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Abstract

Syftet med denna uppsats är att göra en diskursanalys av barnfetma och överviktiga barn i 
medieframställningar. Jag vill undersöka bland annat huruvida överviktiga barn framställs 
som en kategori vilken underordnas en grupp av barn som anses normalviktiga, på vilket sätt 
frågor om moral kopplas till debatten om barnfetma, vilka som driver den överordnade 
diskursen samt vad, vem eller vilka som anses orsaka barnfetman. Jag bygger min 
undersökning på en analys av 80 stycken artiklar, publicerade i tidningarna Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under år 2006. Genom min analys finner jag 
att överviktiga barn underordnas de barn som räknas som normalviktiga, bland annat just på 
grund av att övervikt definieras som onormalt och därmed som icke önskvärt. Vidare ser jag 
att övervikt och omoral på flera sätt kopplas samman, till exempel genom att övervikt ses som 
ett tecken på bristande kontroll. Debatten kring barnfetma kan också sägas följa ett recept för 
moralisk panik. Experter driver, med den medicinska diskursens särskilda status i ryggen, den 
överordnade diskursen i materialet. De både definierar problemet och pekar ut dess källor. 
Som orsaker till den ökande barnfetman framhävs bland annat negativa influenser från USA, 
föräldrars bristande kompetens samt att vi lever i en ny tillvaro med nya levnadsvillkor.
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INLEDNING

Bakgrund 

Du har med största sannolikhet läst om den förut, barnfetmaepidemin som drabbat världen 

och sköljt över oss som den värsta tsunami. Jag ska dock inte inleda den här uppsatsen med 

att presentera statistik kring barnfetma. Den här studien handlar inte om hur det står till med 

Sveriges barn, hur feta de är eller hur många procent av dem som har ett för högt BMI. I 

stället handlar den om hur barnfetma och överviktiga barn framställs i medierna, om vem som 

skapar kunskapen, om vem som skuldbeläggs och om vem som ska rädda oss ur fördärvet.

Det är utan tvivel viktigt vad ett barn väger. Det nyanlända barnets vikt är något av det 

första som kontrolleras och i varje födelseannons, näst efter den lillas namn och kön, anges 

längd och vikt vid födseln. Det är följaktligen inte bara de nyblivna föräldrarna och 

barnmorskan som intresserar sig för barnets storlek. Även allmänheten förväntas vilja veta hur 

det står till. Är barnet ovanligt stort, sällsynt litet, eller alldeles, alldeles normalt?  

Redan kring 1930 upprättades det i Sverige mallar för hur ett fysiskt och psykiskt normalt 

barn skulle vara. Skolbarn hade systematiskt börjat undersökas och 1929 lades resultatet av 

undersökningarna fram. Då hade så kallade standardtabeller utformats som visade vad som 

utgjorde normal längd och vikt vid olika åldrar, samt hur mycket måtten enligt standard skulle 

öka för varje år. 1944 beslutades att ett statsbidrag skulle utgå för att genomföra 

hälsokontroller i skolorna. Vid dessa kontroller dokumenterades förutom barnets vikt, 

matvanor och aptit, också bland annat hur det stod till med barnets begåvning. Strävandena 

efter normalisering var starka och med hjälp av de upprättade mallarna fick man ett slags 

objektiva bedömningsunderlag som man kunde använda för att skilja ut avvikande barn, 

skriver sociologen Eva Palmblad (1990:102ff). Än idag görs regelbundna hälsokontroller i 

skolan och både barn och föräldrar får snabbt veta om barnet inte följer den förväntade längd-

och viktkurvan. Om det avviker från standardkurvan finns ett otal råd och rön om hur man ska 

kunna avhjälpa den oönskade övervikten och återgå till det normala, allt från tillämpning av 

stränga dieter till tv-spelsförbud.

Övervikt hos barn och vuxna är, förutom ett fenomen som är fysiskt mätbart, en social 

konstruktion. Hur vi uppfattar barnfetma och tillskriver det mening förhandlas fram av 

människor, eftersom vår kunskap om omvärlden inte är given i förväg utan konstrueras och 

görs om genom erfarenheter. En stor del av denna kunskap erhåller vi från medierna, då den 
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egenupplevda erfarenheten fått en allt mindre roll i förhållande till den medierade. Genom 

mediernas mer och mer centrala roll i våra liv utgör deras representationer ofta en 

referenspunkt att förhålla sig till i synen på oss själva, på varandra och på olika fenomen. 

Barnfetma är ett sådant fenomen. På grund av mediernas stora inflytande över vår livsstil kan 

det ses som en av deras viktigare uppgifter att öka kunskapen om olika hälso- och 

samhällsproblem och att stimulera till diskussion kring dessa. Medie- och 

kommunikationsforskaren Helena Sandberg skriver i sin avhandling Medier och fetma: en 

analys av vikt (2004) att artiklar om fetma och övervikt publicerades i ringa omfattning under 

1990-talets första hälft. I Dagens Nyheter, exempelvis, publicerades år 1992 endast 13 

stycken artiklar där fetma omnämndes, och cirka 40 stycken som omtalade övervikt. Idag 

svämmar dock såväl dags- och kvällstidningar som vecko- och månadsmagasin över av 

hälsotips och larmrapporter om Sveriges befolknings eskalerande övervikt. Övervikt beskrivs 

ofta i både forskningsrapporter och medier som ett av vår tids största samhällsproblem och 

flera tidningar har speciella hälsobilagor och frågespalter i stil med ”Fråga doktorn”. Alla 

dessa råd om träning och kost syftar till att skänka oss vägbeskrivningar till en hälsosam 

livsstil och, i förlängningen, till ett gott liv. Men, på grund av att medier både anger vad som 

utgör ett problem och levererar dess lösning, upplever vi till sist dess verklighetsbeskrivningar 

som sanningen (Sandberg 2004:67). Genom att man upprepat använder sig av vissa vinklar 

och perspektiv när man skriver om olika ämnen skapar man stereotypa, ibland missvisande, 

bilder av verkligheten. 

De föreställningar och definitioner som vi erhåller från medierna gör vi i stor utsträckning 

till våra egna och de verkar normerande. De påverkar hur vi väljer att leva våra liv. Eftersom 

barnfetma inte bara är ett fysiologiskt tillstånd utan även en social konstruktion, och i och 

med mediernas allt större roll i våra liv, blir det således viktigt och intressant att analysera de 

utsagor och föreställningar om barnfetma som medierna tillhandahåller. 
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Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera den primära diskursen om överviktiga barn, så som 

den artikuleras i fyra av Stockholms största dags- och kvällstidningar. Genom min analys vill 

jag undersöka och sedan visa hur dessa tidningar framställer överviktiga barn och fenomenet 

barnfetma. 

Operationaliserade frågor

 Hur ser diskursen om barnfetma, i de undersökta tidningarna, ut?

  Görs överviktiga barn till en kategori, vilken underordnas en kategori av barn som 

anses normalviktiga?

 På vilket sätt kopplas frågor om moral till debatten om barnfetma?

 Vem eller vilka är det som driver den överordnade diskursen?

 Vad, vem eller vilka orsakar enligt diskursen barnfetma?

En diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). Min utgångspunkt är att den diskurs om 

barnfetma som syns främst i medierna grundar sig på och utgår från traditionell, medicinsk 

forskning. Denna medicinska diskurs kommer jag att kalla för primär. Jag vill undersöka 

vilka mönster utsagor om barnfetma följer i denna diskurs. Därmed intresserar jag mig för 

vilka strukturer, som styr vad som är möjligt och vad som är omöjligt för olika aktörer att 

säga kring detta ämne, som blir synliga. 

Genom min diskursanalys av tidningsartiklar om och kring barnfetma kommer kulturella 

aspekter att lyftas fram. Jag intresserar mig för vilka normer och värderingar rörande 

barnkroppen som är rådande. Vad framställs som normalt respektive avvikande, vad gäller 

barnets kropp och vikt, i medierna? Betydelserna av ordet ”norm” kan delas in i två 

huvudtyper. Norm är å ena sidan det mot vilket allting kan jämföras. Det är referenspunkten, 

det genomsnittliga, standard, det vanliga. Å andra sidan är normen en föreställning om hur 

någonting ska vara. Mot den mäts inte bara det avvikande, utan också det oönskade. Det 

onormala mäts således alltid i relation till det normala, till det som det inte är, men som det 

borde vara. Att normalisera innebär att standardisera och enhetliggöra till det önskvärda 
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(Börjesson 1997:43). Från att främst ha använts i den medicinska domänen, handlar 

normalitet nu om det mesta. Exempelvis man tala om människor, beteenden och 

naturföreteelser i dessa termer. Det sjuka definieras som en avvikelse från det normala och 

normalitet kan därmed sägas vara motsatsen till sjukligt. Eftersom normer talar om vad som är 

önskvärt och vad som förkastas kan de utgöra mäktiga etiska restriktioner. I stället för att som 

tidigare tala om vad som är naturligt, eller mänsklighetens natur, talar vi idag om vad som är 

normalt. Ordet tillåter oss att vara ”objektiva” om människor (Hacking 1990:160). Det 

normala kan dock aldrig vara ”objektivt”, med gränser av naturen satta. Barn och ungdomar 

kan inte vara överviktiga i sig själva, utan endast i relation till en uppsatt måttstock. Det finns 

inga givna gränser för det friska eller önskvärda – det normala, skriver Mats Börjesson 

(2003), utan det krävs alltid en överenskommelse om var gränsen för avvikelse ska dras och 

om vem som ska dra den. I den här studien kommer jag att undersöka vem eller vilka som 

främst bidrar till att producera och upprätthålla dessa gränser för vad som är normalt och 

därmed vad som är avvikande, gällande barnets kropp och vikt. Vem eller vilka 

tillhandahåller denna måttstock?  

Jag kommer vidare att undersöka huruvida barn med fetma framställs som en grupp, eller 

kategori, vilken tillskrivs vissa egenskaper och som underordnas en grupp av barn som anses 

normalviktiga. Kategorier är, liksom diskurser, både produktiva och styrande (Börjesson 

2003:88). För att vi ska kunna se någon som till exempel invandrare, A-lagare eller överviktig 

krävs det att det först finns en sådan kategori. Samtidigt som kategorier på så sätt ger oss 

mening, genom att visa oss en form av mönster, sätter de verkligheten i ett slags raster där 

varje kategori står i relation till andra kategorier. Så står exempelvis överviktiga barn i 

motsats till normalviktiga barn. Till varje kategori knyts värden och handlingsmönster. 

Således är de inte neutrala utan ekvivaleras alltid med vissa egenskaper, så att överviktiga 

barn exempelvis kan förstås som lata och stillasittande. Kategorier, eller grupper, kan skapas 

genom att ekvivalenskedjor, kedjor av betydelser, etableras där man ser likheter mellan 

medlemmarna och ignorerar deras olikheter (Winther Jörgensen & Phillips 2000:52). På så 

sätt kan exempelvis överviktiga barn ses som en grupp där deras vikt är det som är relevant 

och andra identitetsmöjligheter ignoreras. 

Diskussionen om barnfetma har en moralisk dimension. Jag kommer att studera på vilka 

sätt frågor om moral kopplas till debatten. Bland annat vill jag undersöka huruvida det 

överviktiga barnet ses som omoraliskt. Vidare vill jag undersöka var förklaringen till 

barnfetman läggs. Vilka personer eller förhållanden är det som skuldbeläggs och vem 

förväntas leverera en lösning på problemet? Dessutom kommer jag att ta reda på om det 
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främst är hälsorisken med övervikt som framhålls eller det, enligt normen, kosmetiska 

handikappet, vilka föreställningar om konsekvenser av barnfetma som framhålls i de 

studerade artiklarna samt vilka åtgärder som förespråkas. 

Teoretiskt ramverk

För att söka svar på mina frågeställningar kommer jag bland annat att använda mig av Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes diskursanalys, utifrån Marianne Winter Jörgensen och Louise 

Phillips (2000). Diskursanalys kommer att användas både som teoretisk utgångspunkt och 

som metod. Som teori vad gäller idén om den roll som språket spelar i det sociala skapandet 

av världen, och som metod vid analysen av empirin, vad gäller tekniker för språkanalys och 

som tillvägagångssätt att angripa forskningsfältet.

Diskursanalytiska angreppssätt bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi. Det innebär att man utgår från att allting får sin betydelse genom språket. 

Verkligheten existerar bortom språket, men det är genom språket som den får sin mening. 

