter (ibid.). En fortsatt beskrivning 

är Börjesson och Palmblads (2007) förklaring att en ingång till en diskursanalys är att 

studera gränsdragningar och berättelser bortom frågan om vad som är sant och riktigt. 

En diskursanalytiker är inte ute efter sanningen utan mer hur, till exempel tidningar, ger 

bilden av och därmed konstruerar fenomenen överviktiga och feta. Något som är 

återkommande i alla texter av författarna ovan är att tyngdpunkten vid en diskursanalys 

ligger på språket och dess konstruktion av verkligheten. Att studera diskurser och 

sociala konstruktioner innebär att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det 

annars skulle kunna sägas (Börjesson, 2003). Börjesson menar vidare att delar av 

samhällsvetenskapen bygger sin grund i att det finns en överensstämmelse mellan vad 

som sägs och vad som är. Han menar att vi använder språket för att beskriva 

verkligheten och genom att beskriva verkligheten på ett eller annat sätt så skapar vi även 

vår verklighet (ibid.). Istället för att forska på och räkna hur många överviktiga eller feta 

som finns i olika städer eller i olika delar av Sverige så vill man som diskursanalytiker 

fråga sig varför man som samhälle har konstruerat de tidigare nämnda fenomenen. Vi 
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människor har alltid vägt någonting, men det är inte förrän i modern tid som det 

beskrivs vara viktigt eller intressant att mäta och väga medborgarna så att de hamnar på 

någon form av skala (som ofta benämns som BMI) där vi kan jämföra oss mot varandra 

och jämföra oss mot något som beskrivs som önskvärt. Varför är fenomenen överviktiga 

och feta viktiga? Hur konstrueras det och i vilken kontext används det? Med detta i 

bakhuvudet blir diskursanalytikerns roll att analysera bortom diskursens mönster, att 

undra över varför något kan anses vara normalt, samt att problematisera denna 

normalitet. Det är inte meningen att man ska leta efter en verklighet som gömmer sig 

bortom diskursen, utan att hitta konstruktioner av sanning och vilka konsekvenser den 

konstruerade sanningen kan få (Börjesson, 2003).  

 

Biopolitik 

Howarth (2007) definierar biopolitik utifrån Foucault som; kropparnas underkastelse 

och kontroll över medborgarna i syfte att öka nyttan, effektiviteten och produktiviteten. 

Han menar att Foucault hade ett allmänt intresse för de biologiska risker människoarten 

ställs inför. Det vill säga människokroppens “mikrofysik”, där maktens mål är att fostra 

och disciplinera människokroppen så att organiseringen och produktiviteten i samhället 

ökar. Vidare så argumenterar Cruikshank (1999) för att demokratiska samhällen 

(re)producerar medborgare. Med medborgare så syftar hon på individer som lever i ett 

samhälle, men att individerna har ett ansvar gentemot sig själva och samhället att vara 

på ett visst sätt, till exempel politiskt aktiva och kapabla att ta hand om sig själva. Hon 

menar att man inte föds till en medborgare, utan man skapas till en och medborgaren 

formas av samhället denne lever i. Hon menar inte att staten sitter likt marionetthållare 

och styr befolkningen, utan hon syftar till en specifik form av maktutövning riktad mot 

befolkningen. Inte endast genom disciplin, kontroll och dominans, utan med en kraft 

som syftar till att forma och vägleda. Detta perspektiv på makt gör att man kan se det 

som ett verktyg för att kontrollera livet som vi vet det, ett verktyg för att kontrollera 

bland annat födslar, dödlighet och hälsan (ibid.). Genom detta utövande av makt så har 

det blivit politik som tar sig uttryck i en rad olika regleringar och kontroller riktat mot 

befolkningen som helhet (Nilsson, 2008). Experter är med och sätter gränserna om vad 

som anses vara normalt och utifrån detta formas politiska beslut och åtgärder i samhället 

(ibid.). Praktiska exempel på biopolitik skulle kunna vara statens och det rasbiologiska 

institutets behov att på 1920-talet sortera in människor i kategorier för att främja 
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folkhälsan genom att förhindra "förgiftandet av samhällskroppen" (Lundborg, 1921), 

medan  mindre extrema exempel är vaccination och att vi i tandtrollens och folkhälsans 

namn fostras att borsta tänderna två gånger om dagen. Så främjandet av hälsa för 

befolkningen behöver inte enbart vara för individens bästa utan även ett sätt att stärka 

nationen som helhet (även om det ena så klart inte utesluter det andra).  

 

Enligt Beronius (1994) kan man inte se varje individ för det den är, helt unik och olik 

varje annan, när befolkningen sorteras in i byråkratiska kategorier. Kategorier som 

skapats för att öka nyttan, effektiviteten och produktiviteten hos befolkningen. Genom 

att reducera den enskilda individen till ett objekt, så avpersonifieras och avhumaniseras 

denne genom att benämnas som bland annat befolkning, barn, fattiga osv. Man bortser 

från de individuella och personliga egenskaperna och individen slutar framträda som 

subjekt, utan som objekt. Enligt Beronius (1994) så kräver byråkratin denna 

avhumanisering för att kunna beskrivas som objektiv. Denna objektivitet menar han 

krävs för att motivera den egna existensen och för att alla medborgare ska få samma 

behandling. Men han menar att när medborgaren reduceras till någonting mät- och 

kalkylbart försvinner den levande människan och det skapas en distans mellan de som 

undersöker och de som blir undersökta (ibid.). 

 

Avgränsningar 

Vi har valt att använda oss av sökmotorn Google för att hitta artiklar från 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen där de tar upp övervikt och fetma. Detta 

val gjordes för att Google är den vanligaste sökmotorn och dessa två tidningar är 

Sveriges största kvällstidningar och påverkar en stor del av befolkningen. Vi hade 

kunnat använda oss av sökmotorn artikelsök istället för Google och bara sökt på 

övervikt och fetma och fått fram artiklar från andra tidningar. Kvällstidningsjournalistik 

och lösnummersförsäljning kan se annorlunda ut än dagstidningsjournalistik och 

prenumerationer och förmodligen påverkat studiens resultat. De utvalda tidningarna 

påverkar en stor del befolkningen på ett sätt som stora dagstidningar inte gör och det är 

kvällstidningarnas konstruktioner som vi vill synliggöra. Bergström och Boreus (2012) 

skriver att vid en analys av en diskurs kan man göra en avgränsning i både tid och rum. 

