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Abstract 
The aim of this undergraduate thesis was to examine the media’s portrayal of overweight and 
obese children and their surroundings, using the first and third dimensions of Fairclough’s 
three dimensional model for critical discourse analysis. The study addressed the following 
questions: How does the press, in this study represented by two newspapers, portray 
overweight and obese children? What discourses regarding overweight and obesity among 
children are the most prominent in these two newspapers? What risks and negative influences 
in the child’s surroundings are identified, and how are they described? What social 
representations can the images of overweight and obese children originate from? The 
analyzed material consisted of 62 articles from Dagens Nyheter and Aftonbladet, which were 
analyzed using the earlier mentioned method for discourse analysis, as well as the theory of 
social representations. The results showed that “the fat child” and its environment were 
portrayed exclusively in negative terms, and a discourse linking obesity and ill-health 
dominated a large part of the material. A number of risks, for example food risks and lifestyle 
risks said to play a part in the child’s ill-health were identified. Three social representations 
were identified throughout the material and said to contribute to, as well as result from, the 
images of “the fat child”. 
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1. Inledning 
Övervikt och fetma påstås öka bland barn i Sverige och i övriga västvärlden. Enligt 
Socialstyrelsen är 20 – 25 % av barn i 10-årsåldern idag överviktiga, medan 3 – 5 % lider av 
fetma. Prognosen för barn med övervikt och fetma att utvecklas till normalviktiga vuxna är 
enligt Socialstyrelsen dålig om de inte får behandling; 80 % av 6 – 7-åringar förblir 
överviktiga eller feta i de sena tonåren (Socialstyrelsen, 2006). Ett brett spektra av 
beteendemässiga, sociala och miljömässiga faktorer har föreslagits som möjliga orsaker till 
denna påstådda ökning av övervikt och fetma bland barn. Det kan till exempel röra sig om 
ökad konsumtion av snabbmat, föräldrars bristande ansvar för barnens livsstil, ökat 
användande av tv och dator eller minskad fysisk aktivitet (Hardus, van Vuuren, Crawford & 
Worsley, 2003). Inom forskarsamhället förekommer dock motstridiga uppfattningar om 
huruvida denna ökning av övervikt och fetma verkligen är reell, samt vilka, om några, 
hälsorisker som kan kopplas till att vara överviktig eller fet som barn (Evans, Rich & Davies, 
2004; Gard & Wright, 2001). Gard och Wright (2001) hävdar till exempel att de dominerande 
fetmadiskurserna kväver andra sätt att tänka och handla kring frågor om ohälsa och motion. 
Sambandet mellan fetma och ohälsa bör enligt författarna inte accepteras okritiskt, eftersom 
riskuppfattningar alltid är sociala konstruktioner som kan göra mer skada än nytta (Gard & 
Wright, 2001). Body Mass Index (BMI), som används vid bedömningen av vikt, kan sägas 
vara konstruktioner skapade av läkare och forskare. Trots detta antas BMI-måttet kunna säga 
något om en individs hälsa eller ohälsa; individer med ett BMI som faller inom gränserna för 
övervikt eller fetma framställs frekvent som ohälsosamma (Evans, Rich & Davies, 2004). 
 Medias hälsorelaterade budskap bidrar till att forma befolkningens, och således även 
barnens, hälsomässiga uppfattningar och åsikter. Dagspressens rapportering om övervikt och 
fetma kan således sägas fungera som en kompass som anger riktningen för hur vi ska 
orientera oss i tillvaron (Sandberg, 2004). Ett barn blir medlem av ett samhälle genom en 
socialiseringsprocess som innebär att barnet tillägnar sig de värderingar och inställningar som 
dominerar i detta samhälle. Olika socialiseringsinstanser, varav de viktigaste är familj, 
medier, konsumtion, vänner, skola och fritidsverksamheter, ansvarar för ett barns 
socialisering (Madsen, 2001). Media ger människor sammanhang genom att bidra till 
skapandet av mening och förståelse i tillvaron. Media förmedlar även något om var gränserna 
för det socialt accepterade går, samt vad som i ett samhälle betraktas som normalt och 
önskvärt. Verkligheten kan ses som en konstruktion, till stor del formad av språket, och 
genom att studera texten ges en inblick i sakernas tillstånd i ett bredare sammanhang 
(Bergström & Boréus, 2000). 
 Det är i socialpedagogiskt arbete av vikt att vara medveten om hur skilda synsätt på 
världen, samhället och individen påverkar handlandet och särskilt viktig är frågan om hur 
individen konstruerar sin självbild (Eriksson & Markström, 2000). Oavsett om den påstådda 
ökningen av övervikt och fetma bland barn är en hälsorisk eller inte så går det att föreställa sig 
att de begrepp media använder vid beskrivningen av fenomenet påverkar såväl självbilden hos 
de barn som bedöms som överviktiga eller feta, som allmänhetens inställning. Socionomer 
bör därför kunna känna igen samt genomskåda de tekniker media, varav dagspressen utgör en 
del, använder för att påverka och skapa opinion, samt förstå hur dessa kan influera individers 
bild av verkligheten, och i förlängningen av sig själva. I dessa tankar om 
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verklighetskonstruktioner, socialisering, värderingar och medias språks betydelse vill vi 
förankra uppsatsens anknytning till socialpedagogiskt arbete. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka två dagstidningars 
framställning av ”det feta barnet” och dess omgivning. 
 

• Vilka bilder av överviktiga och feta barn förmedlas i de studerade dagstidningarna? 
 

• Vilka diskurser dominerar de studerade dagstidningarnas rapportering om övervikt och 
fetma bland barn? 

 
• Vilka risk- och påverkansfaktorer i barnets omgivning framträder, och hur beskrivs 

dessa? 
 

• Vilka sociala representationer kan bilderna av överviktiga och feta barn förankras i? 

1.2 Förförståelse 
Ingen av uppsatsförfattarna har personlig erfarenhet av att vara överviktig eller fet, och ingen 
av författarna har heller erfarenhet av övervikt och fetma hos anhöriga eller andra närstående. 
Författarnas förförståelse begränsar sig således till information och intryck från olika medier, 
främst i form av tv och dagspress. Författarna har dock genom denna information fått 
intrycket av att övervikt och fetma bland barn ökar, och att dessa tillstånd utgör en fara för 
barnens hälsa och utveckling. 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Övervikt och fetma 
Denna uppsats fokuserar på hur övervikt och fetma bland barn konstrueras i dagspressen. Vi 
väljer dock ändå att här förklara den medicinska bakgrunden till begreppen övervikt och 
fetma eftersom de används frekvent genom uppsatsen. Övervikt och fetma mäts med hjälp av 
Body Mass Index (BMI) som beräknar förhållandet mellan en persons längd och vikt; vikten i 
kilo divideras med längden i meter i kvadrat. Fetma är med medicinska termer en mer 
allvarlig diagnos än övervikt. Vi har i denna uppsats dock valt att inte skilja på begreppen, 
eftersom vi inte med säkerhet kan veta att artiklarna använt begreppen på ett korrekt sätt. 
Gränserna för övervikt och fetma hos barn varierar med åldern, exempelvis räknas en 5-åring 
med ett BMI på 20 som fet medan en 10-åring med samma BMI endast räknas som överviktig 
(Vårdguiden, 2006). Från spädbarnsstadiet och upp till tvåårsåldern rekommenderar läkare att 
man inte talar om övervikt, utan istället benämner det knubbighet. Det anses inte farligt att 
vara ett knubbigt spädbarn (Growingpeople, 2006). 

1.3.2 Barn 
Med barn avses i denna uppsats personer mellan 0-18 år i enlighet med den definition som 
står att finna i FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2002). Vi har valt att inkludera 
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artiklar som behandlar vikt hos spädbarn trots att dessa inte omfattas av BMI-gränserna för 
övervikt och fetma, eftersom vissa delar av det undersökta materialet berör oro över 
viktutvecklingen hos spädbarn. 

1.3.3 ”Det feta barnet” 
Med benämningen ”det feta barnet” avses i denna uppsats de sammantagna bilderna av 
överviktiga och feta barn som de skildras i det undersökta materialet. Vi har valt att inte göra 
någon åtskillnad på barn som är överviktiga respektive feta i benämningen ”det feta barnet”, 
eftersom det i båda fallen rör sig om barn som enligt de studerade artiklarna väger mer än som 
anses hälsosamt. 

1.3.4 Diskurs 
Diskurs kan förklaras som: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)” (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). I ordet diskurs inryms ett antagande om 
att språket är strukturerat i mönster som individers uttalanden följer när de agerar i olika 
sociala sammanhang (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). 

 7



2. Tidigare forskning 
I detta kapitel behandlas forskning relaterad till framställningen av överviktiga och feta i 
media. Vissa delar av den tidigare forskningen berör övervikt och fetma hos såväl vuxna som 
barn. Fokus ligger på diskursanalytiska studier av konstruktioner av övervikt och fetma, och 
de bilder som förmedlas. Inledningsvis behandlas det påstådda sambandet mellan fetma och 
ohälsa, därefter det moderna samhällets konstruktion av risker och avslutningsvis medias 
konstruktion av den önskvärda kroppen. 

2.1 Sambandet mellan fetma och ohälsa 
Gard och Wright (2001) ifrågasätter starkt det påstådda sambandet mellan fetma och ohälsa, 
och menar att lingvistiska tekniker används i media för att omvandla omstridd kunskap till 
fakta. Till exempel sammanlänkas fysisk inaktivitet med fetma och sjukdom i ett kausalt 
samband som enligt artikelförfattarna inte stöds av forskningen på området. De dominerande 
diskurserna på området kväver andra sätt att tänka och handla kring frågor om övervikt, 
fetma, ohälsa och motion. Gard och Wright (2001) fokuserar således på den osäkerhet de 
menar existerar kring kunskaper om sambanden mellan kropp, kroppsvikt, motion och ohälsa. 
Dessa samband används för att identifiera riskfaktorer som påverkar befolkningen, samt vilka 
i befolkningen som är mest utsatta för dessa risker. Artikelförfattarna hävdar att 
riskuppfattningar dock är socialt konstruerade och intimt sammankopplade med expertisens 
åsikter, sociala värderingar samt politiska och ekonomiska initiativ (Gard & Wright, 2001). 
 Gard och Wright (2001) hävdar vidare att de dominerande diskurserna tillåter oss att 
konstruera bilden av överviktiga och feta människor som dåliga, lata och moraliskt korrupta. 
Enligt författarna är det dock uppenbart att frågor om ras, kön och klass är centrala för 
fenomenet övervikt och fetma så som det ser ut idag. De dominerande diskurserna bidrar 
enligt Gard och Wright (2001) till skapandet av en bild som förmedlar att det är en 
självklarhet att människor skall ha kontroll över sin kropp. De dominerande diskurserna är 
dock enligt författarna kontraproduktiva, eftersom de leder till att människors kroppsrelationer 
baseras på rädsla, skam och ångest. Detta stimulerar även till konstant självövervakning, 
vilket i förlängningen kan bidra till sjukdomar såsom anorexi och bulimi (Gard & Wright, 
2001). 
 Evans, Rich och Davies (2004) kritiserar att media frekvent framställer övervikt och fetma 
som problem, och betonar vidare språkets roll i konstruktionen av detta påstådda problem. 
Artikelförfattarna hävdar att hälsofrågor kring ”fetmaepidemin” dominerar den diskursiva 
terrängen och blir en del av det kulturella sammanhang som styr individers dagliga liv. 
Medias språk är laddat med känslor och värderingar, och bidrar på så sätt till att skapa oro. 
Vidare har medietexterna i många fall enligt författarna inget värdefullt att tillföra debatten, 
utan skapar snarare en slags moralpanik. Övervikt blir enligt författarna till en sjukdom, eller 
ett tillstånd, som de drabbade själva och allmänheten får kunskap om främst genom 
expertisens onyanserade uttalanden i media. Evans, Rich och Davies (2004) påtalar vidare att 
de i media ser oroväckande diskursiva trender med moraliska och medicinska undertoner. 
Åsikter presenterade som fakta av exempelvis medicinsk expertis påverkar människor till att 

 8



acceptera dem som sanningar och blir en del av en expertdiskurs som bedömer människor 
efter deras vikt, kost och motion (Evans, Rich & Davies, 2004). 
 En i media ständigt återkommande diskurs är enligt Evans, Rich och Davies (2004) den 
som lägger ansvaret för övervikt och fetma på de enskilda individerna; han eller hon måste 
börja ta ansvar för sin kropp, lära sig kontrollera sig själv och leva hälsosamt. Denna diskurs 
bortser dock från fetmans klassaspekt, vilken författarna menar är central för förståelsen av 
övervikt och fetma som fenomen. I medias framställning förtigs att alla individer inte har 
möjlighet att motionera och äta hälsosamt. Evans, Rich och Davies (2004), som således 
förespråkar en kritisk inställning till detta synsätt, menar att denna dominerande diskurs kan 
påverka befolkningens, och i synnerhet barnens, välbefinnande negativt om den accepteras 
okritiskt. Författarna fruktar även att barnens identitetsutveckling hämmas eller skadas i det 
nutida samhället, där människor via media fostras in i risktänkande och rädsla. De är således 
inte förvånade över att det parallellt med fetmadiskurserna existerar en annan form av 
ätstörningsdiskurs som innefattar anorexi och bulimi (Evans, Rich & Davies, 2004). 
 Evans, Rich och Davies (2004) anser, liksom Gard och Wright (2001), att klassfrågor är 
centrala för att förstå dagens konstruktion av övervikt och fetma. Det går även att finna 
beröringspunkter mellan Evans, Rich och Davies (2004) och Gard och Wrights (2001) 
resonemang om, och kritik mot, att sambandet mellan fetma och ohälsa accepteras alltför 
okritiskt. 