Språket är representationer av verkligheten, samtidigt som det bidrar till att konstruera den 

och det ses som ett system där vi gett bestämda ting bestämda tecken. Ett tecken får sin 

betydelse i relation till allt vad det inte betyder. Så får till exempel ”vikt” sin betydelse i 

relation till allt som inte är vikt, och ”övervikt” får betydelse endast om det existerar något 

som betyder normalvikt eller undervikt. Tecknet finns i ett slags struktur av alla andra tecken 

som det skiljer sig från. Denna struktur, som Ferdinand de Saussure kallar langue, gör 

språkbruket, parole, möjligt. Poststrukturalistiska forskare menar dock inte att strukturen är 

fast och fixerad, utan att tecknen får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang, eller i 

vilken diskurs, de används. Langue och parole, språksystem och språkbruk, kan heller inte ses 

som åtskilda eftersom vi, när vi talar och skriver, hela tiden reproducerar och utmanar 

systemet.  

För att koppla detta till min studie innebär det att (barn)fetma är verkligt, fettvävnad 

existerar och finns i större eller mindre utsträckning i varje människas kropp, oavsett om vi 

talar om det eller ej. Det är dock talet om fetma som ger det betydelse. Det ges mening utefter 

olika diskurser (sätt att tala) om det, och tillskrivs på så sätt olika betydelser beroende på 

diskurs eller perspektiv. Diskurserna värderar fetma på olika sätt, de pekar ut olika orsaker till 

fetma och ger relevanta och möjliga åtgärder av problemet. På så sätt får den diskursiva 
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förståelsen av fetma sociala konsekvenser. Diskursen skapar och förändrar sociala relationer 

och sociala identiteter, den förändrar alltså den sociala verkligheten. 

Michel Foucault är kanske den person som starkast förknippas med diskursanalys. Göran 

Bergström och Kristina Boréus beskriver diskursen, utifrån ett foucaultianskt perspektiv, som 

”… ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka 

som har rätt att uttala sig med auktoritet” (Bergström & Boréus 2000:225). Om man definierar 

diskursbegreppet på detta sätt innebär det att diskurser alltid inbegriper makt, eftersom de 

bestämmer vad vi håller för sant och vad som går att veta. Hos Foucault är makt och vetande 

sammanlänkade. Vetandet om gränser mellan det sjuka och det friska, det moraliska och det 

omoraliska, det brottsliga och det lagliga möjliggör klassificeringar som inte är neutrala, utan 

värderande och hierarkiserande. Det är kategoriseringar, särskiljanden, med vilka 

maktordningar följer (Börjesson 2003:36ff). En diskurs kan således både bevara och förändra 

maktrelationer genom att bestämma exempelvis vad som är sjukt respektive friskt. När man i 

en offentlig diskurs talar om en grupp, till exempel överviktiga barn, på ett visst sätt utgör det 

en makthandling då man genom talet om dem påverkar bilden av vad överviktiga barn är. 

Också de överviktiga barnens självbild påverkas. Detta i sin tur har inverkan på gruppens och 

den enskilda individens möjligheter att agera (Bergström & Boréus 2000:324f).

Enligt Foucault har den medicinska vetenskapen en särskild status och prestige gentemot 

andra vetenskaper (Lindgren 1995:332. I Månson (red.)). En sats, eller ett påstående, måste 

också uppfylla vissa kriterier för att räknas som tillhörande exempelvis läkarvetenskapen. 

Bland annat måste satsen ”använda sig av begreppsliga verktyg eller tekniker av ett väl 

avgränsat slag” (Foucault 1993:23) för att räknas som exempelvis medicinsk. För att en 

persons medicinska påståenden ska kunna ses som sanna inom den medicinska diskursen 

krävs alltså att de följer denna diskurs regler. Med andra ord innebär detta att den som vill bli 

betrodd och tagen på allvar, vid ett uttalande i debatten kring barnfetma, måste använda sig av 

de begrepp som känns igen, och erkänns, som tillhörande den medicinska diskursen.

Själva föremålet för min analys är diskursen, inte att komma fram till den ”egentliga” 

verkligheten eller att försöka förstå vad människor ”egentligen” menar när de säger eller 

skriver något, då tanken är att det är omöjligt att nå en verklighet som ligger utanför 

diskurserna. Jag ämnar heller inte att försöka säga någonting om vilka sociala konsekvenser 

olika diskurser om fetma får för enskilda individer och grupper av människor, då jag kommer 

att analysera hur barnfetma kommuniceras i mitt material, och inte hur representationerna 

mottas. Således vill jag i stället undersöka vilka mönster framställningar i den primära 

diskursen om överviktiga barn och ungdomar följer, samt vilka konsekvenser denna diskurs 
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får, i fråga om hur den artikulerar värderingar och därmed skapar kategorier. 

Diskursbegreppet, hos Laclau och Mouffe, är inte bara lingvistiskt, utan omfattar alla sociala 

fenomen. Icke-lingvistiska objekt och praktiker, som till exempel bygget av behandlingshem 

för överviktiga barn, är alltså också en del av diskursen om barnfetma. Denna studies fokus 

ligger dock på analys av tidningsartiklar, varför den lingvistiska delen av diskursen är den 

som kommer att uppmärksammas. 

Slutligen vill jag nämna Norman Faircloughs begrepp, diskursordning, vilket Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) föreslår att man ska införa i sin konkreta diskursanalys. 

Utgångspunkten är att det inte finns en stabil, ensamrådande diskurs utan att flera diskurser 

verkar samtidigt inom ett område. Om man undersöker en diskursordning kan man se var 

olika diskurser är dominerande, vad det råder en kamp om och vad som ses som objektivt sant 

och självklart. Jag kommer således att försöka identifiera en eventuell diskursordning om 

barnfetma där olika diskurser blir synliga. Kan jag se några konflikter eller tar en primär 

diskurs över, vilken hegemoniskt ger barnfetma en fast och entydig betydelse? 

Empiri, material och disposition

Min empiri består av tidningsartiklar, om och kring barnfetma, publicerade av 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt av kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen under år 2006. Framställningarna i materialet är tillgängliga för de 

allra flesta stockholmare då en stor del av Stockholms invånare läser en eller flera av de 

tidningar jag tittat på. Den analyserade diskursen är därmed offentlig i högre grad än vad den 

hade varit om det studerade materialet bestått av artiklar ur medicinska tidskrifter, som ju har 

en snävare läsekrets.

För att svara på mina frågeställningar önskade jag studera ett relativt stort antal texter där 

det huvudsakliga ämnet var barnfetma. Detta var viktigt då fokus för denna studie var utsagor 

om fenomenet barnfetma och om överviktiga barn, inte om överviktiga vuxna eller om fetma i 

allmänhet. Många artiklar sållade jag sålunda bort efter en snabb genomläsning på grund av 

att de inte främst handlade om barnfetma. Att studera ett större antal artiklar kändes 

nödvändigt för att kunna se ett mönster i utsagorna, speciellt som vissa av dem endast var 

notiser. Allt som allt består empirin, efter att jag gallrat ut de texter som inte var relevanta för 

studien, av 80 stycken artiklar.
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Jag har använt mig av söksidorna Mediearkivet (www.mediearkivet.se) och Presstext 

(www.presstext.se) för att hitta lämpliga artiklar. Anledningen till att jag valde att fokusera på 

de texter som publicerats under år 2006 är dels att jag gärna ville studera ett material som var 

relativt ”färskt”, dels att antalet träffar vid sökningen samtidigt var relativt stort och ändå 

hanterbart med hänsyn till den tid jag hade till förfogande. Att jag inte valde år 2007, som vid 

tiden för studien var det senast avslutade kalenderåret, beror på att jag fick ett förvånande litet 

antal träffar när jag sökte bland tidningen Expressens publicerade artiklar. Det var en stor 

skillnad i jämförelse med tidigare års antal, varför jag antog att något inte stämde och således 

valde att fokusera på år 2006 i stället. I Mediearkivet och Presstext har jag använt mig av 

sökorden ”barnfetma” samt ”barn” i kombination med ”överviktiga”. Det innebär att samtliga 

artiklar som ingår i min empiri antingen innehåller ordet barnfetma eller bägge orden barn och 

överviktiga. Jag laborerade med olika sökord i de båda sökmotorerna innan jag bestämde mig 

för dessa, som jag anser gav flest för den här studien relevanta träffar. Att använda sig av 

sökordet överviktiga i stället för överviktig visade sig ge fler väsentliga artiklar. När sökordet 

ändrades handlade texterna fler gånger om just överviktiga barn än om vuxna överviktiga som 

har barn. Artiklar som innehåller orden barn och överviktiga handlar också, enligt min 

erfarenhet, oftare om överviktiga barn som grupp eller fenomen än om ett specifikt barn. 

Detta är något som jag haft i åtanke vid analysen av artiklarna, då en av mina centrala 

frågeställningar är huruvida överviktiga barn framställs som en grupp eller kategori. Det svar 

som jag kommit fram till på den frågan, liksom svaren på mina övriga frågor, har naturligtvis 

påverkats av mitt val av sökord.

På tidningarnas webbplatser publiceras ofta fler texter än vad papperstidningen rymmer. 

På aftonbladet.se till exempel finns en lättillgänglig länk till tidningens ”Viktklubb” där nya 

artiklar publiceras varje dag om dieter, träningsformer och kostprogram. I min empiri har 

dock endast artiklar som varit publicerade i papperstidningarna tagits med. När man använder 

Mediearkivet och Presstext visas inte bilder som i papperstidningen publicerats i anslutning 

till texten. Också artikelns kontext och layout går för mig förlorad. Således måste mitt fokus 

ligga på texterna. Detta kan utgöra en brist i materialet då jag tror att speciellt bilder, men 

även layout, är viktiga för hur man uppfattar och tar till sig en text och dess budskap. I min 

analys har jag inte gjort någon skillnad på uttalat opinionsbildande texter, som ledare och 

krönikor, och andra typer av texter, som reportage och nyhetsartiklar. Vilken tidning av de 

fyra utvalda som publicerat en artikel samt huruvida artiklarna varit kortare texter, som 

notiser på endast ett par rader eller längre texter som ibland varit flera sidor långa i 

utskriftsformatet, har heller inte gjort någon skillnad för hur jag studerat texten. Även om jag 
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inte delat upp materialet i faktisk mening så är jag medveten om, och har haft i åtanke, att det 

är en skillnad i hur dessa texter mottas och verkar. 

När jag i uppsatsen hänvisat till de studerade artiklarna har jag skrivit artikelförfattarens 

efternamn följt av årtal, tidningens namn samt datum för publicering. I en del fall har uppgift 

om artikelförfattare saknats. Vid dessa tillfällen har jag i stället inlett hänvisningen med 

artikelrubriken. Alla texter har jag, som sagt, tagit del av i elektronisk form. Detta nämns inte 

i texthänvisningarna då jag ville undvika att de blev alltför tyngande.  

Härnäst vill jag helt kort nämna ett par författare som har skrivit, för mig i arbetet med 

denna uppsats, särskilt värdefulla böcker. Thomas Johansson är professor i socialpsykologi 

och har bland mycket annat studerat gym- och kroppskultur, ungdomskultur och 

medialisering. Hans böcker Den skulpterade kroppen (1998), Makeovermani (2006) och 

Experthysteri (2007) har varit såväl lärorika som inspirerande. Medie- och 

kommunikationsforskaren Helena Sandbergs avhandling Medier och fetma: en analys av vikt 

(2004) har också, även om den inte refereras till mer än i inledningskapitlet, spelat en stor roll 

för vilka frågor jag intresserat mig för. Sandbergs bok har bland annat fått mig att i högre grad 

inse och förstå mediers enorma inverkan på våra medvetanden och liv.

Uppsatsens fortsatta disposition ser ut likt följande: analysen av diskursen om överviktiga 

barn och barnfetma presenteras i tre kapitel som alla behandlar uppsatsens syfte och centrala 

frågeställningar. Dessa kapitel innehåller vart och ett flera avsnitt och avslutas med en kort 

sammanfattning. I uppsatsens sista del följer sedan en avlutande diskussion.
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KAPITEL 1

Det här kapitlet, som inleder analysdelen av denna uppsats, kan läsas som en tematiserad 

presentation av empirin. Här beskriver jag hur diskursen om barnfetma ser ut genom att 

sammanställa av hur fenomenet typiskt framställs i materialet. Kapitlet består av tre avsnitt 

som behandlar tre olika teman, barnfetmans betydelse, dess orsaker samt vad som tros vara 

räddningen bort från den. Här närmast tar jag dock upp några av de reflektioner jag gjorde vid 

insamlandet av empirin. 

När jag laborerade med olika sökord i Presstext och Mediearkivet märkte jag att vissa ord 

gav ett förvånansvärt litet antal träffar och att en del ord har ökat i användning. Få artiklar 

som innehåller ordet barnfetma har exempelvis publicerats i de fyra undersökta tidningarna de 

senaste fem åren och år 1996, tio år tidigare än den period jag valt att fokusera på, 

publicerades inte en enda artikel där ordet barnfetma förekom. Användandet tycks dock öka 

så smått och under år 2006 publicerades sammanlagt 36 stycken artiklar där ordet finns med. 