Den valda perioden är 2013-03-19 till 2014-03-19, denna tidsperiod är vald för att 

undersöka hur kvällsmedierapporteringen representerar dagens syn. Sökorden är; 
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Aftonbladet övervikt fetma samt Expressen övervikt fetma. Men vi valde Aftonbladet 

och Expressen på grund av att de ges ut i hela landet och se hur dessa två Vi har valt att 

analysera den första sidan som kommer upp vid båda sökningarna på Google för att 

första sidan med tidigare nämnda sökning endast innehåller artiklar relaterade till 

Aftonbladet och Expressen. Detta gav tjugo artiklar tillsammans, vilket vi anser vara 

tillräckligt för att få fram ett resultat.  

 

Tillvägagångssätt  

I denna del avser vi att visa hur vi har bearbetat data för att uppnå studiens syfte och 

besvara frågeställningarna. Processen inleddes med en översiktlig genomläsning av de 

tjugo artiklarna för att få en bild av artiklarnas uppbyggnad och innehåll. Vi valde att 

endast koncentrera oss på texten och inte på bilderna. Bilder ger ännu en dimension till 

hur överviktiga och feta framställs, men då det är språket och texten vi främst varit 

intresserade av så valdes bilderna bort. Efter den översiktliga genomläsningen gjordes 

en noggrannare genomgång av artiklarna. Vi har med Foucaults biopolitiska begrepp 

format våra egna glasögon för att finna utsagor i artiklarna som vi sett som betydande 

för syftet. Dessa glasögon har gjort det möjligt att se de verktyg som används för att 

kontrollera medborgare, deras vikt samt det som beskrivs som normalt och önskvärt. 

Dessa har vi sedan presenterat i form av citat. Citaten har sedan analyserats med tidigare 

nämnda begrepp ständigt närvarande. Alla artiklarna finns inte presenterade i analysen. 

Detta för att många är väldigt lika och vi inte är intresserade av att visa hur ofta 

någonting framställs.    

 

Etik 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra generella riktlinjer 

som man bör följa när man samlar in och bearbetar material (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa etiska föreskrifter är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Dessa fyra riktlinjer kan sammanfattas som;  

 

1. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

2. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  
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3. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (ibid.). 

 

Dessa föreskrifter rör främst studier där datamaterialet består av intervjuer eller 

enkätinsamlingar. Då vi endast använt oss av offentligt och publicerat material anser vi 

att dessa föreskrifter inte påverkar oss i större utsträckning. Vi är dock medvetna om att 

övervikt och fetma kan vara ett känsligt ämne. Men då vi i uppsatsen inte avser att peka 

ut någon eller vill påstå att någonting är sant, utan bara en tolkning, så anser vi att vår 

studie inte kommer att påverka någons integritet. Någonting som vi tänkt på under 

skrivandets gång är att denna uppsats, och det resultat vi får fram, kommer att bidra till 

den övergripande diskursen om övervikt och fetma och kanske även närliggande 

diskurser. 
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Analys 

Här presenteras analysen av de utvalda tidningsartiklarna utifrån Foucaults begrepp 

biopolitik. För att få en bild av hur kvällstidningar konstruerar överviktiga och feta har 

olika teman utkristalliserats utifrån studiens frågeställningar. När vi redovisar hur 

kvällstidningar skriver om överviktiga och feta delar vi upp texten i följande teman; 

Kunskap och ansvar, konstruktionen av objekt och konstruktionen av den önskvärda 

medborgaren. 

 

Kunskap och ansvar 

I artiklarna gör man olika antaganden på vem som tillges ansvaret och har kunskapen 

angående medborgarnas vikt. Antagandet som görs kopplas till föräldrar, medborgaren 

och samhället på olika sätt. 

Föräldrar 

I kommande text ges bilden av att föräldrar blundar för sina barns övervikt. Föräldrarna 

ser att deras barn är överviktiga, men de väljer att blunda. Vidare i texten framställs 

föräldern som huvudansvarig för barnens fetma och att det är i hemmet som vanorna 

kring maten grundas. 

”Föräldrar blundar för sina barns övervikt” (Lundell, 2014, 18 februari).” Det är inte 

så konstigt att föräldrar blundar för barnets fetma  .... Att barnet blivit fet är ju faktiskt 

till stor det föräldrarnas fel .... Fetma grundläggs i hemmet, av föräldrarna, de styr 

vilka matvanor och ovanor man får med sig hemifrån” (Bäsén, 2014, 18 Februari). 

Det underliggande antagandet i texterna handlar om att föräldrar väljer något. I det här 

fallen gör föräldrarna ett aktivt val, de väljer att blunda för barnens övervikt och fetma, 

vilket skapar en bild av att föräldrarna är oansvariga. Citat två berättar vidare om det 

som beskrivs som föräldrarnas oansvariga beteende. I texten framstår föräldrarna som 

ansvariga för sina barns fetma och detta genom medvetna val. Det underliggande 

antagandet är att det finns ett val och att föräldrarna väljer att blunda eller inte se och 

detta kan ses som att föräldrarna kunde och borde göra andra val. Vidare framträder en 

bild av föräldrarnas betydelse för att barnen inte tar med sig dåliga vanor när denne 

lämnar hemmet. Ett annat sätt att skuldbelägga föräldrar finns i bilden av bristande 
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kunskap. Föräldrar som inte har förmåga eller tillräcklig kunskap för att förstå att det är 

ett problem. Vilket kan ge en helt annan bild jämfört första textens antagande. 

”Vartannat överviktigt barn har föräldrar som inte ser problemet.” (Lundell, 2014, 18 

februari). 

I texten beskrivs två problem, överviktiga barn och föräldrar som inte ser. Det 

underliggande antagandet kan fortfarande vara att föräldrarna blundar, men även att 

föräldrarna inte känner till eller att de inte förstår att övervikt hos barn anses vara ett 

problem. Är det så att föräldrarna inte har tillräckligt med kunskap för att se 

problematiken med sitt barns övervikt? Föräldrarna målas upp som okunniga då de inte 

har någon kunskap eller förstår vad barn borde väga. I nästkommande text skjuts 

ansvaret bort från föräldern och läggs i stället på sköterskor och sjukvården.  

”Föräldrarna är inte vana vid att tolka kurvorna – och vissa sköterskor drar sig för att 

prata klarspråk.” (Lundell, 2014, 18 februari). 

Från att ha målat upp en bild av föräldrar som kunniga, blundande, oansvariga och 

oförstående förflyttar man i ovanstående text kunskapen och ansvaret till en feg 

sköterska som i sin tur väljer att inte uttrycka sig tydligt. Vilket även kan ge en bild av 

att vikt är någonting känsligt. Detta kan ge en mångfasetterad bild av föräldern som 

både kunnig och oansvarig, men även som okunnig och oförstående. Det sistnämnda 

bland annat på grund av att de får för dåligt med information, information som de är i 

behov av för att kunna göra relevanta val. I texten kopplas även barnens vikt ihop med 

sjukvård vilket ger en bild av att barn som väger för mycket är någonting som är sjukt. 