2.2 Risksamhället 
Bildtgård (2002) diskuterar risksamhällets betydelse för synen på kost och hälsa. Med 
begreppet risksamhälle avses de samhällsomvandlingar som leder till utvecklandet av 
strukturer för att underlätta för människan, det vill säga moderniseringen av samhället. Det är 
dessa strukturer som enligt Bildtgård (2002) ger upphov till en rad nya risker, till exempel ett 
överflöd av föda. Författaren menar vidare att risksamhället kan ses som centralt för den 
samtida regleringen av ätandet. Bildtgård (2002) betonar att den moderna fixeringen vid 
matrisker måste förstås som en diskursiv effekt, till stora delar genererad av den medicinska 
diskursen kring mat och ätande. Övervikt och fetma har problematiserats inom medicinen och 
det medicinska risktänkandet används för att rättfärdiga reglering av, och ingrepp i, 
handlingar som tidigare sågs som privata. Ätandet ses nu enligt Bildtgård (2002) som en 
identitetshandling med känslomässiga konsekvenser, ofta i form av lust, ångest eller 
skuldkänslor. En individs självbild påverkas i viss utsträckning av vilken typ av föda han eller 
hon konsumerar (Bildtgård, 2002). 
 Enligt Lawrence (2004) är medias beskrivning av hälsorisker och ansvar till stor del 
grundläggande för hur befolkningen ser på problemet i fråga. Lawrence (2004) studerade hur 
den populärvetenskapliga diskursen framställer övervikt och fetma. Resultaten visade att 
övervikt främst beskrevs som ett problem på individnivå; en överviktig eller fet person äter 
enligt detta synsätt helt enkelt fler kalorier än han eller hon gör av med. Lawrence (2004) fann 
vidare att den allmänna diskursen i det undersökta materialet främst fokuserat på den sociala 
miljön och personliga karaktäristika för att förklara överviktens och fetmans utbredning. I den 
amerikanska kulturen hålls enligt artikelförfattaren ofta den enskilda individen ansvarig för 
sina hälsorelaterade problem, och föräldrar ses som ansvariga för barnens hälsa eller ohälsa. 
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Övervikt och fetma ses enligt författaren i allt högre utsträckning som ett epidemiologiskt 
problem. Åsikterna om vad som bör göras åt överviktens och fetmans utbredning hänger dock 
samman med på vilken nivå den påstådda epidemiologiska utbredningens orsak förläggs 
(Lawrence, 2004).  
 Lawrence (2004) påtalar vidare att trots att det förekommer diskussioner om att 
ohälsosamma och otrygga omgivningar bidrar till fetmans utbredning, minskar stödet för 
tanken att fetma är något som drabbar oskyldiga. Att frikänna individer från ansvaret för sin 
vikt trotsar enligt författaren den amerikanska kulturens normer, trots den ökande 
epidemiologiska och strukturella synen på problemet (Lawrence, 2004). Såväl Bildtgård 
(2002) som Lawrence (2004) talar således om vilka som har makten att definiera något som 
en hälsorisk, vilka definitioner som når ut till befolkningen och vilka konsekvenser de får. 
 Enligt Lupton (2004) beskriver media framtidsutsikterna för barn som är överviktiga, och 
som fortsätter vara det upp i vuxen ålder, som mörka. Lupton (2004) fann i sin undersökning 
av australiensiska dagstidningars rapportering om riskerna med övervikt och fetma att det 
ökande antalet överviktiga barn utgjorde källa till stor oro. De studerade artiklarna använde 
ofta uttrycksfullt och alarmerande språk för att betona att övervikt och fetma bland barn var 
att betrakta som ett stort hälsoproblem. Ord och fraser som ”attack”, ”skada”, ”dyster 
hälsoutveckling”, ”tidsinställd bomb” och ”främsta dödsorsaken” var vanligt förekommande i 
det undersökta materialet. Frekventa referenser till ”epidemin av barnfetma” gjordes, och 
alarmerande statistik användes för att understyrka hotet mot barns hälsa. Tidningsartiklarna 
förlade orsakerna till den påstådda ökningen av övervikt och fetma främst på individnivå; 
livsstilsfaktorer framhölls och föräldrar pekades ut som ansvariga för bristande kontroll över 
sina barns tillvaro (Lupton, 2004). 
 Majoriteten av de av Lupton (2004) studerade artiklarna framställde övervikt och fetma 
som orsakade av överdrivet ätande och obalanserad diet. Dessa diskurser uttrycks i ett bredare 
kulturellt sammanhang, i vilket olika länders medborgare konstant uppmanas av läkare och 
folkhälsoauktoriteter att ta ansvar för sin hälsa. Det förekom i artiklarna även fokus på mer 
strukturella skäl så som försäljning av, och reklam för, ohälsosam mat. Skolan gavs också en 
framträdande roll. Barnen själva framhölls dock inte i de av Lupton (2004) studerade 
artiklarna som personligt ansvariga för sina livsstilsval, utan föräldrarna pekades ut som 
ansvariga för sina barns vikt och hälsa. Den överviktiga kroppen framställdes både i ord och i 
bilder som motbjudande och avvikande. Artiklar som handlade om barnfetma illustrerades 
ofta med fotografier på mat som anses ohälsosam och överviktsskapande. I många fall 
användes också fotografier av överviktiga barn, som ibland även visade hur barnen åt 
skräpmat eller drack läsk (Lupton, 2004). 
 Såväl Lupton (2004) som Lawrence (2004) fann i sina undersökningar således att 
massmedia i de flesta fall förlägger orsakerna till övervikt och fetma på individnivå. Det går 
även att finna beröringspunkter mellan Luptons (2004) resonemang om att dagspressen 
framställer överviktiga och feta som själva ansvariga för sin situation, och Lawrence (2004) 
slutsatser om att det tycks omöjligt att inte lägga ansvaret för övervikten på den enskilde 
individen. 
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2.3 Kroppen i media 
Enligt Conrad (1997) når professionellas åsikter allmänheten genom media, och 
mediadiskurserna är del av den process genom vilken individen skapar mening. Conrad 
(1997) hävdar vidare att sociala problem inte är konstanta utan varierar över tid, försvinner 
och återuppstår. Artikelförfattarens intresse ligger mer i hur problemen ramas in och skapas, 
samt vilka konsekvenser det får, än vad som klassas som socialt problem. Conrad (1997) ser 
ett aktivt samband mellan de professionellas åsikter och allmänhetens uppfattning om vad 
som är ett socialt problem. Media bestämmer, ramar in och väljer ut vad som blir en nyhet och 
hur det rapporterade framställs. Under de senaste decennierna har medias rapportering om 
vetenskap, hälsa och medicin enligt författaren ökat och blivit ett mer vardagligt inslag. För 
ett stort antal människor är detta nu den främsta källan till hälsorelaterad kunskap. Hur 
fenomen som exempelvis övervikt och fetma framställs i media blir således av stor vikt för 
den allmänna opinionens riktning (Conrad, 1997). 
 Enligt Winfield-Ballentine och Paff-Ogle (2005) spelar media en viktig roll i skapandet av 
kulturella förväntningar på kroppen. Winfield-Ballentine och Paff-Ogle (2005) undersökte 
genom att studera tonårsmagasinet Seventeen hur media bidrar till allmänhetens 
verklighetsuppfattning. Media har enligt artikelförfattarna bidragit till skapandet av ett 
samband mellan kroppens yttre attribut och människans personliga karaktär, och i 
förlängningen också förmågan eller oförmågan att disciplinera den egna kroppen. Kroppen 
har blivit ett individuellt projekt, ständigt öppet för konstruktion och rekonstruktion, vars 
innebörd formas av omgivande kulturella texter och diskurser. Människor internaliserar 
attityder de uppfattar som önskvärda, och media utgör en viktig källa till information om 
sociala normer och kulturella förväntningar på kropp och beteende. Runda kroppar beskrivs 
frekvent i media som ohälsosamma och icke önskvärda, och på detta sätt görs en uppdelning 
mellan bra och dåliga kroppar (Winfield-Ballentine & Paff-Ogle, 2005). 
 Enligt Winfield-Ballentine och Paff-Ogle (2005) är kulturen dock aldrig enhetlig, utan 
konstruerad av både dominanta och marginaliserade diskurser. Den dominerande kulturella 
diskursen om kroppen möts alltid av motstånd och utmanas av alternativa diskurser och 
motkulturer. Artikelförfattarna menar att det undersökta tonårsmagasinet speglar den samtida 
kulturens ambivalens kring kroppen och dess egenskaper. Vidare hävdar de att mycket talar 
för att kroppens storlek och form delvis är genetiskt bestämd, och att försök att kämpa emot 
dessa genetiska förutsättningar därför lätt misslyckas och leder till negativ självbild och 
destruktiva matvanor. Unga kan behöva hjälp med att dekonstruera medias budskap och finna 
mod att ifrågasätta meddelanden de finner nedslående (Winfield-Ballentine & Paff-Ogle, 
2005). 
 Kulturen spelar även enligt Ferris (2003) en viktig roll i konstruerandet av kroppsideal. 
Ferris (2003) har analyserat artiklar som behandlar en anorektisk skådespelerska och en 
överviktig sångerska. För att spåra diskursiva likheter letade Ferris (2003) efter liknande 
teman i beskrivningarna av de två kvinnornas kroppar. Anorexi framställdes i de analyserade 
artiklarna som en yttre attack mot skådespelerskans person, snarare än någonting hon var 
medvetet engagerad i. Metaforer om strid och kamp ramade in hela diskussionen om hennes 
sjukdomstid och anorexin beskrevs som en plats där hon hållits fången. Den överviktiga 
sångerskan framställdes dock som personligt ansvarig för sin situation. Hennes problem 
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kopplades till en inneboende oförmåga att stå emot samhällets tryck, och hennes kamp 
presenterades som något hon egentligen inte förtjänade att vinna eftersom hon genom en 
magsäcksförminskande gastric bypass-operation fuskat sig till smalheten. Dessa kvinnor, som 
båda offentliggjort sina kroppsrelaterade problem, framställdes således enligt Ferris (2003) i 
de studerade artiklarna på helt olika sätt. Den ena porträtterades som stark som lyckats kämpa 
emot en sjukdom, medan den andra framställdes som svag, ohälsosam och beroende av mat. 
Analysen av populärpressens artiklar om dessa två specifika kroppar påvisade enligt Ferris 
(2003) vissa retoriska strategier som används vid konstruktioner av den lämpliga kulturella 
kroppen. I motsatsförhållande till den smala idealkroppen framställdes den överviktiga som 
ett avskräckande exempel, en manifestation av vad som händer om man inte tar hand om sig 
och tappar kontrollen över sin kropp (Ferris, 2003). 
 Enligt Rothblum (1999) skapar och förmedlar media ofta felaktig information om fetma 
och bantning. Denna information har dock enligt Rothblum (1999) sitt ursprung i den 
psykologiska synen på fetma. Genom att undersöka hur fetma och bantning framställdes i 
psykologisk kurslitteratur på universitetsnivå, samt i psykologiska vetenskapliga tidskrifter 
fann Rothblum (1999) att majoriteten av dessa fokuserade på enligt artikelförfattaren ännu 
obekräftade antaganden om sambandet mellan fetma och ohälsa. Vidare framställdes ofta 
bantningstekniker som effektiva, och därmed lades ansvaret på de överviktiga individerna 
själva; de behöver bara äta bättre och röra sig mer för att gå ner i vikt. Rothblum (1999) 
ifrågasätter mediernas framställning av fetma och bantning, som enligt författaren baseras på 
inkorrekt information, och frågar sig hur medier kan förespråka bantning i samma artikel som 
slår fast att dieter inte fungerar, eller att vikt är genetiskt predisponerad (Rothblum, 1999). 
 Sandberg (2004) hävdar att övervikt och fetma som hälsorisk underskattas i media. En 
konsekvens av detta kan bli att varken allmänheten eller politiker ser övervikt som det 
allvarliga hälsoproblem det enligt författaren är. Sandberg (2004) studerade allt publicerat 
material som berörde övervikt och/eller fetma i fyra svenska dagstidningar mellan 1997-2001. 
De mest alarmerande texterna om övervikt hittades i debattartiklar skrivna av läkare och 
forskare. Dessa artiklar läses dock enligt Sandberg (2004) sällan av allmänheten. Författaren 
understryker dock att undersökningen inte sträcker sig längre än till 2001 och menar att det 
finns belägg för att rapporteringen därefter ökat. Detta beror dels på att fler medier upptäcker 
frågan och dels på en större rapporteringsvolym (Sandberg, 2004). 
 Övervikt och fetma framställdes i det av Sandberg (2004) undersökta materialet ibland 
som en sjukdom eller ett ekonomiskt problem och ibland som ett socialt stigma, men även i 
vissa fall som ett normalt tillstånd. Det undersökta materialet var fullt med paradoxer och 
motsägelsefulla uttalanden kring hur stora hälsorisker övervikt och fetma utgör, och hur 
fenomenen skall förstås och förklaras. Ofta användes negativa stereotyper för att beskriva 
överviktiga personer. De framställdes som lata, naiva, fula och dumma, av såväl experter som 
lekmän. Överviktiga beskrevs även som parasiter på samhället eftersom de utgör en stor 
kostnad för sjukvården (Sandberg, 2004). 
 Sandberg (2004) menar liksom Conrad (1997) att mediers framställning av övervikt och 
fetma har stark inverkan på allmänhetens syn på fenomenet. Såväl Sandberg (2004) som 
Rothblum (1999) är kritiska till medias framställning av övervikt och fetma, som de hävdar är 
missvisande. Såväl Sandberg (2004), Winfield-Ballentine och Paff-Ogle (2005), Ferris (2003) 

 12



och Lawrence (2004) fann i sitt undersökta material att överviktiga framställs som fula, 
motbjudande och lata, ett resultat som även går att finna hos tidigare diskuterade författare, så 
som hos Lupton (2004). Vidare går att tolka Winfield-Ballentine och Paff-Ogles (2005) 
beskrivning av Seventeens konstruktion av den önskvärda kroppen i termer av Conrads 
(1997) resonemang om mediadiskursens påverkan på individers menings- och 
identitetsskapande processer. 

2.4 Tidigare forsknings betydelse för studien 
Det ifrågasatta sambandet mellan fetma och ohälsa, det moderna samhällets fokusering på 
hälsorisker samt hur den överviktiga kroppen i media genomgående beskrivs i negativa termer 
kan sägas utgöra de mest framträdande dragen i den studerade tidigare forskningen. Den 
tidigare forskningen behandlar i stor utsträckning medias genomslagskraft och dess 
verklighetskonstruktion, vilken i förlängningen bidrar till allmänhetens bild av verkligheten. 
Samtliga redovisade författare betonar språkets makt i skapandet av verkligheten. Orden 
media, i denna studie representerad av dagspressen, använder för att beskriva något är aldrig 
värderingsfria, utan färgas av de dominerande diskurserna. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta kapitel behandlas uppsatsens teoretiska perspektiv. Inledningsvis ges en kort 
introduktion till socialkonstruktionism, vilken kan ses som en grund för att förstå 
diskursanalys som teori och metod. Därefter ges en översiktlig beskrivning av diskursanalys 
som teori och metod, och på detta följer ett avsnitt om kritisk diskursanalys som utgör denna 
studies analysmetod. Avslutningsvis behandlas teorin om sociala representationer som även 
den används vid analysen. 

3.1 Socialkonstruktionism 
Enligt Burr (1995) existerar det inte någon enhetlig definition av socialkonstruktionism. Det 
går dock att urskilja ett antal grundantaganden som den socialkonstruktionistiska teorin vilar 
på; individers världsuppfattning ses som knutna till deras historiska och kulturella 
sammanhang och kunskap ses som genererad av sociala processer och sammankopplad med 
social handling. Vidare förespråkas en kritisk inställning till förgivettagen kunskap. 
Socialkonstruktionister menar att kunskap aldrig är ett direkt återgivande av verkligheten, 
utan att kultur och samhälle genom interaktion konstruerar individers verkligheter. Självets 
mångsidighet, splittring, föränderlighet samt dess kulturella och historiska kopplingar är 
kärnan i den socialkonstruktionistiska synen på människan. Språkanvändning ses som en form 
av handling, och kunskap ses inte som någonting en person har eller saknar, utan som 
någonting individer skapar. Verkligheten skapas alltså genom språket. Språket ses således 
som ett grundläggande socialt fenomen, ett medel för kamp, konflikt och personlig 
förändring. Innebörden är aldrig fast och aldrig oomtvistad, utan beror på vem som talar och 
till vem. Språket kan ses som indelat i ett antal diskurser och ordens betydelse varierar efter i 
vilket sammanhang och vilken diskurs de används (Burr, 1995). 

3.2 Diskursanalys 
Börjesson (2003) menar att studier av sociala konstruktioner och diskurser innebär: ”[…] att 
fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas” 
(Börjesson, 2003, s. 21). Winther-Jörgensen och Phillips (2000) definierar diskurs som: ”[…] 
ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther-Jörgensen 
& Phillips, 2000, s. 7). Burr (1995) menar att begreppen diskurs och diskursanalys i viss mån 
kan tillskrivas olika betydelser beroende på vilken teoretisk tradition författaren tillhör, vilket 
i sin tur grundar sig i vilka frågor och problem författaren vill undersöka. Burr (1995) 
förklarar diskurs som en samling betydelser, representationer, historier, bilder och uttalanden 
som på något sätt tillsammans genererar en speciell bild av verkligheten. Ett objekt eller 
fenomen kan således framställas mycket olika beroende på hur diskurserna konstruerar det 
(Burr, 1995). 
 Börjesson (2003) menar att diskurser kan sägas sätta gränserna för vad som är socialt och 
kulturellt godtagbart, och dessa gränser visar även vad som går, respektive inte går, att säga i 
ett visst sammanhang. Det finns inom varje diskurs uppfattningar om vilka som har makten att 
definiera något, och det existerar alltid kontroverser och kamp om hur samhällsfenomen skall 
tolkas och definieras. Diskurser skapar förståelse och mening i tillvaron. Börjesson (2003) 
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menar att omvärlden alltid tolkas och tillskrivs mening genom kulturella schabloner. Vid 
användandet av diskursanalys behövs således en socialkonstruktionistisk grundhållning. Alla 
slags texter är både konstruerade och konstruerande och gör med skilda medel och på olika 
sätt anspråk på att uttala sig om verkligheten. Samtidigt som texterna existerar i verkligheten 
är deras innehåll med och skapar verkligheten. Vidare behandlar Börjesson (2003) 
socialkonstruktionismens grundantaganden, och menar att ett av dem innebär att inte betrakta 
samhälleliga företeelser som obestridliga och självklara, utan snarare som något som skapas 
och definieras i samklang med den rådande kulturen. Det diskursanalytiska fältet präglas av 
ett intresse för de skilda premisser som utsagor baseras på, samt regelbundenheter i materialet 
som studeras (Börjesson, 2003). 
 Diskursanalytiska angreppssätt bygger enligt Winther-Jörgensen och Phillips (2000) på 
idén att individers uppfattning om verkligheten alltid baseras på språkets färgningar. 
Diskursen ses som en social praktik som skapar verkligheten. Den fysiska världen existerar, 
men den får betydelse endast genom diskursen. Det existerar dock inte endast en diskurs, och 
ords betydelse och användning varierar mellan olika diskurser. Utgångspunkten i 
diskursanalys är att det aldrig går att nå det som ligger utanför diskurserna. Fokus ligger 
således på det som faktiskt har skrivits och sagts, för att försöka utröna vilka mönster som 
existerar i de olika utsagorna, samt vilka sociala konsekvenser olika diskursiva 
framställningar resulterar i. Det finns ett intresse för hur och varför vissa påståenden och 
utsagor okritiskt accepteras som sanna, medan andra stöter på motstånd. Alla 
socialkonstruktionistiska angreppssätt måste dock hantera frågan om hur forskarens version 
av verkligheten kan sägas vara mer sann än andra versioner. Om all verklighet och kunskap är 
socialt skapad gäller detta ju även forskningen, och det blir då omöjligt att komma fram till 
”sanningen” (Winther-Jörgenson & Phillips, 2000). 