De artiklar som nämner ordet barnfetma går, enligt min uppfattning, i riktning mot att ha en 

mer ”medicinsk” ton eller prägel än de andra studerade artiklarna. Detta är dock naturligtvis 

en generalisering. Antalet artiklar som nämner bägge orden barn och överviktiga har ökat 

mycket. År 1996 publicerades i de fyra undersökta tidningarna endast 26 stycken sådana 

artiklar. Det kan jämföras med antalet för år 2006, hela 109 stycken. 

Betydelsen av barnfetma

Betydelsen av fetma hos barn är inte oföränderlig, även om det idag ofta ses som självklart att 

övervikt utgör ett problem. På vissa platser och i vissa tider har ju väl tilltaget hull setts som 

någonting eftersträvansvärt. Min utgångspunkt var dock att övervikt hos barn, i den primära 

diskursen i materialet, ses som någonting objektivt negativt. Detta antagande har vid analysen 

av materialet visat sig vara korrekt. Att fetma inte är någonting positivt står oemotsagt, därom 

råder konsensus. Det ses alltså som det naturliga synsättet och som en sanning omöjlig att 

säga emot för den som samtidigt vill bli tagen på allvar. I materialet är barnfetma definierat 

som ett folkhälsoproblem och rubriker som ”Barns dåliga kost hot mot folkhälsan –

Fyraåringar dricker 2 dl läsk om dagen” (Ennart 2006b. Svenska Dagbladet, 14 september) är 
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inte ovanliga. Ingenstans nämns några som helst fördelar med fetma eller övervikt. Inte heller 

omskrivs undersökningar som visat att undervikt kan vara minst lika farligt som övervikt. 

Diskursen om barnfetma är medicinsk i den mening att det främst är professorer, läkare 

och dietister som uttalar sig i debatten. Det är också de som definierat och formulerat 

problemet. I sina utsagor, i intervjusvar eller egna insändare och artiklar, använder de 

medicinska termer och refererar ofta till medicinsk forskning. Deras framställningar om 

barnfetmans negativa aspekter koncentreras främst till beskrivningar av dess inverkan på 

barnets fysiska hälsa, och att fetma uppges kunna leda till sjukdomar som diabetes och 

fettlever får knappast ordet barnfetma att klinga positivt. I en artikel uttalar sig exempelvis en 

professor som säger att:

Forskningen visar entydigt på att fetma i barn- och ungdomsåren leder till ökad risk 

för sjukdom och för tidig död i vuxen ålder. Redan i sjuårsåldern ser vi riskfaktorer 

som vi vet är kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar, säger Claude Marcus. Barnen 

har påverkan på blodkärl och hjärta och en okänslighet för insulin. I tonåren är det 

inte ovanligt med ledbesvär och fettlever, och vi börjar se fler fall av åldersdiabetes 

(Bodin 2006b. Dagens Nyheter, 6 mars)

Övervikt kan enligt materialet också innebära en ”generellt försämrad livskvalitet” 

(Mollberger 2006. Dagens Nyheter, 22 april) för barn, då det kan få bland annat utanförskap i 

kamratgruppen och sämre ork som följd. Det blir således i princip omöjligt för alternativa 

åsikter att göra sig hörda i diskursen om barnfetma, då varje artikulation om fetmans negativa 

innebörd motiveras och legitimeras genom en hänvisning till den fysiska fara och det sociala 

handikapp som övervikt enligt utsagorna innebär. En diskursordning, där två eller flera 

diskurser försöker att etablera sig inom området barnfetma, blir sålunda inte möjlig att 

identifiera. Jag kan inte finna någon diskursiv konflikt utan menar att den medicinska 

diskursen är den enda synliga diskursen i det studerade materialet. Den framträder alltså som 

given. Då en diskurs framstår som självklar, naturlig och nödvändig uppnås hegemoni. Med 

begreppet hegemoni menas här ett tillstånd där det råder enighet angående ett särskilt synsätt 

(Zetterqvist Nelson 2003:105. I Sandin & Halldén (red.)).  
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Det onda – barnfetmans orsaker

Att det råder enighet inom den medicinska diskursen om att barnfetma är någonting negativt 

innebär inte att man i utsagorna är eniga om allt som rör detta fenomen. Som orsaker till 

barnfetman framhålls i stället en mängd skilda faktorer. Buden är olika och går ofta isär eller 

tvärt emot varandra. Härnäst redogör jag dock för de vanligaste förklaringarna till att andelen 

överviktiga barn i Sverige ökar.

I artiklarna framträder en bild av att vi lever i en ny tillvaro med nya levnadsvillkor som 

en av anledningarna till att barn blir överviktiga. Exempelvis står det i en ledare i Dagens 

Nyheter att: ”Svenskarnas gener har förstås inte förändrats nämnvärt det senaste århundradet, 

men det har däremot miljön” (Väg barnen släng halvfabrikaten 2006. Dagens Nyheter, 7 

mars). Influenser från USA anses bidra till denna nya tillvaro, och därmed till den ökande 

övervikten, genom en negativ inverkan på svenska barns kost- och motionsvanor. All den nya 

teknik som vi gjort oss beroende av gör också att vågen lätt visar för mycket, menar många. 

Det är vidare ofta på föräldrarna till de överviktiga barnen som skulden, både implicit och 

explicit, läggs. Föräldrars bristande kunskaper om kost och motion anges i materialet som en 

anledning till att deras barn väger för mycket. I en artikel intervjuas till exempel psykologen 

Kristina Elfhag:

Vilken skuld har föräldrarna till att barnen blir tjocka?

    – Vi vet att barnen tar efter föräldrarnas ätande. Forskning om kvinnor som 

tröstäter visar att de tenderar att ge mat också som tröst till sina barn. /…/

     – Det finns mer kunskap i dag, men inte alla tar den till sig (Varför är många barn 

så feta? 2006. Svenska Dagbladet, 14 mars).

 I ovanstående citat är den intervjuade psykologens formulering relativt försiktig och det finns 

andra ställen i materialet där föräldrar mer uttalat skuldbeläggs för barnens övervikt (se t.ex. 

Forsell 2006, Eklund, Nilsson Bågenholm & Svensson 2006). 

När det kommer till vilken kost som anses oduglig är sockret en av de största bovarna i 

detta drama (se t.ex. Brattberg 2006, Henriksson 2006, Atterstam 2006a, Ennart 2006a). I en 

artikel står att läsa att ”Socker är den nya dolda cancerfällan” (Bäsen 2006, Expressen, 9 

november) och i en annan lyder en av mellanrubrikerna: ”Socker bakom fetmaexplosionen” 

(Ennart 2006a, Svenska Dagbladet, 29 januari). En rapport om att svenska barn dricker

ungefär två deciliter läsk eller saft om dagen har kommit under den undersökta perioden och 
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den väcker debatt (se t.ex. Ennart 2006b). Bland annat höjs upprörda röster som kräver att 

förskolor och skolor slutar att servera sötade mellanmål och drycker som kräm, saft och glass. 

För mycket skärmtid, med tv-tittande, datorspelande och surfande, är också enligt många 

av de studerade artiklarna en bidragande orsak till den ökade övervikten och rubriker som ”Så 

tjocka blir barnen av tv:n” (Så tjocka blir barnen av tv:n 2006. Aftonbladet, 9 april) 

förekommer. I kombination med färre timmar av skolidrott och mindre utomhuslek leder det 

till att barn inte gör av med alla kalorier de stoppar i sig. Framför tv-apparaten äter barnen 

också lättare mer då oplanerade och onyttiga mellanmål slinker ner samtidigt som nästan 

ingenting förbränns, menar en del. 

Slutligen är amning ett ämne som diskuteras i flera av artiklarna. Olika bud gäller för 

huruvida man ska amma närhelst barnet verkar hungrigt eller förslagsvis var fjärde timme. En 

del hävdar att barn blir feta av för mycket bröstmjölk, medan andra tvärtemot menar 

bröstmjölken snarare förebygger fetma då bröstmjölken inte är fettbildande och att reglerad 

amning vore förödande (se t.ex. Österman 2006. Aftonbladet, 12 april).

Det goda – räddningen ur fördärvet

Vad som anses kunna utgöra räddningen från en fortsatt ökning av andelen överviktiga barn 

varierar, liksom de framhållna orsakerna till barnfetman, i de olika artiklarna. Vissa faktorer 

är dock ofta återkommande i materialet. Dessa redogör jag för härnäst.

Den bästa vägen att ta för att återgå till så kallad normal vikt tycks vara att helt enkelt äta 

färre kalorier. ”Skräpmat” som hamburgare, pommes frites, läsk och godis ska bytas mot 

frukt, grönsaker och fullkornsprodukter, gärna i proportioner enligt tallriksmodellen. I en 

artikel skriver man till exempel: 

För lite frukt och grönt. För mycket godis, kakor, läsk och snacks. Vart fjärde 

svenskt barn är överviktigt och en fjärdedel av barnens energiintag kommer från 

godis (Vart fjärde svenskt barn är överviktigt 2006. Dagens Nyheter, 15 september).

Att äta en ordentlig frukost och nyttiga mellanmål är således viktigt. Till skillnad från vad 

som ofta är fallet i artiklar som handlar om överviktiga vuxna nämns inga speciella dieter i 

materialet. Att skippa kolhydraterna eller att äta som man gjorde på stenåldern är följaktligen 

ingenting som förespråkas för barn. När det gäller motion går åsikterna i de studerade 
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artiklarna mer isär än när det handlar om vilken kost som är den rätta och röster som menar att 

motionen inte gör särskilt stor skillnad höjs. Flera artiklar tar upp en undersökning gjord i 

Skottland som visat att ökad motion hos en grupp barn inte gjort någon skillnad på vikten i 

jämförelse med en kontrollgrupp i studien (se t.ex. Atterstam 2006). Merparten av 

skribenterna propagerar ändå för att barn ska röra mer på sig, men medan somliga menar ett 

barn inte behöver organiserad träning utan att ”normal lek” (Asker 2006. Svenska Dagbladet, 

17 oktober) och promenader till förskola eller skola räcker, hävdar andra att barn bör 

motionera minst 90 minuter per dag (se t.ex. Haverdahl 2006). Många tycker också att ökad 

skolidrott vore ett steg i rätt riktning.

Viktigt för att undvika övervikt hos barn är enligt empirin att föräldrarna har en god 

förmåga att sätta gränser, för barnens tillvaro i allmänhet och för deras ätande i synnerhet. 

Ätandet bör omges av regler eftersom barnen själva inte klarar av att reglera sitt ätande till en 

lagom mängd. Själva ätandet bör dessutom ske på rätt sätt och av rätt anledning. Det innebär 

att måltiderna skall intas regelbundet och för att man är hungrig. Mat ska alltså inte användas 

som tröst eller för att fira något. Föräldrarna uppmanas också att själva aktivt söka kunskap 

om kost och motion, kunskap som sedan ska användas när de väljer hur både barnen och de 

själva äter. Att föräldrarna själva äter vad som anses som bra mat är nämligen också viktigt, 

då deras vanor överförs till barnen (se t.ex. Varför är många barn så feta? 2006).

Sammanfattning

Antalet artiklar som behandlar fenomenet barnfetma har ökat de senaste tio åren. I artiklarna 

blir det tydligt att den medicinska diskursen hegemoniskt ger barnfetma en negativ betydelse 

men att de som uttalar sig i debatten är eniga om att övervikt hos barn inte är positivt hindrar 

inte att de är oense om barnfetmans orsaker. Samma sak gäller för vad som anses kunna 

utgöra en räddning bort från problemet. I detta kapitel har jag återgett de meningar jag funnit 

vanligast förekommande. 

Åsikterna i de studerade artiklarna går således ofta isär. Alla som uttalar sig har dock det 

gemensamt att de syftar till vad de anser vara barns bästa. Om detta, bland annat, handlar 

nästa kapitel.   
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KAPITEL 2

Det här kapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar synen på barn, så som den artikuleras i 

de studerade artiklarna. Här tar jag bland annat upp begreppet ”barnets bästa”. Det första 

avsnittet leder oss in på frågor om normalitet och kategorisering. Dessa behandlas i avsnitt 

nummer två, där jag också redovisar mitt svar på frågeställningen om huruvida överviktiga 

barn framställs som en kategori, vilken underordnas en grupp av barn som anses 

normalviktiga. De två sista avsnitten i detta andra kapitel handlar om moral och moralisk 

panik. Här behandlas frågeställningen om på vilket sätt frågor om moral kopplas till debatten 

kring barnfetma.    