Sköterskorna framställs som experter och de som har kunskap om vad ett barn bör – och 

inte bör väga. Det finns experter som vet vad ett barn bör väga i en viss ålder och det 

anses inte bara vara föräldrar eller sköterskor som har ansvaret och kunskapen om 

någons vikt, utan medborgaren i allmänhet framställs som ansvarig för sin vikt. 

Medborgaren 

I ett flertal texter beskrivs ett ansvar finnas för medborgarna och den enskilde individen 

angående dennes vikt och hur man bör förhålla sig till faktorer som kan leda till ökad 

vikt. I texten nedan placeras ett ansvar för vilken diet individen i samhället bör förhålla 

sig till .  
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”-Individen är själva ansvariga för sin diet .... Det är deras eget ansvar om de äter 

hälsosamt eller ohälsosamt. Han (Borgmästaren) är väl medveten om fetmans 

fruktansvärda framfart.” (Kadhammar, 2013, 6 oktober) 

I texten skapas en bild av en ansvarig individ som borde förstå vikten av att äta 

hälsosamt. Borgmästaren framstår som medveten om fetmans fruktansvärda framfart, 

det vill säga något som skapar skräck och obehag. Texten ger en bild av vem som 

tilldelas ansvaret för vad som konsumeras. Det är ingen annan än individen själv. Det 

handlar därmed om vilka individuella val du gör, huruvida du tar ditt ansvar som 

medborgare eller inte. Det underförstådda i texten handlar om att ohälsosam mat leder 

till en ohälsosam vikt och hälsosam mat leder till en hälsosam vikt. I kommande text 

finns en beskrivning av vad du som individ och medborgare inte bör äta.  

”Nu når det Amerikanska fetmasockret Europa …. Nya larmrapporter varnar för att 

nya “värstingsockret” kommer att flöda in till EU och Sverige de kommande åren .... 

Skär bort isoglukos ur ditt liv för gott. Du kommer vara mer hälsosam. Vår planet blir 

mer hälsosam och våra barn kommer att bli mer hälsosamma.” (Bloodworth, 2014, 16 

Januari). 

I texten beskrivs samhället ha ett ansvar för att isoglukos kommer in i Sverige från 

första början, men övergår sedan till att lägga ansvaret på individen, att denne ska ha 

kontroll på sitt intag av detta så kallade värstingsocker från USA. Ansvaret finns både 

hos samhället och individen och konstruerar en bild av att det man äter påverkar vikten 

och därmed hälsan. Du som individ ska inte bara ha ansvar och kontrollen över din vikt, 

utan även din hälsa, planetens hälsa och barnens hälsa. Den ansvarsfulle medborgaren är 

den som avstår från värstingsocker och inte bidrar till ett ohälsosamt samhälle. Genom 

att måla upp denna bild framstår den som äter vissa typer av livsmedel som oansvarig. 

Samtidigt som det är medborgarens skyldighet att ta ansvar både för sig själv och också 

sin omvärld. Vad som beskrivs eller antas vara hälsosamt i förhållande till människors 

vikt återkommer i nästa citat, men ur ett annat perspektiv. 

 

“Det är faktiskt sant att det finns människor som är överviktiga eller lider av fetma vars 

kolesterol, blodsocker och blodtrycksvärden är normala. Deras resultat ligger till 

grunden för myten om hälsosam fetma. För det är en myt.” (Bäsén, 2013, 7 november). 
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I denna text görs anspråk på kunskap och sanning. Det presenteras olika sanningar, till 

exempel att människor lider av fetma men att de trots detta kan ha normala värden när 

det gäller andra livsavgörande värden. Att överviktiga och feta kan ha bra hälsa trots bra 

medicinska värden beskrivs vara felaktig, och ersätts med den sanna sanningen, att det 

är en myt. Det kan skapa en bild av den överviktiga och feta som sjuk och onormal. 

Genom att berätta att hälsosam fetma är en myt konstrueras en bild av att den som väger 

mer än vad som anses vara normalt inte kan vara frisk. Nästa text handlar om att 

samhället måste underlätta för medborgaren att ta bra och rätta beslut angående dennes 

vikt, då denne inte klarar av denna beslutsfattning själv.  

”Varannan svensk är fet …. Experten: “Sätt skatt på godis och läsk” …. Reklam lockar 

oss till att köpa onödiga saker …” (Emanuelsson, 2014, 25 februari) 

Det underliggande antagande i texten handlar om att befolkningen, eller medborgarna, 

inte tar sitt ansvar, utan blir feta. Texten utgår från att befolkningen är vägd och att vid 

den vägningen så visade det sig att varannan människa är fet. Den feta kan inte själv 

sköta intaget av sötsaker och läsk, därför behövs ekonomiska åtgärder för att få den 

oansvarige medborgaren att inte köpa en massa onyttiga livsmedel. Texten berättar även 

att människan är lättpåverkad och att reklam påverkar vårt beteende. Med antagandet att 

medborgaren köper onyttiga livsmedel ges en bild av att denne inte har kunskapen att 

själv välja det som anses vara bra mat. Den medborgare som äter godis och dricker läsk 

framställs som den oansvariga och okunniga som inte kan ta rätt beslut för sitt eget 

bästa och behöver statens hjälp att förändra sina vanor. Vid olika antaganden om vikt 

skapas en bild av hur något bör vara, i detta fall medborgaren, vem som bär eller bör 

bära ansvaret och kunskapen. Samhällsstatus eller ekonomin anses inte ha någon 

betydelse för varför man äter det man äter eller går upp i vikt, men i nästa text beskrivs 

det finnas andra förklaringar eller faktorer som spelar in på medborgarens eller 

individens vikt. I berättelsen om skillnader i vikt framstår befolkningen i Dalarna som 

de som är minst intresserade av att ta ansvar för sin diet. Befolkningen delas upp och 

redovisas landskapsvis med information om aktuell övervikt i förhållande till olika delar 

av landet. 

”Värst är det i Dalarna. Där är 56 procent av befolkningen överviktiga, till skillnad 

mot Stockholm, där andelen överviktiga är minst på 40 procent ... två delförklaringar 

till det växande problemet kan vara utbildning och ekonomi … Hon poängterar att 
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Stockholm till exempel är landets mest välutbildade område.” (Bloodworth & 

Rydhagen, 2013, 6 november) 

I ovanstående citat kan ett antagande vara att de som lever i storstäder och medborgare 

med högre utbildning tar ett större ansvar för vad de väger än dem med lägre utbildning. 