3.2.1 Kritisk diskursanalys 
Kritiska diskursanalytiker ser enligt Winther-Jörgensen och Phillips (2000) diskurs som något 
som bidrar till att såväl skapa och återskapa sociala processer och strukturer, som att spegla 
dem. Språket måste därför analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Kritisk 
diskursanalys kan sägas vara just kritisk eftersom den har som mål att avslöja den diskursiva 
praktikens del i återskapandet av de sociala relationer och den sociala värld som innebär 
ojämlika maktförhållanden. Diskurser fungerar ideologiskt i den meningen att diskursiva 
praktiker sägs bidra till att skapa och upprätthålla ojämlika maktförhållanden mellan olika 
samhällsgrupper. Diskursiva praktiker medverkar således till att skapa den sociala världen, 
och därmed även sociala relationer och identiteter (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). 
 Fairclough, återgiven i Winther-Jörgenson och Phillips (2000), menar att diskurser bidrar 
till konstruktionen av kunskap och meningssystem, sociala identiteter och sociala relationer. 
Vid en tredimensionell kritisk diskursanalys behandlas tre dimensioner; den första utgörs av 
textens karakteristika, den andra av de produktions- och konsumtionsprocesser som är 
kopplade till texten och den tredje av den vidare sociala praktik som den studerade texten 
ingår i. Att analysera en text, exempelvis en tidningsartikel, innebär alltså att analysera 
diskurser som uttrycks i skapandet och tolkandet av texten. Att analysera textens 
språkvetenskapliga uppbyggnad samt fundera över huruvida den diskursiva praktiken 
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återskapar eller omvandlar den rådande diskursordningen är nästa steg i arbetet. 
Avslutningsvis undersöks vilka följder det får för det vidare sociala sammanhanget, det vill 
säga den sociala praktiken (den tredje dimensionen). För att kunna analysera den sociala 
praktiken är den kritiska diskursanalysen dock inte tillräcklig utan här behövs ytterligare en 
teori. Det är i denna analys av förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den sociala 
praktiken som undersökningen finner sina slutsatser. Först här kan man närma sig frågan om 
ideologiska konsekvenser och förändring (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Kritisk 
diskursanalys fokuserar således i detalj på det skrivna och försöker samtidigt integrera texten i 
en social praktik. När diskurs studeras som text ligger fokus på textens grammatik (Bergström 
& Boréus, 2005). 

3.2.1.1 Modalitet, nominalisering och metaforer 
Kritisk diskursanalys använder sig enligt Bergström och Boréus (2005) i större utsträckning 
än andra diskursanalytiska inriktningar av lingvistiska analysredskap. Diskursanalytikern 
intresserar sig bland annat för modalitet, nominalisering och metaforer. Modalitet handlar om 
i vilken utsträckning en avsändare, till exempel en artikelförfattare, står bakom artikelns 
budskap. Att en artikels modalitet är stark innebär att artikelförfattaren i hög utsträckning står 
bakom artikelns budskap. 
 Nominalisering innebär att adjektiv eller verb som används för att beskriva en process 
ersätts med substantiv, vilket gör att deltagare raderas från handlingarna. Genom 
nominaliseringar döljs orsakssammanhangen, och handlingarna förtingligas, vilket gör att det 
blir svårare att reda ut sambanden. Det krävs mer medvetet tankearbete för att förstå 
sambanden i en nominaliserad mening. Ett exempel på nominalisering ses i ”Demonstration 
mot nedskärningar inom barnomsorgen” (Bergstöm & Boréus, 2005, s. 285) som egentligen 
skulle kunna skrivas ”Föräldrar demonstrerade mot att kommunens politiska majoritet 
beslutat anslå mindre pengar för att deras barn ska tas omhand av personal på dagis” 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 285). 
 Metaforer beskriver något i termer av något det inte är, och överför således betydelser 
mellan olika områden. Metaforer ger ledtrådar om hur individer i en viss språkgemenskap ser 
på världen. Accepteras en specifik metafor accepteras även samhällssynen den ger uttryck för. 
Aktiva metaforer är nyskapande och kan främst användas för att tolka textförfattarens 
medvetna budskap. Aktiva metaforer är i högre utsträckning än inaktiva metaforer liknelser. 
Inaktiva metaforer är språkliga uttryck som vid första anblicken inte framstår som metaforer, 
men som vid närmare reflektion tydligt visar sig vara betydelseöverföringar. Inaktiva 
metaforer är av särskilt intresse för diskursanalytikern, eftersom de antas säga något om 
diskursiva mönster som varken behöver vara medvetna hos avsändare eller mottagare. 
Nyhetsjournalistiken innehåller ofta inaktiva metaforer. Ett exempel ses i meningen ”barn 
dränks i tv-reklam” (Bergström & Boréus, 2005, s. 269). Ovanstående visar att det är av vikt 
att vara uppmärksam på vokabulären media använder för att beskriva något. Ett ord har såväl 
implicita som explicita betydelser, och orden media använder säger något om vilken syn som 
förmedlas och vilken diskurs som dominerar den aktuella texten (Fairclough, 1995). 
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3.3 Teorin om sociala representationer 
Sociala representationer definieras som ”[…] en socialt utvecklad och delad kunskapsform 
som har ett praktiskt syfte och som påverkar den verklighetsbild en viss social grupp 
konstruerar” (Jodelet, 1995, s. 32). Sociala representationer, vilka alltså utgör en form av 
vardagsvetande, fungerar som ett tolkningssystem som påverkar människors förhållande till 
omvärlden (Jodelet, 1995). Även om sociala representationer förutsätter en viss grad av 
konsensus krävs inte att alla accepterar dem som sanna; det räcker att representationerna 
känns igen (Rose, Efraim, Gervais, Joffe, Jovchelovitch & Morant, 1995). Sociala 
representationer spelar stor roll i sociala och personliga identitetsdefinitioner, 
kunskapsförmedling samt individuell och kollektiv utveckling (Jodelet, 1995). Individen 
utsätts ständigt för pressen från de dominerande representationerna i samhället och det är 
inom representationernas gränser som individen tänker och ger uttryck för känslor 
(Moscovici, 1995). Samtida sociala representationer har i stor utsträckning sitt ursprung i 
vetenskap och politik, men har även en historisk komponent. Massmedia spelar en viktig roll i 
förmedlingen av de sociala representationerna och utgör en länk mellan vetenskap, allmänt 
tyckande och de sociala individernas konkreta aktiviteter (Chaib & Orfali, 1995). Inom teorin 
om sociala representationer används begreppet objektivering för att beskriva en process som 
innebär att ett abstrakt, obekant och svårgripbart fenomen görs mer konkret. Därigenom kan 
det inordnas i människors sociala verklighet. Objektivering är således en aktiv och kreativ 
process genom vilken något obekant förvandlas till något bekant, naturligt och igenkännbart 
(Purkhardt, 1993). 
 Kroppsliga fenomen såsom hälsa och sjukdom är enligt Herzlich (1995) speciellt 
intressanta vid studier av sociala representationer eftersom individer har ett stort behov av att 
tolka dessa tillstånd, vilket leder till djupt rotade representationer. Medicinsk expertis 
uttalanden och lekmannens sunda förnuft, sammanstrålar i representationerna om hälsa och 
sjukdom och resulterar i ett slags vardagsvetande. Herzlich (1995) hävdar att individer 
behöver en sammansatt och kontinuerlig kollektiv tolkningsprocess, en diskurs som upplyser 
om vilken mening som skall tillskrivas hälsa, sjukdom och kropp. Hälsa och sjukdom är 
numera inte endast en angelägenhet för den enskilda individen, utan har blivit föremål för 
kollektiva diskussioner. De sociala representationerna och lekmannadiskursen har fått en 
framskjuten position och blivit ett dominerande inslag i dessa diskussioner (Herzlich, 1995). 
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4. Metod 
I detta kapitel behandlas studiens metod. Inledningsvis redogörs för studiens 
vetenskapsfilosofiska position. Därefter följer en kortfattad motivering av valet av 
undersökningsmetod samt en redogörelse för hur urval och datainsamling gått till. Efter detta 
behandlas bearbetningen av materialet, analys, reliabilitet, validitet och reflexivitet. Eftersom 
studiens diskursanalytiska angreppssätt snarare föranleder ett resonemang kring resultatens 
reflexivitet än generaliserbarhet, behandlas generaliserbarheten endast kortfattat i avsnittet om 
validitet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska överväganden. 

4.1 Litteratursökning 
Litteraturen till kapitlet Tidigare forskning valdes ut genom sökningar i databaserna 
PsycINFO, PsycARTICLES, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts och 
Communication Abstracts. Sökorden som användes var: obesity, overweight, child, media, 
discourse samt discourse analysis. Begreppen trunkerades för att utöka antalet relevanta 
träffar. Genom att läsa artiklars abstract och nyckelord har vi försökt avgöra huruvida de är 
relevanta för denna studie. Genom sökningar i bibliotekskataloger fann vi vidare två 
doktorsavhandlingar som bedömdes kunna vara av intresse. Vid urvalet har vi undvikit 
litteratur som behandlar övervikt och fetma som fenomen, och istället fokuserat på artiklar 
som berör mediernas och samhällets konstruktion av fenomenet. 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Socialkonstruktionism utgör denna studies vetenskapsfilosofiska position, vilket innebär att vi 
med studien inte gör anspråk på att tala om hur det verkligen förhåller sig. Vår version kan 
betraktas som en av flera möjliga tolkningar. Diskursanalys som teori och metod är intimt 
förknippad med socialkonstruktionism, vilket är skälet till att denna är grunden för förståelsen 
av de teorier och metoder som används. 

4.3 Val av undersökningsmetod 
Vi har vid analysen valt att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 
diskursanalys, vilken beskrivs i avsnittet Kritisk diskursanalys. Denna anses vara en väl 
genomarbetad modell för studier av text och diskursiv praktik, med en stark lingvistisk 
förankring. Diskurser får i Faircloughs modell ett flertal skilda funktioner; de såväl skapar 
som upprätthåller sociala identiteter och relationer (Bergström & Boréus, 2005). Vi ser en 
fördel med att ha en välutvecklad modell att följa under analysarbetet. Vår empiri hindrar oss 
dock från att i analysen använda oss av samtliga tre dimensioner i Faircloughs modell och vi 
kommer således främst att uppehålla oss vid texten, den första dimensionen. Den andra 
dimensionen, som behandlar textens produktions- och konsumtionsmönster, ligger utanför 
denna studies räckvidd. För att analysera textens förankring i den tredje dimensionen, den 
sociala praktiken, används teorin om sociala representationer, som bidrar till förståelsen av 
hur språket, och i förlängningen dagspressen, bidrar till att forma individers delade 
föreställningar om verkligheten. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar har från 
Faircloughs tredimensionella modell för textanalys valts ut vad som uppfattas som relevanta 
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analysbegrepp; modalitet, metaforer och nominalisering. Vidare uppmärksammas artiklarnas 
vokabulär eftersom denna enligt Fairclough (1995) säger något om vilken syn som förmedlas. 
Analysverktygen redovisas mer utförligt i avsnittet Kritisk diskursanalys. 

4.4 Urval och datainsamling 
Urvalet består av 62 artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet (se Bilaga 2), publicerade 
mellan 051001-061031, varav 32 var från Dagens Nyheter och 30 från Aftonbladet. Dagens 
Nyheter och Aftonbladet valdes för att de är landets två största dagstidningar och alltså når en 
stor del av befolkningen (TS, 2006). Aftonbladet benämns i denna studie som en dagstidning 
eftersom den utkommer dagligen. Artiklarna togs fram genom sökningar i fulltextdatabaserna 
Presstext (Dagens Nyheter) och Mediearkivet (Aftonbladet). Databaserna genomsöktes 
systematiskt med hjälp av avancerade sökningar. Sökorden trunkerades, det vill säga 
ändelserna ersattes med en asterisk för att utöka antalet träffar, och kombinerades med 
varandra för att få så många relevanta träffar som möjligt. Följande sökord användes: barn, 
ung, tonår, flicka, pojke, tjej, kille, fet, överviktig, tjock samt barnfetma (se Bilaga 1). 
Sökningarna resulterade i 69 relevanta träffar, varav 62 vid närmare påseende verkligen 
visade sig handla om eller beröra övervikt och fetma hos barn. Sju artiklar valdes således bort. 
Eftersom vissa delar av det undersökta materialet visade sig beröra oro över viktutvecklingen 
hos spädbarn, valde vi att låta dessa artiklar ingå i urvalet, trots att spädbarn egentligen inte 
omfattas av BMI-gränserna för övervikt och fetma. 
 Vid urvalet av artiklar gjordes inte någon skillnad på typ av artikel, utan all sorts text 
inkluderades. Det undersökta materialet inkluderar såväl tv-krönikor som debattartiklar, detta 
för att få en så mångfacetterad bild som möjligt. Vidare gjordes inte någon skillnad på om 
artiklarna behandlar svenska eller utländska förhållanden, och materialet innehåller således 
beskrivningar av förhållanden såväl i Kina som USA. Tanken med detta är att rapporteringen 
av utländska förhållanden sannolikt påverkar läsarna på liknande sätt som den nationella 
rapporteringen. Vissa av artiklarna handlar direkt om barn som beskrivs som överviktiga eller 
feta, medan andra handlar om barn som riskerar att bli överviktiga eller feta på grund av 
livsstilsfaktorer. Vi har valt att inkludera båda dessa typer av artiklar, eftersom de troligen på 
liknande sätt bidrar till de bilder dagspressen förmedlar av det feta barnet. 

4.4.1 Avgränsningar 
Denna studie har avgränsats till artiklar från två tidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
Eftersom Presstext och Mediearkivet endast tillhandahåller artikeltexten utan bilder har vi valt 
att utföra analysen endast på textmaterial. Detta betyder således att vi har valt att inte 
inbegripa textens illustrativa dimension i studien. Studien har vidare, för att bli genomförbar, 
utförts endast på material från en begränsad tidsperiod; 051001-061031. 