Barn och deras bästa

Föreställningar om vad, och hur, barn är har förändrats över tid. Thomas Johansson (2007) 

skriver att enligt den franske historikern Philippe Ariès var det först på 1700-talet som man 

över huvud taget började tala om en grupp människor i en viss ålderskategori som barn, vilka 

man sedan behandlade annorlunda än de som räknades som vuxna. Bilden av vilka som är 

barn och hur dessa är har sedan dess varierat och omformats. Även om bilden av barn som 

unika individer med egna personligheter och viljor har blivit starkare, så finns det fortfarande 

tydliga föreställningar om vad barn som kategori är, vad de behöver och vad de vill ha 

(Johansson 2007).

På senare tid har barnet setts som mer autonomt och kompetent och det ses som bärare av 

framtidens möjligheter. Samtidigt uppfattas barnet som beroende, det behöver skyddas och 

dess rättigheter och skyldigheter bör begränsas. På samma gång som barnet är en kompetent 

aktör, ses det alltså som någon vi alla måste beskydda. Tidigare motiverades statens starka 

ställning kontra familjen med föräldrarnas inkompetens och barnets stora skyddsbehov. De 

professionella var de som ansågs kunna ge barnen skydd. I takt med att barnet började ses 

som mer kompetent och barndomen beskrevs mer som en vuxenliknande period ökade dock 

behovet av att också uppvärdera föräldrakompetensen (Sandin & Halldén (red.) 2003:16ff).

I de studerade artiklarna kan man finna tecken på denna motsägelsefulla bild av barnet. Å 

ena sidan finns en bild av att barn själva bär på insikten om vad som är deras bästa. De äter så 

mycket de behöver och rör på sig för att det kommer naturligt för dem. En läkare skriver i 
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Expressen att: ”Ingen verkar längre förstå att barn äter vad de behöver! Homosapiens barn är 

hungriga och äter, blir mätta och slutar äta precis som alla andra däggdjur” (Sjönell 2006. 

Expressen, 6 juni). Å andra sidan, och denna syn förekommer betydligt oftare, ses barnet som 

inkompetent och helt beroende av kompetenta föräldrar eller, i brist därav, kompetenta 

experter. Tandläkarordföranden Roland Svensson menar exempelvis att: ”Det är vi vuxna som 

måste lära barnen vad som är nyttigt” (Svensson 2006. Expressen, 16 juni). I många av de 

studerade artiklarna framställs barn som oförnuftiga och ologiska. De blir som sina föräldrar, 

deras vanor grundläggs av föräldrarna och med åren blir dessa vanor svåra för barnet att själv

förändra. ”Ju tidigare man sätter in stöten desto bättre” skriver författaren av en ledare i 

Dagens Nyheter som menar att det är lättare att komma till rätta med barns övervikt än med 

vuxnas, bland annat tack vare att föräldrarna kan göra koständringar åt barnen och att barn 

inte har haft ”decennier på sig att bygga upp vanor och beteenden som är närmast omöjliga att 

bryta” (Väg barnen släng halvfabrikaten 2006. Dagens Nyheter, 7 mars). Bilden av barn blir, i 

den här artikeln och många andra, att de inte har någon förmåga att fatta egna rationella 

beslut. Föräldrarna är de som måste ändra barnens matvanor och se till att de rör mer på sig, 

då barn själva inte vet sitt eget bästa och därför är beroende av någon annans kompetens. 

Antologin Barnets bästa (2003) handlar bland annat om hur man genom att hänvisa till 

”barnets bästa” kan motivera alla möjliga förslag gällande barn. Genom att hävda att man har 

barns bästa för ögonen kan man också få ökade möjligheter att göra sin röst hörd i olika 

frågor. Ingen kan ifrågasätta varje barns rätt till en bra barndom, och därför blir hänvisandet 

till barns bästa ett sätt att eliminera varje motargument till vad man anser vara den rätta vägen 

att gå. Detta innebär exempelvis att den som vill hävda att barnfetma inte är så farligt som det 

framställs lätt kan, så att säga, tystas med argumentet att det inte är ”barns bästa” att vara 

överviktiga. Begreppet barnets bästa finns med i FN-konventionen men är inte tydligt 

definierat utan både mångtydigt och flexibelt. Därför kan det användas i många olika 

sammanhang och av olika intressenter.  

Med motiveringen att föräldrar inte är tillräckligt kompetenta för att garantera sina barns 

bästa rycker så staten och dess myndigheter in för att rädda barnen från övervikt. Det i 

materialet omdebatterade införandet av BMI-kontroller på fyraåringar, som skett för att 

”hejda epidemin av barnfetma i landet” (Bodin 2006b. Dagens Nyheter, 6 mars), är ett 

exempel på detta. De som är för införandet motiverar sin ståndpunkt med att föräldrarna 

saknar tillräckliga kunskaper för att kunna sörja för sina barns bästa. Jag återkommer till 

frågan om föräldrars kompetens, eller brist på sådan, i avsnittet som rubriceras ”Vems är 

ansvaret och vem bär skulden?”.
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Kategorisering och normalitet

Diskussionen om det kompetenta barnet för oss in frågan om huruvida överviktiga barn 

framställs som en grupp med särskilda egenskaper. En av mina frågeställningar var om barnen 

i utsagorna framställs som en kategori, underordnad de barn som anses normalviktiga. Jag 

ville också undersöka vilka egenskaper som tillskrivs överviktiga barn. 

Explicit tillskrivs överviktiga barn i materialet inte några egenskaper som skiljer sig från 

de egenskaper normalviktiga barn tillskrivs, bortsett från att de bär på vad som anses vara för 

många kilon. Detta fann jag förvånande. Jag har tidigare läst litteratur (ex. Johansson 1999) 

där överviktiga vuxna uttalat sig och berättat att de upplever det som att de ofta utmålas i 

medierna som dumma, lata, omoraliska och så vidare. Därför hade jag en föreställning om att 

detsamma skulle gälla även då artiklarna handlade om barn. Förklaringen till att överviktiga 

barn som grupp inte tillskrivs särskilda egenskaper menar jag kan ligga i att de inte själva kan 

klandras för sin övervikt. Om barn, som den gängse synen i materialet är, inte kan göra aktiva, 

kompetenta val kan de heller aldrig göras ansvariga för att de lever omoraliskt eller anklagas 

för att vara dumma. De bär inte med sig vad som är deras eget bästa utan gör som sina 

föräldrar och andra i sin närhet. I en insändare i Dagens Nyheter menar en dietist till exempel 

att:

Om alla föräldrar såg till att barnen fick frukost, lunch och middag samt begränsade 

skärmtid och godisätande så skulle de allra flesta barn inte heller drabbas av 

fetmarelaterade sjukdomar i förtid (Forsell 2006. Dagens Nyheter, 15 december). 

Det är således inte barnets eget fel om det väger mer än vad normen förespråkar, utan det ses

som ett offer för inkompetenta föräldrar och olika samhällsförändringar. Detta, vill jag 

understryka, betyder dock inte att överviktiga barn som grupp inte underordnas normalviktiga. 

Det gör de, bara inte uttalat. 

Vid analysen av min empiri har jag undersökt vad de som uttalar sig i artiklarna anser 

behöver reformeras och vad de menar bör stimuleras. På detta sätt görs värderingar synliga 

(Sandin & Halldén (red.) 2003:164). I de studerade artiklarna om barnfetma är det överflödiga 

kilon, passivitet, ”fel” matvanor och olikhet som många menar behöver bekämpas: 

Redan vid två års ålder ska barnen börja växa ur småbarnsknubbigheten. Den 

eventuella övervikt som finns kvar vid fyra års ålder ska ses som just övervikt och 

inte som några charmiga valkar som växer bort av sig själva, även om det 
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naturligtvis också händer (Väg barnen släng halvfabrikaten 2006. Dagens Nyheter, 7 

mars).

Budskapet i citatet är tydligt: övervikt är inte charmigt, utan fel. Vad som i stället betraktas 

som nödvändigt att stimulera är normal vikt, aktivitet, så kallad normal lek och ett i alla 

avseenden socialt liv. Barn bör helt enkelt passa in, i kamratgruppen och i samhället. Fetma är 

i vårt samhälle ofta förenat med skam. Många tidigare studier visar att överviktiga vuxna som 

grupp, både i medierna och i andra forum, ekvivaleras med negativa egenskaper och 

underordnas de som anses normalviktiga. Thomas Johansson skriver till exempel om hur man 

för att vara framgångsrik också måste visa upp en hård och vacker kropp, man måste alltså se 

ut som om man är framgångsrik för att vara det. Denna inställning, där den vältränade 

kroppen är ett tecken på status och lycka, ”leder till ett förakt mot fetma” (Johansson 

1998:196). Att fetma inte ses som någonting positivt eller eftersträvansvärt gäller, som sagt, 

även för barn.  

Kategorin överviktiga barn framställs i relation till någonting annat, nämligen en kategori 

av personer som beskrivs som normalviktiga. Liksom jag skrev i inledningen till denna 

uppsats kan ordet norm främst sägas ha två betydelser. Å ena sidan är normen det mot vilket 

allting kan jämföras. Det är referenspunkten, det genomsnittliga, standard. Å andra sidan är 

normen en föreställning om vad som är önskvärt. Överviktiga barn står med detta i relation, 

inte bara till de som anses vanliga, utan också till dem de inte är, men som de borde vara. 

Därmed innebär övervikt en underordning. 

Normalt kan dessutom sägas vara motsatsen till sjukt. Med detta tänkesätt är det 

överviktiga barnet således sjukt och det är också flera personer i de studerade artiklarna som 

menar att övervikt och fetma borde klassas som sjukdom. Att medicinskt definiera en diagnos 

kan vara ett försök att befria de drabbade från fördomar och lösningar präglade av moralism 

(Zetterqvist Nelson 2003:119. I Sandin & Halldén (red.)). Men att patologisera ett fenomen 

utgör också en makthandling då det gör det nästintill omöjligt att tala om fenomenet som 

någonting annat än ett problem. Jag skrev i inledningen till den här uppsatsen om hur vetandet 

om gränser mellan exempelvis det moraliska och det omoraliska, det friska och det sjuka, 

möjliggör klassificeringar eller kategoriseringar som är värderande och hierarkiserande. 

Således tolkar jag det här som att kategorin normalviktiga barn överordnas de barn som anses 

vara överviktiga, om än implicit. 

I en betydande del av de studerade artiklarna tillhandahålls strikta gränser för vad som 

utgör normal- respektive övervikt. Siffrorna som anges för hur många av Sveriges barn som är 
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överviktiga eller feta varierar dock väldigt mycket. Detta beror förmodligen bland annat på att 

man använder olika undersökningsmetoder, refererar till olika undersökningar och att olika 

måttstockar används. I materialet varierar dock andelen barn som uppges vara drabbade av 

övervikt med så mycket som mellan 16 procent som lägst och 35 procent som högst. 

Uppfattningen om problemets utbredning blir naturligtvis inte densamma för den som läser att 

16 procent av Sveriges barn är överviktiga, som för den som får veta att mer än vart tredje 

barn väger för mycket. Jag vill med detta sagt återkomma till begreppet normal. Orimligt få 

befinner sig uppenbarligen inom gränserna för att klassas som normala. I ett material där så 

många som 35 procent av en grupp uppges vara onormala kan begreppet aldrig betyda 

”standard” eller ”det vanliga”, då mer än vart tredje barn enligt angivna siffror inte räknas dit. 

I det här sammanhanget är normalt alltså lika med önskvärt.

Önskvärt är det också att folk håller sig smala, såväl för försäkringsföretagen och staten 

som för moralens väktare. Om moral och omoral handlar nästa avsnitt i uppsatsen. 

Om (o)moral

Att frosseri är utsett till en av de sju dödssynderna sänder ett budskap som inte går att 

missuppfatta. I sällskap med bland annat girighet, avund och lättja är frosseri (som ju ofta 

leder till fetma) en av sju omoraliska ”egenskaper” listade inom katolsk kristendom. Var och 

en av de sju dödssynderna har en positiv motsvarighet bland de sju dygderna, där 

motsvarigheten till frosseri är avhållsamhet. Budskapet lyder således: fetma är inte önskvärt, 

det är omoraliskt och något att skämmas för. Överviktiga personer är lika med omoraliska 

personer, då fetma förknippas med icke önskvärda karaktärsdrag och beteenden. 