I texten ges en bild av att Stockholmaren är den medborgaren som har kunskap, pengar 

och är någon som tar ansvar för sin vikt. Motsatsen i detta fall blir den oansvarige, 

lågutbildade och den fattiga medborgaren som bor i Dalarna som inte tar sitt ansvar som 

medborgare utan är en större del av det växande problemet. Både de som bor i Dalarna 

och resten av svenskarna, kan få bilden av att just de är “värst” och därmed sämst på att 

ta ansvar och ha kunskap om sin vikt. I texten görs ett antagande som handlar om att 

utbildning och vart man bor i landet har betydelse för vad man väger. Vad man bör väga 

återkommer i nästa citat, men istället för att vara normalviktig som är en genomgående 

trend beskrivs här den lagom tjocka som något positivt. 

”Är du lagom tjock? Då lever du längre!” (Snaprud, 2014, 15 januari) 

Texten handlar om den lagom tjocka medborgaren som kan ses som något positivt då 

denne lever längre. I texten beskrivs den lagom tjocka medborgaren ha ett ansvar. För 

att om “du” sköter dig och varken blir för överviktig eller för underviktig kommer “du” 

att leva längre. I texten skapas en bild av kunskap, har medborgaren kunskapen att bli 

lagom tjock och leva längre? Men vad är egentligen lagom tjock och vems är ansvaret 

för om man är lagom tjock, överviktig eller fet? 

Samhället 

Texterna som vi granskat lägger inte enbart ansvaret för människors vikt på föräldern 

och medborgaren, utan även på samhället. I ett flertal texter som lägger ansvaret på 

medborgaren berättar även om brister i samhällets uppbyggnad kring den påstådda 

övervikt och fetmaproblematiken. I en artikel som handlar om USA:s fetmaepedemi 

läggs ett stort ansvar på uppbyggnaden av samhället och de långa avstånden till 

hälsosam mat.  

”29 miljoner lever i “matöknar” - utan hälsosam mat .... Den som lever i matöken har 

längre än 1,6 kilometer till matvaruaffär .... 70 procent av familjerna som får 

matkuponger av socialen i Mississippi har fem mil till närmaste matvaruaffär .... det 

finns gott om snacks och snabbmat på bensinmackar och i småbutiker.” (Kadhammar, 
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2013, 7 oktober). ”Vi har byggt ett samhälle där det är svårt att vara vardagsrörlig.” 

(Bäsén, 2014, 18 Februari) 

I det första citatet beskrivs samhällets uppbyggnad som orsaken till att Amerikanaren är 

fet. Genom att beskriva avståndet som orsak skapas en bild av ett oansvarigt och 

bristande samhälle. Den som faller offer för ett oansvarigt samhälle är den grupp av 

medborgare som har det svårast ekonomiskt. Ett underliggande antagande i texten är att 

det inte är någon brist på kunskap utan endast är ett oansvar från samhället. Det finns ett 

antagande om att det finns kunskap om hur samhället ser ut och vad det är som leder till 

fetma. Detta genom att visa hur många procent som är tvungna att leva på socialbidrag, 

att viss mat är bättre än annan mat och hur långt vissa samhällsklasser har till affärer 

som har den bättre maten. Texten beskriver det Amerikanska samhället som någonting 

negativt, ett samhälle som andra inte bör ta efter. Används det amerikanska samhället 

som ett hot?  Det andra citatet målar upp en liknande bild, men inte lika skrämmande,  

att det är uppbyggnaden av samhället som har ansvaret för hur mycket medborgarna rör 

sig. Det antas att vardagsrörlighet är något positivt och att det påverkar hälsan i en 

positiv riktning. Det handlar inte om bristen på hälsosam mat utan det är svårare att få 

den motion medborgaren behöver. I det andra citatet handlar det inte om att ansvaret 

ligger på medborgaren utan att det beskrivs vara alla i hela samhället som skapat denna 

felbyggnation. Antagandet handlar om att det fanns en brist på kunskap när samhället 

skapades och ett oförstånd i hur man bygger upp ett samhälle där man får den motion 

som behövs. Fortsättningsvis beskrivs även samhället kunna kontrollera människors 

vikt genom att kontrollera priset på livsmedel som anses påverka vikten. 

”Nästan hälften av alla Svenskar är idag feta eller överviktiga …. Läsk, godis och chips 

ska bli dyrare. Frukt och grönsaker billigare …. Det finns så mycket vi inte kan styra i 

samhället, men det här kan vi verkligen kontrollera. Görs ingenting snart så kommer 

människor att dö alldeles för tidigt och helt i onödan …. – Det är skamligt att 

politikerna är så flata och oansvariga när det gäller att ta tag i det här problemet …” 

(Emanuelsson, 2014, 25 februari). 

Antagandet som görs i texten handlar om att det finns kunskap om hur man ska, eller 

bör, gå tillväga för att kontrollera människors vikt och i detta fall genom prissättning av 

olika livsmedel. I texten beskrivs vi som ansvariga, men vilka är vi? Nästa naturliga 

fråga blir då, vilka är dem? Är det vi som befolkning eller vi som experter och politiker? 
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Ett antagande som då kan göras är att det är expertisen och politikerna i samhället som 

man menar med vi, vilket skapar ett ”vi” och ett ”dem”. Det underliggande antagandet 

kan ses som att de lägger ansvaret på de som styr i samhället till exempel politikerna, 

men att dessa inte tar sitt ansvar. I texten använder man sig av hot, hot som ger en bild 

av att övervikt och fetma ses som något som måste försvinna eller förintas i samhället. I 

detta fall genom att kontrollera faktorer som styr människors vikt, då medborgarna inte 

själva beskrivs ha kunskap att göra någonting åt sin vikt. I nästkommande text beskrivs 

varför fetma anses vara något som bör undvikas. 

”Det har misstänkts länge, men nu är sambandet ett faktum - fetma orsakar hjärtsvikt 

.... -Det betyder att man från samhällets sida verkligen måste fundera på hur man ska 

stoppa fetmaepidemin ...” (dflex, 2014, 4 januari).  

Texten ger en bild av att fetma och sjukdom är något synonymt och samhället måste gå 

in och sätta stopp för spridningen av fetma. Texten ger bilden av att fetma är en 

epidemi, genom att beskriva fetma som en epidemi förstärks bilden av att fetma är en 

sjukdom, en sjukdom som även leder till andra sjukdomar. Ett underliggande antagande 

är att feta medborgare inte kan ta hand om sig själva, utan att samhället måste ta sitt 

ansvar genom att leda dessa människor på rätt spår. Det finns flera beskrivningar om 

vad som ligger till grund för övervikt och fetma. Nedan beskrivs det utseendefixerade 

samhället ha en roll.  