4.5 Bearbetning och analys 
För samhällsvetenskapliga diskursanalyser saknas detaljerade riktlinjer och mallar för 
utförandet. Diskursanalytiska forskare utvecklar därför i hög grad själva sina analysverktyg, 
dock under inflytande av tidigare forskares bidrag (Bergström & Boréus, 2005). Denna 
studies bearbetningsfas inleddes med att samtliga 69 artiklar lästes igenom. Sju artiklar valdes 
därefter bort eftersom de vid närmare påseende inte visade sig behandla övervikt och fetma 
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bland barn. Efter detta identifierades vilka som uttalar sig i de resterande 62 artiklarna. Sju 
grupper identifierades: medicinsk expertis (exempelvis professorer och skolläkare), 
journalister, representanter för närings- eller föreningsliv och statliga verk (exempelvis 
Livsmedelsverket, Konsumentföreningen och Mc Donalds), feta och överviktiga barn själva 
eller deras anhöriga, yrkesverksamma inom kost och hälsa (exempelvis dietister och kockar), 
lekmän (exempelvis insändarskribenter) och slutligen politiker. Medicinsk expertis är den 
grupp som i det studerade materialet kommer till tals i störst utsträckning och därefter 
kommer journalister. Överviktiga och feta själva eller deras anhöriga, samt politiker hamnar 
längst ner på listan. Gruppindelningen baseras på vilka som kommer till tals i artikeln; det vill 
säga om en journalist återger en läkare räknas detta i studien som att det är läkaren som 
kommer till tals. De artiklar som placerades i gruppen journalister är i de flesta fall krönikor 
där journalistens personliga åsikter förs fram. 
 Efter att gruppindelningen gjorts påbörjades, med utgångspunkt i studiens 
frågeställningar, sökandet efter gemensamma teman i materialet, och artiklarna sorterades 
därefter. Artiklarna lästes sedan igenom på nytt för att kontrollera att temaindelningen även 
denna gång gav samma resultat. Under denna process ändrades såväl temarubriker som 
artiklars placering, vilket slutligen resulterade i sex teman som namngavs utifrån de mest 
framträdande dragen i materialet: Skolan som hälsorisk eller hälsofostrare (7 artiklar), Den 
inaktiva fritiden (5 artiklar), Matvanor och matrisker (10 artiklar), Barnet som offer (19 
artiklar), Hälsorisker och behandlingsinsatser (11 artiklar) och Framtidsutsikter (10 artiklar). 
Det största temat Barnet som offer, delades i sin tur in i två undergrupper: Barnet som offer 
för näringslivets marknadsföring (8 artiklar) och Barnet som offer för föräldrarnas brister (11 
artiklar). Vissa artiklar passade in i flera temagrupper och vi valde då, efter att ha säkerställt 
att artikeln inte motsade de andra artiklarna i det tema där den eventuellt kunde ha passat, att 
sortera in dem i det tema där de bidrog mest till att bygga upp bilderna av det feta barnet. Vid 
indelningen och namngivningen av temana eftersträvades en så heltäckande bild som möjligt 
av de skilda områden som kan uppfattas som relevanta för dagspressens framställning av 
övervikt och fetma bland barn. I artiklar där endast en del av texten behandlade det feta barnet 
strök vi under de för oss relevanta delarna för att förenkla bearbetningen av materialet. Vidare 
undersöktes, som tidigare nämnts, vilka som kommer till tals i de olika temana. 
 Därefter inleddes arbetet med att bearbeta varje tema för sig. Detta påbörjades genom en 
närläsning av materialet då deskriptiva och klargörande citat, samt andra delar av texten 
innehållande vad vi tolkade som metaforer, nominaliseringar och modalitet markerades. 
Därefter genomfördes en textanalys av texten och utvalda citat. Materialet genomsöktes 
upprepade gånger efter de valda analysbegreppen, framträdande diskurser identifierades och 
textens vokabulär uppmärksammades. Detta i kombination med analysbegreppen bidrog till 
att bilder av det feta barnet började framträda. Resultaten förankrades slutligen i den sociala 
praktiken med hjälp av teorin om sociala representationer, som användes som stöd vid 
urskiljandet av de delade föreställningar som kan sägas komma till uttryck i synen på övervikt 
och fetma bland barn, och i förlängningen således även i bilderna av barnet. 
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4.6 Reliabilitet 
God reliabilitet vid textanalytiska studier innebär enligt Bergström och Boréus (2005) en 
precision i undersökningens samtliga led och ett uteslutande av felkällor. Vid textanalytisk 
forskning är forskaren mätinstrumentet, vilket kan påverka reliabiliteten. Tolkningsaspekten 
är således en viktig reliabilitetsfråga. För att uppnå god intersubjektivitet skall olika personer, 
förutsatt att empirin är densamma och tillvägagångssättet upprepas, komma fram till samma 
resultat. God intrasubjektivitet innebär att resultaten är konsekventa över tid, det vill säga 
samma forskare skall kunna göra om sin studie och få samma resultat. Samhällsvetenskaplig 
forskning skall karaktäriseras av transparens och väl underbyggd argumentation. Samtliga led 
i forskarens analys skall gå att återskapa, och det skall vara tydligt hur de bidragit till 
undersökningens slutsats. Detta betyder att tolkningar alltid måste stärkas med textreferat och 
citat (Bergström & Boréus, 2005). Forskaren bör vara vaksam så att inte de egna 
värderingarna påverkar analysen och försämrar reliabiliteten (Winther-Jörgensen & Phillips, 
2000). 
 I denna studie har intersubjektiviteten prövats genom att vi varit två författare och således 
kunnat pröva, jämföra och ifrågasätta varandras tolkningar. Detta kan ses som en form av 
undersökartriangulering (Larsson, 2005). Vidare har vi i analysarbetet strävat efter en hög 
grad av transparens, och varje del i undersökningsprocessen har således redovisats. 
Tolkningarna och slutsatserna illustreras med beskrivande citat för att visa på och stärka 
argumentationen samt underbygga slutsatsernas rimlighet. Vi har vid analysarbetet strävat 
efter att kritiskt granska och förhålla oss till vår förförståelse. Dock har vi oundvikligen färgat 
studien genom att vi är ansvariga för valet av citaten. 

4.7 Validitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar enligt Bergström och Boréus (2005) om huruvida undersökningen besvarar 
det den skall besvara, det vill säga forskningsfrågorna. I validitetsbedömningen måste också 
forskarens förförståelse, i form av språk, social kontext och historia, ingå (Bergström & 
Boréus, 2005). Diskursanalysens validitet kan prövas genom att analysens fruktbarhet, i form 
av dess förklaringskraft, bedöms. Ytterligare ett sätt att testa validiteten i en diskursanalys är 
att se på sammanhanget. Den analys studien producerar skall sätta diskursen i ett 
sammanhang. Liksom gällande reliabiliteten skall forskarens tolkningar vara transparenta så 
att läsaren kan bedöma forskningsprocessens alla steg och skapa sig en egen uppfattning 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). 
 Faktorer som kan inverka negativt på denna studies validitet är det faktum att urvalet 
endast består av två tidningar och en begränsad tidsperiod. Detta påverkar sannolikt studiens 
resultat eftersom bilden som framträder endast baseras på en liten del av det nyhetsmaterial 
som finns att tillgå. Vidare är det inte säkert att vi genom databassökningarna lyckats ta fram 
alla för studien relevanta artiklar. Det är möjligt att någon artikel som behandlar överviktiga 
och feta barn fallit bort på grund av att den trots sitt ämne ändå inte innehöll några av våra 
sökord. Vidare betyder det faktum att analysen endast är utförd på textmaterial att textens 
illustrativa dimension gått förlorad. Såsom redovisats i avsnittet Reliabilitet har vi under 
studiens gång eftersträvat transparens, vilket innebär att vi har försökt illustrera och motivera 
våra tolkningar, samt aktivt formulerat och prövat alternativa tolkningar. Generaliserbarhet, 
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också benämnt extern validitet, handlar om huruvida undersökningsresultaten är 
generaliserbara till andra situationer (Kvale, 1997). Med tanke på denna studies begränsade 
omfattning kan resultatens generaliserbarhet betvivlas. Resultatet bör dock ändå i viss 
utsträckning kunna visa på tendenser i dagspressens skildring av överviktiga och feta barn 
under den studerade tidsperioden. 

4.8 Reflexivitet 
Socialkonstruktionismen lägger enligt Winther-Jörgenson och Phillips (2000) vikt vid 
reflexivitet; teorierna skall således kunna användas på forskarens egen praktik. Vid 
socialkonstruktionistisk forskning görs inte anspråk på att komma fram till sanningen 
eftersom det enligt detta synsätt inte existerar någon enhetlig sanning. Forskningsresultatet är 
endast en av många konkurrerande versioner inom det aktuella fältet och denna relativism är 
något diskursanalytiker måste förhålla sig till. Vidare bör forskaren ständigt reflektera över 
sin egen position i förhållande till sin forskning (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Denna 
studie gör i socialkonstruktionistisk anda inte anspråk på att presentera sanningen, utan 
försöker snarare urskilja konstruktioner och representationer som utgör en del i individers 
verklighetsuppfattning. Under arbetets gång har vi strävat efter att bibehålla en 
socialkonstruktionistisk syn på det empiriska materialet. Vi har även strävat efter att denna 
syn skall genomsyra uppsatsens samtliga delar, och komma till uttryck i språkanvändningen. 

4.9 Etiska överväganden 
Att detta är en analys av redan publicerat material innebär inte att det går att bortse från 
konsekvenserna studien kan få. Det är möjligt att dagspressens rapportering om övervikt och 
fetma kan upplevas som kränkande. Denna uppsats skulle då kunna upplevas som ytterligare 
en kränkning, i och med att pressens material återanvänds. Vi har under arbetet med 
uppsatsen haft i åtanke att det kan vara känsligt att behandla människors kroppsform. Våra 
tolkningar och vårt ordval skulle, trots att detta inte varit vår avsikt, kunna upplevas som 
kränkande av individer som är personligt berörda av innehållet. Ytterligare en etisk aspekt är 
att vi genom vår studie använder de publicerade artiklarna i ett annat sammanhang än det 
ursprungligen avsedda. Materialet är offentligt, men vår användning och våra tolkningar kan 
skilja sig från vad de som uttalat sig avsåg, vilket även det skulle kunna upplevas som 
kränkande. Det är vi som har haft tolkningsföreträde i uppsatsen, och om någon vars ord vi 
redovisat upplever sig missförstådd eller feltolkad har denne inte möjlighet att göra sin röst 
hörd. Trots dessa etiska invändningar menar vi att denna studie fyller en funktion eftersom 
den belyser på vilket sätt och med vilka medel dagspressen bidrar till konstruktionen av synen 
på övervikt och fetma som problem. Vår frekvent använda benämning ”det feta barnet”, som 
även utgör en del av uppsatsens titel, är något vi fört ingående resonemang kring. Vi är 
medvetna om att denna benämning kan upplevas som kontroversiell. Vår avsikt har dock varit 
att genom användningen av denna benämning tydligt illustrera och sammanfatta uppsatsens 
fokus i en form som ofta används inom teorin om sociala representationer. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och analysen av resultatet. Redovisningen är 
uppdelad i de sex tidigare redovisade temana och varje tema inleds med en beskrivning av 
innehållet i temats artiklar, vilket illustreras med utvalda citat samt exempel från artiklarnas 
vokabulär. Efter den beskrivande delen följer en analysdel där innehållet kopplas till tidigare 
forskning och de valda diskursanalytiska begreppen modalitet, metaforer och nominalisering. 
Avslutningsvis behandlas vilka socialt delade representationer de redovisade bilderna av det 
feta barnet kan förankras i. Benämningen ”det feta barnet”, vilken definieras i kapitlet 
Centrala begrepp, används genomgående i resultatredovisningen då det handlar om de bilder 
av barnet som kan uttolkas. I övriga fall benämns barnen överviktiga och/eller feta eftersom 
detta är de medicinska benämningarna. 

5.1 Skolan som hälsorisk eller hälsofostrare 
I detta tema ingår sju artiklar, varav de flesta på ett eller annat sätt berör skolmaten samt 
skolans ansvar för, och inflytande på, elevernas hälsa. Över hälften av artiklarna nämner den 
brittiske kocken Jamie Oliver och hans arbete för att förbättra maten i brittiska skolor. 
Artiklarna handlar alla om hur skolan och skolmaten bidrar till barns dåliga kostvanor, samt 
uttrycker oro för den ökande barnfetman, såväl i Sverige som i övriga västvärlden. Skolan 
beskrivs i materialet som en viktig del i arbetet med att minska och förebygga barnfetma och 
övervikt. Hälften av artiklarna behandlar svenska förhållanden medan resterande artiklar 
behandlar förhållanden i Storbritannien. I artiklarna förekommer uttalanden från alla de 
grupper som tidigare redovisats, och yrkesverksamma inom kost och hälsa kommer till tals i 
stor utsträckning. 
 Storbritanniens arbete med att förbättra barns kostvanor och stävja ”fetmaepidemin” 
(Dagens Nyheter, 060905, s. 18) beskrivs i kraftfulla termer såsom: ”korståg mot skräpmat” 
(Dagens Nyheter, 060905, s. 18), ”skandalen med skräpmat på skolorna” (Dagens Nyheter, 
051015, s. 24), ”en kapitulation inför skräpmaten” (Dagens Nyheter, 051015, s. 24) och 
”skolmatsrevolutionen” (Dagens Nyheter, 060905, s. 18). I ett stort antal artiklar används 
kraftfulla uttryck för att beskriva barnöverviktens och barnfetmans utbredning. Till exempel 
talas om: ”den galopperande ohälsan” (Aftonbladet, 060519, s. 36), ”elevers fetmaepidemi” 
(Dagens Nyheter, 060905, s. 18), ”fetma ökar lavinartat” (Dagens Nyheter, 051015, s. 24) och 
”världens snabbast accelererande fetmaepidemi” (Dagens Nyheter, 051015, s. 24). 
Storbritannien beskrivs i en artikel i Dagens Nyheter som: 
 

[…] ett land som brottas med världens snabbast accelererande 
fetmaepidemi (Dagens Nyheter, 051015, s.24). 

 
Situationen i landet liknas i citatet ovan vid en brottningsmatch och Storbritannien pekas ut 
som det land i världen där övervikt och fetma ökar hastigast. 
 Barnen framställs frekvent i detta temas artiklar som passiva och offer, såväl för politikers 
snäva skolbudgetar som för föräldrars oförmåga att laga lämplig mat, vilket illustreras i 
följande citat: 
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Fenomenet Jamie Oliver har lyckats hindra såväl skolor som föräldrar 
från att varje dag proppa hundratusentals barn fulla med fettdrypande 
skräpmat.(Dagens Nyheter, 051015, s. 24). 
 
Skolmaten har blivit en av Stockholmsvalets hetaste frågor. 
Färdiglagade fiskpinnar, pannkakor och blodpudding med vitkål och 
morötter till. Experter börjar protestera mot vad eleverna matas med. 
Den färdiglagade mat som de flesta skolor ger barnen är inte 
näringsriktig och innehåller mycket fett och socker. Med de pengar som 
politikerna ger skolorna går det inte att ge barnen bra mat (Aftonbladet, 
060907, s. 24). 

 
Första citatet ovan behandlar brittiska förhållanden, medan det andra visar att en debatt kring 
skolmat existerar även i Sverige. Begreppet ”proppa” i första citatet används för att beskriva 
skolors och föräldrars utfodring av barnen. Artiklarna som behandlar den svenska skolan 
handlar inte endast om kritik mot skolmaten, utan även om skolans roll i arbetet med att 
förebygga samt bekämpa barnfetma och övervikt. Artikelförfattarna argumenterar för behovet 
av ökad fysisk aktivitet liksom bättre skolmat, och menar vidare att det behövs ökade resurser 
för att detta skall kunna genomföras. Uttrycket ”sätta ned foten” används i en insändare för att 
beskriva den typ av modig politiker som behövs för att genomdriva förändringar i läroplanen 
(Dagens Nyheter, 060323, s. 59). I en annan artikel som behandlar den svenska skolmaten, 
hävdas att skolpolitiker bör få ”en släng av sleven”, eftersom de inte prioriterar skolmaten 
(Aftonbladet, 060907, s. 24). Författaren till den förstnämnda insändaren menar att det är 
svenska folkets okunskap om vad som är ett sunt leverne som ligger bakom fetmans 
utbredning, och att barnen inte får lära sig att äta rätt, eftersom föräldrarna låter sig luras av 
verkningslösa bantningsmetoder. Skolan påstås vara den instans som når ut till flest i 
samhället och det är således där resurserna bör sättas in (Dagens Nyheter, 060323). 