Anna Johansson (1999:95-97) skriver om hur kroppen förmodas berätta om en persons 

psykologiska tillstånd. Den som är fet kan då uppfattas som psykiskt oförmögen och fetman 

ses som ett tecken på ett grundläggande karaktärsfel. Personen kan antas vara slö och slapp 

och sakna förmåga att kontrollera sig själv i en tid då stark självkontroll ses som högst 

eftersträvansvärt. När varje chans att hålla sin kropp i trim genom att nyttja gymanläggningar 

och superdieter finns har man inte längre någon anledning till att inte vara smal. Kroppen ses 

inte som biologiskt given, utan kan förändras och så att säga väljas. Det ses därför som varje 

människas möjlighet, skyldighet och moraliska ansvar att forma kroppen enligt idealbilden, 

skriver Johansson. 
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I artiklarna om barnfetma kan man se att många tycker att det var bättre förr. Man vill 

tillbaka till en tid då föräldrarna hade pli på sina barn, då barnen inte kunde göra precis som

de själva ville hela tiden, då det var skillnad på vardag och fest, till en tid då moralen 

fortfarande var hög. Här framkommer en bild av att barn av i dag är latare än vad de var 

tidigare. Förr tyckte barn om att leka utomhus och med varandra. Nu sitter de mest inne och 

för sig själva, framför en skärm. Förr var det en självklarhet att promenera till skolan. Nu 

skjutsas barn överallt. Denna lathet kan dock inte skyllas på dem själva. Som jag skrev 

tidigare ses barn inte som kompetenta att göra rationella val och kan därför inte göras 

ansvariga för sin (över)vikt. Därmed kan de inte beskyllas för att vara omoraliska eller för att 

inneha oönskade karaktärsdrag. Inte heller kan det ses som barnens moraliska ansvar att själva 

forma kroppen enligt rådande ideal. Att barn lever ”fel” beror i stället på ett förändrat 

samhällsklimat och på föräldrar som antingen är inkompetenta eller omoraliska. I åtskilliga 

artiklar menar man så att föräldrarna måste återta kontrollen över sina barn och deras 

matvanor, att de måste ta mer ansvar. Föräldrarna måste också lära sig att sätta gränser, de kan 

inte serva barnen och låta dem få och äta allt vad de vill ha. Genom att agera på det viset gör 

de barnen en otjänst, menar man, då de vänjer sig vid att alltid konsumera och att aldrig själva 

behöva lägga manken till. En person som inte lärt sig att ”lägga manken till” eller som 

ständigt är konsumerande kan naturligtvis inte vara en person av hög moral om vad som 

premieras är kontroll och avhållsamhet.

Överkonsumerandet av mat (som leder till övervikt) ses också, i ett par artiklar, som 

omoraliskt på grund av att människor i andra delar av världen svälter samtidigt som vi äter oss 

till döds: 

Störst är ökningen i utvecklingsländerna, som anammat västvärldens sätt att leva. 

Där finns nu både fetma och svältande barn, sida vid sida.

     – Det är absurt, säger Liselotte Schäfer Elinder, enhetschef på Folkhälsoinstitutet. 

Det finns tillräckligt med mat. Livsmedelstillgången ökar år från år i hela världen 

och vi i västvärlden har redan allt för mycket mat tillgänglig, det är därför vi blir 

feta. Men den kommer inte till den som behöver den (Nilsson 2006. Aftonbladet, 16 

augusti).

Även här blir synen på att övervikt är ett resultat av bristande kontroll och otillräcklig 

avhållsamhet tydlig. Vi saknar inte mat. Problemet är tvärtom att vi roffar åt oss den mat som 

skulle kunna hindra andra människor från att svälta för att vi inte kan förmå oss själva att sluta 

äta i tid.
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Thomas Johansson (2006) skriver om hur det i dag kan anses mer moraliskt rätt, eller 

politiskt korrekt, att tala om hälsa än om utseende. När det, under 1800-talet saknades 

medicinska argument för att banta anfördes i stället moraliska. Under 1900-talet ökade dock 

kunskapen om fetmans negativa effekter på hälsan och medicinska argument legitimerar nu 

ofta ett propagerande för viktminskning. Detta märks extra tydligt när man studerar artiklar 

som handlar om fetma bland barn. Inte en enda av artiklarna i min empiri nämner att övervikt, 

enligt vanlig uppfattning, innebär ett kosmetiskt handikapp. Ett ofta förekommande sätt att 

argumentera för barns viktminskning är i stället likt följande:

Undersökningar har visat att övervikt och fetma hos barn inte växer bort med åren. 

Mellan sex och åtta av tio feta barn förblir feta i vuxen ålder. Övervikt och fetma 

ökar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och högt blodtryck senare i livet. 

Feta personer har också en kortare livslängd (Hedlund 2006. Dagens Nyheter, 28 

november).

Som regel tas, likt i citatet ovan, en rad av fetmans följdsjukdomar upp. På sin höjd berör 

skribenten överviktiga barns ökade risk att utsättas för mobbning på grund av att de är 

avvikande i kamratgruppen, eller så används en högre allmän livskvalitet som huvudargument 

för barnens viktminskning. Men ingenstans nämns alltså att fetma enligt vanlig mening är 

oattraktivt.  

I en artikel tas en undersökning gjord i USA upp som visar att tio procent av de tillfrågade 

hellre ser att deras barn drabbas av anorexi än av fetma. Aftonbladets New York-

korrespondent inleder sin artikel med meningarna: ”Skulle du hellre bli blind än fet? Det finns 

amerikaner som svarar ja på den frågan” (Bjurman 2006. Aftonbladet, 19 maj). Enligt artikeln 

svarade många att de själva hellre blir blinda än feta. Det är enligt skribenten det kosmetiska 

handikappet som de amerikanska deltagarna i undersökningen vill undvika. Den slutsatsen 

kan jag dra bland annat på grund av artikelns avslutande meningar: 

Det framgår också att vissa amerikaner är panikslagna över de egna barnens 

utseende. 10 procent i undersökningen säger faktiskt att de föredrar anorektiska barn 

framför överviktiga (Bjurman 2006. Aftonbladet, 19 maj). 

Jag tolkar texten i artikeln som att skribenten tycker att deltagarna i undersökningen har 

befängda åsikter och värderingar. Förutom textens innehåll talar själva publiceringen av dessa 

åsikter också för att de är kontroversiella, däri ligger ju en del av nyhetsvärdet. Här blir en 
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negativ bild av USA, eller amerikaner, synlig som jag återkommer till i avsnittet ”Vems är 

ansvaret och vem bär skulden?”. Undermeningen i texten som citeras ovan är att ”vi 

svenskar” omöjligt skulle svara på samma sätt i en sådan undersökning, eftersom det är 

barnens hälsa vi bryr oss om och inte deras utseende. Sammanfattningsvis tolkar jag det 

genom min analys av empirin som att det helt enkelt inte är legitimt att frukta sitt barns 

övervikt med anledning av det kosmetiska handikapp som det enligt normen innebär utan att 

använda hälsoaspekten som alibi.

Moralisk panik

En stor del av mediernas nyhetsrapportering består av rapporter om avvikelse eller avvikande 

beteenden. Exempelvis nämns ju inbrottstjuvar, vissa religiösa samfund eller blottare på 

nyheterna på grund av att de är just avvikande. Nyheterna är därför en källa till information 

om ett samhälles normativa konturer, de informerar om gränser vi inte bör överstiga. När 

medierna rapporterar ofta om ett och samma fenomen kan det ske en förändring i det 

offentliga utpekandet av avvikelse, och detta fenomen kan till slut definieras som sjukt 

(Critcher 2003:36).  

Om ett särskilt område i samhället bestäms vara utsatt kan moralisk panik uppstå. 

Medierna bygger upp en panikstämning kring en förmodad fara och får upprörda medborgare 

att ropa efter åtgärder. Jazzen, videovåldet, dansbanorna eller det amerikanska inflytandet 

över vår svenska kultur är exempel på fenomen som tidigare har trotts kunna leda till 

samhällets upplösning (Frykman 1998:11-21). På flera ställen i det studerade materialet 

illustreras även barnfetma som ett sådant fenomen. I reportage, nyhetsartiklar och ledare 

skildras den ökande andelen överviktiga barn i Sverige som ett stort samhällsproblem. 

Kostvanorna hos dagens barn beskrivs bland annat som ”ett stort hot mot den framtida 

folkhälsan” (Ennart 2006. Svenska Dagbladet, 14 september) och påståenden liknande det att 

”fetmaepidemin bland unga kan bli en mardröm för morgondagens sjukvård” (Haverdahl 

2006. Svenska Dagbladet, 22 juli) förekommer på flera ställen. Rapporteringen handlar dock 

inte enbart om den fysiska fara som övervikt kan innebära. Debatten kretsar också som sagt 

kring ett tilltagande osunt, dekadent leverne bland både barn och vuxna som leder till denna 

epidemi. Så skapas en panikstämning, en känsla av att något måste göras. Var ska detta sluta? 

frågar människor sig själva och varandra. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver en 

projektgrupp som kallar sig Matrock exempelvis att: ”Vi måste agera nu, innan det är för sent. 
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Våra barn och ungdomar riskerar att dö i förtid” (Andréasson et al. 2006). I en annan av 

artiklarna i det studerade materialet skriver journalisten: 

Hur ska det uppväxande släktet fås att börja äta nyttigare, i stället för att 

huvudsakligen livnära sig på pommes frites, chips, läskeblask, pizza (1 800 

kalorier!) och sega råttor? Det brinner i knutarna: mellan 30 000 och 50 000 barn i 

Sverige i dag är så feta att de riskerar att avlida i förtid på grund av följdsjukdomar 

som diabetes, hjärtinfarkt eller cancer (Mollberger 2006. Dagens Nyheter, 22 april). 

Stycken med samma andemening förekommer ofta i de studerade artiklarna. Där påtalas att 

det är bråttom. Någonting måste göras nu, i själva verket helst i går, för snart kan det vara för 

sent. 

Vid moralisk panik förväntas lösningen på problemet komma från myndigheterna. En 

särskild grupp väntas leverera en räddningsplan, skilja det onda från det goda. I debatten om 

skolans förfall var det lärarna som skulle lösa svårigheterna (Frykman 1998:11-21). I 

diskussionen om barnfetma kan bland andra dietister och professorer inom ämnet sägas utgöra 

denna räddningspatrull. Det är de som, via medierna, definierat problemet och gjort oss 

medvetna om den stora faran med barnfetma. Det är också de som nu ska skänka oss ett 

recept för att antingen lyckas undgå faran eller, om vi redan drabbats, att ta oss ur situationen. 

Samma journalist som citerades ovan skriver vidare i artikeln att: 

Det finns alltså all anledning för institutioner som Folkhälsoinstitutet, 

Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Konsumentverket, Ungdomsstyrelsen, 

barnombudsmannen och skolverket att, som det brukar heta ’göra något’ 

(Mollberger 2006. Dagens Nyheter, 22 april).  

Ett vanligt upplägg i de studerade artiklarna om barnfetma är sammanfattningsvis en 

inledning som berättar om att läget är illa. Vi får veta att epidemin som sprider sig som en våg 

från USA snart drabbar också oss i full skala. Därefter följer ofta uttalanden från de experter 

som förväntas hjälpa oss att lösa problemet, vilka genom ett antal konkreta tips och råd 

skänker oss en vägbeskrivning bort från fördärvet. Artiklarna följer sålunda ofta Frykmans 

(1998:11-21) recept för hur moralisk panik skapas och upprätthålls.

I debatter av dessa slag engageras ofta andra områden än de som direkt berörs, vilket 

skänker extra tyngd åt diskussionen. Ständigt omdebatterade problem, som till exempel 

arbetslöshet, förs ofta fram som bakomliggande orsaker till det aktuella problemet och det 
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bidrar till att framhäva allvaret i situationen (Frykman 1998:11-21). När det gäller bekymret 

med barnfetma kan man se att andra, tidigare, moraliska paniker ofta pekas ut som boven i 

dramat. Att barnens övervikt skylls på det minskade antalet timmar skolidrott (skolans 

förfall), för mycket stillasittande framför datorspelen och tv-apparaterna (våldsamma 

datorspel, videovåld och skräpkultur), eller de alldeles för stora snabbmatsportionerna 

(amerikanskt inflytande) är vanligt.

Ett fåtal röster hörs som menar att ”fetmapaniken” är överdriven. Barnläkaren Göran 

Sjönell är en av få som går emot strömmen och menar att han i sitt yrke inte ser många 

överviktiga barn. Däremot träffar han barn som han anser får alldeles för kalorisnål kost och 

därför är ledsna, gnälliga och sover dåligt. Fenomenet med underviktiga barn skyller han på 

en ”tilltagande fettpanik” (Sjönell 2006. Expressen, 6 juni). Läkaren Göran Sjönell utgör med 

sitt inlägg i debatten ett undantag, då innehållet i den absoluta merparten av artiklarna går 

tvärt emot hans påståenden. 