”Vi har ett tufft och utseendefixerat samhälle. Barn eller ungdomar som är överviktiga 

eller feta har mycket hög risk att bli utestängda och diskriminerade på olika sätt.” 

(Bäsén, 2014, 18 Februari).  

I texten beskrivs en attityd finnas angående överviktiga och feta barn. I texten gör man 

inte anspråk på att samhället har ansvaret för vikten, utan samhället har ansvaret för 

attityder kring barns och ungdomars vikt. Det handlar om att det är det utseendefixerade 

samhället som ligger till grund för den syn vi har på barnens vikt, men är det barnet som 

ska förändras eller är det samhället? Det framkommer inte vad som ska göras för att 

förändra barnens vikt eller förändra attityder i samhället, men ett underliggande 

antydande är att något bör förändras. I analysdelen kunskap och ansvar beskrivs 

mestadels vem som har kunskapen och därmed ansvaret att göra någonting åt 

medborgarnas vikt.  



 

23 

 

 

Konstruktionen av objekt 

I ett flertal artiklar konstrueras den överviktiga och feta medborgaren till ett objekt. I 

dessa texter handlar det inte om hur en specifik individ är utan vad som kännetecknar en 

grupp av människor, i detta fall den överviktiga och feta. Kan allt vi läser om den 

överviktiga och feta personen ha någon betydelse för hur vi tänker och pratar om denna 

grupp? BMI beskrivs ofta som ett mätverktyg för att bestämma vilken typ av kategori 

du tillhör. Med andra ord vilket fack du och din vikt tillhör. 

”BMI ... Vikten i kilogram dividerat med kvadraten av längden i meter. Om du är 165 

centimeter lång och väger 60 kilo blir det alltså: 60/1,65*1,65. Undervikt enligt BMI: 

Lägre än 18,5. Normalvikt enligt BMI: 18,5-24,9. Övervikt enligt BMI: 25-29,9. Fetma 

enligt BMI: 30 och högre.” (Snaprud, 2014, 15 januari). ”Nästan hälften av alla 

svenskar är idag feta eller överviktiga.” (TT, 2014, 25 februari). 

Texten målar upp en bild av att människan kan ses som ett objekt som kan delas in i 

kategorier. Texten beskriver och konstruerar verkligheten, individen blir till ett föremål 

och de olika föremålens fack beskrivs som undervikt, normalvikt övervikt och fetma. I 

slutet av texten framställs personer som hamnar i kategorierna överviktiga eller feta som 

samma grupp och bildar en egen kategori. I nästa text som handlar om fetma och 

övervikt i USA kan en objektifiering uttydas. 

”36-38 procent av männen i grupperna svarta, vita och latinos är feta. Skillnaden 

mellan grupperna är försumbara. Mellan kvinnorna skiljer det sig däremot dramatiskt: 

svarta 58,5 procent; latinos 44,9; vita 32,2. Även om alla grupper blir tyngre speglar 

viktkurvan den sociala. Fattiga och lågutbildade lider mest av övervikt och fetma.” 

(Kadhammar, 2013, 6 oktober). 

I texten gör man procentuella särskildringar av gruppen feta och det sätts siffror på hur 

någonting är. I början av texten berättar man bara om den feta, men i slutet förklaras de 

olika viktgrupperna överviktiga och feta som en enskild grupp. Här ges en bild av att 

den svarta kvinnan är den som väger mest och kan även ses som fattig, lågutbildad och 

lidande. Frågan som vi ställer oss själva utifrån texten är, varför gör texten anspråk på 

betydelsen av ras, utbildning och vikt? Vad spelar det för roll vilken hudfärg, år i skolan 
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eller vikt medborgaren egentligen har? Varför är det inte favoritfärg, skostorlek eller 

frisyr?  I följande text beskrivs den feta personen ha fler egenskaper och kännetecken. 

”Feta är oftare deprimerade, mätningar har visat att livskvaliteten kan vara lika dålig 

som hos förlamade eller kroniskt lungsjuka .... Stress och sömnlöshet har blivit 

folksjukdomar som i sig också gör oss tjocka. Det finns socioekonomiska faktorer, som 

samband mellan kort utbildning och dålig ekonomi och övervikt.” (Bäsén, 2013, 7 

november). 

Texten berättar mestadels om vilka egenskaper som den feta personen har eller vad som 

kännetecknar denne. I texten ges en bild av att den feta personen är deprimerad, har låg 

livskvalitet, är stressad, lider av sömnlöshet, har kort utbildning och dåliga ekonomiska 

förhållanden. Den dåliga livsstilen som feta personer anses ha leder ofta till en rad olika 

sjukdomar. I nästa citat finns exempel på en del av de sjukdomar som kan drabba den 

feta personen. 

”Cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck.” (Emanuelsson, 2014, 25 

februari). ”En studie som publicerats i Annals Of Medicine visar att fetma i sig ökar 

risken för hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och död.” (dflex, 2013, 17 december). 

Även i denna text målas en sjukdomsbild upp som sammankopplas med den överviktiga 

och feta personen. Genom att göra ett antagande att denna grupp av människor har ökad 

risk för ovanstående sjukdomar kan det bli så att befolkningen tänker negativt om denna 

grupp av människor. Död räknas in bland de olika sjukdomarna, men är inte dessa 

sjukdomar och döden något som drabbar oss alla? I texten görs ett antagande som kan 

ses som ett hot, om du inte sköter dig kommer det sluta illa för dig. När man skapar 

kategorier och antaganden om hur någonting är eller ska vara sätts gränser för vad som 

ses som önskvärda egenskaper och beteenden. Det önskvärda beteendet och 

egenskaperna hos medborgaren och individen kommer vi att gå in djupare på i nästa del 

av analysen. 

Konstruktionen av den önskvärda och icke önskvärda medborgaren 

Efter att ha analyserat kunskap och ansvar och konstruerandet av den överviktiga och 

feta personen som ett objekt finner vi ytterligare en konstruktion. Den önskvärda och 

därmed den icke önskvärda medborgaren. Denna del av analysen är starkt kopplat till de 

två första delarna, mycket som beskrivs nedan kan ses som personliga egenskaper. Med 
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andra ord konstruktionen av den överviktiga och feta personen. Den typ av medborgare 

som har de bästa egenskaperna för att bli produktiv, lönsam och självgående. Den 

medborgare man bör vara för att göra världen till en bättre plats. Underliggande 

antaganden som görs i flera texter handlar om hur medborgaren bör eller inte bör bete 

sig.  

