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Admittedly, we all try hard to avoid error: and we ought to be sad if we have made a 
mistake. Yet to avoid error is a poor ideal: if we do not dare tackle problems which are 
so difficult that error is almost unavoidable, then there will be no growth of knowledge. 
In fact it is from our boldest theories, including those which are erroneous, that we 
learn most. Nobody is exempt from making errors, the great thing is to learn from 
them. 

 
       ― Karl Popper, Objective Knowledge  

 
 
 

 
 



 

 

 
PROLOG 

 

 

I barndomen var jag omringad av människor i alla storlekar, allt ifrån pinnsmala till 
riktigt stora och feta. Jag brydde mig inte nämnvärt om hur stora de var utan gjorde 
oproblematiska konstateranden i stil med att farbror Lasse är lång och omfångsrik 
medan farbror Pelle är lång och smal. Så här i efterhand minns jag inte att jag kopp-
lade några attribut till smala eller feta kroppar, så som jag har gjort senare i livet. Då 
har jag beundrat slanka kroppar och förfasats över både riktigt smala och riktigt om-
fångsrika. Men som barn var mina upplevelser och tolkningar inte kontaminerade 
med det kulturella bagage som jag har införlivat senare i livet.    

Särskilt kommer jag ihåg hur jag som barn kröp ner i sängen hos min stora, 
varma och härliga mormor, tidigt på morgonen, innan resten av familjen vaknat, för 
att dricka honungsvatten och lyssna på Skaraborgsradion. När mormor gick upp för 
att göra sig redo inför en dag i köket och trädgården fick jag nöjet att ligga kvar där i 
värmen och titta på när hon klädde på sig de lager av kläder som inte syntes när hon 
var färdig. Först tog hon på en bh av största mått, snörde in sig i en korsett och 
drog på och fäste strumpor i korsetten, för att sedan avsluta det undre lagret med en 
glänsande underklänning. Sedan tog hon på det som alla såg, vanligtvis en mönstrad 
nylonklänning och slutligen ett par skor med en fyrkantig två-tre centimeter hög 
klack. Då var mormor snygg och så höll hon sig hela dagen. Jag minns också hur jag 
brukade känna på hennes gäddhäng, huden på baksidan av överarmen. Mormor var 
varm, men den där huden var alltid kall och lite smårynkig. Jag tyckte det var su-
permysigt att få känna och klämma på den där svala och mjuka huden. Mormor bara 
skrattade och lät mig hållas. Dessa minnen kommer alltid vara goda och härliga 
minnen från en härlig, kärleksfull, omtänksam, arbetssam och framför allt snygg, fet 
mormor. När jag som vuxen känner på mitt eget gäddhäng är det inte med samma 
förtjusning. Blotta tanken på det triggar igång ångest och omfattar inte den minsta 
gnutta av mys och förtjusning. När jag tänker på mormor är minnena konstigt nog 
fortfarande opåverkade av den socialt etablerade bilden av fetma som fult och för-
skräckligt. Till och med i efterhand är de bortkopplade från alla nojor som jag har 
över mitt eget och andras fett. Minnena av min stora tjocka mormor är inte ned-
smutsade med fetmans negativa innebörder utan befinner sig i en slags frizon.  

Själv lärde jag mig överviktens negativa innebörder med årens lopp. I undre 
tonåren bantade jag med önskan om att bli supersmal. Jag var inte alls överviktig på 
den tiden. Bantningen ledde till viktökning. När jag till slut hade kommit underfund 
med att det nog inte var min grej att banta höll jag mig länge normalviktig. I 35-
årsåldern började kilona öka sakteliga. Jag hade redan påbörjat det här arbetet när 
jag blev gravid och nådde den magiska gränsen för att betraktas som överviktig en-
ligt uträkningsmetoden Body Mass Index (BMI). När jag hade fött barn fortsatte jag 



 

 

vara större än normalt, biografiskt sett. Jag kommer ihåg att jag under graviditeten 
tänkte att det var bra att själv få erfara hur det är att var fet. Det var ett sätt att an-
tropologiskt ”go native” rent kroppsligt. Jag skrattade och tog storleken med en 
klackspark. Men när kilona blev långvariga började jag allt mer förstå såväl som 
identifiera mig med deltagarna i den här studien. Jag var normalviktig när vi träffa-
des, under den empiriska fasen, och var fortfarande inte riktigt lika stor när den här 
texten skrevs, men jag tillhörde trots allt kategorin överviktig och fet.  

Vågen och BMI visade att jag var överviktig, men även andras reaktioner gjorde 
det. Vid flera tillfällen blev jag inte igenkänd och fick kommentarer av slaget: ”Jag 
såg inte det var du” eller ”Jag kände inte igen dig”. Och när jag flyttade tillbaka till 
den by där jag växte upp blev jag märkbart kategoriserad annorlunda än tio år tidiga-
re, då jag senast hade bott där. Att jag inte blev igenkänd skulle nog av en del ses 
som exempel på att överviktiga kvinnor inte syns. För egen del tror jag att gamla 
bekanta inte kände igen mig för att jag inte höll mig inom samma storlekskategori 
som tidigare. Hade jag varit överviktig hela tiden hade de troligtvis inte haft problem 
att veta vem jag var. Någon gratulerade mig till att ha ännu ett barn på gång, fast jag 
inte var gravid. Att bli definierad som gravid när man inte är det visar att den andre 
haft förväntningar på ens kroppsstorlek som inte infriats och valt att tolka avvikel-
sen som tillfällig och inte permanent. De andras responser kan tolkas som att de såg 
mig som ett normbrott, både biografiskt och socialt. Dessa själupplevda erfarenhe-
ter relaterar till den här avhandlingen, men inte på så sätt att jag valde forsknings-
ämne för att jag själv var överviktig och ville förstå min egen och andra i samma 
situation. Förloppet har varit det omvända. Jag valde att studera livet i den övervik-
tiga kroppen och först under den processen blev jag själv överviktig. Övervikten gav 
mig erfarenheter och ökad lyhördhet för sociala fetmaresponser. Med större säker-
het än så vågar jag hävda att jag inte hade sett min övervikt som en form av ord-
ningsbrott. Innan avhandlingsarbetet var jag omedveten om den ordnande dimen-
sionen, precis som jag som barn var omedveten om fetmans negativa innebörder. 
Att övervikt är ett ordningsbrott har jag lärt mig utifrån ordentligt överviktiga 
svenskars förmedlade erfarenheter såväl som genom att läsa och fundera över hu-
manistisk och samhällsvetenskapligt orienterad fetmaforskning. Numera kan jag inte 
undgå att se det ordnande system som jag som barn inte hade en aning om. 

Jag vill tacka Avdelningen för hälsa och samhälle för att ni antog mig som dok-
torand och möjliggjorde den här avhandlingen. Men jag vill också tack alla AHS:are 
för alla trevliga luncher och fikastunder som gjort doktorandlivet roligare. Under 
årens lopp har en rad personer kvalat in på min tacklista. Först och främst, tack till 
alla ni som låtit er intervjuas. Utan era förmedlade erfarenheter hade den här av-
handlingen inte varit möjlig. Tack till er alla!  

På det akademiska planet går mitt största tack till Bengt Richt, min huvudhand-
ledare. Ingen hade kunnat lotsa mig bättre än du. För detta är jag dig evinnerligt 
tacksam. Din tilltro till min förmåga har hjälpt mig hålla demoner och troll på av-
stånd och givit mig styrka att bygga ihop en avhandling i min smak. Knivigheter och 
allvar med ett skratt ständigt på lut har etsat sig fast i mitt minne som känneteckna-



 

 

de för våra samtal. Din blick för helhet och detaljer, din förmåga att kunna göra svå-
ra saker lätta och framför allt dina teoretiska kunskaper gav mig den trygghet och 
säkerhet som jag behövde för att våga odla andra grödor på redan bruten mark.  

Tack Gunilla Tegern, som min bihandledare har du läst utkast och manus i oli-
ka skeden och alltid kommit med klarsynta och viktiga kommentarer. Särskilt tack-
sam är jag för att du lärde mig att analysera och gjorde detta hantverk till ett nöje.  

Under min doktorandtid har jag deltagit i några seminarieserier. Särskilt vill jag 
tacka alla som gjorde ”Hälsa, kultur och vardagsliv”, till en spännande, dynamisk, 
trevlig och kreativ seminarieserie. Jag har lärt mig mycket av er! Ett tack går också 
till alla som deltagit i seminarieserierna: ”Hälsa, kultur och erfarenhet” och ”Högre 
seminariet”.  

Tack Marja-Liisa Honkasalo, Hannele Harjunen, Lennart Nordenfelt, Ingrid 
Hylander, Marie Jansson, Motzi Eklöf, Fredrik Svenaeus och Stellan Welin för vär-
defulla synpunkter på manusutkast i olika skeden av processen. Ett särskilt tack går 
till Lennart Nordenfelt, som hjälpte mig tänka nytt i ett kritiskt skede.  

Kollegor i likartad sits, eller ni som redan tagit er igenom ett avhandlingsprojekt 
har gjort upplevelsen av avhandlingsprocessen roligare och dess våndor mindre uni-
ka. Tack Hannah Grankvist, Haris Agic, Lisa Guntram, Anette Wickström, Ann-
Britt Wiréhn, Linda Örulv, Eleonor Antelius, Victoria Nygren, Barbro Spjuth, Erik 
Malmqvist, Kristin Zeiler, Henrik Lerner, Gunilla Larsen, Petter Tinghög, Nicklas 
Skillnäs, Pier Jaarsma, Faisal Omar, Martin Berzell för alla förlösande skratt. Ett sär-
skilt tack tillägnar jag Anette Wickström, för ditt stöd och dina goda råd.  

Vänner kommer och vänner går, i alla fall i mitt liv. Men jag har två som består; 
Sunita Hallgren och Anna Wigelius. Tack för att ni har haft överseende när jag inte 
uppfyller mina plikter som vän. Tack för all förståelse och uppmuntran.  

Tacka mamma, Gudrun Ekman, för din kärlek och att du alltid står på min sida. 
Tack pappa, Olle Ekman, för din kärlek och att du har lärt mig att se möjligheter i 
alla situationer. Tack Agneta Ekman, min bonusmamma, för din omtanke och goda 
mat. Tack Rolf Ekman, min storebror, du är en sann förebild i tålamod och mänsk-
lig värme. Tack Emil Ekman, min lillebror, för den glädje du inviger i mig. Tack 
mina svärföräldrar, Carin Wickström och Hans Johnsson, för att ni alltid finns till 
hands. Tack Anna Jonsson för omslaget till boken. 

Mitt innerligaste tack går till Pär Jonsson, min man. Tack för ditt aldrig sinande 
tålamod. Tack för din kärlek. Den här boken tillägnar jag Uno Ekman, du gör livet 
mer värt att leva.  

 

Ormaryd, juni 2012 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 
 
 
 

I ”ETT FETT LIV” är det människors levda erfarenheter av fetma som är utgångs-
punkt. Titeln har valts på grund av den mångtydighet uttrycket har. För det första är 
det ett fett liv som personer med feta kroppar faktiskt lever. För det andra anses det 
i den dominerande synen på fetma vara ett fett liv, i bemärkelsen ett lättjefullt, fros-
sande, syndigt och ansvarslöst liv som den feta lever. För det tredje kan livet i den 
feta kroppen vara, eller snarare göras till, ett fett liv ”i bemärkelsen ett bra liv”. Stu-
dien har framför allt fått namnet ”Ett fett liv” för att benämningen speglar kun-
skapsobjektet. Med uttrycket vill jag indikera att objektet för studien är mer omfat-
tande än ”levd fetma”. Det inkluderar inte bara människors erfarenheter av att leva 
med fetma utan omfattar också de sociala och kulturella mönster som både formar 
överviktigas agerande och delvis formas av det. Med arbetet vill jag utveckla, vad 
Kathy Charmaz (2006) kallar, en ”teoretiserande förståelse” av en tillvaro där vikten 
är betydelsefull. Syftet är, mer specifikt, att begreppsligt och teoretiskt analysera vill-
kor och möjligheter i fetas - och i förlängningen allas vårat - handlingsliv. 