5.1.1 Analys 
Språket i detta temas artiklar är ofta kraftfullt och rikt på metaforer, vilket kan ses som en del 
i konstruktionen av övervikt och fetma som problem. Detta ligger i linje med Evans, Rich och 
Davies (2004) resonemang kring språkets roll i konstruktionen av problem. Författarna menar 
att medias språk är känsloladdat och sällan värderingsfritt, vilket bidrar till att skapa oro och 
väcka en slags moralpanik i befolkningen (Evans, Rich & Davies, 2004). Detta kan ses i 
språkanvändningen i dessa temas artiklar. Ordet epidemi används frekvent, vilket kan förstås 
som ett sätt att förmedla en särskild syn på övervikt och fetma. Epidemi definieras som en 
mycket hastig ökning av en, ej nödvändigtvis smittsam, sjukdom (Svenska Akademiens 
ordlista, 1998) och kan således vara en möjlig benämning på den ökande övervikten och 
fetman i samhället. Ursprungligen användes epidemibegreppet dock endast då det handlade 
om smittsamma sjukdomar, och det förekommer fortfarande främst i samband med 
infektionssjukdomar (Nationalencyklopedin, 2006). 
 Dagspressens användning av epidemibegreppet i samband med övervikt och fetma kan 
tolkas som ett sätt att hos läsaren väcka oro, bygga upp en hotbild och skapa associationer till 
forna tiders farsoter. Ordet epidemi kan föra tankarna till något som sprids okontrollerat och 
som det inte går att värja sig mot, vilket i så fall kan förstås som en kvarleva från tiden då 
ordet epidemi endast användes om smittsamma sjukdomar. Att använda begreppet 
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”fetmaepidemi” i samband med ”elever”, vilket exemplifierats ovan (060905), kan framställa 
tillståndet som ett oomtvistat faktum i och med att de studerade artiklarna saknar alternativa 
tolkningsförslag eller synsätt. Modaliteten i detta temas artiklar är stark, vilket kan ses i 
upprördheten över skolbarnens utsatthet och lovorden över individer som strävar efter att 
förbättra förhållandena. Vidare ses i artiklarna ett flertal exempel på inaktiva metaforer; 
”galopperande”, ”lavinartat”, ”accelererande”, ”brottas”, ”korståg”, ”kapitulation”, 
”revolution”, ”sätta ned foten” samt ”släng av sleven”. Dessa uttryck, vilka samtliga redovisas 
i sitt sammanhang ovan, utgör exempel på hur betydelser flyttas från ett område till ett annat 
och nu accepteras i fler sammanhang än de ursprungliga. 
 Arbetet med att förbättra den riskmiljö skolan sägs utgöra beträffande osund kost beskrivs 
med termer som kan föra tankarna till kamp och krig. Kriget utkämpas dock inte på slagfältet, 
utan i barnens omgivning, i skolmatsalarna och på rasterna. Den sammantagna bilden av 
Jamie Oliver som förmedlas i artiklarna är den av en modern hjälte, en klarsynt och djärv man 
som förbättrat livet för hundratusentals oskyldiga barn, vilket illustreras i andra citatet ovan 
(051015). Barn som blivit överviktiga eller feta har enligt den dominerande diskursen i detta 
temas artiklar inget eget ansvar för vad de äter, utan ses som passiva offer för omständigheter 
utanför deras kontroll. Barnen framställs som utsatta för en slags tvångsmatning med osund 
föda, såväl i skolan som i hemmet. Omgivningens betydelse för barns kostvanor behandlas 
ytterligare i temat Barnet som offer. 
 Sammanfattningsvis finns i detta temas artiklar en tydlig fokusering på Jamie Oliver och 
hans arbete med att förbättra den brittiska skolmaten och således minska fetman och ohälsan 
bland brittiska skolbarn. Det dras paralleller mellan utvecklingen i Storbritannien och 
förhållanden i svenska skolor, med allt fler överviktiga elever. Det framhålls vidare att skolan 
skulle kunna utgöra ett viktigt redskap för att förbättra elevers kostvanor och hälsa. Det feta 
barnet framställs frekvent som utsatt och försvarslöst, såväl i skolan som i hemmet. Barnets 
ohälsa kopplas inte till barnets inneboende egenskaper, utan till omgivningens negativa 
inflytande på dess livsstil. Skolan, en miljö där barnet tillbringar en stor del av sin tid, pekas 
ut som en av de främsta riskfaktorerna då det handlar om att utveckla och upprätthålla 
ohälsosamma vanor. 

5.2 Den inaktiva fritiden 
I detta tema ingår fem artiklar som alla berör överviktiga och feta barns fritid och 
fritidsaktiviteter. Artiklarna handlar om tv-tittande, datorspelande, bristande fysisk aktivitet 
och Internet-användande. De handlar främst om att barn riskerar att bli överviktiga eller feta 
av att titta för mycket på tv eller sitta framför datorn på sin fritid, men det finns även 
motstridiga röster som hävdar att det är en myt att frekvent tv-tittande och datoranvändande 
leder till ökad vikt. Alla artiklar utom en behandlar svenska förhållanden, och de som kommer 
till tals är jämnt fördelade mellan de olika grupperna. En av artiklarna behandlar en studie 
som visat att barn äter extra kalorier framför tv:n och att dessa, om de inte motioneras bort, 
leder till viktökning. Artikelrubriken konstaterar ”Så tjocka blir barnen av tv:n” (Aftonbladet, 
060409, s. 7). 
 I en debattartikel hävdar en socialdemokratisk politiker att idrottsföreningar utesluter barn 
och ungdomar som inte platsar, och att detta är ett av skälen till den ökande fetman: 
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Och vilket ansvar tar man för den ökade fetman och ohälsan i vårt land? 
Är det inte bra att ungdomarna har träningar ett par gånger i veckan och 
då rör på sig? Måste alla ungdomar vara på topp för att det ska få en 
chans att röra på sig under organiserade former? Min åsikt är att många 
idrottsföreningar är ute på en mycket farlig väg (Aftonbladet, 061002, s. 
24). 

 
Artikelförfattaren sammankopplar i ovanstående citat en inaktiv fritid med övervikt och fetma 
hos barn och menar att idrottsföreningar bör ta ett större ansvar för barns fritid. I vissa artiklar 
i detta tema uttrycks dock uppfattningen att en inaktiv fritid, med ökat användande av tv och 
dator inte påverkar barns vikt och hälsa. Detta exemplifieras i följande citat, som behandlar 
kritik mot data- och tv-spelsindustrin: 
 

Experterna går till botten med kritiken – att barnen blir våldsamma, feta, 
passiva alternativt hyperaktiva – och kommer fram till att det mesta är 
nys (Dagens Nyheter, 060129, s. 4). 

 
Den dominerande diskursens ståndpunkt avfärdas således i ovanstående citat till stor del som 
nonsens. 

5.2.1 Analys 
Samtliga artiklar i detta tema innehåller vad som skulle kunna uppfattas som stereotypa 
uppfattningar om det feta barnets fritid. Att titta på tv och spela dator påstås i vissa artiklar 
leda till övervikt och fetma eftersom de är stillasittande aktiviteter. Ökat idrottande på barnens 
fritid ses i vissa av detta temas studerade artiklar som ett sätt att stävja fetman och ohälsan. De 
överviktiga och feta barnen framställs dock i en artikel som oönskade i idrottsföreningarnas 
verksamhet, eftersom de inte kan prestera de resultat som krävs. I vissa artiklar accepteras 
okritiskt sambandet mellan en fysiskt inaktiv fritid, med frekvent användande av tv eller 
dator, och barns viktökning. Detta kan ses i ljuset av Gard och Wrights (2001) tes om att 
fysisk inaktivitet sammanlänkas med övervikt och fetma i ett kausalt samband trots att detta 
enligt författarna inte stöds av forskningen. Gard och Wright (2001) menar vidare att de 
dominerande diskurserna på området kväver alternativa sätt att tänka och handla kring 
sambandet mellan kroppsvikt, motion och ohälsa (Gard & Wright, 2001). Det finns dock i 
detta temas artiklar konkurrerande uppfattningar om huruvida den påstått passiva fritiden, 
med tv- och datoranvändande verkligen får negativa konsekvenser för barnen, vilket 
exemplifieras i ovanstående citat (060129). Den i detta temas artiklar dominerande diskursen, 
som sammankopplar övervikt och fetma med en stillasittande fritid, utmanas av en diskurs 
som dementerar att det skulle existera ett samband mellan tv- och datorspel och övervikt och 
fetma. Denna diskurs ståndpunkt exemplifieras i citatet ovan (060129). 
 Fetma och ohälsa framställs i ett flertal av detta temas artiklar som en konsekvens av en 
påstått bristfällig fritid, och skildras som ett ständigt överhängande hot, vilket kan förstås som 
en del i den sociala konstruktionen av det feta barnet, där bilden av en inaktiv fritid bestående 
av bristfälliga aktiviteter utgör en komponent. Detta kan knytas till Gard och Wrights (2001) 
syn på riskuppfattningar som sociala konstruktioner; en inaktiv fritid ses som en självklar 
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komponent i barns utvecklande av övervikt eller fetma, men framhålls även som orsak till att 
överviktiga eller feta barn inte lyckas gå ned i vikt (Gard & Wright, 2001). Oavsett 
sanningshalten i detta har konstruktionen enligt författarna fått stor genomslagskraft, vilket 
återspeglas i den i detta tema dominerande diskursen. Samtliga av detta temas artiklar berör 
på ett eller annat sätt denna konstruktion. I båda citaten ovan (061002, 060129) är modaliteten 
stark, eftersom författarna argumenterar för sina ståndpunkter. Beskrivningen av 
idrottsföreningarna som ”ute på en mycket farlig väg” (Aftonbladet, 061002, s. 24) kan ses 
som en inaktiv metafor som illustrerar de risker författaren menar kan kopplas till en inaktiv 
fritid. Övervikt och fetma kan ses som förkroppsligandet av dessa risker, vilket framställer 
tillstånden i negativ dager och stärker dessutom det påstådda sambandet mellan övervikt och 
fetma och inaktivitet. 
 Sammanfattningsvis går i artiklarna att urskilja en acceptans av det påstådda sambandet 
mellan en inaktiv fritid och övervikt och fetma. Det finns dock artiklar som ger uttryck för en 
annan åsikt och aktivt utmanar den dominerande diskursen. Det påstådda sambandet mellan 
inaktivitet och övervikt och fetma kan ses på såväl samhällsnivå, där orsakerna kopplas till 
strukturella faktorer såsom uteslutningsmekanismer, som individnivå där orsakerna kopplas 
till den personliga livsstilen. Det saknas dock konsensus om vilka, om ens några, aktiviteter 
som leder till övervikt och fetma hos barn. Det feta barnet framställs i det studerade materialet 
som en individ med i huvudsak inaktiva fritidsaktiviteter. Barnets fritid beskrivs som 
stillasittande och passiv, vilket påstås bidra till barnets övervikt eller fetma. Det feta barnet 
framställs även i en artikel som ett barn som inte accepteras i idrottsliga sammanhang, vilket 
således försämrar barnets möjligheter till en aktiv fritid. 

5.3 Matvanor och matrisker 
I detta tema ingår 10 artiklar som på ett eller annat sätt behandlar barns matvanor. De handlar 
exempelvis om mat som påstås orsaka övervikt och fetma och genomgående hävdas att barns 
kostvanor måste förbättras. I ett par av artiklarna kommer överviktiga och feta barn själva och 
deras anhöriga till tals. I övrigt förekommer i hög grad uttalanden från medicinsk expertis och 
närings- eller föreningsliv och statliga verk. Majoriteten av artiklarna behandlar svenska barns 
förhållanden. 
 Överlag används i detta tema målande beskrivningar av de risker, i form av övervikt, 
fetma och ohälsa, som påstås existera med olika typer av födoämnen. Det talas till exempel 
om ”saltfällor” (Aftonbladet, 090117, s. 20) och ”sockerdebatt” (Dagens Nyheter, 060916, s. 
8). Arbetet med att förbättra barns hälsa genom att förändra deras matvanor beskrivs i termer 
av ”bantarkampen” (Aftonbladet, 060712, s. 22) och det talas om ”behovet av kraftfulla 
insatser” (Dagens Nyheter, 060916, s. 8). Uttrycken ”ett steg i rätt riktning” (Dagens Nyheter, 
060528, s. 31) och ”en bit på rätt väg” (Dagens Nyheter, 060902, s. 8) används för att 
beskriva övergången till sundare matvanor. 
 Frekvent framförs i artiklarna kritik mot att vuxna inte tar ansvar för barns kostvanor, 
vilket påstås leda till att barnen utsätts för matrisker. Den mat förskolepersonalen serverar 
kommenteras i nedanstående citat, där Tandläkarförbundets ordförande med stark modalitet 
kommenterar de sockerrika mellanmålen på svenska förskolor: 
 

 27



Man har blivit slapphänt, säger Roland Svensson. Det kan vara fest 
nästan varje dag (Dagens Nyheter, 060614, s. 12). 

 
Det påstås vara en brist hos förskolepersonalen att de på daglig basis serverar, och således 
tillåter, mat som anses för söt. Den citerade artikeln handlar främst om barns tandhälsa, men 
kopplingar görs även mellan hög sockerkonsumtion i form av exempelvis sötade drycker och 
fruktsoppor, dålig tandhälsa och övervikt och fetma (Dagens Nyheter, 060614). Hälften av 
artiklarna i detta tema behandlar sockret och dess påstådda hälsorisker. Sambandet mellan 
högt sockerintag och övervikt eller fetma accepteras okritiskt i de studerade artiklarna. 
Socker eller söta produkter omnämns i många fall i samma mening som övervikt och fetma, 
och framhålls som en högriskprodukt, vilket exemplifieras i nedanstående citat som 
behandlar barns godis- och läskkonsumtion: 
 

För mycket godis och läsk. Det har gjort 20 procent av svenska barn 
överviktiga (Aftonbladet, 060914, s. 9). 

 
Det sätts likhetstecken mellan ett påstått för stort intag av söta produkter och övervikt. 
Förutom riskerna med socker omnämns i detta temas artiklar riskerna med salt och snabbmat, 
och mjölkens nytta ifrågasätts. 

5.3.1 Analys 
Den diskurs som dominerar dessa artiklar sammankopplar övervikt och fetma med en kost rik 
på fett och socker, vilket illustreras i andra citatet ovan (060914). Denna diskurs är den enda 
som uttrycks i detta temas artiklar; utmanardiskurser saknas således. Risktänkandet, inte bara 
gällande sockret, kan ses som en röd tråd genom detta temas samtliga artiklar. Det studerade 
materialet förmedlar en bild av barn som växer upp i ett samhälle fyllt av matrisker, vilket hos 
vissa barn får konsekvenser i form av övervikt eller fetma. Risktänkandet i media kan förstås i 
ljuset av Bildtgårds (2002) resonemang kring det moderna samhällets fixering vid matrisker. 
Bildtgård (2002) menar att moderniseringen av samhället resulterat i en ny typ av 
risktänkande som hänger ihop med överflödet av föda (Bildtgård, 2002). Majoriteten av detta 
temas artiklar framställer övervikt och fetma som orsakat av livsstilsfaktorer, exempelvis 
matvanor, vilket ligger i linje med Lawrence (2004) resonemang om att media frekvent 
förlägger orsakerna till övervikt och fetma på individnivå (Lawrence, 2004). I detta tema ses 
på samma sätt som i Skolan som hälsorisk eller hälsofostrare användningen av metaforer som 
för tankarna till ett modernt krig där motståndaren är den egna kroppen. Användningen av 
dessa kraftfulla uttryck kan tolkas som en del i konstruktionen av övervikt och fetma som ett 
allvarligt hälsoproblem, och även artiklarnas starka modalitet bidrar möjligtvis till 
upprätthållandet av denna konstruktion. 
 I artiklarnas rubriker går att finna exempel på nominaliseringar, det vill säga att deltagare 
trollas bort från skeendena med hjälp av grammatiska förändringar (Bergström & Boréus, 
2005). En artikel i Dagens Nyheter har rubriken ”Flingor fortsatt söta trots minskad 
försäljning” (060916, s. 8) vilket utelämnar de ansvariga från processen. En alternativ rubrik 
skulle kunna vara ”Livsmedelsindustrin fortsätter att söta flingor, trots att befolkningens 
köpbenägenhet minskar”, vilket tydligare visar på aktörerna i processen. Ett annat exempel 
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kan ses i ”Förskolor har kvar sötad mat” (Dagens Nyheter, 060614, s. 12). Denna rubrik 
skulle kunna skrivas ”Personalen på förskolor väljer att ha kvar mat som innehåller mycket 
socker”. Även rubriken ”Fet burgare märks bättre” (Dagens Nyheter, 060902, s.8) kan ses 
som en nominalisering och skulle kunna skrivas ”Mc Donalds sätter bättre märkningar på sina 
hamburgare som innehåller mycket fett”. Även om artiklarnas innehåll i många fall säger mer 
än rubrikerna utgör rubrikerna det första intrycket av artikeln. Eftersom det inte är säkert att 
människor läser hela artikeln kan nominaliseringen i rubriken dölja de aktiva agenterna och 
leda till feltolkningar. Det krävs enligt Bergström och Boréus (2005) mer medvetet 
tankearbete för att förstå sambanden i en nominaliserad mening (Bergström & Boréus, 2005). 
Vidare går i detta temas artiklar att finna exempel på inaktiva metaforer; ”steg i rätt riktning”, 
”en bit på rätt väg”, ”saltfällor” samt ”bantarkampen”. 
 Sammanfattningsvis går i detta temas artiklar att finna en kritik mot barns matvanor och 
de vuxnas tillåtande attityd beträffande barnens intag av vad som framställs som onyttig kost. 
Ett antal olika matrisker lyfts fram och kopplas till barns påstådda ohälsa. Artiklarna 
innehåller metaforer och i rubrikerna syns exempel på nominaliseringar. Bilderna som 
förmedlas av det feta barnet visar på ett barn i en riskfylld värld. Faror och fällor lurar 
överallt, såväl i form av onyttig kost, som vuxna som inte kan eller orkar ta ansvar för barnets 
kostvanor. Detta försätter barnet i en utlämnad position där dess vikt och hälsa framställs som 
beroende av vuxenvärldens inflytande. 