Det är lätt att göra sig löjlig över olika moraliska paniker i efterhand. Dansbanor, tänker 

man, är ju rena idyllen. Men bara för att det går att skönja den moraliska paniken, och för att 

det är möjligt att synliggöra hur debatten är konstruerad, innebär inte det att problemet inte är 

verkligt, att det inte är viktigt. Jag uttalar mig inte om huruvida barnfetma faktiskt utgör det 

gigantiska problem det i materialet skildras som, inför vilket det finns fog för panik. I stället 

nöjer jag mig här med att konstatera att det åtminstone framställs som förödande och att det i 

många av artiklarna om överviktiga barn går att märka en panik inför detta fenomen. De som 

förväntas tillhandahålla en lösning på problemet är som sagt experter av olika slag. Om deras 

roll som definierande av problemet och som räddningspatrull handlar det första avsnittet i 

nästa kapitel.

Sammanfattning

I det här kapitlet har jag diskuterat den syn på barn som blir tydlig i materialet. Barnet ses 

snarare som inkompetent och oförmöget att fatta rationella beslut, än som autonomt. Med 

barnets inkompetens följer att det inte explicit kan tillskrivas egenskaper eller karaktärsdrag 

skilda från andra barn. Det överviktiga barnet kan inte heller anklagas för att leva omoraliskt. 

Detta innebär dock inte att barn med övervikt inte görs till en kategori vilken underordnas de 

barn som anses normalviktiga. Ordet normal betyder i det här sammanhanget inte det vanliga, 

utan det önskvärda.
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Debatten kring barnfetma är tätt sammankopplad med frågor om moral. Även om det 

överviktiga barnet inte kan skuldbeläggas för sina extra kilon är fetma förknippat med både 

omoral och brist på kontroll. I det studerade materialet blir det dock tydligt att det inte är 

legitimt att hänvisa till det kosmetiska handikapp som fetma enligt normen innebär. I stället 

motiveras en propagering för barns viktminskning med en hänvisning till främst det fysiska, 

men även det sociala, handikapp som övervikt kan innebära. I kapitlets sista avsnitt 

diskuterade jag hur debatten kring barnfetma i det studerade materialet kan sägas följa ett 

recept för moralisk panik.
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KAPITEL 3

Detta tredje kapitel inleds med ett avsnitt som handlar om de som förväntas leverera en 

räddningsplan för problemet med barnfetma, närmare bestämt om experterna. Experterna har 

en drivande roll i den överordnade diskursen där de inte bara definierar problemet och 

tillhandahåller en lösning, utan därtill är de som delegerar ansvar för, och skuld till, den 

ökande barnfetman. Om vad, vem eller vilka som klandras handlar det andra och sista 

avsnittet i det här kapitlet.   

Experten  

Dagligen matas vi med olika larmrapporter och en del forskare har därför kommit att kalla 

dagens samhälle för ett risksamhälle. Vi informeras konstant om diverse risker som vi utsätts 

(och utsätter oss) för. Dessa risker förhåller vi oss sedan till, var och en på olika sätt, och de 

blir en del av vårt medvetande. Vi kan självklart välja att ignorera många av varningarna. Du 

kanske äter de där chipsen fulla av akrylamid eller njuter av den första vårsolen utan minsta 

UV-skydd i ansiktet, men även om vi inte bryr oss om varje tips och råd så står vi aldrig 

opåverkade. Människor har blivit mer beroende av vetenskapliga kunskaper och begrepp för 

att klara av vardagslivet och dess tillhörande problem med bland annat barnuppfostran och 

kostvanor. Därmed kan man också säga att det skett ett ”förvetenskapligande” av privatlivet 

(Johansson 2007:11). Med alla dessa larmrapporter ökar så alltså behovet av vägledare. Det 

behövs någon som kan guida oss till rätt sätt äta, motionera, spela om pengar, ta hand om våra 

barn, älska. Det behövs en expert.

Antalet rådgivare och experter har ökat radikalt (Johansson 2007:104). Det är dessa 

experter inom olika områden som ska hjälpa oss ur fördärvet, rädda oss. Men det är också de 

som har definierat problemen. De tillhandahåller, ofta refererandes till vetenskaplig forskning, 

mallar för vad som är normalt och hälsosamt (och definierar därmed vad som inte är det). 

Vetenskapens diskurs är, för att tala med Foucault, en överordnad diskurs. Det innebär att den 

som refererar till vetenskaplig forskning, eller som uttalar sig i egenskap av expert inom en 

vetenskaplig disciplin, kan göra det med auktoritet, sanningsanspråk och tolkningsföreträde. 

Bland vetenskaperna har den medicinska också en särskild ställning och status. I debatten om 

barnfetma hörs främst professorer, forskare, läkare, doktorer och dietister. Dessa personer 
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talar om fetmans konsekvenser och utbredelse, siar om framtiden samt ger tips och råd för hur 

man ska komma till rätta med problemet. De ställer också olika mått och tabeller till 

förfogande som anger vad som utgör normalvikt, övervikt och fetma, där ett kilo upp eller ned 

kan vara skillnaden mellan normal och onormal. Citatet nedan utgör ett exempel på hur en 

professor uttalar sig i det studerade materialet:  

                                                                                                                

– Vi kan inte fortsätta så här, säger professor Claude Marcus, expert på 

barnfetma vid Karolinska Institutet. 

– Personligen tror jag att vi måste börja med tvingande riktlinjer till skolor och 

dagis (Ennart 2006. Svenska Dagbladet, 14 september). 

Bara titeln, ”professor”, visar auktoritet och det är svårt att tro att en sådan person kan ha fel 

när denne uttalar sig inom sitt ämne. Tack vare sin titel ges den citerade Claude Marcus 

utrymme att uttala sig på ovanstående sätt. Eftersom han är professor, och följaktligen har 

genomgått en lång vetenskaplig utbildning, kan förslaget om ”tvingande riktlinjer” också 

verka rimligt. 

Även de ”nya” experternas röster hörs tydligt i diskursen om barnfetma. Dessa innehar 

inte alltid en traditionell utbildning inom ämnet, utan kan vara mammor och pappor med 

”erfarenhet” eller journalister som intresserat sig särskilt för ämnet. Likväl kan de uttala sig 

med auktoritet och självsäkerhet i sitt tilltal. Bruket av begrepp som ingår i den medicinska 

diskursen, alltså samma begrepp som etablerade professioner (exempelvis läkare, professorer 

och dietister) använder sig av, gör att deras utsagor ofta blir svåra att ignorera eller förkasta 

helt. Ett exempel på detta är måttet BMI (Body Mass Index) som används frekvent i de 

studerade artiklarna. BMI är ett begrepp framtaget av WHO (världshälsoorganisationen) och 

blir därmed nästintill omöjligt för den ”vanliga” människan att säga emot eller kritisera. Om 

måttet hade kallats någonting annat som lät mindre vetenskapligt hade det förmodligen varit 

lättare att bortse från. Nu används begreppet BMI i de studerade artiklarna okritiskt och 

fungerar som en garant för att texten är seriös och korrekt. Ofta nämns BMI i texten utan 

vidare upplysning för att sedan förklaras närmare i en faktaruta eller liknande. Så gör en 

journalist i Dagens Nyheter som i en så kallad guide skriver:

BMI, body mass index, är ett mått som fastställts av FN:s världshälsoorganisation 

WHO. BMI räknas fram genom att kroppsvikten delas med längden i kvadrat. En 

person som väger 98 kilo och är 1,65 meter lång (98/1,65x1,65) har alltså 36 i BMI. 

Ett BMI-värde på mellan 25 och 30 klassas som övervikt, BMI mellan 30 och 35 
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innebär fetma, BMI 35-40 svår fetma och BMI över 40 innebär extrem fetma 

(Ohlsson 2006. Dagens Nyheter, 22 december).

Här ser vi hur en artikel, genom att skribenten refererar till ett mått framtaget av FN-organet 

WHO, tillhandahåller tydliga direktiv för hur du själv kan ta reda på om du (eller ditt barn) är 

normalviktig, överviktig eller rentav fet. Detta är ett exempel på hur normen internaliseras och 

yttre kontroll inte är nödvändig. Enligt Foucault leder uteslutningar och gränsdragningar till 

människans inre självomvandling (Lindgren 1995:328. I Månson (red.)). Makten kommer 

därmed inte ovanifrån utan är delegerad till individen själv, som i stället utövar en inre 

disciplinering. Med hjälp av verktyg som BMI-måttet, vilka vi erhåller från experter, kan 

(bör) vi själva räkna ut om vi följer normen och om så inte är fallet snabbt rätta oss in i ledet 

igen. Experterna blir därmed osynliga makthavare. Det är i egentlig mening ingen som tvingar 

oss att kontrollera vårt BMI eller att komma till en vårdcentral för en viktundersökning. Ändå 

känner vi att vi vill, nästintill måste, göra det.

Gränserna för det normala som anges i materialet är hårfina och tydliga, men det är inte 

alltid samma gränsvärden experterna eller artikelförfattarna uppger. Experterna inom ett och 

samma område är inte en homogen grupp och deras åsikter och kunskaper går följaktligen 

ofta isär. Därmed gäller det att ta ställning till vilka råd man vill beakta och vilka som kan 

avfärdas. I en artikel (Bodin 2006b. Dagens Nyheter, 6 mars) står det exempelvis att det krävs 

en mer komplicerad uträkning för att mäta barns BMI än den som används för att räkna ut 

värdet för en vuxen. Den här uträkningen kan barnavårdscentralerna eller skolhälsovården kan 

hjälpa till med, skriver artikelförfattaren. Denna uppgift nämns dock inte i någon av de andra 

artiklarna om barnfetma där BMI-måttet används som gränsdragare för normalvikt. I det 

studerade materialet använder sig artikelförfattarna dessutom ofta av kunskaper från olika 

källor, utan att ange vilka de är. Många gånger refererar man endast till ”studier”, som 

dietisten i citatet nedan: 

Pålsson tror att många föräldrar oroar sig i onödan för att barnen är överviktiga. Men 

faktum är att studier har visat att många föräldrar med överviktiga barn inte ser eller 

förstår riskerna med sina barns vikt och därför låter bli att vidta åtgärder innan 

barnen blivit riktigt feta (Forsell 2006. Dagens Nyheter, 15 december).

Genom att artikelförfattaren refererar till ”studier” låter uppgifterna trovärdiga, även om det 

inte preciseras vilka studier som avses. Citatet ovan är också ett exempel på hur man, vilket 
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återkommer i många artiklar, underminerar någon annans åsikt eller påstående genom att 

hänvisa till ”vetenskaplig forskning”, ”studier” eller ”undersökningar”. 

I flera av de studerade artiklarna anges inte ens ospecificerade studier som ursprung till 

uppgifterna. I Svenska Dagbladet, till exempel, kunde man i en kort artikel läsa att ”20 kilo är 

ungefärlig normalvikt för en femåring. 32-33 kilo för en tioåring, 55-58 kilo för en 15-åring” 

(Fakta 2006. Svenska Dagbladet, 21 november). Källan till dessa uppgifter meddelas inte och 

även om journalisten har skrivit ”ungefärlig normalvikt” så är gränserna som uppges här 

väldigt skarpa. I denna artikel, med rubriken ”Fakta”, tas heller ingen hänsyn till barnets längd 

eller kön. Med ett spann på endast två till tre kilo är det inte lätt att hamna innanför gränserna 

till det normala, men det är som sagt svårt för läsaren att veta om det finns skäl att oroa sigför 

sitt barn. Att välja vilka råd man ska följa blir inte lätt när samma begrepp, myntade av de 

etablerade professionerna, används i de flesta artiklar och när läsaren inte får veta varifrån 

uppgifterna är hämtade. Då artikeln dessutom som här rubriceras ”Fakta” ökar dess 

sanningsanspråk och därmed det auktoritära tilltalet. En synonym till ordet fakta är 

”sanningar” och rubriken signalerar således att påståendena som levereras i den här texten är 

objektivt sanna . Därmed blir de svårare att kritisera. 

Vems är ansvaret och vem bär skulden?

Experter har inte enbart definierat problemet barnfetma. Det är också de som pekar ut dess 

källor och om barnfetmans orsaker handlar detta avsnitt. När jag analyserade min empiri 

märkte jag att det tycks finnas en outtalad regel som förbjuder att ansvar för, och skuld till, 

barns övervikt läggs på barnen själva. Som jag skrev tidigare i uppsatsen kan ett barn som ses 

som inkompetent inte klandras för sin egen övervikt. Härnäst kommer jag in på vilka som i 

stället kan hållas ansvariga och vilka, eller vad, som beskylls för att ha orsakat problemet.