Vi relaterar alla till olika sociala kategorier. En del har visat sig ingå i mer omfat-
tande ordnande system. Genus, klass och etnicitet är exempel på ordnande system 
som alla oundvikligen är en del av. ”Ett fett liv” föreslår att det finns ytterligare ett 
ordnande system. Detta har jag valt att kalla viktordningen. Viktordningen ordnar alla 
horisontellt, som underviktiga, normalviktiga eller överviktiga. Men den ordnar oss 
även vertikalt, genom att över- och underordna oss beroende på vilken viktkategori 
vi tillhör. Det innebär att vissa gynnas medan andra missgynnas. Feta är en grupp 
som i den västerländska kulturen tenderar att både underordnas, förtryckas och 
missgynnas på grund av sin kroppsstorlek och vikt. Den här avhandlingen behandlar 
inte i första hand det. Det har, som beskrivs i nästa kapitel, åtskillig forskning redan 
visat. Genom att teoretisera kring viktordningen vill jag istället öka förståelsen för 
hur underordandet, förtrycket och missgynnandet av feta är möjligt. Viktordningen 
är således inte i sig ett system för underordning av feta. De som dominerar är själva i 
vissa avseenden dominerade. Underordandet är snarare en effekt sprungna ur det 
viktordnande systemet.  
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Viktordningen produceras och reproduceras av en mängd ting. Jag ser den som 
ett omfattande maskineri, eller möjligen ett nät, av människor, viljor, interaktioner, 
situationer, möten, föreställningar, antaganden, handlingar, normer, värderingar, 
teknologier, mediala produktioner, kommersiella produkter, sociomateriella ting och 
standardiserade och enstaka praktiker. Inget element är mer primärt eller betydelse-
fullt än något annat, viljan till åtskillnad undantagen. (Eller kan “viljan” möjligen 
analyseras som en drift, eller kanske en kombination av den mänskliga förmågan att 
göra distinktioner och en motsvarande benägenhet att “fastna” i dem?). Det är tota-
liteten av dem som driver, och är, det viktordnande systemet. 

Viktordningen inbegriper alla, oavsett vikt. Den görs av flera aktörer och på 
många sätt. Den består av många processer, subprocesser och detaljer. En del sam-
spelar med varandra. Andra finns där, liksom vid sidan av varandra, och komplette-
rar varandra. Den är komplex och ständigt i rörelse, ibland utan att förändras, ibland 
i tillstånd av snabb eller långsam förändring. Den tenderar att bli global, men uppvi-
sar kulturella, och kanske även subkulturella, variationer. Den kan genomsyra ett 
mindre eller större antal aspekter av den sociala och kulturella tillvaron. Den kan 
vara starkt tvingande eller mer öppen för förhandling. Den kan vara gammal och 
kristalliserad eller nyare och under utveckling. Den interagerar med andra ordnande 
system, som klass och genus och kan därför vara mer eller mindre kännbar för den 
som avviker.  

Att analysera och redogöra för allt det ovanstående och mer därtill inom ramen 
för ett avhandlingsprojekt är inte möjligt. I den följande framställningen är det fram-
för allt fetas redogörelser för sina liv, inte smalas och normalviktigas, som är ut-
gångspunkt och ambitionen att utveckla en begreppslig och teoretiserande förståelse 
för fetas roll och villkor i det viktordnande systemet, här och nu, samt i den svenska 
kontexten, som är slutpunkten. Att döma av tidigare forskning förefaller det dock 
inte vara alltför vågat att anta att stora delar av begreppsapparaten är applicerbar på 
den västerländska kultursfären i allmänhet, och kanske i växande utsträckning 
globalt. 

Idén till avhandlingen väcktes vid analysen av intervjuer med femton feta 
svenskar. Jag kände ofta att det fanns något i materialet som jag inte kunde greppa. I 
takt med att detta ”något” allt oftare fångade uppmärksamheten kunde jag till slut 
inte undgå att beakta frågan: Vad är det intervjupersonerna pratar om, men utan att 
riktigt sätta ord på? Ofta talade de om det genom en mångfald av belysande exem-
pel, men utan att tydligt koppla samman dem. De verkade redogöra för fragment av 
något större. En av de kvinnliga intervjupersonerna, Lisa Eriksson, reflekterade till 
och med explicit kring detta ”något” när hon pratade om hur hon såg på fetma. Lisa 
hade just berättat att hon ständigt kände sig tvungen att förhålla sig till att feta fram-
ställs som ett samhällsproblem, när hon redogjorde för hur hon tänker:  

Lisa: Jag är inte alltid så säker på att just överviktiga är problemet, utan jag tror att det 
är andra grejer bakom, som kanske är svårare och mycket mera mänskliga och kluri-
ga, för hur vi beter oss överhuvudtaget med varandra. Det är lätt att använda sådana 
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här synliga tecken på annorlundahet för att kunna skjuta bort blicken från det som är 
huvudproblemet. Det har jag funderat på redan innan. Det är lätt att säga att genus-
vetenskapen skulle ha givit mig någon nyckel. ...  Att uppleva sig själv som annorlun-
da leder gärna till att man reflekterar på ett annat sätt över sin plats. Alla reflekterar 
ju, det handlar ju inte om det. Alltså, det har varit för att jag vill förstå. Varför skulle 
det här [övervikt] vara så himla besvärligt? Jag är inte så säker på att det är just över-
vikten som är problemet. Jag kan i många fall tycka att det finns bakomliggande gre-
jer som är mycket, mycket större än just de stora kropparna.  

Aimée: Vad kan du tänka då? 

Lisa: Nej, men jag tror bara det. Som vårt behov av att markera oss gentemot andra. 
Och att det finns ett system för att hela tiden bejaka, avgränsa och jämföra oss. Och 
att hela tiden ha någon slags lista på att någonting är normalt och någonting annat är 
onormalt. Och sedan har vi alla grupper som försöker bryta mot det där. Den här vil-
jan att avgränsa, att särskilja. Jag tror att det är så starkt kvar hos stora grupper av 
människor. Och sedan kan man ju dyka på det på flera olika håll. Man kan skylla på 
media eller på marknaden. Det är lätt att använda övervikten som … Man tittar på 
det istället för på att det är någonting bakomliggande. (14:81-83) 

Lisa sa att hon redan innan intervjun hade reflekterat över sitt annorlundaskap, det 
sociala livet och sin plats i tillvaron. Hon förklarade sitt handlande med att man som 
annorlunda är mer benägen än andra att fundera på sådana frågor. I hennes fall före-
faller det ha lett till att hon ställt sig frågan: Vad är det som är så störande med över-
vikt? Frågan hade lett funderingarna vidare till misstanken om ett bakomliggande 
problem. Hon såg det som ett misstag att stanna vid själva övervikten eller att lägga 
skulden för problematiserandet av den på aktörer som media och marknaden. Men 
vad är det som Lisa menar finns bortom övervikten? Hon pratade om ett “system” 
men var ganska otydlig när hon försökte redogöra för hur det i detalj ser ut och fun-
gerar. Hon nämner ord som jämföra, särskilja, bejaka, avgränsa och talar om en “lis-
ta” för att skilja mellan normalt och onormalt. Hon tycks mena att sådana aktiviteter 
härstammar ur en närmast naturgiven vilja att särskilja och dominera, men att det 
också finns personer som försöker bryta mot det mönstret. Hon är vag både när det 
gäller detaljerna och hur olika saker hänger samman. Vad menar hon till exempel 
med “avgränsa”? Vad är det för “lista” hon pratar om och vem eller vilka har till-
gång till den? Vilka är de som försöker bryta mot “det där” och vad är “det där”. 
Vad är det som kan skyllas på media eller marknaden? Hur hänger dessa och andra 
saker hon talar om egentligen ihop? Eller gör de det? Lisa tvekar och är ganska oar-
tikulerad. Hon är själv medveten om det. Utläggningen är tryfferad med ord som 
markerar att hon inte tänkt färdigt utan är i en sökprocess. Hon är “inte alltid så 
säker”, “tror”, “tycker i många fall”, talar om en “slags” lista, använder hypotetiska 
formuleringar som “kanske” och ställer i största allmänhet snarare frågor än ger fär-
diga svar.  
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Det var först när jag hade granskat befintlig erfarenhetsbaserad fetmaforskning 
som jag började se det som Lisa och andra pratade om. I alla artiklar och böcker jag 
läste fanns element som verkade peka på något utanför sig själva. I och med det tog 
studien en avgörande vändning. Jag blev angelägen om att försöka förstå feta som 
innehavare av en specifik position i ett mer omfattande (ordnande och ordnat) sy-
stem. Nu var det inte länge fetas levda erfarenheter, utan uppgiften att söka förståel-
se för själva systemet som hamnade i fokus. Hela avhandlingen kan på så vis förstås 
som ett försök till artikulation av det som Lisa talade om.  

Jag har återkommande misströstat över möjligheten att gå iland med projektet 
och försökt återvända till den ursprungliga ambitionen, att göra en mer rättfram be-
skrivning av fetas erfarenheter. Men det fungerade inte. Vart jag än vände mig såg 
jag element av viktordningen och dess verkningar. Och hur jag än försökte vända på 
problemet kunde jag inte frigöra mig från intrycket att det var för att vittna om fetas 
villkor, snarare än för att få sina personliga erfarenheter och upplevelser dokumente-
rade, som intervjupersonerna valde att delta i studien. På vissa sätt var det frustre-
rande. Jag kände mig låst. Men på andra sätt innebar det samma tillfredställelse och 
aha-upplevelse som när jag blev medveten om genusordningen. Skillnaden är att då 
applicerade jag sådant andra hade sagt på vardaglig interaktion och på forskning jag 
kom i kontakt med - och fann det stimulerande och trygghetsskapande. När det 
gäller viktordningen handlar det om en omvänd process, att utifrån sådant som be-
handlats i tidigare forskning och det som antyddes i intervjuerna formulera en ord-
ningsidé. Det har varit stimulerande, men också en ständigt närvarande källa till 
känslor av otrygghet, ibland rentav ångest. 

Ju längre analysen fortgick desto mer vävdes den abstrakta idén och den empi-
ridrivna analysen ihop till en enhet, där ordningsperspektivet passade väl in för att 
förklara/förstå helheten och där empirin kontinuerligt gav nya insikter om viktord-
ningens element och processer.  

Formen och aktiviteterna i fokus  

”Ett fett liv” utgår från feta personers erfarenheter och handlande. Syftet är dock 
inte i första hand att beskriva hur de själva uppfattar, upplever sin fetma eller vad de 
gör av sina erfarenheter. Ambitionen är snarare att söka förståelse för hur det ord-
nande systemet görs. Därför är formerna, sätten som olika saker görs på, i fokus. De 
förmedlade erfarenheter som förekommer i texten är till för att exemplifiera for-
merna. Genom analysen av form förflyttas fokus från individer och deras handlande 
till gemensamma processer som de är en del av (Anderson 1967, s. 85-86, Levine 
1971).  

Att formerna är i fokus ligger i linje med den så kallade Grounded Theory an-
satsen, den metod eller kanske snarare metodologi som arbetet bygger på. Upp-
märksamheten på form är också en influens från den tyske sociologen och filosofen 
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Georg Simmels analytiska distinktion mellan form och innehåll (1908a). Form sva-
rar, i hans sociologi, mot frågor om hur människor interagerar och hur de är för-
bundna med varandra. Innehåll är de psykiska drivkrafter (som motiv, mål, viljor 
osv.) som människor har med sig in i interaktionen, men också sammanhanget och 
förloppet i själva interaktionen. Den term som Simmel själv använder i sin sociologi 
är, ”Formen der Vergesellshaftung”, översatt till svenska ”former för församhälleli-
gande”. Termen är ett uttryck för hans syn på samhället och social ordning. Samhäl-
let och social ordning konstrueras genom hur vi interagerar med varandra (Simmel 
1908a). De är i ett tillstånd av ständigt blivande, snarare än ett varande. Simmels 
formbegrepp handlar således i grunden om sociala processer och innefattar former 
av social interaktion, sociala typer samt former för individualitet (se Levine 1971). 
Former är samspelsmönster, sätt som människor interagerar med varandra på, och 
sätt varpå individen är infogad i gruppen eller ett större socialt sammanhang (Sim-
mel 1908a). Simmel behandlar i detalj flera interaktionsformer, bland annat utbyte, 
konflikt, konversation, imitation samt över- och underordning och ett antal sociala 
relationer/sociala typer, varav ”främlingen” kanske är den oftast omtalade. Främ-
lingen står utanför gruppen genom att vara en främling, men ingår samtidigt i grup-
pen genom att stå utanför (Simmel 1908c). I relation till en annan gemenskap skulle 
samma person inte vara en främling utan kanske en vän eller en familjemedlem. So-
ciala typer definieras således i relation till gruppen. 