5.4 Barnet som offer 

5.4.1 Barnet som offer för näringslivets marknadsföring 
I denna undergrupp ingår åtta artiklar som behandlar reklambranschens samt livsmedels- och 
snabbmatsindustrins ansvar för barns övervikt och fetma. Över hälften av artiklarna kritiserar 
reklambranschen för att marknadsföra ohälsosamma produkter genom reklam riktad till barn. 
Andra artiklar diskuterar livsmedelsindustrins brist på ansvarstagande gällande utbudet av 
ohälsosamma matvaror, liksom snabbmatsindustrins försäljning av ohälsosam mat. 
Majoriteten av artiklarna behandlar svenska förhållanden, och innehåller uttalanden från 
personer som representerar närings- eller föreningsliv och statliga verk. 
 Reklam riktad till barn liknas i en artikel vid ”barnmisshandel” (Dagens Nyheter, 051023, 
s. 24) och påstås vidare i en annan artikel medverka till att göra barn ”feta och passiva” 
(Aftonbladet, 051227, s. 4). Den svenska lagstiftningen kritiseras för att inte kunna skydda 
barnen och barnfetman påstås sprida sig ”som pesten över västerlandet” (Dagens Nyheter, 
051023, s. 24). Uttryck som ”skäms på er!” (Dagens Nyheter, 051023, s. 24) och 
”hänsynslösa krämare” (Aftonbladet, 051227, s. 4) används för att kritisera ansvariga för 
reklam riktad till barn. I nedanstående citat, från en artikel som behandlar en fotoutställning 
om överviktiga och feta barn, påtalas samhällets bristande ansvar för dessa barn: 
 

I centrum står de drabbade barnen. Här chanslöst utlämnade åt 
snabbmatsindustrins feta och billiga överalltutbud, skolmatsalarnas 
chokladdrycker och smörgåsar, läkemedelsföretagens profithunger, 
livsmedelspolitikens eftergivenhet, föräldrarnas knappa resurser, 
otrygga lekplatser och inte minst sin genetiskt varierande 
kaloriförbränning (Dagens Nyheter, 060304, s. 8). 
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I detta citat kritiseras att ansvaret för barns övervikt och fetma, trots att det borde ligga på 
samhället, läggs på barn och föräldrar (Dagens Nyheter, 060304). I nedanstående citat, som 
båda är uttalanden av en professor specialiserad på barnfetma, betonas samhällets ansvar för 
familjers, och i förlängningen barns matvanor, med stark modalitet. Det första citatet 
behandlar den enligt professorn felaktiga uppfattningen att det är acceptabelt för barn att 
unna sig sötsaker om de har en aktiv livsstil. Han kritiserar godis- och 
snabbmatsfabrikanternas sponsring av barnidrott, och menar att: 
 

Både barn och föräldrar blir lurade, säger professor Claude Marcus 
vid Rikscentrum Barnfetma. Det är skadligt och destruktivt (Dagens 
Nyheter, 061023, s. 6). 

 
Marcus menar att det är godis- och snabbmatsfabrikanterna som bär ansvaret för att vilseleda 
barn och föräldrar. Vidare uttrycker Marcus ett önskemål om godisfria kassor i 
livsmedelbutiker, vilket följande citat visar: 
 

Kräv långsiktigt ansvar från stora dagligvarukedjor. Varför ska 
föräldrarna behöva höra barnens tjat efter godis i kassakön? Inför 
godisfria kassor (Tidningen Icanyheter i Dagens Nyheter, 060429, s. 
5). 

 
Godisfria kassor skulle enligt ovanstående citat bespara föräldrar från att behöva lyssna på 
barnens önskemål om godis, vilket dock kräver medverkan från livsmedelsindustrin. 

5.4.1.1 Analys 
Genomgående i detta temas artiklar ses en fokusering på barnen som offer för samhällets 
utbud och reklamens påtryckningar. Detta kan tolkas som att barnen själva fråntas ansvaret 
för sin övervikt eller fetma eftersom de frestas av, och faller för, reklambudskapen. Barnen 
framställs således som hjälp- och försvarslösa mot yttre omständigheter, samt även i någon 
mån mot sina egna kroppsliga förutsättningar. Det första av de ovanstående citaten (060304) 
kan illustrera Lawrences (2004) resonemang kring hur otrygga omgivningar, i detta fall 
otrygga lekplatser, bidrar till fetmans utbredning. Vidare går i citatet att finna uttryck för 
Gard och Wrights (2001) och Evans, Rich och Davies (2004) kritik mot att fetmans 
klassaspekt kommer i skymundan i media. Även Luptons (2004) resonemang om att 
strukturella skäl, såsom reklam för och försäljning av ohälsosam mat, kan förklara den påstått 
ökande barnfetman går att urskilja i citatet. 
 I detta temas artiklar används ordet pest som metafor för barnfetma, vilket möjligtvis kan 
förstås som en indikation på hur allvarligt artikelförfattaren ser på fenomenet. Pest definieras 
som ”infektionssjukdom orsakad av pestbaciller; farsot” (Svenska Akademiens Ordlista, 
1998, s. 647). I avsnittet Skolan som hälsorisk eller hälsofostrare definieras och diskuteras 
epidemibegreppet, som även det används som en benämning på den påstådda ökningen av 
övervikt och fetma. Såväl pest som epidemi för tankarna till forntida farsoter, och 
användningen av dessa begrepp kan möjligtvis bidra till den samtida konstruktionen av 
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övervikt och fetma som en modern farsot. Vidare kan användningen av pestbegreppet ses 
som en inaktiv metafor eftersom dess användning har hamnat långt ifrån den ursprungliga. 
 Citaten ovan ger sammantaget en bild av hur argumentationen ser ut i den diskurs som 
betonar omgivningens och näringslivets ansvar för att stoppa den påstådda utbredningen av 
övervikt och fetma. Uttalandena går att tolka som ett frikännande av föräldrarna och deras 
ansvar för sina barns matvanor, och i förlängningen barnens övervikt och fetma. Enligt denna 
diskurs har både barn och föräldrar medvetet förts bakom ljuset av godis- och 
snabbmatsfabrikanterna. Föräldrarna luras att tro att barn kan äta sötsaker utan att bli 
överviktiga eller feta så länge de har en aktiv livsstil, vilket i förlängningen skadar barnen. 
Föräldrarna kan dock inte klandras för detta eftersom de handlat i god tro, och ansvaret ligger 
således på godis- och snabbmatsindustrin och dess vilseledande marknadsföring. Modaliteten 
är stark i de artiklar som argumenterar för ökat ansvarstagande från näringslivet, vilket syns i 
ordvalet. Denna diskurs är dock inte den dominerande i detta tema; oftast framställs 
föräldrarna som främst ansvariga för sina barns hälsa vilket behandlas i avsnittet Barnet som 
offer för föräldrarnas brister. 
 Även dagligvarukedjorna pekas ut som ansvariga för barnens ohälsosamma matvanor. 
Det framställs som orimligt att föräldrar skall tvingas lyssna på och ta ställning till sina barns 
godistjat. Ansvaret bör istället ligga på mataffären, som enligt denna tolkning inte bör tvinga 
föräldrarna att ständigt behöva sätta gränser för sina barn. Lösningen ligger i godisfria 
kassor, vilket kan tolkas som ett försök att skydda föräldrarna, och i förlängningen barnen, 
mot livsmedelsindustrins utbud. Den ovan (061023, 060429) citerade professorns uttalanden 
kan förstås i ljuset av den makt som han som representant för gruppen medicinsk expertis 
besitter, vilket ligger i linje med Bergström och Boréus (2005) resonemang om vem som har 
rätt att uttala sig och vilken vikt uttalandet ges (Bergström & Boréus, 2005). 
 Sammanfattningsvis ses i denna undergrupps artiklar en stark fokusering på 
reklambranschens samt snabbmats- och livsmedelsindustrins bristande ansvar. Vidare påtalas 
barns och föräldrars utsatthet, och det påstås att denna utsatthet skulle minska om snabbmats- 
och livsmedelsindustrin tog sitt ansvar för barns hälsa. Bilden som förmedlas av det feta 
barnet visar ett barn som är utsatt för reklambudskap det inte klarar av att värja sig mot, samt 
ett enormt utbud av snabbmat. Barnet framställs som offer för samhällets tryck, och 
föräldrarna framställs även de som offer; de har förts bakom ljuset och klarar inte av att 
hjälpa sina barn. Det feta barnet, och även vuxna i dess närhet, framställs som maktlösa inför 
den påverkan de dagligen utsätts för. 

5.4.2 Barnet som offer för föräldrarnas brister 
I denna undergrupp ingår 11 artiklar som behandlar föräldrarnas ansvar för barnens vikt. De 
handlar exempelvis om vad föräldrar bör tillåta sina barn att äta och flera av artiklarna 
fokuserar på mödrarnas påverkan på, och del i, barnens övervikt och fetma. Ingen av 
artiklarna nämner dock specifikt barnens fäder. Majoriteten av artiklarna innehåller 
uttalanden från gruppen medicinsk expertis, men det finns även artiklar där journalister i 
ledare eller krönikor i starka ordalag uttalar sig. Ungefär hälften av artiklarna behandlar 
svenska förhållanden, övriga behandlar förhållanden i Storbritannien och USA. 
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 De artiklar som behandlar mödrarnas roll består till stor del av uttalanden och 
information från medicinsk expertis. Uttalandena och informationen är dock delvis 
motsägelsefull, vilket illustreras i artiklarnas rubriker: ”Barn ammas för mycket – Professorn: 
De blir feta” (Aftonbladet, 060412, s. 24), ”Spädbarn blir fetare av flaskan” (Aftonbladet, 
060307, s. 9), ”Stränga mödrars barn är tjocka” (Aftonbladet, 060608, s. 28) samt ”Feta 
mödrar får feta barn” (Aftonbladet, 060707, s. 11). Endast i artikeln som handlar om amning 
kommer flera ståndpunkter till uttryck, de andra artiklarna utgörs av korta notiser på fyra till 
åtta rader vars information presenteras som fakta och inte följs upp. Artikeln som behandlar 
flaskmatning är den enda som nämner ordet föräldrar; de andra talar endast om mödrarna och 
deras påstådda inflytande på barnens vikt. 
 I samtliga artiklar framställs föräldrarna som ansvariga för sina barns hälsa, vilket 
exemplifieras i följande citat ur en ledare i Dagens Nyheter som behandlar övervikt och 
fetma bland svenska barn: 
 

Men varken skolan eller sjukvården kan göra allt. Huvudansvaret vilar 
på föräldrarna […] Så alla mammor och pappor: det är bara att ställa 
bilen och börja gå eller cykla med barnen till dagis och skola, att 
slänga ut alla halvfabrikat och börja laga riktig mat gärna 
tillsammans med ungarna. Längre tid, javisst. Men det är allas våra 
barn värda (Dagens Nyheter, 060307, s. 2). 

 
I citatet betonas att föräldrarna har huvudansvaret för sina barns vikt och hälsa. Vidare talar 
den ovan citerade artikeln om ”den barnfetmaepidemi som grasserar i Sverige […]” (Dagens 
Nyheter, 060307, s. 2). Lösningen som föreslås är att föräldrar skall ägna mer tid åt sina barn 
och genom detta ge barnen bättre förutsättningar. Det finns i materialet ytterligare exempel 
på hur föräldrar hålls ansvariga, vilket kommer till uttryck i följande uttalande av kocken 
Jamie Oliver: 
 

Om du ger dina barn läsk så är du en skitstövel (Dagens Nyheter, 
060910, s. 4). 

 
Oliver använder i citatet ovan ett kraftfullt begrepp för att föra fram sin syn på föräldrar som 
ger barnen sötade drycker. Endast en artikel i denna undergrupp ifrågasätter och kritiserar 
fokuseringen på farorna med övervikt och fetma bland barn. Denna artikels ståndpunkt 
illustreras i följande citat: 
 

Men fettskräcken fortsätter att sprida sig i Sverige, faktiskt påhejad av 
folk som har något att vinna på att budskapet hamras in. Hur många 
dietister, läkare, hälsorådgivare, personliga tränare, folkhälso-
institutanställda, marknadsförare, dietkrängare och produktutvecklare 
får inte ihop till gröten genom att skrämma oss för ”fetmaepidemin”? 
Låt åtminstone barnen äta sig mätta, för guds skull (Aftonbladet, 
060608, s. 25). 

 
Artikelförfattaren kritiserar den i hela det studerade materialet dominerande diskursen som 
sammankopplar fetma med ohälsa, och stärker sitt resonemang med kraftfulla begrepp. 
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Denna diskurs påstås leda till oro över barns matvanor och vikt, vilket i förlängningen gör 
mer skada än nytta. Författaren pekar vidare ut vissa yrkesgrupper som ansvariga för denna 
”fettskräck” och hävdar vidare att ökningen av feta barn inte beror på överkonsumtion av fett 
och socker, utan snarare på den ökade invandringen av föräldrar med ett annat skönhetsideal 
än det västerländska (Aftonbladet, 060608). Den dominerande diskursen i denna undergrupps 
artiklar framställer föräldrar som ansvariga för sina barns övervikt och fetma, medan denna 
utmanardiskurs snarare talar om föräldrar som ansvariga för barnens undervikt, orsakad av 
föräldrarnas fettskräck. I temat Matvanor och matrisker behandlas kostområdets komplexitet 
utförligare. 

5.4.2.1 Analys 
Barnen framställs i denna undergrupps artiklar, liksom i undergruppen med rubriken Barnet 
som offer för näringslivets marknadsföring, som offer. Skillnaden är dock att barnen i 
undergruppen Barnet som offer för föräldrarnas brister framställs som offer för sina 
föräldrar, medan såväl barn som föräldrar i den förstnämnda undergruppen framställs som 
offer för näringslivets vinsthunger. I denna undergrupps artiklar pekas således föräldrarna ut 
som ansvariga för sina barns vikt. Detta ligger i linje med Luptons (2004) resonemang om 
hur media framställer föräldrar som ansvariga för sina barns vikt; är barnen överviktiga eller 
feta har föräldrarna brustit i kontrollen av barnens livsstil (Lupton, 2004). 
 Med stark modalitet argumenteras i majoriteten av denna undergrupps artiklar för att 
föräldrar måste ta sitt vuxenansvar och kontrollera barnens kostvanor. Den dominerande 
diskursen skuldbelägger i viss utsträckning föräldrar, vilket illustreras i de två första citaten 
(060307, 060910). I artiklarna ges intryck av att föräldrar med denna livsstil inte skulle vara 
lika måna om sina barn, eftersom de inte lägger ned tid på att ge barnen en hälsosam 
uppväxt. Användningen av ordet skitstövel förmedlar en stark negativ bild av föräldrar som 
tillåter sina barn att dricka sockerrika drycker. Det faktum att uttalandet genom 
användningen av ordet du riktar sig direkt till föräldern kan förstärka effekten av det, i och 
med att det kan tolkas som en personlig kränkning av den berörda förälderns integritet. 
Endast en artikel motsätter sig den dominerande diskursen och ifrågasätter det risktänkande 
den ger upphov till och uttryck för. Denna ståndpunkt framförs med stark modalitet och viss 
ironi, vilket exemplifieras i sista citatet ovan (060608). 
 Även i detta avsnitt förekommer metaforer som beskriver övervikten och fetmans 
påstådda ökning i termer som för tankarna till farsoter. Ordet ”grassera” som nämnts ovan 
betyder härja (Svenska Akademiens Ordlista, 1998 s. 281) och användningen av ordet som 
metafor för barnfetmans utbredning kan tolkas som ytterligare ett uttryck för den syn media 
förmedlar. Grassera för, liksom pest och epidemi, tankarna till smittsamma sjukdomar som 
sprids okontrollerat, vilket skulle kunna bidra till att skapa och upprätthålla synen på övervikt 
och fetma som ett problem och en hälsorisk som individen bör skydda sig, alternativt 
skyddas, mot. 
 Sammanfattningsvis ses i denna undergrupps artiklar en fokusering på föräldrarnas, och i 
synnerhet mödrarnas, ansvar för sina barns vikt och hälsa. Föräldrar framhålls som ansvariga 
för barnens livsstil, och skuldbeläggs frekvent i det studerade materialet om de anses ha 
bidragit till eller orsakat barnens övervikt och fetma. Det feta barnet framställs som offer för 
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föräldrarnas okunskap eller lättja, och framstår därigenom som ett barn med åtminstone på 
vissa plan bristfälliga föräldrar. Barnets föräldrar, som förväntas ha barnets bästa i åtanke, 
framställs som de som är ansvariga för barnets övervikt eller fetma. Detta innebär att det feta 
barnets hem kan sägas utgöra en riskmiljö. 