”Nästan hälften av alla svenskar är idag feta eller överviktiga. På tio år har andelen 

feta ökat från 11 procent till 14 procent .... Fortsätter det i samma takt kommer det bli 

allvarliga konsekvenser - för hela Sverige. Fetma kostar samhället 35 miljarder per år. 

Det handlar om sjukvårdskostnader och att fler arbetar mindre eftersom de är sjuka.” 

(Emanuelsson, 2014, 25 februari). ”Normalvikt enligt BMI: 18,5-24,9 .... Låg BMI - 

ökad risk för död i förtid.” (Snaprud, 2014, 15 januari).  

I texten beskrivs fetma vara en kostnad för samhället. I och med detta ges en bild av att 

feta personer är något icke önskvärt, en individ som inte gör sin medborgerliga plikt 

utan är sjuk istället för frisk och kostar istället för att vara produktiv och lönsam. Åter 

igen ger man en bild av överviktiga och feta som samma grupp. Därmed skapas en bild 

av att även den överviktige medborgaren också kan ses som något negativt och något 

man inte bör vara. Varken den överviktiga eller feta personen tillhör det normala då de 

hamnar utanför den konstruerade kategorin normalviktig. Det underliggande antagandet 

handlar om brister i ett beteende, hur man stoppar den överviktiga och feta att öka ännu 

mer i vikt och se till så denne blir mer lönsam för samhället. Texten berättar även att om 

en person eller medborgare har för lågt BMI ökar risken för denne att dö i förtid, med 

denna beskrivning kan även den med lågt BMI och låg vikt tillhöra kategorin icke 

önskvärd. Det finns ett flertal texter som beskriver USA och amerikanen som orsaken 

för spridningen av fetma. Vad är det som sprids, en sjukdom eller ett beteende? I 

nästkommande citat beskrivs amerikanen som något icke önskvärt, ett beteende eller 

egenskaper som den svenska befolkningen och resten av världen inte bör ta efter. 

”Stånkande och stönande, bredbenta och vaggande tar sig amerikanerna fram ...” 

(Kadhammar, 2013, 7 oktober). ”I Mississippi och USA skapas den nya människan. 

Resten av världen följer efter. Den nya människan är inte den upplysta, kloka, toleranta 

individ som politiska idealister förutspådde när industrialismen och demokratin fick sitt 

genombrott. Den nya människan är en fet, vaggande, glufsande varelse som har svårt 

att röra sig.” ( Kadhammar, 2013, 3 oktober). 
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Texten återger en skrämmande bild av amerikanen och den feta medborgaren. Den 

skrämmande bilden kan även ses som en objektifiering, vad som kännetecknar och 

beskriver denne. I texten beskrivs även den feta människan och individen som mindre 

upplyst, mindre klok och inte lika tolerant. Det underliggande antagandet är då att den 

normalviktiga är allt som den feta inte är. Den normalviktiga blir den önskvärda och den 

feta den icke önskvärda. I texten beskrivs hur resten av världen tar efter Mississippi och 

USA:s dåliga trend. Den bild som målas upp i texten bildar en negativ bild kring 

amerikanarens och den feta människans beteende, ett beteende som i detta fall ses som 

icke önskvärt. Texten berättar om det önskvärda beteendet. Ett beteende som innefattar 

klokhet, upplysthet och tolerans. Ett beteende som krävs för att bli en människa istället 

för en varelse. Det är inte bara Amerikanen som beskrivs som den icke önskvärda 

medborgaren, det finns en rad olika beskrivningar hur man bör eller inte bör vara. I 

temat Kunskap och Ansvar beskrivs föräldrarna i en del fall vara helt och hållet 

ansvariga för sitt barns vikt.  

”Föräldrarna blundar för sina barns övervikt.” (Lundell, 2014, 18 februari).   

Ett beteende som anses vara negativt, då texten ger en bild av att föräldrarna väljer att 

inte se. Övervikt beskrivs ofta som något negativt. När texten förmedlar att föräldrarna 

väljer att inte se, så handlar det om ett beteende som inte är önskvärt. Hur ska då den 

icke önskvärda medborgaren agera för att bli den önskvärda medborgaren?  

En genomgående beskrivning i artiklarna ger bilden av att man inte bör agera olämpligt 

angående sin vikt, utan man bör helst ligga inom gränsen normalviktig och inte vara 

stillasittande eller äta ohälsosamt. Det beteende som överviktiga och feta personer 

beskrivs ha beskrivs också leda till kostnader för samhället och betraktas därmed som 

något icke önskvärt. Nästa text beskriver förklaringar och faktorer till problemet 

övervikt och fetma. 

”... två delförklaringar till det växande problemet kan vara utbildning och ekonomi ... - 

Övervikt är starkt kopplat till socioekonomiska faktorer. En gång i tiden var de rika 

runda. Idag är det tvärtom.” (Bloodworth & Rydhagen, 2013, 6 november). ”Två 

viktiga förklaringar till fetmaexplosionen: ett överflöde av onyttig mat och allt mindre 

fysisk aktivitet.” (Kadhammar, 2013, 3 oktober). 
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I texten beskrivs inga åtgärder för att få bukt med det påstådda problemet. Det som 

beskrivs i texten är främst förklaringar och faktorer till något som en dålig eller oönskad 

vikt. Ett antagande som görs i texten handlar om att de som har högre utbildning, bättre 

ekonomi, äter nyttigare och tränar är de medborgare som inte anses vara ett problem. 

Detta antagande kan därmed ge en bild av att den önskvärda medborgaren är den som 

har hög utbildning, bra ekonomi och tränar. Det målas upp som en genomgående trend i 

artiklarna att de egenskaper och beteenden som den överviktiga och feta personen 

besitter är de som antas vara minst önskvärda. 

Sammanfattning 

Kunskap och ansvar 

I detta avsnitt så beskrivs olika grupper i samhället ha, eller inte ha, kunskap och det är 

underförstått att det finns ett visst ansvar kopplat till att veta något. Tidningarna 

beskriver överviktiga och feta som ett problem och att man som medborgare bör ha 

kunskap om detta problem. De som påstås besitta denna kunskap beskrivs som 

ansvarstagande om de väljer att använda och sprida denna kunskap, vilket alla inte gör. 