Den här studiens behandlar, i Simmels anda, en social typ - den feta - samt 
former av interaktion mellan feta personer och andra. Den övergripande synen på 
”viktordningen” som ständigt pågående ligger väl i linje med Simmels synsätt, men 
är också ett arv från bland annat den amerikanske sociologen/interaktionisten An-
selm Strauss (1993) och filosofen/queerteoretikern Judith Butler (2006, 2007).   

Ett kritiskt perspektiv  

”Ett fett liv” är ett arbete inom ramen för det interdisciplinära forskningsfältet ”Fat 
Studies” eller ”critical obesity research”. Kritiskt inriktad fetmaforskning betraktar 
övervikt och fetma som ett socialt skapat problem och arbetar dels för att frigöra 
fetma från den medicinska hegemonin, dels för att utmana negativa antaganden, 
stereotyper och stigmatiseringen av feta personer (se Colls & Evans 2009, Solovay 
& Rothblum 2009, Cooper 2010). Inom den ramen har olika typer av strukturer så-
som diskurser, föreställningar och handlingsmönster exemplifierats och teoretise-
rats. Även fetas perspektiv och hur överviktiga och feta gör sin fetma har lyfts fram, 
ofta i termer av olika typer av motstånd. ”Ett fett liv” är menad att komplettera tidi-
gare forskning inom ”Fat Studies”. Idén om viktordningen vidareutvecklar redan 
explicerade ordningsidéer (Huff 2001, Brazil 2001). Den amerikanska kommunika-
tionsvetaren och en av centralfigurerna inom kritiskt inriktad fetma forskning 
Kathleen LeBesco (2004, s. 10-28) har visat hur fetma görs till något fult, sjukligt 
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och negativt. Hon betraktar fetma som ett ordningsproblem och analyserar hur sma-
la görs till ordning och feta till oordning. Idén om viktordningen är en vidareutveck-
ling av LeBescos ordningsidé och erbjuder ett alternativt sätt att definiera fetma som 
ett socialt och kulturellt fenomen, jämfört med hur det tidigare har gjorts. Den fo-
kuserar inte så mycket på förtrycket som sådant utan är ett försök att tydliggöra de 
förhållanden som gör förtrycket möjligt. Det innebär inte att tidigare teorier och 
empiriska redovisningar överges. Idén om viktordningen bygger istället delvis på 
och kan inkludera och använda tidigare forskningsresultat som exempel på element i 
det ordnande systemet. 

Den vidareutvecklade ordningsidén skiljer sig i några avseenden från tidigare 
forskning. I slutet av nästa kapitel kommer skillnaderna att diskuteras mer i detalj. 
Redan här vill jag dock lyfta fram en skillnad mellan den här studien och ”Fat Studi-
es” i allmänhet.  

Forskning inom ”Fat Studies” som studerar fetas perspektiv eller de förtyckan-
de mönster de ingår i anlägger nästan genomgående ett genusperspektiv (se resone-
mang sid 30). Det beror troligtvis på att delar av den kritiska fetmaforskningen är 
nära förbunden med feministisk teoribildning. Forskning som problematiserar sjuk-
lighetsgörandet av övervikt och marginell fetma visar dock att ett kritiskt perspektiv 
på fetma och övervikt inte behöver ha ett uttalat genusperspektiv.  

Den här studien antar ett mer genusneutralt kritiskt perspektiv. Neutralt i betydel-
sen att fokus inte ligger på hur feta kvinnor eller män görs till oordning utan snarare 
på hur feta människor som grupp görs till oordning och på hur de kan göra sin fet-
ma eller övervikt på alternativa sätt. På så vis rör sig studien inom, bredvid och bor-
tom den tidigare kritiskt inriktade fetmaforskningen. Inom, för att den kopplar 
samman levd fetma med sociokulturella omständigheter. Bredvid, för att den gör 
avsteg från den vanligt förekommande genusfokuseringen och bortom för att den 
tar ytterligare ett steg, då viktordningen artikuleras och exemplifieras.  

Disposition 

Avhandlingen är en teoretiserande framställning av fyra centrala processer i viktord-
ningen, samt viktiga subprocesser och element: viktordnandets betingelser, viktiggö-
rande, inordnande viktgörande samt oviktiggörande. Tillsammans demonstrerar de 
viktordningens dynamik och hur den produceras, reproduceras och ibland utmanas 
eller förhandlas av de som inte ryms inom kriterierna för det idealt ordnade. Per-
spektivet som anläggs är främst ett handlings-, eller snarare handlandeperspektiv; en 
syn på handling som aldrig avslutad utan som ständigt pågående, vilket avspeglas 
både på den begreppsliga nivån och i rubriksättningen. 

På grund av den teoretiserande ambitionen skiljer sig framställningen i en del 
avseenden från vad som möjligen kan betraktas som en standardmodell när det gäll-
er dispositionen i empirisk forskning. Teori presenteras inte i ett separat kapitel ef-
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tersom teoretisk förståelse är det som eftersträvas. Metodavsnittet är inte bara en 
teknisk presentation av hur ”datainsamlingen” har gått till och hur ”data har bearbe-
tats”, utan inbegriper också en redogörelse för hur ”teorin” har influerats av olika 
externa källor, inklusive andras teorier eller teoretiserande. Den utvecklade “teorin” 
presenteras inte i slutet av arbetet. Teoretiserandet börjar i princip redan på första 
raden. Empirin läggs inte så mycket fram som ett substrat för beskådande, vidare 
analys och granskning utan används främst för att exemplifiera och ge trovärdighet 
åt begreppen och teorin.  

Kapitel 1 (det här) innehåller en kortfattad redogörelse för hur idén om vikt-
ordningen vuxit fram ur en från början vag intuition som väcktes av intervjuerna 
och genomgången av tidigare fetmaforskning. Det innehåller också en introduktion 
till viktordningen.  

Kapitel 2 är en redovisning och analys av forskningsfältet, men syftar också till 
att påvisa att viktordningen har haft en slags “frånvarande närvaro” (Shilling 2003) i 
den tidigare forskningen; att den på olika sätt har antytts men inte explicit tematise-
ras. Även några övergripande mönster i litteraturen lyfts fram. Kapitlet avslutas med 
ett resonemang om skillnader och likheter mellan perspektivet i den här avhandling-
en och tidigare forskning med likartat eller närbesläktat fokus.  

Kapitel 3 är en beskrivning av hur avhandlingen kom att bli en artikulering av 
“viktordningen”. Materialinsamlingen och analysprocessen beskrivs och motiveras, 
steg för steg, och de teorier/teorifragment som har inspirerat arbetet redovisas så 
som de har använts, inte som ett raster som lagts på det empiriska materialet utan 
som verktyg för att fördjupa analysen.  

Kapitel 4 och 5 är en analys och beskrivning av vad jag har valt att kalla “vikt-
ordnandets betingelser”. Enkelt uttryckt behandlas viktordningens kulturella och 
sociala förutsättningar, så som de har kommit att utkristalliseras i den västerländska 
kulturen. Framställningen bygger på distinktionen mellan ideal- och faktisk ordning, 
visionen/utopin om ett samhälle där alla är normalviktiga respektive den faktiska 
situationen. I det första av dessa kapitel behandlas de normer, värden och ideal som 
gör smala och normalviktiga till ordning och överviktiga till oordning. Resonemang-
et löper vidare till en diskussion om ordnande krafter. I det senare kapitlet behand-
las hur allas våra kroppar regelbundet mäts, sorteras, värderas och graderas efter 
vikt, i både vardagliga och professionella sammanhang, av andra likväl som av oss 
själva. Ordningen mellan kapitlen är godtycklig, eftersom det är så gott som omöjligt 
att avgöra vad som är orsak och vad som är verkan; om mätandet föregås av någon 
form av idealbildning, eller om idealbildningen är en konsekvens av mätandet. 

Kapitel 6, 7 och 8 behandlar mer konkret och datanära hur vikten kan göras 
problematisk för den överviktiga (samt av vem, vad eller vilka) och hur detta viktiggö-
rande kommer att upprätthållas av den feta själv, även i frånvaro av yttre olägenheter. 
I kapitel sex analyseras hur den överviktiga kroppen kan bli till en olägenhet, dels 
genom prestationsbegränsningar, i relation till andra, i relation till det kulturellt för-
väntade och (vid viktökning) i relation till den biografiskt satta normen, dels genom 
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att inte stå i samklang med de socio-materiella tingen. I mellankapitlet analyseras hur 
vikten tenderar att göras problematisk i och genom det sociala livet, därav rubriken 
”socialt viktiggörande”. Specifikt behandlas två, ofta interagerande, processer, redu-
cering och expandering. Den första innebär att den feta “förminskas” till sin över-
vikt. Den andra att han eller hon tillskrivs ett antal (negativa) egenskaper som feta i 
den kulturellt förhärskande föreställningsvärlden antas ha. Exkluderande innebär att 
feta ställs utanför sammanhang som andra ingår i eller har tillträde till och är en an-
nan källa till socialt viktiggörande. Kapitlet avslutas med Den dömande blicken, ett av-
snitt om fetas upplevelser av att ständigt vara övervakade och bli dömda av andras 
blickar. I kapitel åtta, ”samvetsgenererat viktiggörande” analyseras hur feta genom 
självfördömande och självkategoriserande kommer att bli medskapande i det sociala 
viktiggörandet. 

Kapitel 9 innehåller en analys av de sociala och kulturella medel varigenom den 
feta antas kunna införlivas i, eller åtminstone närmas till, den ideala ordningen, hu-
vudsakligen olika former av beteendepåverkan och arrangemang för energireglering. 
Det handlar, abstrakt uttryckt, om att ställa i ordning den feta, om att försöka göra 
feta smala(-re). Därav rubriken ”Inordnande viktgörande”. Beteendepåverkan ut-
övas av andra i det sociala livet. Energireglering utövas vanligtvis av den feta själv, 
eller på initiativ av honom eller henne, men kan principiellt också utövas helt och 
hållet av andra. Både energireglering och beteendepåverkan har en tendens att resul-
tera i sekundärt viktiggörande, det vill säga att upprätthålla eller förstärka den grund-
läggande problematiseringen av vikten.   

De resterande kapitlen behandlar olika sätt varigenom feta kan göra övervikten 
mindre problematisk. Oviktiggörande behandlar på en övergripande nivå viktordnan-
dets motkrafter men handlar inte om olika former av motstånd eller avståndstagan-
de mot viktordningen som sådan, utan om motkrafter eller friktioner som är in-
byggda i den. Kapitel 10 behandlar hur feta, som respons på problem med det in-
ordnande viktgörandet, formulerar egna förklaringar till varför de är och fortsätter 
att vara feta; förklaringar som distanserar dem till både viktfokuseringen och de eta-
blerade behandlingsmetoderna. Kapitel 11 handlar om utvecklandet av alternativa 
mål såväl som medel, syftande till att leva ett gott liv med fetman istället för ett då-
ligt mot den. I kapitel 12 analyseras olika strategier varigenom feta kan eliminera, 
eller åtminstone reducera, de sociala olägenheterna av fetman. 

Kapitel 4 och 5 skiljer sig i viss mån från de efterföljande, till innehåll och form. 
Framställningen bygger i större utsträckning än i de övriga på andra källor än inter-
vjuerna och kan ge intrycket av att värden, normer, ideal, viktmätande och viktkate-
goriserande praktiker et cetera är någon slags kristallina företeelser. Det första inne-
bär inte att analysen i kapitel 4 och 5 saknar resonans i intervjuerna. Värden, nor-
mer, ideal, viktmätande och kategoriserande praktiker förekom rikligt i det samman-
hanget. Det innebär bara att jag i större utsträckning än i de övriga kapitlen även har 
använt andra källor i framställningen, för att göra den fyllig. Den andra skillnaden är 
lite olycklig. Värden, normer, ideal et cetera skapas, reproduceras och förändras 
självklart ständigt av olika aktörer och i social interaktion, men en någorlunda täck-
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ande analys av det hade krävt en annan avhandling. Någonstans måste man börja 
och jag har valt att, huvudsakligen, ge en ögonblicksbild, om än inte utan att åtmin-
stone antyda förändring. Skillnaden gentemot de övriga kapitlen är framför allt att 
kapitel 4 och 5 inte redogör för hur förändringen sker. 