Flera av de krafter som beskylls för att ligga bakom det eskalerande problemet är sådana 

som vi människor, åtminstone den enskilda människan, inte kan rå för. En stor del av 

problemets uppkomst kan till exempel i artiklarna härledas till att vi anses leva i en ”ny 

tillvaro”. Allt fler människor har stillasittande jobb, i hemmet finns smarta maskiner och 

fjärrkontroller till det mesta och vi kan lika gärna spela fotboll på en datorskärm som på en 

gräsplan. Med all den nya teknik som vi tillskansat oss, och blivit beroende av, behöver vi helt 

enkelt inte röra på oss och då är det inte lätt att hålla vikten på en sund nivå. I Dagens Nyheter 

skriver en journalist: 
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Medan vi under mänsklighetens hela historia fått ägna kraft och energi åt att få i oss 

kalorier, lever vi nu för första gången i en tid där vi måste ägna kraft och energi åt 

att bli av med kalorierna (Väg barnen släng halvfabrikaten 2006. Dagens Nyheter, 7 

mars)

Som bakomliggande orsak till fetma framhålls också barns och föräldrars allt mer stressfyllda 

tillvaro där barnens aktiviteter avlöser varandra, där föräldrarna agerar personliga chaufförer 

och där det bara blir tid att kasta i sig mikrovärmd mat eller en hamburgare i farten. Att 

föräldrarna tvingas arbeta sent blir också ett problem. Uppfattningen i många av de studerade 

artiklarna är alltså att det inte är vårt (eller våra barns) fel att samhället ser ut som det gör och 

därmed inte heller att vi är överviktiga. Framtidssynen är inte positiv och snart, om inte redan, 

är det för sent att rädda oss själva och våra barn. 

Här kan man skönja ett slags postmodern inställning. Det moderna samhället 

kännetecknades av en tro på att framtiden skulle vara långt bättre än nuet och av en stark tillit 

till teknikens positiva inverkan på tillvaron. Det postmoderna samhället kännetecknas i stället 

i mångt och mycket av just avsaknaden av denna tro på ett utopiskt framtida samhälle. Saker 

och ting förväntas snarare bli värre och värre med tiden (Lalander & Johansson 1999:133). 

Till skillnad från vad som kan sägas vara en typiskt modern inställning är synen på framtiden 

i materialet som sagt dyster. Den teknik som skulle rationalisera bort en stor del av världens 

bekymmer har, samtidigt som den gjort mycket gott, lett oss i en (vikt)fälla. Trots den nya 

teknikens tidsbesparande funktion verkar människor också arbeta mer än någonsin och den 

tilltro till teknikens fantastiska egenskaper som kännetecknade det moderna samhället har 

bytts mot besvikelse. Kulturen framstår här som det hotfulla. Vårt dekadenta leverne leder till 

att samhället faller sönder och nu slår naturen tillbaka, den straffar oss. När vi ägnar alltför 

mycket tid åt artificiella ting och äter skräpmat som kallas halv- eller helfabrikat är det inte 

konstigt att det går åt skogen, tycks inställningen vara. I citatet nedan illustreras en, för 

materialet, typisk syn på samtiden:

– Folk prioriterar helt enkelt bort matlagningen och ägnar sig i stället åt att skjutsa 

barnen hit och dit, säger Anna. När de sedan kommer hem är hela familjen dödstrött 

och man slänger in något snabbt i mikron.

     Man ska inte romantisera, det är svårt att få ihop en måltid när bägge föräldrarna 

heltidsarbetar, understryker Anna och Ami. Men de föreslår ändå: Lägg en timme på 

matlagningen och ta med barnen i köket. Det är ett naturligt sätt för hela familjen att 

umgås efter en lång dag i skolan och på jobbet (Ullenius 2006. Svenska Dagbladet,

18 februari). 
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En syn på det naturliga, gamla och genuina som det goda framträder, likt ovan, i de studerade 

artiklarna. Att fabrikstillverkad mat inte är naturlig säger sig självt. Inte heller tv, datorspel 

eller godis är naturligt. Back to basics verkar i stället vara det som gäller. Att barn i dag har 

många aktiviteter för sig hjälper inte, tycks man mena, då det är den naturliga, spontana, 

självklara motionen och leken som saknas. Vi borde helt enkelt leva och äta mer som man 

gjorde förr, då färre barn var överviktiga. Professor Claude Marcus, som uttalar sig i många 

av de studerade artiklarna, menar exempelvis att: ”Vi måste börja leva som för 25 år sen, ett 

lite tråkigare liv. Vi kan inte ha guldkant på vardagen – som söta drycker och mellanmål –

varje dag” (Bäsen & Hermanrud 2006. Expressen, 24 oktober). Mat får också gärna ta lång tid 

att laga och rustik husmanskost klingar positivt och äkta. Fastän det inte var alltför länge 

sedan varje tidsbesparande rationalisering välkomnades är ”snabb” mat alltså inte längre att 

föredra. I en värld där allting ständigt förändras är det kanske så att vissa saker behöver få ta 

sin tid, eftersom människans kropp inte är anpassad efter våra nya levnadsförhållanden. 

Empirin ger intryck av att andra länder, främst USA, har påverkat oss på ett negativt sätt i 

sitt bidrag till den ovan nämnda nya tillvaron. Från USA har så kallad skräpmat invaderat våra 

svenska matbord och Mc Donalds har, som en skribent uttrycker det, blivit ”vår tids symbol 

för ett ohälsosamt liv” (Larsson 2006. Svenska Dagbladet, 12 maj). USA framställs som 

hårdast drabbat av den fetmaepidemi som sveper över jorden och barnfetman ökar enligt 

utsagorna där lavinartat. Detta beror bland annat på alltför stora (snabbmats)portioner, 

ohämmat läskdrickande och den undermåliga skolmaten där friterad mat utgör ett ständigt 

inslag i barnens diet. Skrämmande statistik från USA återges också frekvent i materialet och 

flera av de studerade artiklarna, som handlar om barnfetma i allmänhet, baseras på resultat 

från amerikanska undersökningar. Dessa artiklar har i mångt och mycket karaktären av ren 

skrämselpropaganda. Med spektakulära påståenden, som att många barn i USA dricker två 

liter läsk om dagen (se t.ex. Tjockbilder chockar feta – Tv-showen skrämmer familjer att äta 

nyttigt 2006) och rubriker som ”Houston knäar under sin egen vikt” (Ohlsson 2006. Dagens 

Nyheter, 22 december) blir det samlade budskapet att USA står bortom all räddning och att 

det är Sveriges tur härnäst. 

Även här blir en form av postmodern inställning synlig. Från en rådande syn på USA som 

symbolen för allt som var ”bättre” under modernismen på 40- och 50-talen, är så den svenska 

relationen till det amerikanska Andra idag mer ambivalent eller negativ (O’Dell 1997:222). 

USA står ofta för allt som är modernt, något som i vissa tider och avseenden åtrås, men som 

här förkastas. I materialet kopplas landet till det som är plastigt och oäkta, samtidigt som det 

naturliga och genuina är det som är önskvärt. Etnologen Tom O’Dell skriver i boken Culture 
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Unbound (1997) att amerikansk populärkultur och masskonsumtion ofta anses ha påverkat 

vardagslivet i Sverige (och i resten av världen). USA har många gånger setts som 

masskonsumtionens och det dekadenta fördärvets hemvist, och som vi vet kan dekadens leda 

till fetma. Landet förknippas också ofta med allt som är stort. Där finns stora bilar, stora 

matportioner, stora människor. Såhär skriver en journalist från Dagens Nyheter om sitt 

restaurangbesök i Texas:

Fatet har omkrets som en sombrerohatt och är fyllt till brädden med smält ost. I 

mitten simmar en generös klick köttfärs. /…/ Besticken sjunker ned till skaften när 

jag angriper maten, och trots tappra försök får jag bara i mig en bråkdel av den 

välsmakande men ohyggligt mättande anrättningen. När kyparen ska bära ut 

tallriken säger jag ursäktande att det var gott, men väldigt rikligt.

     – Du vet väl vad vi säger här: ”allt är större i Texas”, svarar han leende (Ohlsson 

2006. Dagens Nyheter, 22 december). 

Artikelförfattaren beskriver med målande liknelser hur gigantisk portionen som han serverats 

är och understryker att hur mycket han, den svenske mannen, än anstränger sig kommer han 

inte i närheten av att äta upp all mat på tallriken. Skildringen av måltiden, från köttfärsen som 

”simmar” till kyparens leende när han förklarar att ”allt är större i Texas”, signalerar 

journalistens fasa inför USA:s matkultur. Kort efter denna beskrivning kommer skribenten så 

in på hur hårt landet i allmänhet, och Texas i synnerhet, har drabbats av barnfetmaepidemin.

O’Dell skriver om hur vi när vi tittar på amerikanska dokumentärer eller tv-serier ser 

många av de fenomen vi får bevittna där, till exempel gängkultur, fattigdom eller 

drogmissbruk, som amerikanska problem. Dessa fungerar därefter som allegoriska 

kommentarer till olika svenska situationer, vilka antingen bekräftar hur olikt Sverige är USA 

eller får oss att oroa oss för vart vårt svenska samhälle är på väg (1997:223). Barnfetma är ett 

sådant fenomen, som i materialet ses som amerikanskt i grunden. Genom beskrivningarna av 

hur USA har drabbats erhåller vi så någonting att jämföra den svenska situationen med. Detta 

kan sedan få oss att antingen pusta ut och tänka att ”så där är det i alla fall inte här”, eller att 

tänka något i stil med ”så där är det inte här än, men snart”. 

Den nya tillvaron och influenserna från USA tjänar dock inte som ensamma förklaringar

till den eskalerande barnfetman. I en del av de studerade artiklarna framhålls i stället 

biologiska orsaker till (barn)fetma. Somliga hävdar att fetma har genetiska orsaker, som 

exempelvis en ärvd låg ämnesomsättning. I en artikel tar man exempelvis upp att det 

överviktiga barnet som omtalas har en familj där alla är feta skriver vidare att:
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Det är som om hon har en överkänslighet för kalorier. Normalviktiga kan äta lite fel 

då och då utan att det märks. Det kan inte Anna. Efter ett enda kalas med tårta, 

bullar och godis gick hon upp ett helt kilo. Det känns inte rättvist, men idag har 

familjen i varje fall de redskap som krävs för att vända hennes kurva (Bodin 2006a. 

Dagens Nyheter, 6 mars).

Om man har haft oturen att födas med dåliga gener finns det alltså inte mycket att göra, blir 

intrycket. Den överviktiga själv kan därmed inte hållas ansvarig.

Fetma anses också av många vara ett klassrelaterat problem. Olika undersökningar visar 

att problemen är mer utbredda i områden där invånarna är låginkomsttagare. I Dagens 

Nyheter skriver en journalist till exempel att:

När forskarna undersökte utvecklingen i olika bostadsområden i Stockholm såg de 

att det var stor skillnad mellan rikare och fattigare områden. Andelen överviktiga 

pojkar i fattigare områden var nästan dubbelt så stor som i rikare områden. 

      – Det finns en tendens till att skillnaderna ökar mellan socioekonomiska grupper. 

Därför måste det förebyggande arbetet mot fetma fortsätta, särskilt i de resurssvaga 

områdena, säger Lauren Lissner (Hedlund 2006. Dagens Nyheter, 28 november).

Karin Zetterqvist Nelson har skrivit en artikel i boken Barnets bästa (2003:101-137) om 

debatten kring så kallade bokstavsdiagnoser. Hon tar bland annat upp begreppet folkhälsa, 

som nämns på många ställen i de studerade artiklarna om barnfetma, och förklarar hur detta 

begrepp kan göras klassrelaterat. Under olika tider i historien har den svenska statsmakten på 

olika sätt velat förändra befolkningens levnadsvanor och hälsa. Begreppet folkhälsa syftar, 

mer än begreppet hälsa, till något kollektivt. Det avser hälsan inom olika grupper eller inom 

samhället och har en positiv värdeladdning. Zetterqvist Nelson skriver om hur man i en 

undersökning som hon analyserat tar upp hälsans ojämlika fördelning, där psykiska problem 

är vanligare hos barn som växer upp i ekonomiskt och socialt utsatta miljöer. Genom detta, 

menar författaren, görs begreppet folkhälsa även till ett klassrelaterat begrepp. Detta innebär 

att hälsa kan definieras i relation till socioekonomisk situation och att individen inte själv ses 

som ansvarig för sjukdomen. 

Detta resonemang är applicerbart även på mitt material. Exempelvis står det i en artikel i 

Expressen att:
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Fetma är en folkhälsosjukdom som är totalt onödig, enligt Claude Marcus, professor 

och ansvarig för rikscentrum barnfetma vid Karolinska universitetssjukhuset i 

Huddinge.