5.5 Hälsorisker och behandlingsinsatser 
I detta tema ingår 11 artiklar som behandlar hälsoaspekter på övervikt och fetma hos barn. 
Det talas om förebyggande åtgärder samt behandlingsinsatser, och den socioekonomiska 
aspekten tas upp i ett antal artiklar. Två artiklar behandlar förhållandevis ingående överviktiga 
och feta barns situation genom att barnen själva kommer till tals i artiklarna. Professor Claude 
Marcus, som citerades i avsnittet Barnet som offer för näringslivets marknadsföring uttalar 
sig frekvent i detta temas artiklar. Majoriteten av artiklarna innehåller uttalanden från 
medicinsk expertis och alla artiklar utom en behandlar svenska förhållanden. 
 Språket i artiklarna är även i detta tema rikt på alarmerande uttryck och formuleringar. Det 
talas i två artiklar om ”skadlig fetma” (Dagens Nyheter, 051115, s. 14, Aftonbladet, 051116, 
s. 26) och i en notis på sex rader nämns uttrycket tre gånger (Aftonbladet, 051116). Vidare 
nämns ”epidemin av barnfetma” och ”en pandemi av barnfetma” (Dagens Nyheter, 060306, s. 
6), ”överviktstrenden” (Dagens Nyheter, 060422, s. 36) samt ”snabbast ökande hoten mot 
folkhälsan” (Dagens Nyheter, 051115, s. 14). En av artiklarna handlar om ett kollo för 
överviktiga och feta barn där den psykiska aspekten av övervikt och fetma ses som en viktig 
komponent i lyckad viktminskning. Ett av barnen berättar om sin situation i följande citat: 
 

Liksom de andra på lägret har hon blivit retad för sin vikt. Barnen på 
kollot berättar för varandra om mobbning, tröstätning, viktuppgång 
och själväckel. Argheten och det ledsna försvinner när man äter, säger 
Alexandra (Dagens Nyheter, 061024, s. 10). 

 
I detta temas artiklar nämns i större utsträckning än i övriga övervikten och fetmans psykiska 
aspekter och konsekvenser, såväl de som kan leda till att en individ blir överviktig eller fet, 
som de som kan följa på att vara överviktig eller fet i ett samhälle där den smala kroppen 
idealiseras. 
 Även kopplingen mellan övervikt, fetma och socioekonomisk status behandlas i ett par av 
artiklarna. En skolläkare som uttalar sig i en artikel med titeln ”Fetma hos barn ökar mest i 
invandrartäta områden” (Dagens Nyheter, 051115, s. 14) menar att: 
 

Ofta handlar det inte bara om övervikt, utan en kombination av olika 
sociala problem, berättar han och hoppas därför att barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP, och barnavårdscentralerna, BVC, ska 
intressera sig mer för den här problematiken (Dagens Nyheter, 
051115, s. 14). 

 
Ett par av artiklarna hävdar att barnfetma ökar mest i socialt utsatta och invandrartäta 
områden, men att detta till viss del beror på kulturella skillnader i synen på kroppsfett snarare 
än på osund kost (Dagens Nyheter, 051115; Aftonbladet, 051116, s. 26). Vidare lyfts även i 

 34



detta tema moderns betydelse för barnens vikt fram; fetma påstås vara betydligt vanligare 
bland barn med lågutbildade mödrar (Dagens Nyheter, 051115). 
 I flera artiklar ses en kritik mot att för små resurser avsätts för behandling av överviktiga 
och feta barn och det uttrycks rädsla för att sjukvården saknar möjligheter att möta 
efterfrågan. BMI-mätning av fyraåringar, vilket är en del i förebyggandet av övervikt och 
fetma bland barn, behandlas i flera av artiklarna, och sägs vara ett viktigt diagnostiskt 
verktyg. Det existerar dock en oro för att barn som diagnostiseras som överviktiga eller feta 
ändå inte kommer att få den hjälp de behöver, vilket illustreras i följande citat: 
 

När nu samtliga barnavårdscentraler i landet börjar viktmäta sina 
barn, och arbeta aktivt för att upptäcka och remittera vidare dem med 
behov, måste det finnas en vårdkedja som står beredd att ta emot dem. 
Så ser det inte ut idag (Dagens Nyheter, 060309, s. 12). 

 
Sjukvårdens resurser för behandling av överviktiga och feta barn måste enligt ovanstående 
citat utökas om det kommande hjälpbehovet skall kunna tillgodoses. 

5.5.1 Analys 
Samtliga artiklar i detta tema ger uttryck för den i hela det studerade materialet dominerande 
diskursens syn på övervikt och fetma som hälsorisk. Tonen i artiklarna förmedlar en känsla av 
överhängande fara. I det sista citatet ovan (060309) exemplifieras den oro som uttrycks i 
artiklarna över att det inte finns resurser nog att hjälpa de överviktiga och feta barnen. Mellan 
raderna kan förstås att övervikt och fetma är tillstånd som kostar samhället pengar, och i den 
mån det ses som självförvållat eller orsakat av föräldrar skulle det kunna leda till att 
överviktiga och feta ses som kostsamma för samhället. Sandberg (2004) menar att media ofta 
framställer överviktiga och feta som parasiter på samhället. Media har enligt Sandberg (2004) 
stark inverkan på allmänhetens syn på övervikt och fetma, vilket kan leda till att bilden får 
stor genomslagskraft (Sandberg, 2004). Det förekommer dock i detta temas artiklar inte något 
direkt utpekande av överviktiga och feta som parasiter, dock talas om de stora kostnader dessa 
tillstånd innebär för samhället. 
 Den medicinska expertis som frekvent uttalar sig med stark modalitet i detta temas artiklar 
ger inte något utrymme för tvivel om sambandet mellan övervikt och fetma och ohälsa, vilket 
återkommer som en dominerande diskurs i hela det studerade materialet. Konsekvenserna av 
detta kan förstås genom Conrads (1997) resonemang om att det existerar ett aktivt samband 
mellan professionellas åsikter och allmänhetens uppfattning om vad som utgör ett socialt 
problem. Media förmedlar de professionellas problemdefinitioner, och mediadiskursen är en 
del i individers meningsskapande process (Conrad, 1997). Dagspressens porträttering av 
övervikt och fetma blir således i mångt och mycket avgörande för allmänhetens uppfattning 
av fenomenet. 
 Frekvent i dessa artiklar nämns skam och skuld som nära förknippat med att väga för 
mycket. De överviktiga och feta barnen som kommer till tals i detta temas artiklar, illustrerat 
genom första citatet ovan (061024), ger uttryck för en medvetenhet om att deras kroppar ses 
som avvikande från kulturella normer. Detta kan förstås i ljuset av Winfield-Ballentine och 
Paff-Ogles (2005) resonemang kring hur individer internaliserar attityder som de uppfattar 
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som önskvärda och att media förmedlar information om sociala normer och kulturens 
förväntningar på kroppen. Runda kroppar framställs i media som icke önskvärda och 
ohälsosamma och således dåliga (Winfield-Ballentine & Paff-Ogle, 2005). Ferris (2003) 
menar att kulturen spelar en viktig roll vid konstruktionen av kroppsidealet. Den överviktiga 
och feta kroppen ses som ett avskräckande exempel, en manifestation av vad som händer om 
man inte tar hand om sig (Ferris, 2003). Skulden och skammen ungdomarna i artiklarna ger 
uttryck för kan tolkas som att de, i linje med detta temas dominerande diskurs, ser sina 
kroppar som dåliga. I andra citatet ovan (051115) ges exempel på den, i flera av detta temas 
artiklar, tydliga fokuseringen på sambandet mellan övervikt och fetma, socioekonomisk status 
och sociala problem. Detta kan tolkas att de som uttalar sig, i likhet med Evans, Rich och 
Davies (2004), menar att klassaspekter är centrala för förståelsen av övervikt och fetma. 
 Även i detta temas artiklar används begrepp som kan föra tankarna till forna tiders farsoter 
i beskrivningen av övervikt och fetma hos barn. Ordet pandemi, vars användning 
exemplifieras ovan (060306), definieras som ”allomfattande farsot” (Svenska Akademiens 
Ordlista, 1998, s. 630) och användningen av begreppet kan tolkas som ett tecken på den oro 
barnfetman ger upphov till. Att benämna barnfetma pandemi kan möjligen förstås som att 
epidemibegreppet inte längre räcker till för att beskriva barnfetmans påstådda utbredning, 
vilket kan bidra till att ytterligare öka människors oro beträffande denna utbredning. I två av 
artiklarnas rubriker syns exempel på nominaliseringar; ”Små resurser till barnfetman” 
(Dagens Nyheter, 060309, s. 12) och ”Kollo hjälper överviktiga unga” (Dagens Nyheter, 
061024, s. 10). Den förstnämnda skulle kunna skrivas ”Politikerna avsätter inte tillräckligt 
med resurser för att barn som äter så mycket att de blir feta ska kunna få behandling”. Den 
andra skulle kunna formuleras ”Personalen på kollo hjälper unga som äter så mycket att det 
blir överviktiga att finna redskap för att gå ner i vikt”. 
 Sammanfattningsvis ses i detta temas artiklar en fokusering på den resursbrist som påstås 
existera för behandling av överviktiga och feta barn. Socioekonomisk status påstås ha 
samband med förekomst av övervikt och fetma bland barn. Vidare lyfts den psykiska aspekten 
tydligare fram i detta tema än i övriga teman, och den skam som i många fall associeras till att 
väga för mycket behandlas. Det förekommer förslag till åtgärder såväl på samhällsnivå som 
på individnivå. Det feta barnet framstår i artiklarna som ett resurskrävande barn som mår 
psykiskt dåligt, samt i många fall tycks växa upp under socialt svåra förhållanden och 
därigenom är utsatt på flera plan. Vidare tycks barnet själv i högsta grad vara medvetet om sitt 
utanförskap, och lida av det. Ingenstans i materialet förekommer tvivel om att det feta barnet 
mår dåligt; detta framställs som en odiskutabel sanning. 

5.6 Framtidsutsikter 
I detta tema ingår 10 artiklar som behandlar överviktiga och feta barns framtidsutsikter, varav 
ungefär hälften behandlar svenska förhållanden medan övriga behandlar förhållanden i 
Storbritannien och USA. Hälften av artiklarna domineras av uttalanden från medicinsk 
expertis, medan övriga innehåller inslag av resterande grupper. Drygt hälften av artiklarna 
utgörs av notiser vilka kortfattat redovisar forskningsresultat, och varierar i längd mellan fyra 
och åtta rader. Samtliga av dessa artiklar talar om de negativa konsekvenser som väntar de 
feta barnen om de inte går ner i vikt, men förmedlar samtidigt en bild av att det är i stort sett 

 36



omöjligt att finna en framgångsrik metod för viktminskning. Språket i dessa artiklar är rikt på 
alarmerande uttryck, det talas exempelvis om: ”brittiska forskare varnar” (Aftonbladet, 
060422, s. 16),”den dystra slutsatsen” (Aftonbladet, 061010, s. 6), ”en stark indikator på 
framtida hälsoproblem” (Dagens Nyheter, 060307, s. 6) och ”varnade hälsodepartementet” 
(Dagens Nyheter, 060826, s. 27). I följande citat ses ett exempel på hur dagspressen beskriver 
vad som väntar överviktiga och feta barn: 
 

Brittiska forskare varnar för att många av dagens tonåringar inte 
kommer att bli äldre än 50 år. De riskerar att få diabetes i tonåren och 
hjärtproblem i 20-årsåldern (Aftonbladet, 060422, s. 16). 

 
De som är överviktiga eller feta som tonåringar riskerar enligt forskarna att dö i förtid, på 
grund av sjukdomar som orsakats av deras vikt. Denna typ av information presenteras i 
majoriteten av artiklarna i detta tema; i många fall livshotande konsekvenser staplas på 
varandra utan att läsaren får närmare information. De artiklar som uttryckligen tar upp 
bantning ger dock en annan bild av viktnedgång, nämligen att motion inte hjälper feta barn, 
och att bantande barn löper större risk än andra att drabbas av övervikt eller ätstörningar. 
 I detta tema, liksom i många andra, dominerar diskursen som kopplar övervikt och fetma 
till ohälsa. Denna förekommer i alla utom en av de studerade artiklarna. Undantaget utgörs av 
en artikel som hävdar att feta män i mindre utsträckning än magra begår självmord. Detta är 
resultatet av en studie genomförd på unga män i 18-årsåldern och den låga 
självmordsfrekvensen hos feta män kopplas till höga blodfetter som sägs motverka 
depression. Resultaten kommenteras i följande citat av en docent på Karolinska institutet: 
 

Det kan upplevas som ett förvånande resultat eftersom feta människor 
bemöts ganska illa i samhället och borde därför i högre utsträckning 
bli deprimerade och ta livet av sig. Men vi tror att det, oberoende av 
den sociala diskrimineringen av feta, finns en underliggande biologisk 
mekanism som skyddar feta […] (Dagens Nyheter, 060112, s. 8). 

 
Resultatet uppges dock inte gälla för feta kvinnor, som snarare i högre utsträckning än 
normalviktiga begår självmord, vilket kopplas till den samhälleliga pressen på kvinnor att 
vara smala (Dagens Nyheter, 060112). Detta är den enda artikeln som säger något positivt 
om överviktigas och fetas framtidsutsikter, men även här ses ändå inslag av den dominerande 
diskursen som sammankopplar övervikt och fetma med ohälsa. 
 En av artiklarna i materialet behandlar en folkhälsorapport från Socialstyrelsen. Artikeln 
fokuserar på olika typer av hälsorisker som riskerar att drabba barn och unga under 
uppväxtåren, samt följa dem upp i vuxen ålder. Övervikt och fetma avhandlas i artikeln 
mellan avsnitt som behandlar alkohol, narkotika och kriminalitet, och uppges i likhet med 
missbruk och kriminalitet vara något som samhället måste komma till rätta med redan i 
ungdomsåren om det inte skall bli ohanterligt (Dagens Nyheter, 060307). 

5.6.1 Analys 
Majoriteten av artiklarna i detta tema utgörs av korta notiser som saknar avsändare och där 
modaliteten är svag. Dramatiska beskrivningar av överviktiga och fetas dystra framtidsutsikter 
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presenteras utan uppföljning, vilket exemplifieras i första citatet ovan (060422). Det 
alarmerande språket i detta temas artiklar kan förstås i ljuset av Luptons (2004) 
undersökningsresultat gällande medias beskrivning av barnfetma. Språket i de av Lupton 
(2004) studerade artiklarna var uttrycksfullt och alarmerande, något Lupton (2004) menar 
spelar stor roll i förstärkandet av synen på övervikt och fetma som hälsoproblem (Lupton, 
2004). Evans, Rich och Davies (2004) menar i likhet med Lupton (2004) att medias 
onyanserade budskap utgör människors främsta källa till information om fetma som sjukdom 
(Evans, Rich & Davies, 2004). 
 Det enda sättet att undvika de dystra framtidsutsikterna sägs vara att gå ner i vikt, men 
samtidigt ges i artiklarna intrycket av att bantning ofta inte medför viktminskning. Detta kan 
tolkas som att det försätter överviktiga och feta i en omöjlig sits; deras vikt framställs som ett 
hinder för en hälsosam framtid och bantning det enda som kan hjälpa dem, men många påstått 
effektiva bantningsmetoder hjälper inte och de som hjälper påstås leda till ätstörningar av 
olika slag. Överlag förmedlas en bild av en relativt hopplös situation för de överviktiga och 
feta barnen. 
 När övervikt och fetma hos barn behandlas i anknytning till kriminalitet och missbruk, 
vilket exemplifieras ovan (060307), kan det tolkas som en indikation på den tyngd fenomenet 
ges. Det framställs i artikeln som lika oroväckande för framtiden att vara överviktig eller fet 
som att vara kriminell eller använda droger. Ingenstans i detta temas artiklar ifrågasätts att 
övervikt och fetma är en försvårande omständighet i livet. Den enda artikel som tar upp något 
påstått positivt med övervikt och fetma citeras i andra citatet ovan (060112), men i slutändan 
kan även denna överlag sägas förmedla en bild av en dyster framtid. I detta temas artiklar 
kopplas hälsofrågorna angående feta och överviktiga barn till oro över deras framtidsutsikter, 
vilket kan bidra till synen på övervikt och fetma som hälsorisk. I temat Hälsorisker och 
behandlingsinsatser behandlades medias roll i skapandet av synen på den överviktiga kroppen 
utförligare. 
 Sammanfattningsvis innehåller detta temas artiklar ett flertal korta notiser som förmedlar 
bilden av dystra framtidsutsikter för överviktiga och feta barn, men ger motstridiga budskap 
om hur framtidsutsikterna kan förbättras. Den dominerande diskursen är även i detta tema den 
som kopplar övervikt och fetma till ohälsa, och i förlängningen till en dyster framtid. Det feta 
barnet målas i detta temas artiklar upp som ett barn med en framtid genomgående beskriven i 
negativa termer. Enda sättet att vända utvecklingen sägs vara viktminskning, vilket dock 
framställs som närapå omöjligt. Sammantaget förmedlas en bild av ett barn som befinner sig i 
en så gott som omöjlig situation, utan möjlighet att själv påverka sin framtid till det bättre. 