Några ord om begreppen fetma och övervikt  

Fetma och övervikt definieras idag som ett samhällsproblem (SBU 2002). I medi-
cinsk forskning och medial rapportering är det oftast fetma som ett opersonligt fe-
nomen som uppmärksammas. Det är fetman i sig som med olika medel ska stävjas. I 
takt med att den har etablerats som ett samhälleligt problem har kampen mot fetma 
spridits från de privata och medicinska sfärerna till den offentliga arenan. TV-
program som ”Biggest loser” och ”Du är vad du äter” är exempel på hur feta män-
niskor disciplineras, kontrolleras och regleras till allmän beskådan. Den officiella 
kampen mot fetma blir därför indirekt också en kamp mot feta människor. Gränsen 
mellan ”fetma” och ”feta personer” blir oklar.  

Jag kommer i fortsättningen ofta att använda termen ”den feta” när övervikti-
gas situation behandlas. Med det vill jag inte antyda att vikten bara kan vara proble-
matisk för kvinnor. Så är det inte. ”Den feta” är en förkortning av termerna ”den 
feta människan” eller ”den feta personen.” Med termen ”den feta” vill jag också 
understryka att det inte i första hand är individer utan feta som social kategori som 
står i fokus för det här arbetet. Till skillnad från vad som är fallet i kritiskt inriktad 
fetmaforskning i allmänhet kommer även termen ”överviktiga” att användas.  

Den tyske sociologen Werner J. Cahnman (1968) och etnografen, Natalie Allon 
(1982) hävdade tidigt att ”fet” och ”överviktig” bör användas synonymt eftersom 
skillnaden är otydlig. Senare har begreppet övervikt nästan slutat användas inom 
kritiskt inriktad fetmaforskning, med motiveringen att termen är normativt och 
framställer fetma som en negativ social avvikelse. Eftersom forskare inom ”Fat Stu-
dies”- området både vill lyfta fram att avvikelsen är sociokulturellt konstruerad och 
frigöra feta från normativt förtryck, används istället begrepp med mindre uppenbar 
normativ prägel, såsom fet (fat), fetma (fatness) eller, ibland, korpulent. Använd-
ningen handlar även om att ge ett negativt klingande ord ett nytt och positivt inne-
håll (Cooper 2010). Det finns fyra motiv till att jag ändå har valt att, i viss utsträck-
ning, använda överviktstermen. För det första använde intervjupersonerna både 
“fet” och “överviktig” när de beskrev sig själva. För det andra var inte alla tillfreds 
med benämningen ”fet”. ”Fet låter äckligt tycker jag. Det är ett äckligt ord” (3 
nr.2:209), sa en av de kvinnliga intervjupersonerna. Hon talade därför hellre om sig 
själv som överviktig. Det tredje motivet är att det är tveksamt om skiftet till termen 
fet löser problemet med värderande ord. Fet och fetma är inte bara en del av det 
vardagliga språket. De ingår också i det medicinska. Fetma, kraftig fetma, svår fetma 
och sjuklig fetma är i medicinskt språkbruk termer för högre grader av övervikt 
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(Rössner 1999, Håglin et al. 2006). För det fjärde passar benämningen övervikt stu-
diens ordningsperspektiv. Det som står för ordning i viktordningen är normalvikt. 
Övervikt betecknar ett tillstånd som avviker från det önskvärda och som därför på 
olika sätt behöver korrigeras. Termen överviktig pekar därför tydligare än fet ut per-
sonens belägenhet i det viktordnande systemet. Han eller hon betraktas som en 
“orenhet” och som ett föremål för åtgärder. 

 När termen ”vikt” används i begreppet viktordningen och andra sammanhang i 
den följande texten är det inte vikten i absolut bemärkelse som åsyftas. Den syftar 
på en speciell relation mellan kroppsmassa och längd. Den som är normalviktig, 
överviktig eller underviktig har i tur och ordning samma, större eller mindre massa 
än vad vi med tanke på längden har anledning att förvänta oss. I vidare och mer 
vardaglig bemärkelse syftar termen snarare på kroppens form än på dess tyngd. 
 
 
 



Fetma som vardagligt och socialt problem 

11 
 

Kapitel 2 

FETMA SOM VARDAGLIGT  
OCH SOCIALT PROBLEM 

 

 

ÖVERVIKT OCH FETMA anses påverka en persons liv på många sätt. Tidigare forsk-
ning har visat att feta och överviktiga är socialt marginaliserade (Schumaker et al. 
1985, Strauss & Pollack 2003, Hayden-Wade et al. 2005, Sobal 2006), har lägre livs-
kvalitet (Fontaine & Barofsky 2001, Kolotkin, Meter & Williams 2001), lever mer 
ensamma än andra eftersom de har svårare att ingå i romantiska och äktenskapliga 
relationer (Sobal 2006) samt har mindre kontakt med arbetskamrater, vänner, och 
grannar jämfört med normalviktiga (Kuskowska-Wolk & Rössner 1990, Berg, Si-
monsson & Ringqvist 2005). I andra studier har det visats att överviktiga och feta är 
mer deprimerade (Eisenberg, Neumark-Sztainer & Story 2003, Sjöberg, Nilsson & 
Leppert 2005), har lägre självförtroende (Strauss 2000), mer emotionella problem 
(Bond et al. 2001), negativ kroppsuppfattning (Wright & Whitehead 1987, Lunner et 
al. 2000), och rent allmänt sämre psykiskt välmående än normalviktiga (Myers & 
Rosen 1999, Carr & Friedman 2005). I medicinskt orienterad forskning har även 
fetmans effekter på den fysiska hälsan studerats. En del av den forskningen handlar 
om fetma som sjukdom (Jung 1997, Bray 2006) medan annan studerar fetma som 
riskfaktor (Sjöström 1993, Bray 1996, Latinen 1998, Schunkert 2002, Adler 2002), 
fetmans utbredning (Rasmussen, Johansson & Hansen 1999, Sundquist et al. 2004) 
orsaker till fetma (Swinburn, Egger & Raza 1999, Chang & Christakis 2002) eller 
behandlingsmetoder (Scott 2002, Chambers & Wakley 2002, Müller & Weber 2005). 
Att kraftigt överviktiga och feta lever i relation till någon form av ohälsa, antingen 
närvarande i stunden eller som ett hot inför framtiden, är en utgångspunkt i den 
mesta forskningen. Den forskning som tar utgångspunkt i kraftigt överviktiga och 
fetas egna erfarenheter visar på andra problem. Utifrån samtal med överviktiga visar 
de kanadensiska sociologerna Leanne Joanisse och Anthony Synnott (1999) att det 
främst är andra som har problem med deras fetma (se även Boyd 1989, Zdrodowski 
1996, Parker & Keim 2004).  

Det här kapitlet är en genomgång av tidigare humanistiskt och samhällsveten-
skapligt orienterad forskning som i något avseende behandlar fetma som ett person-
ligt och socialt problem. Forskning kring hur problematisk fetman är för samhället 
(ett folkhälsoproblem eller samhällsekonomiskt problem) är inte i fokus. Det finns 
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två huvudfåror i den tidigare forskningen. De nordamerikanska sociologerna Donna 
Maurer och Jeffery Sobal (1999) har givit dem benämningarna ”objektivistisk” (ob-
jectivist) och ”konstruktionistisk” (constructionist). Jag har valt att kalla den objekti-
vistiskt inriktade fetmaforskningen för dokumenterande och den konstruktionistiskt 
inriktade för problematiserande. Sobal och Maurers indelning är baserad på vilket 
teoretiskt perspektiv som dominerar respektive forskningsområde. Min indelning 
sätter istället vad de olika forskningsansatserna gör i fokus. Den ena typen dokumen-
terar framför allt innehållet i ett förgivettaget stigmaproblem. Den andra problema-
tiserar uppfattningen om fetma som ett “naturgivet” eller “nödvändigt” problem 
genom att fokusera på sociala, kulturella och vetenskapliga processer som gör och har 
gjort den till ett problem. Den problematiserande forskningen är i viss utsträckning, 
men inte alltid, politiserande. De sociala olägenheter som feta står inför betraktas 
som en fråga om makt och politik. Översikten inkluderar även sådan forskning. 

Genomgången syftar inte enbart till att i ytlig bemärkelse relatera ”Ett fett liv” 
till tidigare studier - till att placera arbetet i ett fack - eller till att synliggöra brister 
och kunskapsluckor. Den syftar också till att demonstrera viktordningens “frånva-
rande närvaro” i tidigare empiriska och teoretiska studier. Därför har jag inte be-
gränsat mig till den problematiserande forskningen (vilket hade varit det naturliga 
valet om jag bara haft som avsikt att positionera studien) utan även inkluderat 
forskning om stigmatisering, diskriminering, fördomar, internaliserad identitet och 
olika hanterandestrategier.  

Förutom några forskningsbidrag av klassikerkaraktär behandlas litteratur från 
de sista två decennierna. Genomgången omfattar, förutom svenska forskningsbi-
drag, framför allt nordamerikanska, brittiska och australiensiska studier och erbjuder 
således mestadels ett västerländskt perspektiv på fetma.   

Fetma som vardagligt problem och personligt 
bekymmer 

I det här avsnittet behandlas forskning som dokumenterat och dokumenterar 
diskriminering och andra sociala olägenheter som feta kan ställas inför i vardagen, 
inklusive studier som fokuserar på vardagliga attityder, föreställningar och fördomar 
om feta och fetma. Det finns omfattande sådan forskning om förhållandena i väst-
världen. Ofta diskuteras diskriminering och föreställningar/fördomar tillsammans, 
men jag har valt att hålla isär de båda områdena eftersom det rör sig om olika feno-
men. Diskriminering, i vid bemärkelse, handlar om vad feta handgripligen kan utsät-
tas för. Föreställningar/fördomar handlar om hur andra tänker om och på mer sub-
tila sätt förhåller sig till feta. Dokumentationen är både indirekt och direkt. En del 
studier utgår från fetas egna erfarenheter. I andra har omgivningens föreställning-
ar/fördomar direkt studerats (för översikter se Puhl & Brownell 2001, Puhl & Heu-
er 2009). I slutet av avsnittet behandlas också forskning om de konsekvenser som de 



Fetma som vardagligt och socialt problem 

13 
 

sociala olägenheterna har visats få för fetas identitet samt hur feta försöker reducera 
eller eliminera dem. 

Diskriminering 

Olika forskare är tämligen eniga om att överviktiga och feta i den västerländska kul-
turen är utsatta för negativ diskriminering. Diskriminering förekommer i många of-
fentliga sammanhang såsom på arbetsplatser, i skolor, inom sjukvården, i media och 
generellt på offentliga platser (Puhl & Brownell 2001, 2003, 2006). De diskrimine-
rande aktörerna är arbetsgivare, arbetskamrater, kamrater, lärare, servicepersonal, 
vårdpersonal, främlingar och media (Falkner el al. 1999, Myers och Rosen 1999, 
Cossrow, Jeffery & McGuire 2001, Schwartz et al. 2003, Carr & Friedman 2005). 
Överviktsdiskrimineringen ger sig till känna på olika sätt. Studier har bland annat 
visat på att överviktiga oftare nekas arbete (Puhl & Brownell 2001, 2006), får sämre 
vård (Hebl & Xu 2001) och sämre betyg (Harris, Waschull & Walters 1990) jämfört 
med normalviktiga. Övervikten har även visat sig ha negativ inverkan på lönenivåer 
och befordringsutsikter (Rothblum et al. 1990, Regiser & Williams 1990, Baum & 
Ford 2004). Överviktsdiskriminering förekommer även i sammanhang som i famil-
jen, inom äktenskapet, inom vänskapsrelationer och inom sociala nätverk (Sobal 
2006). I de fallen är det den fetas vänner, familjemedlemmar, partners, älskade och 
främlingar som utför diskrimineringen (se även Falkner et al. 1999, Pearce, Boergers 
& Prinstein 2002, Latner & Stunkard 2003, Puhl & Heuer 2009). Exempelvis rap-
porterar många feta att de blir kallade för namn som har med deras övervikt att göra 
(Hayden-Wade et al. 2005, Sobal 2006, Puhl, Andreyeva & Brownell 2008) eller att 
de är utsatta för mobbing av närstående (Bond et al. 2001, Pearce, Boergers & 
Prinstein 2002, Berg, Simonsson & Ringqvist 2005).  