     – Det har dessutom utvecklats till en onödig klassfråga. Det som har det sämre 

ställt har en högre andel mängd av fetma, säger han (Skarin 2006. Expressen, 9 

augusti).

Att definiera fetma som ett klassrelaterat problem kan, liksom att patologisera fenomenet, 

vara ett sätt att avmoralisera övervikt och fria den drabbade från ansvar. Samtidigt skapas 

genom detta en syn på feta som ”de Andra” i den mening att det är ett problem som andra, det 

vill säga outbildade låginkomsttagare, drabbas av. Här vill jag också påminna om att de som 

driver den överordnade diskursen om barnfetma, experterna, själva är högt utbildade och 

höginkomsttagare. De pekar här ut sig själva som innehavare av den ”rätta” kunskapen, vilken 

de lågutbildade Andra saknar. I en ledare i Expressen står att: 

De överviktiga barnen får fet mat och sötsaker för att föräldrarna antingen inte 

förstår missgreppet eller inte har tid att göra någonting åt det. En brittisk 

undersökning visar att föräldrar till feta barn själva gärna äter fet snabbmat och inte 

riktigt förstår sådant som näringsriktiga och kalorisnåla livsmedel. Till den delen är 

överviktiga barn något av en klassfråga (Barnens nödrop 2006. Expressen, 8 mars).

Uppfattningen om att barnfetman har socioekonomiska orsaker leder dock, trots att problemet 

kan härledas till att människor inte utbildat sig tillräckligt, till att ansvaret inte läggs på den 

enskilde individen, utan på faktorer som kräver politiska åtgärder.

I och med att ansvaret inte läggs på den enskilde är staten alltså en av flera som förväntas 

ta sitt ansvar i den här frågan. Dess myndigheter väntas bidra med expertkunskap och hjälp 

för att kunna bekämpa detta hot mot folkhälsan. Jag skrev i avsnittet som rubriceras 

”Experten” om hur den yttersta kunskapen och boten tros ligga hos en, ofta statlig, expertis. I 

en ledare står exempelvis att: 

Det är statens och kommunernas sak att genom undervisning, skolgympa, skolkök, 

ungdomsgårdar, lekplatser, idrottsanläggningar och så vidare ge barnen alternativ till 

degandet och svullandet (Barnens nödrop 2006. Expressen, 8 mars).

Även med bland annat höjda skatter på onyttig mat och anordnade utbildningar i näringslära 

förväntas statens specialister ta över där föräldrarnas kompetens inte räcker till. Föräldrarna 
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anses dock ha det yttersta ansvaret för att deras barn inte ska bli överviktiga. I Dagens 

Nyheter skriver en journalist exempelvis: ”Men varken skolan eller sjukvården kan göra allt. 

Huvudansvaret vilar på föräldrarna. Och det är här vuxenvärlden måste inse vad det är som 

hänt” (Väg barnen släng halvfabrikaten 2006. Dagens Nyheter, 7 mars). 

I barndomen grundläggs, enligt flera artiklar i empirin, barns kost- och motionsvanor och 

barnen är därför helt beroende av att föräldrarna tar sitt ansvar. Dessa anklagas emellertid i 

materialet för att ha bristande (eller fel) kunskaper om kost och motion, ge barnen mat i stället 

för tröst och på så sätt lägga grunden till en senare vana att tröstäta, vara för släpphänta i fråga 

om att sätta gränser för exempelvis skärmtid, ha för stor tidsbrist vilket leder till att barnen 

oftare får snabbmat och äter dålig frukost, skjutsa barnen överallt i stället för att låta dem 

promenera, inte ta tillräckligt med ansvar och så vidare, och så vidare.

Argumentationen i debatten om barnfetma liknar i flera avseenden den i debatten om så 

kallade curlingföräldrar (som handlar om att föräldrar ”sopar” undan alla hinder som kommer 

i barnens väg). Ett vanligt inslag är att man påtalar föräldrarnas oförmåga att sätta gränser och 

deras benägenhet att tillåta barnen nästan vad som helst. På grund av detta får vi barn som är 

lata och ständigt konsumerande av både (snabb)mat och tv/datorspel, menar man. Denna 

överkonsumtion leder, enligt de som ogillar fenomenet curlingföräldrar, till att barnen blir feta 

och passiva (Johansson 2007:161). En artikelrubrik lyder till exempel: ”Fri amning Curlar 

barn till övervikt” (Erlandson Albertsson 2006. Expressen, 4 maj).  Här låter jag en journalist, 

citerad ur en ledare i Dagens Nyheter, summera vad som i flera av de studerade artiklarna 

krävs av föräldrarna:

Så alla mammor och pappor: det är bara att ställa bilen och börja gå eller cykla med 

barnen till dagis och skola, slänga ut alla halvfabrikat och börja laga riktig mat gärna 

tillsammans med ungarna. Längre tid, javisst. Men det är allas våra barn värda (Väg 

barnen släng halvfabrikaten 2006. Dagens Nyheter, 7 mars).

Sammanfattning

I detta kapitel har jag diskuterat experternas roll i diskursen om barnfetma. Dessa rådgivare av 

olika slag har definierat barns övervikt som ett problem och förväntas också tillhandahålla en 

lösning. I egenskap av vetenskapliga forskare kan experterna uttala sig med auktoritet och 

sanningsanspråk och med mallar, tabeller och mått har de angett gränser för vad som är 

normalt respektive avvikande. De experter som kommer till tals är också de som utser vilka 
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som kan hållas ansvariga för problemet med barnfetma. Denna fråga handlade det andra och 

sista avsnittet i detta kapitel om.

Olika orsaker anges i materialet till den ökande barnfetman. I mångt och mycket förklaras 

fenomenet med att vi lever i en ny tillvaro där teknik gjort att vi inte längre behöver röra på 

oss samtidigt som bland annat det amerikanska inflytandet över vår kultur gjort att vi sköljer 

ner våra allt större portioner skräpmat med stora kvantiteter läsk. Här blev ett slags 

postmodern inställning synlig där det moderna ses som negativt och det naturliga, gamla och 

genuina som positivt.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Debatten kring barnfetma visar inga tecken på att vilja avta, ännu. Som värst stormade det 

kanske dock för ett par år sedan, innan Klimathotet kom till stan. Ett hot mot framtiden har 

inte ersatts, men för tillfället alltså överskuggats, av ett annat. I en tid då larmrapporter är 

vardagsmat och varje steg vi tar kan vara ett kliv närmare apokalypsen är det svårt att hålla 

modet uppe. Den syn på framtiden, närmast dystopisk, som framkommer i de studerade

artiklarna är därför föga förvånande. Men när det mesta i livet anses farligt, vad är det som 

gör att vissa fenomen sticker ut? 

Det är farligt att åka bil, troligtvis farligare än att vara överviktig, men bara ett fåtal 

områden genererar en sådan panik som barnfetma gör. Jag är övertygad om att medierna har 

en oerhört stor roll i att med hjälp av experter peka ut ett problem som större, värre, än andra 

problem. Genom att gång på gång på ett negativt sätt beskriva ett fenomen som barnfetma 

bidrar de till att skapa både moralisk panik och de kategorier av människor som sedan 

kommer att underordnas andra. Med sina upprepade framställningar framkallar medierna, 

ibland missvisande och ofta överdrivna, stereotypa bilder. Jag är säker på att jag inte är ensam 

om att ibland undra var alla dessa överviktiga barn, som man menar att landet svämmar över 

av, finns. Inte bor de på min gata i alla fall. Här är det dock på sin plats att påpeka att 

diskursen om barnfetma inte är någon ”mediernas konspiration”, utan någonting vi alla är en 

del av.

Men varför har då just barnfetma utsetts till ett så stort hot mot framtidens samhälle? Min 

tro är att det beror på hur fetma är kopplat till omoral, dekadens och brist på självkontroll. Att 

debatten blivit så stor kan omöjligt enbart bero på att övervikt kan utgöra en fysisk fara eller 

ett socialt handikapp. Det finns någonting provocerande i människor som inte kan kontrollera 

sig själva, som inte förmår leva upp till idealen trots att varje möjlighet finns, eller som helt 

enkelt tycks strunta i de normer som råder. De är intressanta att skriva om, inte bara för att de 

avviker kroppsligt, utan för att de trotsar något som de flesta underkastar sig. När det 

dessutom är barn som är i fokus får debatten en ytterligare moralisk dimension. Barnen själva 

ses inte som självständiga individer, kompetenta att göra egna, rationella val. Därmed 

betraktas de som offer och det intressanta blir att bestämma för vad eller för vem. De senaste 

årens ökade tal om hotet mot vårt klimat har förmodligen också har gjort sitt till. I en tid då 

jorden tycks vara på väg att gå under på grund av vår livsstil ses överkonsumtion inte med 

blida ögon. Vi äter upp jorden!
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Jag har diskuterat hur ett slags postmodern inställning blir synlig i de studerade 

artiklarna. Till skillnad från en mer typiskt modern inställning, som bland annat 

kännetecknades av en stark tro på teknikens under, framstår framtiden inte längre som samma 

rika löftesland. Här framträder en besvikelse på de tekniska nymodigheter som lovade runt, 

men höll tunt. Visserligen har diverse rationaliseringar med framgång genomförts och på 

många sätt har saker och ting också blivit till det bättre. Men tekniken har samtidigt lett oss, 

både barn och vuxna, i en fälla. När vi inte längre behöver röra oss finns det ingenting som 

hindrar siffrorna på vågen från att skjuta i höjden. Trots alla tidsbesparande uppfinningar 

tycks människor i dag också arbeta mer än någonsin, något som har lett till att vi inte har tid 

för våra barn på samma sätt som förr och därmed inte heller hinner ta hand om dem på det vis 

vi borde. Aktiviteterna avlöser varandra men någonstans verkar det gamla, hederliga 

familjelivet ha glömts bort. Det tycks finnas en längtan efter en naturlig samvaro, utan inslag 

av mediekonsumtion men med matlagning och lugna måltider som huvudattraktion. 

Med viljan att röra sig bort från moderniteten kommer också en syn på USA, 

modernitetens hemvist, som det Andra. När allt som sägs innehålla naturens egna mineraler 

går som smör i solsken, och när varje vara med prefixet eko sätts på piedestal, får Amerika stå 

för allt med prefixet skräp. Skräpmat, skräpkultur, ja det mesta som är artificiellt, stort och 

dekadent kan i materialet härledas till USA. Därmed kan en del av skulden till världens 

eskalerande problem med övervikt hos barn med fördel skyllas på USA. Berättelser om hur 

Amerika drabbats av barnfetman får också tjäna som allegoriska kommentarer till situationen 

i Sverige. 

I debatten kring barnfetma kommer främst experter i olika former till tals. Med den 

medicinska vetenskapen som överordnad diskurs i ryggen har de definierat problemet, pekat 

ut de skyldiga och tillhandahållit lösningarna. Det är en ensidig röst som ljuder i denna 

diskurs. Experterna är de som talar både om och för de drabbade och likt en stor traktor kan 

de, bland annat genom att hänvisa till ”barnets bästa”, plöja ner varje försök till diskursivt 

motstånd. I ett fåtal artiklar kommer förvisso de överviktiga barnen själva till tals, men då 

endast för att bekräfta den blid som redan har getts.

Att övervikt står i relation till normalvikt gör att den som definierats som överviktig i 

samma ögonblick har pekats ut som onormal. Enligt den bedömningsgrund som experter har 

ställt till förfogande håller det överviktiga barnet helt enkelt inte måttet, det följer inte normen 

för hur en barnkropp helst ska se ut. Med detta följer så en underordning, då normalitet i den 

här debatten inte utgörs av det vanliga, utan av det önskvärda. Viljan att patologisera fetma 

eller att klassa det som ett socioekonomiskt problem kan också få följden att ett underordnat 
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Andra skapas. Även om dessa åtgärder kan ses som försök att avmoralisera övervikt och att 

frånta den drabbade ansvar leder de till att den överviktiga med en gång definieras som sjuk 

eller lågutbildad. 

I inledningen till denna uppsats skrev jag att jag inte hade för avsikt att uttala mig om de 

sociala konsekvenser som diskursen om barnfetma får, då fokus för min uppsats var en analys 

av själva utsagorna och inte av hur utsagorna mottas. Så här i slutet vill jag ändå påpeka att 

synen på övervikt, och den underordning som följer med att vara definierad som onormal, 

självklart får konsekvenser. Barn, så unga som två år, bantas. Fyraåringar får träffa dietister. 

Vi görs allt tidigare medvetna om våra kroppar, och däri ligger makt. I händerna på experter 

blir vi enkla att forma till den typ av människor som är önskvärda för stunden. 
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