Föräldrar målas upp som blundande och sköterskor beskrivs som fega. Något som är 

genomgående i artiklarna är att samhället beskrivs veta vad som orsakar problemet och 

hur man ska lösa det. Kontentan är att fast det i mångt och mycket är samhällets fel så 

vilar ansvaret på medborgarnas axlar. De som har kunskap, utbildning och god ekonomi 

beskrivs som ansvarsfulla medan de överviktiga och feta beskrivs som okunniga och 

icke ansvarstagande.  

Konstruktionen av objekt 

Från att vara en människa av kött och blod, tankar och drömmar så konstrueras 

människan till ett objekt som beskrivs besitta vissa egenskaper utifrån vad den väger. 

Människan, mäts, vägs och delas in i kvadrater av sin egen längd för att passa in i 

konstruerade mätverktyg. Kilon, meter och BMI är något som anses vara viktigt att veta 

om för medborgarna, detta för att samhället ska vara så produktivt som möjligt. Man 

blir genom dessa verktyg underviktig, normalviktig, överviktig eller fet och till varje 

kategori kopplas kännetecken och egenskaper. Trots att det är en stor skillnad mellan att 

vara överviktig eller fet så kopplas dessa två ihop. Kännetecken och egenskaper som 
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denna nya kategori tilldelats är till exempel; en viss hudfärg, dålig ekonomi, låg 

utbildning, lidande, vaggande och sjuka.      

Konstruktionen av den önskvärda och icke önskvärda medborgaren 

I konstruktionen av den önskvärda och den icke önskvärda medborgaren beskrivs olika 

beteenden som medborgaren bör, eller inte bör ha. Den önskvärda bör se och inte 

blunda, den bör vara produktiv och inte sjuk. Ett beteende som beskrivs som en 

belastning för samhället är ett beteende som inte är önskvärt. De beteenden som den 

överviktiga och feta människan har beskrivs som negativa.  

 

Alla de olika teman som utkristalliserats i analysen har en samhörighet med varandra. 

De ger en bild av hur tidningarna Aftonbladet och Expressen konstruerar den 

överviktiga och feta medborgaren. Oftast beskrivs det som en sjukdom, men ibland ett 

beteende, vilket är det och vad får det för konsekvenser? 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur bilden av överviktiga och feta 

konstrueras i kvällstidningar. I denna del kommer vi att diskutera det resultat som 

kommit fram i analysen i förhållande till bakgrunden. Diskussionens uppbyggnad 

utmynnar sig från studiens frågeställningar som visar diskursens konstruktioner om 

vilka beteenden, attityder och egenskaper som tilldelas överviktiga och feta. Något som 

tidigare nämnts är Foucaults begrepp biopolitik som syftar till att öka effektiviteten och 

produktiviteten genom kropparnas underkastelse och kontroll över befolkningen 

(Howarth, 2007). Detta är något som genomsyrar hela diskussionsdelen. 

 

Det är en mångfacetterad bild av ansvar och kunskap som målas upp där både samhället 

och individerna i samhället beskrivs ha, eller borde ha, kunskap och ansvar för de 

faktorer som orsakar övervikt och fetma. Både Almeling (2008) samt Kim och Willis 

(2007) beskriver att deras forskning visat att det är samhället som står för mycket av 

problematiken för övervikt och fetma, men att det ytterst är individernas ansvar att inte 

gå upp i vikt, något som vår analys också visar. Detta är något som experterna i 

samhället vet om och påpekar, men att politikerna som har det yttersta ansvaret för 

samhällets uppbyggnad inte tar sitt ansvar och gör något åt det. Experterna vet om att 

genom att tillåta vissa livsmedel så ökar riskerna för övervikt och fetma, de som tar 

besluten får denna information, men väljer att tillåta dessa livsmedel. De menar att det 

är upp till medborgaren att inte konsumera för mycket, att den enskilda individen ska ta 

ansvar för vad den stoppar i munnen. Genom att påstå att individerna har detta ansvar 

gentemot samhället och sig själva så utövas en form av makt som syftar till att vägleda 

och forma befolkningen till att ha ett önskvärt beteende. Ett beteende som gör att du inte 

väger för mycket eller för lite . Något som vi utifrån Cruishank (1999) menar kan ses 

som medborgarens plikt att ta hand om sig själv, att medborgaren ska vara på ett visst 

sätt. Cruishank menar inte att staten sitter som marionetthållare och styr befolkningen 

(ibid.) och i de artiklar som analyserats uppvisas detta upprepade gånger, samhället 

uppmanar mer hur man ska förhålla sig till de faktorer som kan leda övervikt och fetma, 

än att styra med hjärnhand.  

 

Sandberg (2004) beskriver BMI som ett hjälpmedel som medborgarna kan använda för 

att fastställa sitt hälsotillstånd. Detta hjälpmedel är något som vi funnit i vår analys och 
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det används för att dela upp befolkningen i olika fack efter deras vikt och längd. 

Sandberg (2007) menar vidare att överviktiga och feta tilldelas olika egenskaper. 

Konstruerade egenskaper som personer med en viss vikt beskrivs besitta är något som 

även vi funnit. Påståenden som att feta oftare är deprimerade, är en glufsande varelse, 

vaggar fram, är oupplyst, oansvarig och sammankopplad med en rad olika sjukdomar 

visar på detta. Likt Sandberg (2004) så har även vi funnit att de två kategorierna 

överviktiga och feta ofta slås ihop och benämns som samma sak. Så varför gör de det 

och vad kan det få för konsekvenser? En möjlig förklaring kan vara att man vill belysa 

att det verkligen är ett problem. Om texten beskriver att över hälften är feta eller 

överviktiga så framstår problemet som större än om man delade upp kategorierna. 

Malterud och Ulriksen (2010) visar på att feta framställs negativt i tidningar och detta är 

även något som genomsyrar alla artiklarna i vår analys. Konsekvenserna kan då vara att 

de som anses överviktiga tilldelas samma negativa egenskaper som de som anses feta. 

Eftersom man med ett enkelt verktyg (BMI) kan se vilken kategori man tillhör så finns 

det en risk att man börjar tänka på sig själv på ett visst sätt  

 

Men varför finns det ett behov av att skapa de kategorier som BMI-skalan innefattar? 

Beronius (1994) menar att när medborgaren reduceras till någonting mät och kalkylbart 

så försvinner den levande människan. Han menar vidare att det sker en objektifiering 

och denna objektifiering krävs för att byråkratins kugghjul ska kunna snurra (ibid.). 