Överviktiga och feta rapporterar mer diskriminering än normalviktiga (Neu-
mark-Sztainer et al. 1998). Forskare som Nicole H. Falkner et al. (1999), Deborah 
Carr och Michael A. Friedman (2005) och Wendy Wills et al. (2006) har ställt sig 
undrande över om graden av övervikt har någon betydelse. Det har i sådana studier 
visat sig att personer med högt BMI rapporterar mest diskriminerande behandling. 
Även andra omständigheter tycks inverka på diskrimineringen. Bland annat har det 
visats att överviktiga och feta kvinnor (Harris, Walters & Waschull 1991a, Rothblum 
1992, Falkner et al. 1999, Puhl, Andreyeva & Brownell 2008) såväl som människor i 
de lägre samhällsskikten (Renman et al. 1999, SBU 2002) är extra utsatta.  

Rebecca Puhl, Tatiana Andreyeva och Kelly D. Brownell (2008) jämför över-
viktsviktbaserad diskriminering med andra former av diskriminering och menar att 
diskriminering på grund av övervikt är nästan lika vanlig bland amerikaner som ras-
diskriminering. Samtidigt, menar de att dessa diskrimineringsformer skiljer sig åt. 
Det finns lagar som förbjuder rasdiskriminering, men inga som förbjuder viktdis-
kriminering. Till skillnad från rasdiskrimineringen sker överviktsdiskriminering såle-
des även på rättslig nivå. Överviktsspecialisten Stephan Rössner antyder att samma 
sak gäller för Sverige. Han inleder en artikel i Läkartidningen med följande ord: 
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”Medan diskriminering av ras, lyte, beteenden och handikapp har blivit socialt oac-
ceptabelt är fetma fortfarande ett tillstånd som det är tillåtet att håna och förlöjliga.” 
(Rössner, 2002, s. 4996)1  

Fördomar 

Diskriminerande handlingar anses vara kopplade till vad psykologerna Christian S. 
Crandall (1994), Bethany A. Teachman och Kelly D. Brownell (2001), Merlene B. 
Schwartz et al. (2006) och Kerry S. O’Brien et al. (2008) har benämnt en ”anti-fet 
attityd”2. Den är baserad på förutfattade meningar om feta och överviktiga och har 
av vissa benämnts ”anti-fet fördomar” (Teachman & Brownell 2001, Schwartz et al. 
2003) eller ”viktfördomar” (Sobal 2006, Puhl & Heuer 2009).  

Fördomar förknippade med feta och överviktiga har beskrivits av samhällsve-
tenskapliga forskare under årtionden (Cahnman 1969, Allon 1982). Enligt de ameri-
kanska psykologerna Rebecca Puhl och Kelly D. Brownell (2001, 2003) anses feta 
vara odisciplinerade, omotiverade, viljesvaga, okontrollerade, impulsiva och mindre 
kompetenta. Andra har funnit att feta anses vara lata, osexiga, fula, frossande, slappa 
(Harris et al 1991a, b), oattraktiva (Cahnman 1968, Maddox, Back & Liederman 
1968), fysiskt och emotionellt ohälsosamma (Crocker et al. 1993, Goodman 1995), 
mindre populära, mindre omtyckta, mindre glada, mindre självsäkra, mindre femini-
na, mindre aktiva, mindre självdisciplinerade och allmänt svagare och smutsigare än 
smala personer (DeJong 1993). 

Överviktsrelaterade fördomar har dokumenterats inom flera offentliga sfärer, 
som i utbildningsvärlden, på arbetsplatser och inom vården och i media (Puhl & 
Brownell 2001, Puhl & Heuer 2009). Enligt Puhl & Heuer (2009) är viktfördomar 
vanliga i nöjesmedier (komedier, tecknade filmer och spelfilmer), nyhetsmedier och 
reklam. Andra bärare av viktfördomar är lärare, sjuksköterskor, läkarstudenter, die-
tister, kamrater, arbetskamrater, arbetsgivare, läkare, sjuksköterskor och professio-
nella inom psykisk hälsovård (Puhl & Brownell 2001, Puhl & Heuer 2009). Jeffery 
Sobal (2006) har visat att det även finns viktbaserade fördomar i mer privata sam-
manhang, som bland den fetas familjemedlemmar, sexuella partners, vänner, främ-
lingar och arbetskamrater (se även Puhl & Heuer 2009). Enligt Schwartz et al. (2003) 
är fördomar om överviktiga som lata, dumma och värdelösa vanliga bland sjuk-
vårdspersonal. Däremot har den gruppen färre negativa fördomar jämfört med be-
folkningen i stort (Crandall och Schiffhauer 1998). Att de som lever nära eller har 
mycket kontakt med feta och överviktiga har fördomar om dem illustrerar enligt 

                                              
 
1 Den svenska diskrimineringslagen (SFS 2008:567), bekräftar Rössners påstående. Diskriminering på grund 
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion 
och trosuppfattning och ålder finns representerat i diskrimineringslagen, men inte fetma.  
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567 
 
2 Anti-fat attitudes 
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Teachman & Brownell (2001) hur stark antifet-attityden är i den västerländska kultu-
ren. 

Antifet-fördomar har även dokumenterats bland feta själva (Wang, Brownell & 
Wadden 2004, Schwartz et al. 2006). Det visar, enligt Schwartz et al (2006), hur väl 
in socialiserad antifet-attityden är. Albert J. Stunkard och Thorkild I.A. Sørensen 
(1993) talar till och med om den som ”the last socially acceptable form of prejudice” 
(s. 1037). Crandall (1994) är inne på samma spår. Han hävdar att antifet-attityden 
förekommer öppet, tillåts att uttryckas fritt och är vanligt förekommande och ser 
den som jämförbar med rasismen runt förra seklets mitt.  

Konsekvenser för fetas identitet och handlande  

Werner J. Cahnman (1969) hävdade för över 40 år sedan i artikeln The Stigma of Obe-
sity, att överviktsdiskrimineringen får betydande konsekvenser både för fetas identi-
tet och för deras handlingar. Dokumentation av sådana konsekvenser har gjorts rela-
tivt flitigt sedan dess. Antingen har fokus legat på uppkomsten av en internaliserad 
identitet eller på hanterandestrategier, ofta kallade coping-strategier. 

När en fet person upplever sig som, först och främst, fet och sekundärt som 
något annat samt har införlivat antifet-attitydens innehåll som en central del av 
självbilden har hon eller han erhållit en internaliserad identitet (Crocker & Major 
1989, Puhl & Brownell 2003, Wang, Brownell & Wadden 2004, Puhl et al. 2007). 
Sociologerna Douglas Degher och Gerald Hughes3 (1999) menar att feta förvärvar 
en internaliserad identitet utifrån signaler i omgivningen. De har delat in internalise-
ringsprocessen i fyra faser. Fas ett innebär att den feta informeras om sin överviktiga 
status genom aktiva och passiva signaler utanför sig själv. Aktiva signaler är att bli 
informerad av vänner, föräldrar eller andra i närheten. Passiva signaler är exempelvis 
vågens resultat eller att man inte kommer i kläder eller stolar. Fas två innebär att den 
feta blir medveten om och, till slut, erkänner sin övervikt. Därefter börjar han eller 
hon söka en passande status. I och med det har personen inträtt i fas tre. Genom 
påverkan från andra och jämförelser med andra definierar den feta sig som fet, vil-
ket innebär att en ny status har erhållits. I den sista fasen accepteras den nya statu-
sen. Det är, enligt Degher och Hughes (1999), i det skedet som en ”fet identitet” har 
förvärvats. Den identiteten4 innebär att den feta har en negativ självbild (Crocker & 
Major 1989, Phul et al. 2007).   

                                              
 
3 Degher och Hughes snarlika artiklar från 1991 och 1999 tar inte stigmatiseringen för given utan betraktar 
fetmaproblematiken som ett konstruerat fenomen. Jag har ändå valt att placera deras forskning här eftersom 
den behandlar en process med ett givet slut, nämligen en negativ internaliserad identitet. Författarnas syfte är 
att beskriva olika faser som den feta genomgår och kan även ses som en form av dokumentation av givna steg 
i en internaliserande identitetsprocess.  
 
4 Benämningen ”fet identitet” har även använts för att definiera en självvald och positiv identitet 
(LeBesco 2004). 
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Forskare som de amerikanske psykologerna Anna M. Myers och James C. Ro-
sen (1999) har dokumenterat coping-strategier som feta använder för att hantera sitt 
stigma. Beroende på vilka konsekvenser strategierna får för den fetas självförtroende 
har de klassats som antingen negativa eller positiva. Positiva coping-strategier som 
har lyfts fram är; att inte gömma sig, att ignorera negativa kommentarer, se fördo-
mar som den andres problem, acceptera sig själv, ha tillit och tilltro till sig själv, att 
söka socialt stöd (Myers & Rosen 1999, se även Puhl & Brownell 2006). De negativa 
coping-strategierna som har lyfts fram är; att hålla sig undan, att ta åt sig av negativa 
kommentarer, att tala ner sig själv, att vara självkritisk och intala sig att man är dålig 
för att man inte kan gå ner i vikt (Myers & Rosen 1999, Puhl & Brownell 2006). 
Andra har definierat hanterandestrategier som underlättar fetas sociala tillvaro. Så-
dan forskning är, enligt Puhl och Brownell (2006), inte särskilt vanlig. Fem typer av 
strategier har däremot särskilt uppmärksammats: viktminskning, undvikande, efter-
givenhet, kompensation och konfrontation.  

Viktminskning är en väl dokumenterad hanterandestrategi. Enligt Puhl & Brow-
nell (2003) ägnar sig inte feta i första hand åt försök till viktminskning för att bli 
kvitt övervikten utan för att bli av med stigmat och det sociala trycket. En annan 
strategi är undvikande (Hughes & Degher 1993, Degher & Hughes 1999, Puhl & 
Brownell 2003, Sobal 2006). Den innebär att feta undviker situationer där de är extra 
exponerade, som att äta offentligt (Zdrodowski 1996) eller att bada och dansa 
(Crocker, & Major 1989). Enligt Cahnman (1969) är feta benägna att vara andra till 
lags, som ett sätt att komma så smidigt undan som möjligt i social interaktion. Hug-
hes och Degher (1993) identifierar två former av denna strategi, som de valt att 
benämna som eftergivenhet. Den ena innebär att den feta går med på att banta. Den 
andra innebär att personen tar på sig rollen som den glada och roliga tjockisen eller 
slutar försvara sig. En fjärde hanterandestrategi är kompensation, vilken innebär att 
den feta på olika sätt försöker kompensera för sina tillkortakommanden (Hughes & 
Degher 1993, Miller & Myers 1998, Myers & Rosen 1999). Exempelvis kan feta för-
söka vara extra socialt skickliga, extra duktiga, extra bestämda, extra trevliga, extra 
vänliga eller extra sällskapliga, för att på så vis få andra att ändra inställning till dem 
(Miller & Myers 1998, Myers & Rosen 1999). En femte strategi är konfrontation, som 
innebär att den feta verbalt eller fysiskt konfronterar den som stigmatiserar honom 
eller henne (Joanisse & Synnott 1999, Puhl och Brownell 2006).  

Att äta är ytterligare en strategi som har dokumenterats5, men då inte för att un-
derlätta kontakten med andra utan snarare som ett sätt att hantera påfrestningar som 
traumatiska händelser, depression, ensamhet och stress (Salomon 2001, Byrne et al. 
2003, Parker & Keim 2004). Degher och Hughes (1999) samt Hughes och Degher 

                                              
 
5 Genom att äta avledes tankar bort från ett problem (Parker & Keim 2004). Degher & Hughes (1999) menar 
att ätande som strategi är en akut åtgärd när det blir jobbigt. Lewis (1978), Byrne et al. (2003) och Salomon 
(2001) argumenterar för att överviktiga personer använder ätande som en strategi för att hantera stressfulla 
situationer. Parker & Keim (2004) talar om att maten har rollen av ett substitut för något annat eller kan vara 
ett sätt att fylla ett tomrum i livet.  
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(1993) har vänt på argumentationen och menar att feta använder socialt accepterade 
förklaringar när de besvarar frågorna: Varför är jag fet? och Varför fortsätter jag att 
vara fet?, som hanterandestrategier. Den första frågan besvaras genom berättelser av 
typen, min fetma beror på: 1) något medfött, som genetik eller ärftlighet 2) oförut-
sedda händelser, som olyckliga händelser, skilsmässor och problem som jag hanterar 
genom att äta 3) min uppväxt och hur jag blivit lärd att äta. Degher och Hughes 
(1999) menar att förklaringarna ger en socialt acceptabel ursäkt till att någon blivit 
fet. De menar att feta också använder socialt accepterade förklaringar till att de fort-
sätter vara feta. Exempel de tar upp är: jag: 1) har drabbats av personliga tragedier 2) 
offrar mig för min familj eller för andra eller mitt jobb 3) straffar mig själv 4) äter 
som alla andra. Författarna påtalar även att dessa förklaringar är en form av ansvars-
förskjutningar bort från den feta själv, till andra människor eller yttre faktorer. I 
Puhl och Brownells (2003) översikt behandlas ansvarsförskjutning som en hante-
randestrategi i sig.  