5.7 Sociala representationer 
Sociala representationer fungerar som ett tolkningssystem som påverkar människors 
förhållande till omvärlden (Jodelet, 1995). Tre representationer kan urskiljas i det studerade 
materialet; en representation av övervikt och fetma som sjukdom, en representation av barnet 
i behov av omhändertagande och kontroll samt en representation av kroppsfett som oönskat 
och ohälsosamt. De två sistnämnda representationerna kan även urskiljas i tidigare forskning.  
Representationen av barnet som i behov av omhändertagande och kontroll kan skönjas i 
Luptons (2004) forskningsresultat om hur bland annat föräldrar pekas ut som ansvariga för 

 38



sina barns kostvanor medan representationen av kroppsfett som oönskat och ohälsosamt kan 
urskiljas i Winfield-Ballentine och Paff-Ogles (2005) resultat om hur den överviktiga kroppen 
genomgående i media framställs i negativa termer. 
 Representationen av övervikt och fetma som sjukdom ses i en stor del av det studerade 
materialet. Enligt Herzlich (1995) är hälsa och sjukdom särskilt intressanta fenomen vid 
studier av sociala representationer eftersom människor har behov av att tolka innebörden av 
dessa fenomen. De innebörder som människor tilldelar hälsa och sjukdom kan ibland härledas 
till djupt rotade representationer (Herzlich, 1995). Begreppen epidemi, pandemi, pest och 
grassera används i ett stort antal av artiklarna för att beskriva den påstått ökande övervikten 
och fetman hos barn, och har i studien tolkats som uttryck för en diskurs som sammankopplar 
fetma och ohälsa. Snabb ökning, hot och sjukdom kan sägas ha karaktäriserat forntida 
epidemier. Eftersom övervikt och fetma är fenomen som av dagspressen påstås öka hastigt, 
och uppfattas som motsatsen till ett hälsosamt liv, framstår de som hotfulla och en rimlig 
tolkning är att de därför benämns i termer som för tankarna till forna tiders sjukdomar. 
 Det går att förstå användningen av dessa begrepp som ett sätt för människor att sätta in det 
förhållandevis nya och obekanta fenomen som barnfetma utgör i en etablerad förståelseram, 
vilket sker genom en objektiveringsprocess (Purkhardt, 1993). Nya och obekanta fenomen, 
såsom i detta fall övervikt och fetma bland barn kommer då, för att tillskrivas mening, 
inordnas i redan existerande sociala representationer. Genom detta görs det svårförståeliga 
mer konkret, och komplexa och ogripbara orsaksresonemang undviks. Att denna 
representation av övervikt och fetma som sjukdom existerar styrks av att medicinsk expertis i 
det studerade materialet har en framskjuten position. Detta kan möjligen kopplas till Herzlichs 
(1995) resonemang om att den medicinska expertisens uttalanden, när de sammansmälter med 
lekmannens sunda förnuft, lägger grunden för socialt delade representationer om sjukdom och 
hälsa (Herzlich, 1995). 
 En representation av barnet som i behov av omhändertagande och kontroll genomsyrar det 
studerade materialet. Barnet framställs som beroende av vuxenvärldens omsorg och 
gränssättning, och det är från denna utgångspunkt barnets situation förstås. I det studerade 
materialet ses genomgående denna ansvarsförläggning, såväl beträffande tonåringar som 
yngre barn, vilket yttrar sig i att ansvaret för barnets vikt förläggs på faktorer i barnets 
omgivning. Eftersom barnet inte ses som själv ansvarigt pekas vuxenvärlden således ut när 
barnet utvecklar någon form av tillstånd som anses ogynnsamt för dess hälsa eller utveckling. 
I samtliga studerade teman kan en diskurs som framställer det feta barnet som offer för 
omständigheter utanför dess kontroll urskiljas, vilket kan förstås som ett uttryck för denna 
representation. 
 En representation av kroppsfett som oönskat och ohälsosamt genomsyrar det studerade 
materialet. Denna representation tycks, med tanke på de bilder av det feta barnet det studerade 
materialet förmedlar, ha stor genomslagskraft, något även delar av den tidigare forskningen 
visar. Trots att det med största sannolikhet finns de som inte ser kroppsfett som oönskat, tyder 
de studerade artiklarna och tidigare forskning på att en sådan representation existerar. Enligt 
Rose et al (1995) behöver det inte existera konsensus kring en social representation för att den 
skall anses giltig, utan det räcker att den känns igen som befintlig. Även individer som 
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ifrågasätter representationens sanningshalt känner igen den som något som av andra kan 
accepteras som sant (Rose et al, 1995). 
 Den feta barnkroppen framställs i det studerade materialet som ett problem som måste 
åtgärdas. I första hand framhålls barnens övervikt och fetma som ett hälsoproblem, snarare än 
ett utseendemässigt problem. Det studerade materialet domineras av en diskurs som 
framställer kroppsfett i negativa termer, vilket kan förstås som ett uttryck för den ovannämnda 
representationen. Trots att barnen i det studerade materialet inte själva hålls ansvariga för sin 
övervikt och fetma, tycks de utsättas för denna i samhället sannolikt utbredda representation. 
De överviktiga och feta barn som kommer till tals i det studerade materialet ger uttryck för 
sådana föreställningar genom att uttala sig om sin övervikt eller fetma som något negativt de 
önskar bli fria från. 
. Sammanfattningsvis har genom användningen av teorin om sociala representationer ett 
försök gjorts att i enlighet med Faircloughs modell för kritisk diskursanalys förankra och 
integrera texten (den första dimensionen) i den sociala praktiken (den tredje dimensionen). De 
redovisade sociala representationerna ses som uttryck för att såväl historiska som samtida 
föreställningar om kroppen och om barnet påverkar framställningen av det feta barnet. 
Dagspressens rapportering och begreppsanvändning kan ses som ett uttryck för de sociala 
representationernas existens; journalisterna och de som uttalar sig i dagspressen är en del av 
det samhälle de beskriver, och deras ordval speglar redan existerande representationer om 
hälsa, sjukdom och kroppen men bidrar även till skapandet av nya. Benämningen av 
barnfetma i termer av forntida farsoter, barnet som i behov av omhändertagande och kontroll 
samt kroppsfett som oönskat och ohälsosamt går att tolka som representationer i vilka 
bilderna av det feta barnet förankras. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i ljuset av syfte och frågeställningar. Därefter följer 
ett avsnitt om studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Studiens syfte 
Syftet med denna studie var att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka två 
dagstidningars framställning av ”det feta barnet” och dess omgivning. Frågeställningarna var: 
Vilka bilder av överviktiga och feta barn förmedlas i de studerade dagstidningarna? Vilka 
diskurser dominerar de studerade dagstidningarnas rapportering om övervikt och fetma bland 
barn? Vilka risk- och påverkansfaktorer i barnets omgivning framträder, och hur beskrivs 
dessa? Vilka sociala representationer kan bilderna av överviktiga och feta barn förankras i? 
Studiens syfte uppnåddes med hjälp av en kritisk diskursanalys av utvalda artiklar samt 
användningen av teorin om sociala representationer. Det socialkonstruktionistiska 
perspektivet har genomsyrat studien. 

6.2 Slutsatser 
Studiens resultat visar att de bilder av överviktiga och feta barn dagspressen förmedlar 
genomsyras av en syn på barnet som offer för omständigheter utanför dess kontroll. De 
diskurser som dominerar rapporteringen är en diskurs som sammankopplar fetma och ohälsa, 
en diskurs som sammankopplar barnets situation med utsatthet, en diskurs som 
sammankopplar övervikt och fetma med fysisk inaktivitet och osund kost, samt en 
expertdiskurs som består av uttalanden från medicinsk expertis och är inflätad i övriga 
diskurser. I det studerade materialet beskrivs ett stort antal risk- och påverkansfaktorer som 
sägs orsaka, upprätthålla eller bli följden av det feta barnets situation. De sociala 
representationer som urskiljts i det studerade materialet är: en representation av övervikt och 
fetma som sjukdom, en representation av barnet i behov av omhändertagande och kontroll 
samt en representation av kroppsfett som oönskat och ohälsosamt. 
 Denna studie har visat att de studerade artiklarna genomgående framställer övervikt och 
fetma hos barn som ett problem för barnet, såväl som ett problem för samhället. Detta 
kommer till uttryck i den grad av oro och känsla av överhängande fara som artiklarnas språk 
och innehåll förmedlar. Dessa resultat liknar såväl Luptons (2004) som Evans, Rich och 
Davies (2004). Användningen av begrepp som för tankarna till forntida farsoter har setts i 
flera teman, och samtliga teman innehåller någon form av alarmerande uttryck och 
formuleringar. Språkets roll i konstruktionen av barnövervikt och fetma som problem 
framträder således tydligt i det studerade materialet, såväl genom de metaforer och liknelser 
som används, som den påtagliga modalitet som uttrycks i flertalet artiklar. Det bör dock 
betonas att dagspressen inte kan ses som den enda aktören i konstituerandet av synen på 
barnfetma, utan rapporteringen bör även förstås som uttryck för redan existerande 
föreställningar. 
 Användningen av epidemibegreppet som beskrivning av barnfetmans påstådda ökning har 
i uppsatsen tolkats som en del i dagspressens konstruktion av barnfetma som fenomen och 
kan förstås som ett sätt att betona det påstådda problemets allvar, men även som ett uttryck för 
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den i samhället redan befintliga oron. Journalisterna är en del av det samhälle de beskriver 
och deras ordval speglar med stor sannolikhet de i samhället redan dominerande diskursiva 
strömningarna. Dagspressens bilder av det feta barnet, såsom de framträder i det studerade 
materialet, bör således delvis förstås som en återspegling av den syn som existerar i samhället. 
Bilderna av det feta barnet framstår dock både som begränsade och begränsande 
konstruktioner; de förhållandevis enkelspåriga bilderna lämnar föga utrymme för alternativa 
bilder, och de bilder som framträder kan sägas sätta tydliga ramar för hur det feta barnet och 
personer i dess omgivning kan tänka om dess situation. Ingen av de bilder som framträder kan 
sägas lämna något utrymme för annat än negativa föreställningar om det feta barnets situation. 
 Denna studies resultat har visat att stora delar av det studerade materialet innehåller 
uttalanden från medicinsk expertis som ofta med stark modalitet framför överviktens och 
fetmans hälsorisker. Denna expertdiskurs, som bidrar till skapandet av de bilder av det feta 
barnet som framträtt i denna studie, fokuserar till stor del på det påstådda sambandet mellan 
fetma och ohälsa. Professionellas åsikter går i enlighet med Conrad (1997) att förstå som en 
stor del i individers problemkonstruktion, och den bild medicinsk expertis förmedlar av det 
feta barnet blir möjligtvis således svårare att ifrågasätta och värja sig mot än bilder som 
förmedlas av individer utan samma kvalifikationer. Enligt Herzlich (1995) utgör individers 
vardagsvetande en blandning av vetenskap och sunt förnuft. 
 Med tanke på den tyngd som ges medicinsk expertis uttalanden, går att spekulera i att 
övervikt och fetma som hälsorisk möjligtvis överskattas i det studerade materialet. Materialets 
alarmerande vokabulär och användning av liknelser och metaforer som för tankarna till forna 
tiders farsoter bidrar till att förmedla en känsla av överhängande fara, och den medicinska 
expertisens uttalanden kan ge ytterligare tyngd åt denna framställning. Skulle övervikt och 
fetma som hälsorisk överskattas i det studerade materialet överensstämmer detta dock inte 
med Sandbergs (2004) resultat som visade på motsatsen. I Sandbergs (2004) studie förekom 
dock uttalanden från medicinsk expertis främst i debattartiklar, som enligt författaren sällan 
läses av allmänheten. Att detta inte kan sägas gälla för denna studies material skulle kunna 
förklaras med att den medicinska expertisens uttalanden nu tagit klivet från debattartiklarna 
till övriga delar av dagstidningarna och således når ut till betydligt fler. Detta kan bidra till att 
bilderna av det feta barnet baseras på antagandet om den feta kroppen som ett hinder för 
gynnsam utveckling. 
 Genomgående i denna studies resultat ses den diskurs som sammankopplar fetma och 
ohälsa, vilket överensstämmer med Gard och Wrights (2001) resultat om att detta samband i 
media ofta framställs som givet. Det går att spekulera kring att acceptansen av detta samband 
utgör grunden för de övriga diskurserna och de riskresonemang som existerar i det studerade 
materialet. Att övervikt och fetma accepteras som ohälsosamt ger upphov till diskurser och 
resonemang som främst handlar om hur detta ohälsosamma tillstånd skall kunna förebyggas, 
undvikas, behandlas, förklaras och förstås. Om övervikt och fetma inte sågs som ogynnsamma 
tillstånd, skulle de flesta av de övriga diskurserna och riskresonemangen vara överflödiga 
eftersom de är uppbyggda just kring detta antagande. De bilder av det feta barnet som 
framträtt i denna studie går alla att tolka som grundade i detta påstådda samband mellan fetma 
och ohälsa, vilket för barnet får till följd att hela dess livssituation, som den framträder i 
denna studies resultat, förstås i ljuset av detta samband. Barnets övervikt eller fetma ses som 

 42



orsakat och upprätthållet av faktorer kring barnet som alla påstås bidra till barnets påstådda 
ohälsa. 
 I studiens inledning behandlades socialiseringsprocessen som enligt Madsen (2001) delvis 
sker via media. Det går således att spekulera i att medias, och således även dagspressens, 
budskap kring kropp, hälsa och vikt påverkar barnets socialiseringsprocess. Oavsett om det 
existerar ett samband mellan fetma och ohälsa eller inte, byggs de bilder av det feta barnet 
som framträtt i de studerade artiklarna främst upp kring detta samband. Barnet och personer i 
dess omgivning utsätts genom dagspressens rapportering för föreställningar om vilken 
kroppsform som anses eftersträvansvärd, och även vilka hälsorisker och egenskaper som 
påstås hänga samman med att vara överviktig eller fet. Den rådande samhälleliga 
konstruktionen av normalitet, i det här fallet i förhållande till kroppsform och vikt, som 
kommer till uttryck bland annat i dagspressens rapportering, samt den känsla av avvikelse 
som riskerar att bli följden av att barnet inte omfattas av denna konstruktion, kan inverka på 
barnets självbild. Enligt Eriksson och Markström (2000) är det i socialpedagogiskt arbete 
viktigt att förstå hur individens självbild utvecklas och konstrueras i samklang med det 
omgivande samhällets värderingar. Dagspressens framställning av det feta barnet och dess 
omgivning, som kommer till uttryck i de bilder denna studie resulterat i, kan förmodas 
inverka såväl på barnets upplevelse av sig själv som på omgivningens upplevelse och 
bemötande av barnet. 

6.3 Studiens begränsningar 
Denna studie har utförts inom en C-uppsats ramar vilket innebär begränsningar i utrymme och 
tid. Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys, som utgör studiens metod, 
kan med fördel användas vid textanalytiska studier, vilket stämmer väl överens med denna 
uppsats fokus. Vår uppfattning är att Faircloughs modell lämpar sig väl för vår typ av studie 
eftersom den tar hänsyn till textens förankring i den sociala praktiken. Dock har empirin 
förhindrat användningen av modellens samtliga dimensioner. Den andra dimensionen, som 
behandlar textens produktions- och konsumtionsmönster, ligger utanför denna studies 
räckvidd eftersom empirin inte innehåller information om dessa faktorer. Det hade dock varit 
möjligt att analysera textmaterialet med hjälp av en annan textanalytisk metod, exempelvis 
diskursteori, som även den lämpar sig för diskursanalytiska studier med 
socialkonstruktionisktiskt perspektiv. Detta hade förändrat studiens utseende och möjligtvis 
även dess resultat. Likaså hade användningen av en annan teori än teorin om sociala 
representationer vid analysen av den sociala praktiken gett en alternativ förståelse för, och 
tolkning av, bilderna av det feta barnet. Vår uppfattning är dock att teorin om sociala 
representationer på ett fruktbart sätt bidrar till en förståelse för textens förankring i den sociala 
verkligheten. 

6.4 Fortsatt forskning 
Det vore, med tanke på denna studies resultat, intressant att diskursanalytiskt undersöka hur 
övervikt och fetma framställs i textmaterial riktat direkt till barn. Exempelvis skulle det vara 
intressant att undersöka vilken bild av övervikt och fetma tidningar som Veckorevyn och 
Kamratposten förmedlar. En annan studie skulle kunna innebära att i form av djupintervjuer ta 
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del av yngre barns tankar kring kost, vikt och kropp. En sådan studie har dock ett antal etiska 
aspekter att ta hänsyn till, men skulle troligen generera intressanta resultat. 
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