Som tidigare nämnts har människan alltid vägt någonting, men att det först i modern tid 

blivit viktigt att veta vad befolkningen väger. Howarth (2007) menar att Foucault hade 

ett intresse för de biologiska risker som människan ställs inför och människors ökade 

vikt beskrivs både i bakgrunden och i vår analysdel som en biologisk risk. Cancer, hjärt-

kärl sjukdomar, diabetes typ 2 och för tidig död är några av dessa risker. För att vara en 

önskvärd och produktiv medborgare så bör man inte vara sjuk, vilket överviktiga och 

feta beskrivs vara. Detta ger en bild av de människor som beskrivs som överviktiga eller 

feta som mindre önskvärda. I artiklarna beskrivs de kostnader, beteenden och alla de 

risker som en ökad vikt innebär. På vilket sätt kommer de som läser dessa artiklar att bli 

påverkade? Får man en ökad förståelse för varje individ och den bakgrund som denna 

har, eller finns det en risk att man kopplar ihop överviktiga och feta människor med 

olika egenskaper? 
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Metoddiskussion 

Det går att använda olika metoder för att undersöka hur de två fenomen överviktiga och 

feta konstrueras (Bergström & Boreus, 2005). Två vanliga datainsamlingsmetoder vid 

studentuppsatser är enkäter eller intervjuer. Men då vårt syfte inte varit att ta reda på hur 

någon tänker, känner eller uppfattar sin omvärld så var inte intervjuer aktuellt. Inte 

heller var vi intresserade av att hitta attityder eller åsikter som besvaras med olika 

svarsalternativ, vilket då uteslöt enkäter (Trost, 2007). Metoden vi valt för att uppnå 

syftet har varit diskursanalys. Vi valde denna metod för att en diskursanalytiker anser 

att språket inte är ett neutralt instrument för kommunikation, utan språket används för 

att skapa en verklighet (Bergström & Boreus, 2005). Språket är en social aktivitet och 

formas i en social kontext, men språket har också en formande sida. Den påverkar synen 

på vilka vi själva är, hur vi tänker och vår syn på världen (ibid.).  Då vi undersökt och 

tolkat vad texten säger och inte hur ofta någonting sägs så menar vi att vi har använt oss 

av en kvalitativ ansats när vi analyserat data (Cohen, Manion, & Morrison, 2011).  

 

Under vår utbildning har vi lärt oss att värdera källor och vikten av att vara källkritisk. 

Det brukar beskrivas finnas en skillnad i texters olika trovärdighet, en statlig offentlig 

utredning har oftast ett högre empiriskt värde än vad en kvällstidningsartikel har 

(Börjesson och Palmblad, 2007). Vid en diskursanalys så spelar detta ingen roll, då båda 

texterna gör anspråk på att säga någonting om verkligheten (Börjesson, 2003). En 

kvällstidningsartikel och en statlig utredning är båda konstruerade och konstruerande 

och en diskursanalytiker gör inte skillnad på dessa två då båda varianterna påverkar de 

som läser dem. I denna uppsats så är materialet taget ifrån kvällstidningsartiklar 

uppsökta med sökmotorn Google. Kvällstidningsartiklarna anser vi passa studiens syfte 

då de visar konstruktioner av överviktiga och feta samt att dessa tidningar är Sveriges 

största och når hela befolkningen, framför allt via internet. Google är i skrivande stund 

den mest använda sökmotorn samt att tidsramen för artiklarna är specificerad, vilket 

torde ge en tillräcklig intersubjektivitet. 

 

Något som vi efter datainsamlingen funderade mycket över var hur vi skulle kunna 

förhålla oss objektiva till det material som låg framför oss, något som är en 

återkommande fråga vid diskursanalyser och dess vetenskapliga värde (Bergström & 

Boreus, 2005). Vi ville inte leta efter en dold verklighet i texten, skuldbelägga någon 
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eller påstå att någonting var mer sant än något annat. Som diskursanalytiker är dock inte 

objektiviteten relevant då det inte är något objektivt vi letar efter. I vår empiri har vi 

sökt efter hur överviktiga och feta konstrueras i kvällstidningar och därefter återgett det 

som skrivits i form av citat. I analysen har vi sen bearbetat det som sägs, men även det 

som inte sägs, då båda enligt Foucault påverkar diskursen (Howarth, 2007). I och med 

detta samt ett konsekvent användande av de biopolitikiska glasögonen anser vi att 

tillfredsställande metodredogörelse gjorts. 
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Slutsats och förslag till vidare forskning 

 
Från studiens resultatdel kan flera slutsatser dras gällande kvällstidningars konstruktion 

av överviktiga och feta. De som är överviktiga och feta beskrivs för det mesta som 

något negativt och ha ett beteende som leder till något icke önskvärt. Beteendet beskrivs 

leda till sjukdom, som i sin tur leder till en kostnad för samhället då denne eventuellt 

inte kan jobba eller bekostar sjukvården. Att vara en kostnad för samhället och inte 

bidra med sin del för att stärka samhällsekonomin är något som beskrivs som icke 

önskvärt. Detta icke önskvärda beteende är något som beskrivs som valbart, att vissa 

väljer att ta sitt ansvar, medan andra väljer att inte göra det. Att individer beskrivs som 

ansvariga för de beteenden som ett samhälle har skapat är något som diskursen tillåter, 

men som vi tror kan öka stigmatiseringen. Men det är inte bara den överviktiga och feta 

som ses som något negativt, vi har även funnit att de som hör till kategorin underviktig 

också beskrivs ha oönskade beteenden angående sin vikt. Genom statens övervakning 

av vår vikt och behovet av att väga och mäta oss för att se om vi följer de normaliserade 

kurvorna fostras vi även att kontrollera oss själva. Detta genom hur vi bör äta, röra oss 

eller väga oss på önskade sätt.  

 

Något som skulle vara intressant att studera vidare är hur överviktiga och feta upplever 

medias rapportering kring dessa fenomen. Upplever dessa människor det som kommer 

fram i vår studie, till exempel att man har ett ansvar för sin vikt eller att vissa är mer 

önskvärda än andra? Det är även viktigt att fortsätta undersöka diskurser och ge en bild 

av vad som är tillåtet att säga, inte tillåtet och vad som egentligen sägs. Historiskt sett så 

har vi människor gjort väldigt ogenomtänkta saker och behandlat varandra illa. Vi har 

använt varandra som slavar. Vi har hällt giftiga ämnen i våra vatten. Vi har 

tvångssteriliserat varandra. Vi har mätt varandras huvuden och påstått att vissa är mer 

värda än andra. Men allt detta var tillåtet och accepterat i rådande diskurs. Genom 

diskursanalys så kan man undersöka och ifrågasätta det som anses självklart. Därför är 

det viktigt att göra diskursanalyser inom olika vetenskaper, för att minska skadan som 

vi gör på varandra och den värld vi lever i.  
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