Självklarheten utmanad 

Problematiserande forskning kompletterar den dokumenterande genom att inte för-
lägga problemet till den feta eller omgivningens föreställningar/fördomar. Den utgår 
istället från att fetma/feta är ett socialt problem och således något som konstrueras. 
I antologierna Interpreting Weight (1999), Weighty Issues (1999), Bodies out of Bounds 
(2001) och Critical Bodies (2008), problematiserar författarna de problem som feta 
ställs inför genom att argumentera för att de är socialt och kulturellt genererade. 
Genom att synliggöra hur feta framställs, diskurser och ideologiska mönster, före-
ställningar om kroppen och kulturell påverkan på medicinska antaganden försöker 
den problematiserande forskningen visa hur fetma har blivit, och fortfarande blir, en 
kollektiv angelägenhet. Den utmanar också uppfattningen om fetma som ett person-
ligt bekymmer och ett otvivelaktigt folkhälsoproblem.  

Representationen av den feta kroppen   

Kathleen LeBesco och litteraturvetarna Le’a Kent och Marcia Chamberlain konsta-
terar i sina bidrag i Bodies out of Bounds (2001), att fetma ofta framställs som en ”spo-
lierad identitet”(Goffman 2008). Den spolierade identiteten är inte bara något som 
människor kan uppleva. Den är även, enligt Kent (2001), något som kommuniceras 
till andra. Forskare har undersökt hur feta framställs i massmedia och synliggjort att 
den feta kroppen kommunicerar genom sitt felande. Det har visat sig att den feta 
kroppen framställs som osensuell och oattraktiv (McKinleys 1999), farlig och risk-
fylld (Kent 2001) och mer sjuklig och dödlig än den smala kroppen (Kent 2001, 
Braziel 2001). Feta framställs visserligen som vid liv men inte fullt ut, hävdar Kent 
(2001). Den som har en fet kropp anses inte leva ett fullvärdigt liv och än mindre 
betraktas som en fullvärdig person. Den feta framställs som ett missfoster (Mazer 
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2001), grotesk (Johansson 1999, Shieff 2001, Mosher 2001, Stukator 2001), instink-
tiv och djurisk (Kuppers 2001) och därigenom som inte fullt mänsklig. Det enda 
sättet för en fet person att bli betraktad som en fullvärdig människa är enligt Kent 
(2001) att banta ner sig.  

Det är inte bara i massmedia som feta framställs på ovanstående sätt. I boken 
The ’fat’ female body gör den australiensiska kritiskt inriktade fetmaforskaren Samantha 
Murray (2008) en analys av hur bilden av feta kvinnor som ohälsosamma, lata, sexu-
ellt oattraktiva, orena, ointelligenta och ovilliga att förändra sig också reproduceras i 
medicinska praktiker.  

Fetma som moraliskt problem 

Cahnman (1968) och Sobal (1995) uppmärksammar att fetma i stor utsträckning har 
behandlats som ett ”moraliskt problem” och en ”moraliserande diagnos” i vård-
sammanhang. I sin analys av medikaliseringen av fetma menar Sobal (1995) att fet-
ma främst sågs som ett moraliskt problem innan den medikaliserades. Samtidigt är 
han noga med att påtala att fetma fortfarande ses som ett moraliskt problem. Det är 
han inte ensam om. Etnografen Natalie Allon (1982), sociologerna Anna Johansson 
(1999), Emma Rich och John Evans (2005) menar att det betraktas som individens 
ansvar att hålla vikten. Den som inte lyckas tenderar därför att bli betraktad som 
omoralisk, moraliskt misslyckad eller syndfull. Enligt LeBesco (2004) är feta vår tids 
misslyckade och felande samhällsmedborgare. Enligt många anses detta hänga sam-
man med att feta ses som ansvariga för sitt tillstånd (Cahnman 1968, Allon 1982, 
Rothblum 1992, Crandall 1994, Crandall & Martinez 1996). Christian S. Crandall 
och hans kollegor (1990, 1996, 2001) visar att den fetas ansvarighet ingår i en mer 
omfattande skuldideologi. Den är enligt Crandall (1994), Crandall och Martinez 
(1996) och Crandall et al. (2001) nära kopplad till den individualistiska ideologin om 
skuld, som innebär att människor rent allmänt ses som ansvariga för sina handlingar 
i det västerländska samhället. Betraktas man som ansvarig för sina handlingar be-
traktas man samtidigt som skyldig till sin situation. Flera studier har visat att feta 
anses vara både ansvariga och skyldiga (Cahnman 1968, Allon 1982, Rothblum 
1992, Crandall & Martinez 1996). Detta förhållande är enligt Crandall och Martinez 
(1996) en viktig orsak till antifet-attityden och diskriminerande handlingar som feta 
utsätts för. Ansvarigheten går också att se i hur feta framställs i nyhetsrapporteringar 
(Kim & Willis 2007), TV-program (Silk & Francombe 2011) och i media (Sandberg 
2004).  

Föreställningen om kroppen  

Kroppsvikt finns inte bara menar den svenska pedagogen Anneli Liukko (1996). 
Den antas vara ett resultat av våra ät- och motionsvanor. De australiensiska sam-
hällsvetarna Michael Gard & Jan Wright (2005) menar att det antagandet har gjort 
ätande och motionerande till föremål för diverse mätningar, oftast i termer av ener-
gi. Alla typer av kroppsvikter skapas genom olika typer av energibalanser. En jämn 
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energibalans anses ge normalvikt medan ojämna skapar under- och övervikt (Se 
Gard & Wright 2005 för en översikt av sådan forskning). Detta är grundprincipen i 
den så kallade ”energimodellen”. Den hade enligt Gard & Wright (2005) inte varit 
möjlig om inte den mänskliga kroppen sågs som en maskin, utan betydelsefull indi-
viduell variation. Bryan S. Turner (1982) menar att olika teorier om viktkontroll är 
nära sammanvävda med denna grundläggande idé.  

Det är balansen mellan energin in och ut ur kroppen som feta personer inte an-
ses ha kontroll över. Det antagandet är enligt samhällsvetaren Petra Kuppers (2001) 
nära länkat till uppfattningen om intellektets överordnade roll gentemot kroppens. 
Kroppen och dess begär har länge förknippats med synd. Idag förväntas människor 
vara förmögna att tukta sina begärstinna och känslostyrda kroppar (Allon 1982, 
McKinley 1999). Som fet anses man inte bara ha mist kontrollen över energibalan-
sen utan även tappat den mentala kontrollen över de kroppsliga begären. Det är så-
ledes inte bara kroppsligt som feta inte anses hålla måttet utan även mentalt (Allon 
1982).  

Fetma som medicinskt problem  

Enligt den kanadensiska feministen och litteraturforskaren Jana Evans Braziel 
(2001) och Kathleen LeBesco (2001) är den vanligaste representationen av feta och 
överviktiga kroppar att de är ohälsosamma och sjukliga. Denna representation finns 
både i vardagliga och vetenskapliga sammanhang (Davies 1998). Fetma betraktas 
idag främst som ett medicinskt problem (Sobal 1995, LeBesco 2001). Det veten-
skapliga sjuklighetsgörandet av den feta kroppen har, som LeBesco och Braziel 
(2001) påpekar, ägt rum inom ramen för två disciplinära diskurser, den psykologiska 
och den medicinska. Den första har då visat sig vara sammanflätad med den väster-
ländska idén om den feta kroppen som ”symptomatisk”, det vill säga, att den feta 
kroppen är en yta som symboliserar personens psyke. Enligt LeBesco och Braziel 
(2001) dominerade den psykologiska diskursen under 1970- och 1980-talet. Under 
senare decennier har den medicinska diskursens syn på fetma som biologisk sjuk-
dom vuxit sig allt starkare, menar de. Inom den diskursen har en rad felande biolo-
giska mekanismer, som störd ämnesomsättning, rubbad hormonbalans eller hungri-
ga fettceller använts för att sjukliggöra den feta kroppen (Sobal 1995). Kent (2001) 
menar att upptäckten av en fetma-gen i slutet av 1994 var ett viktigt moment i sjuk-
lighetsgörandet. När uppmärksamheten förskjutits till den anatomiska kroppen blir 
det, som LeBesco och Braziel (2001) i korta ordalag berör och som Sobal (1995) 
mer ingående beskriver, fullt förståeligt att operationer och medicinering är vanliga 
behandlingsmetoder vid fetma. 

Sjuklighetsgörandet av fetma problematiseras     

Den nya zeeländska sjuksköterskan och sociologen Annemarie Jutel (2001) har ana-
lyserat populära och medicinska texter och visar att övervikt och marginell fetma 
betraktas som sjuklig i dessa. Gard & Wright (2005) påtalar att WHO (2000) följer 
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samma linje. Den svenska idéhistorikern, Karin Johannisson (1990) har visat att me-
dicinska klassificeringar av sjukdom bär på kulturell och symbolisk mening (se även 
Good 2003). Vissa sjukdomar är mer kulturellt “skapade” än andra. Enligt antropo-
logen Cheryl Ritenbaugh (1982) är sjuklighetsgörandet av övervikt och marginell 
fetma främst en kulturell skapelse, eller, som hon kallar det, ett ”culture bound 
syndrome”6. I sin historiskt inriktade studie om fetmans omvandling, från att vara 
något bra till att bli något dåligt, hävdar den amerikanske historikern Peter N. Ste-
arns (1997) att läkare och forskare i större utsträckning än vad det funnits veten-
skapligt stöd för har varit upptagna med att mäta och avhjälpa fetma. Exempelvis 
var det smala kroppsidealet och stigmatiseringen av fetma kulturellt etablerade innan 
forskningen om fetmans risker hamnade i fokus (se även Eknoyan 2006). Stearns 
(1997) menar att det var för att realisera ett smalt överklassideal som viktkontroll, i 
slutet av 1800-talet, började bli en del av den medicinska verksamheten. Han hävdar 
att även den nuvarande uppmärksamheten på vikten mer är en kulturell skapelse än 
ett resultat av en inomvetenskaplig medicinsk slutsats. Ritenbaugh (1982) och Ste-
arns (1997) resonemang stärks av Flegal et al. (2005) som visar att personer med 
marginell övervikt (BMI 25-29) är de som är mest hälsosamma. 

Fetma som samhällshot problematiseras  

Att betrakta fetma som ett problem är inte nytt. Riskerna med rejält med överflödigt 
kroppsfett har under århundraden varit en angelägenhet för både läkare och lekmän, 
menar Gard & Wright (2005). Det som är nytt är att fetma har förvandlats från att 
vara något som drabbar enskilda individer till att bli ett samhällsproblem. I den om-
vandlingsprocessen har folkhälsovetenskapens och socialepidemiologins framstäl-
lande av fetma som ett allvarligt hälsohot spelat en central roll. Gard & Wright 
(2005) menar att det ökande intresset för fetma inom medicinen har gått hand i 
hand med ökad medial uppmärksamhet. Detta ligger också i linje med den svenska 
media och kommunikationsverken Helena Sandbergs (2004) analys, som visar att 
oron för överviktens och fetmans effekter på folkhälsan är väl synlig i media.  

Enligt Paul Ernsberger, professor i medicin, farmakologi och neurovetenskap 
och läkaren och forskaren Richard J. Koletsky (1999) har sjuklighetsgörandet av 
övervikt och marginell fetma skapat en föreställning om en fetmaepidemi; en epi-
demi som de och andra (Campos 2004, Oliver & Lee 2005, Gard & Wright 2005, 
Oliver 2006) anser inte finns. Enligt Gard och Wright (2005) är den påstådda epi-
demin inte bara, eller ens framför allt, ett resultat av befolkningstrender och indivi-
duella beteenden. De utmanar också idén om en epidemi genom att peka på glid-
ningar i språkbruket. Den antagna fetmaepidemin är speciell så till vida att den inte 
brukar anses som smittsam mellan människor. Den vandrar, så att säga, inte från 
person till person utan är lokaliserad till individen och dennes felaktiga leverne. Den 

                                              
 
6 Ett sjuklighetsgörande som reflekterar kulturspecifika innebörder och normer. 
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är, menar Gard och Wright, snarare en modern skildring av människors ”lättja och 
frosseri”. Allon (1982), Jutel (2005), Rich och Evans (2005) är inne på samma spår, 
när de visar på kopplingar mellan fetma och synd.  

Fetma som arena 

En arena är i sin ursprungliga och grundläggande betydelse en fysisk plats där kam-
per utspelas. I den utvidgade betydelse som bland annat Anselm Strauss (1993) an-
vänder, är termen ett område vilket som helst, abstrakt eller konkret, stort eller litet, 
gammalt eller nytt, tillfälligt eller bestående, där olika aktörer strider med varandra, 
med konkreta eller symboliska medel. 

Forskning om diskriminering, fördomar och internaliserad identitet visar att 
fetma kan vara ett individuellt bekymmer. Forskning som visar på att fetma genom 
olika kulturella och social processer görs till ett problem visar att fetma inte bara är 
ett individuellt bekymmer utan också en socialt konstruerad problematik. Ytterligare 
andra forskare har, med eller utan influenser från den dokumenterande och proble-
matiserande forskningen, kommit att definiera fetma som ett politiskt problem. 
Fetma har därmed förvandlats från ett förgivettaget ont till en påtaglig arena. 

Det är exempel på den politiserande forskningen som kommer att behandlas i 
de närmaste avsnitten. En del hävdar att fetma ingår i förtryckande strukturer. 
Andra tar sig an fetmafrågan genom att ifrågasätta de grunder varpå, åtminstone 
övervikt och marginell fetma, har kommit att betraktas som allvarliga ohälsotill-
stånd. Ytterligare andra har visat hur den feta kroppen kan göras på alternativa sätt, 
jämfört med vad som blir synligt i den dokumenterande forskningen.  

Fetma som socialt problem ingår i förtryckande strukturer  

Genusforskaren Ester D. Rothblum (1992) hävdar i likhet med andra forskare 
(Brown 1989, LeBesco 2001, Royce 2009) att feta kvinnor är en förtryckt grupp i 
det västerländska samhället. Mary M. Rogge, Marti Greenwald och Amelia Golden 
(2004) utvidgar den idén genom att hävda att alla feta är utsatta för förtryck. Genom 
att tala om förtryck flyttas fokus från diskriminerande praktiker, fördomar och atti-
tyder till frågor om makt. De nedgraderande och kränkande handlingar som feta kan 
utsättas för betraktas inte som enstaka och orsakade av individuellt oförstånd eller 
fördomar utan som ett systematiskt och strukturellt betingat förtryck (LeBesco 
2001, Rogge, Greenwald och Golden 2004). För att öka förståelsen för de förtyck-
ande strukturerna har de antingen jämförts med andra förtyckande strukturer, setts 
som en del av förtrycket av kvinnor eller så har förtryckets drivkrafter lyfts fram.    
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Fetmaförtrycket, jämförbart med andra former av förtryck  

Förskjutningen från diskriminerande mönster och anti-fet attityden till ”förtryck” 
innebär att fetma omdefinieras från ett personligt bekymmer till ett politiskt pro-
blem (Sobal 1995, LeBesco 2001, 2004). Fetma-, storleks- och vikt accepterande 
rörelsen7 har en central roll i politiserandet och består enligt Kent (2001) mest av 
radikala aktivister som organiserar sig, skriver texter och publicerar sig i tidningar 
och böcker, populärvetenskapliga såväl som akademiska. Politiserandet har inneburit 
att fetmaförtrycket likställts med exempelvis rasism och sexism och kommit att ges 
liknande benämningar, som ”fetism” (fatism), ”viktism” (weightism) eller ”storle-
kism”8 (sizeism) (Sobal 1995).  

Fetmaförtrycket, en del av kvinnoförtrycket  

Fetmaförtrycket har ofta betraktats som en del av förtrycket av kvinnor (Royce 
2009). Exempelvis menade Routblum (1992) att feta kvinnor bör betraktas som en 
förtryckt minoritetsgrupp inom den förtryckta kategorin kvinnor. Feta kvinnor, me-
nar hon, är dubbelt förtryckta, först för sin sitt kön och sedan för sin övervikt.  

Enligt den amerikansak psykologen och feministen Laura S. Brown (1989) ger 
fetmaförtrycket sig inte enbart till känna i social interaktion. Även kommersiella ak-
törer, till exempel viktminskningsindustrin, är delaktiga. Förtrycket har, enligt LeBe-
sco (2001), till och med letat sig in i feta kvinnors samvete, vilket innebär att de även 
förtrycker sig själva (se paralleller Wolf 1982, Bartky 1990). Den formen av förtryck 
anses ha sin utgångspunkt i ”smalnormen” (thin norm) och den normativa press 
som den utsätter alla kvinnor för (Hesse-Biber 1997, Bordo 2003). 

Fetmaförtryckets drivrafter   

För att förstå förtrycket har LeBesco (2004, s. 10-28) tagit avstamp i den brittiska 
kulturantropologen Mary Douglas teori om smuts och oordning. LeBesco argumen-
terar för att fetma och smuts går hand i hand och anser att feta definieras som sam-
hällets smuts och oordning. Hon menar att det förhållandet inte är naturgivet utan 
skapas genom att feta kroppar, på ett symboliskt plan, görs smutsiga och smala och 

                                              
 
7 Storleks-accepterande-rörelsen växte fram under 1960 och 70- talen. Redan dessförinnan fanns ett fåtal 
pionjärer som drev denna fråga menar Sobal (1999), som har studerat rörelsen i detalj. Storleks-accepterande-
rörelsen vidgade dock perspektivet och skapade, som andra sociala rörelser, en ökad medvetenhet om orättvi-
sor, ojämlikhet, stigmatisering och diskriminering. Fetma- och viktaccepterande rörelsen är väl etablerad i 
framför allt USA men även i andra västerländska länder som Kanada, Australien och Storbritannien (se Sobal 
1999, för historik och översikt). 

 
8 När människor som är för tunga fördöms och fråntas vissa rättigheter på grund av sin vikt är det möjligt att 
tala om viktism. Viktismen handlar i grund och botten om att människor med för stort omfång degraderas 
socialt och utsätts för ett systematiserat förtryck. Termen viktism har sitt ursprung i ”sizeism” (översättning 
storlekism) och syftar till att synliggöra viktrelaterat förtryck. Den kan också jämföras med andra förtrycksyn-
liggörande begrepp som rasism och sexism (se Roggie, Greenwald & Golden 2004) 
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normalviktiga kroppar rena. Hon argumenterar också för att fetma och smuts är 
sammanlänkade av politiska orsaker. Smutsgörandet av feta är intimt förbundet till, 
eller snarare en del av, förtrycket av feta. 

Andra har visat hur den medicinska uppmärksamheten av fetma och de kon-
trollerande, disciplinerande och reglerande praktiker som feta ingår i uttrycker en 
strävan efter ”normalisering” (O´Dea 2005, Jutel 2006, Murray 2008). Den finska 
kritiskt inriktade fetmaforskaren och feministen Hannele Harjunen (2003) visar att 
skolan är en viktig plats för viktövervakning och regleringsambitioner. Den institu-
tionellt grundade normaliseringen äger således inte bara rum i medicinska samman-
hang. Smalhet eftersträvas ofta också av människor på egen hand. I de flesta studier 
kring detta är det kvinnors strävanden som har analyserats (Seid 1989, 1994, Bartky 
1990, Bodro 2003).  

Fetmaepidemin ifrågasatt  

Eftersom fetma var ett stigma redan innan den sjukliggjordes (Stearns 1997) kan 
man säga att medicinsk vetenskap och praktik har kommit att ge diskriminering och 
andra kränkande handlingar en aura av rättfärdighet. Att den dessutom har kommit 
att framställas som en epidemi och ett allvarligt hot mot folkhälsan har gjort den till 
en sjukvårdspolitisk fråga. Grunderna till den politiseringen har dock, från olika ut-
gångspunkter, ifrågasatts.  

Kritiker har ifrågasatt sambanden mellan fetma och flertalet av dess antagna 
följdsjukdomar (Ernsberger & Koletsky 1999, Geasser 2002, Campos 2004, Gard & 
Wright 2005, Oliver 2006). Exempelvis har sambandet mellan fetma och 
hjärt/kärlsjukdomar, och fetma och diabetes typ 2, visats sakna tydligt empirisk stöd 
(Ernsberger & Koletsky 1999, Geasser 2002). Uppmärksamhet har också fästs på att 
faktorer som rökning, tillgång till medicinsk vård, familjehistorik, motion eller diet 
förbises i många av de studier som anses visa på fetmans risker (Gaesser 2002, 
Campos 2004). Statsvetaren Eric J. Oliver (2006) redogör för hur en rapport publi-
cerad i den prestigefyllda medicinska tidskriften Journal of the American Medical Associa-
tion har påträffats med avgörande brister. Rapporten9 var gjord av en grupp forskare 
på Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och innehöll en jämförelse av död-
lighet mellan normalviktiga och feta (definierat som BMI 30 och över). Med anled-
ning av resultaten gjordes uppskattningen att 400 000 amerikaner dör på grund av 
fetma varje år. När studien granskades både externt och internt inom CDC, visade 
det sig att forskarna räknat med att alla feta hade dött på grund av sin fetma. Varken 
den verkliga dödsorsaken eller inverkan av andra faktorer hade beaktats. Ett år sena-
re publicerades ytterligare en rapport i samma tidskrift, från ett annat forskarlag på 
CDC. I den rapporten beräknades färre än 26 000 amerikaner dö per år på grund av 

                                              
 
9 Mokdad, Marks, Stroup & Gerberding (2004). Actual Causes of Death in the United States, 2000.  I  
Journal of the American Medical Association 291:1238-1245. 
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att de väger för mycket, en siffra som för övrigt är mindre än den dödlighet som 
anses orsakas av undervikt (Oliver 2006, s. 3, 24-25).  

Kritik har också riktats mot att övervikt och marginell fetma ingår i statistik 
som anses visa på fetmans tilltagande utbredning, trots att säkra belägg för de hälso-
vårdliga konsekvenserna saknas10 (Ernsberger & Koletsky 1999, Gard & Wright 
2005, Jutel 2006).   

Sambandet mellan kroppsstorlek och hälsa ifrågasatt 

Trots att även smala blir sjuka är det enligt den australiensiska sociologen Deborah 
Lupton (2003) sällan som idén om den hälsosamma smala kroppen ifrågasätts. Do-
centen i näringslära och hälsoundervisning Jennifer A. O’Dea (2005) och Annemarie 
Jutel (2006) hävdar till och med att sambandet mellan smalhet och hälsa är en av 
dagens mest spridda halvsanningar. Den har, menar de, nästintill en mytisk status, 
eftersom sambandet mellan övervikt och ohälsa är bristfälligt empiriskt belagda11 
(Ernsberger & Koletsky 1999). Även läkaren Bruce Ross (2005) är kritisk. Fanns det 
ett sådant samband mellan smalhet och hälsa borde länder med statistiskt smalare 
befolkning ha hälsosammare invånare, menar han. Ernsberger & Koletsky (1999) 
för en liknande argumentation. Det finns, menar de, bland annat amerikanska och 
norska studier där man funnit att smala har kortare livslängd än marginellt övervikti-
ga. Ross (2005) påpekar också att fetma inte är en sjukdom i sig själv. Det finns 
många feta som lever hälsosamma, produktiva och till och med längre liv än många 
smala. Det enda som är statistiskt säkerställt är att hög grad av fetma utgör en ökad 
risk att drabbas av följdsjukdomar12. Enligt Ross (2005) drabbas emellertid även 
många smala av vad som brukar betraktas som följdsjukdomar till fetma och det, 
menar han, underminerar antagandet att smalhet är hälsa och övervikt och fetma 
ohälsa.   

BMI-måttet ifrågasatt  

Även den grundläggande metoden för att bestämma om individer väger för lite, la-
gom mycket eller för mycket, BMI, har ifrågasatts (Oliver 2006). Metoden utveckla-

                                              
 
10 Statens offentliga utredningar (SBU 2002) betonar att det enbart är hög grad av övervikt som utgör en ökad 
risk för att drabbas av följdsjukdomar. 
 
11 Det finns till och med sjukdomar som fetma utgör ett ökat skydd mot, som infektionssjukdomar, cancer, 
hypertoni upptäckt, renovascular hypertoni, magsår, anemi osv. Fetma ökar också sannolikheten för 
överlevnad vid många allvarliga sjukdomar (se Ernsberger & Koletsky 1999).    
 
12 Extrem övervikt har i epidemiologiska studier visat sig ha en negativ inverkan på andra kroppsliga system 
(Bray et al 1989). Den ökar risken för att drabbas av följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 
typ två, hypertoni, sömnapné, gallsten, ledbesvär, högt blodtryck och vissa former av cancer (Schunkert 2002, 
Adler 2002, Latinen 1998, Bray 1996, Sjöström 1993, Rössner 1997, 2002, Blair 1997, WHO 2000). Det finns 
även epidemiologiska studier som visar att sjukligt feta personer löper stor risk att drabbas av förtidig död 
(Bender et al 1998). 
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des ursprungligen av belgaren Adolphe Quetelet som använde sig av denna matema-
tiska formel i sin strävan att ”räkna ut” den genomsnittliga människan (Bray 1989). 
Att den ofta okritiskt har kommit att användas för att värdera människors hälsosta-
tus är i sig problematiskt. Enligt den underliggande logiken skulle i princip alla mät-
värden som överskrider det genomsnittliga kunna betraktas som tecken på ohälsa, 
till exempel att någon har ovanligt stora fötter.  

BMI-metoden har också ifrågasatts inom läkarvetenskapen (Burkhauser & Caw-
ley 2008, Bengtsson et al. 2009) eftersom den inte bara mäter fett utan alla typer av 
kroppsmassa. Det innebär att personer med stor muskelmassa riskerar att kategori-
seras som ohälsosamt feta. Trots kritiken är BMI-tabeller idag vedertagna metoder 
för att bestämma om någon ur hälsosynpunkt har lämplig kroppsvikt eller inte (Jutel 
2001, Rich & Evans 2005). De har, menar Jutel (2001), kommit att betraktas som 
objektiva verktyg för bedömning av hälsa och varit betydelsefulla i etablerandet av 
lägre grader av övervikt som sjukliga tillstånd. Den exakthet som BMI innebär har 
gjort det möjligt att även problematisera icke uppenbar fetma menar Jutel (2001). 
Detta ligger också till grund för att lägre grader av övervikt har kommit att räknas in 
i den statistik som påstås visa på en alarmerande utbredning av fetma.  

Enligt Jutel (2001, 2005, 2006) handlar viktmätningar och sjuklighetsgörandet 
av övervikt och marginell fetma mer om normalitetskontroll och om att sjuklighets-
göra avvikande utseende än om strävan efter hälsosamma människor. O’Dea (2005) 
hävdar att personal som arbetar med hälsoutbildning och prevention bland barn och 
ungdomar fokuserar så starkt på vågens resultat, att andra riskfaktorer för ohälsa 
hamnar i skymundan. När vikten blivit ett ändamål i sig, är det, enligt O´Dea (2005) 
och Jutel (2006) ett uttryck för att BMI – bestämningen handlar mer om utseende 
och normföljande, än om någons verkliga hälsotillstånd. 

Viktminskning som behandlingsmetod ifrågasatt  

Ända sedan antikens Grekland har fetma behandlats med diet och fysisk aktivitet 
(Gard & Wright 2005). Men de var inte botemedel under antiken och är det inte nu 
heller, hävdar Jeanine C. Cogan och Paul Ernsberger (1999, se även Bray 1989, Ge-
asser 2009). Ernsberger & Koletsky (1999) jämställer dagens metoder för vikt-
minskning med åderlåtningen för 150 år sedan. Sociologen Lesleigh Owen (2008) är 
än mer skeptisk. Utifrån fetas erfarenheter av olika typer av dieter har hon visat att 
de både kan medföra smärta och fara. Dieten i sig upplevs som fysiskt och psykiskt 
smärtsam. Den uppfattas inte heller som värd mödan. För sjukligt feta ger vikt-
minskning ofta bara en kortsiktig förbättring. Viktminskningsbehandling anses ofta 
handla mer om normalisering än om att göra feta hälsosammare. Cogan & Ernsber-
ger (1999) har analyserat medicinska forskningsresultat och menar att dieter och 
viktminskningsmetoder rent av kan vara riskfyllda. Det har, för det första, empiriskt 
visats att dieter ofta resulterar i viktpendling, som i sig utgör en risk för att drabbas 
av kardiovaskulära sjukdomar. Vikpendlingen tenderar dessutom att göra feta allt 
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fetare och det sätter dem på så vis än mer i riskzonen för att drabbas av klassiska 
följdsjukdomar till fetma (Cogan & Ernsberger 1999).   

Fetma görs på alternativa sätt   

Flera forskare har lyft fram hur feta kan vägra förlika sig med definitionen av fetma 
som negativt och problematiskt och istället göra den till något positivt (Germov & 
Williams 1999, LeBesco 2001, LeBesco och Braziel 2001, Kent 2001, Mazer 2001). 
Kent (2001) har analyserat de politiska skrifterna FaT GiRL och Women En Large 
och synliggör att författarna i dessa skrifter vägrar framställa sina kroppar som 
“symptomatiska”. De betraktar dem snarare som vapen mot fetmaförtrycket (Wann 
1998, Kuppers 2001). Anna Johansson (1999) Cecilia Hartley (2001) talar om kvinn-
lig fetma som en form av maskerad makt; som ett sätt att göra motstånd på. LeBe-
sco (2001) är inne på samma linje, när hon definierar fetma som en politisk situation 
som ger utrymme för både motstånd och revolt. Hon bygger sin analys på teoretiska 
idéer inom, framför allt genus- och queerforskning, men även på fetma-
accepterande-rörelsens agenda. Motståndet, menar hon, ger sig till känna både i re-
volterande handlingsmönster och i nya former av identitetsskapande. Perspektivför-
ändringen är viktig. Den omgestaltar den feta från offer till aktör i ordets fulla be-
märkelse och flyttar fetman från medicinens domäner (fat pathology) till fetas själv-
definierande och revolterande handlingar, vilka LeBesco kallar ”fat play”.  Andra har 
visat hur sådan “fat play” kan göras i praktiken (Germov & Williams 1999, Kent 
2001, Mazer 2001).   

Motstånd genom handling   

Joanisse och Synnott (1999) visar utifrån intervjuer med överviktiga kvinnor och 
män hur feta kan göra aktivt motstånd mot den förtryckande struktur som de kallar 
”fet-fobi” eller ”sizeism”. De identifierar olika former av aktivt motstånd. Verbalt 
försvar innebär att den feta verbalt konfronterar människor som behandlar dem ned-
låtande. Fysisk aggression är en annan variant och innebär att den feta straffar de som 
gör sig roliga på deras bekostnad, genom att exempelvis smutsa ner deras bil. Över-
drift är en tredje form, som innebär att den feta klär sig på uppseendeväckande sätt 
eller skaffar en uppseendeväckande frisyr. Den fjärde varianten är aktivism, där den 
feta deltar i aktivistiska sammanslutningar. Joanisse & Synnott (1999) menar att även 
accepterandet av den egna fetman är en form av motstånd, såtillvida att fetman definie-
ras som något man inte nödvändigtvis behöver bli av med. Den australiensiska soci-
ologen John Germov och dietisten Lauren Williams (1999) menar på liknande sätt 
att det är en form av motstånd att sluta banta. I antologin Shadow on a Tightrope (Scho-
enfielder & Wieser (red.) 1983), som består av korta skrifter av feta aktivister, be-
handlas andra exempel på hur kvinnor kan välja att leva i den feta kroppen, istället 
för att sträva efter att ändra på den. 
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Motstånd genom självvaldhet  

Den amerikanska genusforskaren Eve K. Sedgwick (1994, se Murray 2005) har ar-
gumenterat för att det går att ”komma ut” som fet. Hennes resonemang har fått 
genomslag i fetma-accepterande rörelser i USA och Storbritannien och innebär i 
korthet att man som fet ska gå ut i världen och vara stolt och insistera på att bli ac-
cepterad som man är. I boken FAT!SO? (1998) hävdar Marilyn Wann att feta aktivt 
kan förändra sin situation genom att, inför sig själv och andra, definiera fetman som 
självvald och något att vara stolt över (LeBesco 2004, Murrey 2005). Den feta 
kvinnliga artisten ”Helen Melon” i teater- och film forskaren Sharon Mazers (2001) 
studie, som säger att hon vill vara fet, är ett exempel på en sådan självvald identitet. 
Genom ett sådant förhållningssätt utmanas även den egna och omgivningens före-
ställningar om fetma som en ”spolierad identitet” (Kent 2001, Kuppers 2001, 
Chamberlain 2001). Dessutom öppnas nya möjligheter. Den som är fet behöver inte 
ha en vilja att bli smal. Han eller hon kan istället arbeta för att skapa sig ett gott och 
värdigt liv i den feta kroppen.  

Motstånd genom omdefinition  

Le’a Kent (2001) menar att fet-liberalisterna gör motstånd genom att ”stoppa” ett 
jag, en person, i den feta kroppen. Den feta kvinnan i Mazers studie (2001) är en av 
alla kvinnor som visar att det finns en person även i den feta kroppen. Att visa att 
det jaget är fett är ett sätt att definiera sig själv och således också ett sätt att göra 
motstånd på. Som fet kan man även göra motstånd mot samhälleliga diskurser ge-
nom att tala sig till en subjektsposition, menar LeBesco (2004). Susan Stinson (1993) 
har visat hur den feta kvinnliga kroppen kan firas som både vacker och sensuell (se 
även Asbill 2009). De feta kvinnorna i psykologen Nita Mary McKinleys (1999) stu-
die utmanar bilden av feta som sjukliga, oattraktiva och osensuella genom att defini-
era sig själva som hälsosamma, vackra och sensuella. I förlängningen innebär det att 
vedertagna ”sanningar” om överviktiga och feta människor utmanas. De amerikans-
ka sociologerna Gina Cordell och Carol R. Ronai (1999) har även de visat på hur 
feta kan göra motstånd mot diskursiva inskränkningar genom olika typer av berät-
tarstrategier, vad de kallar narrativt motstånd. En variant är att förkasta avvikelsen, 
vilket innebär att den feta intalar sig själv och explicit uttrycker att - jag är inte oat-
traktiv - jag är inte sexuellt oåtråvärd - jag låter mig inte utnyttjas av andra - jag mås-
te inte gå ner i vikt - jag hatar inte min kropp - jag är inte skojig. Genom sådana stra-
tegier, menar författarna, kan feta visa vem de inte är och bakvägen definiera sig själ-
va13.  

                                              
 
13 Den andra motståndskategorin är att på olika sätt distansera sitt jag från avvikelsen genom att jämföra sig 
med andra feta kvinnor - jag är i alla fall inte så fet som hon är - jag är i alla fall inte en lat slusk - jag är i alla 
fall hälsosam. Den sista typen av narrativt motstånd som Cordell & Ronai (1999) nämner är - undanta självet 
från avvikelsen, även kallat för kryphålsberättelser. Den överviktiga gör motstånd genom att inte framställa 
sig som ansvarig för sin storlek, utan istället förklara sin övervikt genom att säga att - jag var sjuk - jag har 
annorlunda gener eller - jag var dåligt socialiserad.   
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Viktordningen, ett obenämnt och delvis 
underanalyserat system  

Den föregående översikten visar att det finns mycket forskning om fetas liv och 
villkor. Generellt sett har forskningen antingen fokuserat på fetas erfarenheter eller 
på (delar av) de sociala och kulturella ”strukturer” som antas forma deras liv. I var-
dagslivet och även i forskningsresultaten är erfarenheter och strukturer svåra att se-
parera. Ibland görs en tydlig distinktion. I andra fall är den inte uttalad men ändå 
identifierbar.  

I den dokumenterande forskningen talar man inte om ”strukturer” utan om so-
cialt utbredda fördomar, som antas ge upphov till diskriminerande handlingar. I 
praktiken är den forskningen inte bara dokumenterande. Den antyder förekomsten 
av ett komplext system av relativt bestående kollektiva handlings- och tankemöns-
ter. Denna ”struktur” är en underförstådd förutsättning för de diskriminerande 
handlingar som har dokumenterats, för fetas internalisering av antifet-attityden och 
för utvecklandet av en ”spolierad identitet” (Goffman 2008). Strukturen är närva-
rande i den dokumenterande forskningen som en underanalyserad och ganska obe-
stämd yttre kraft, som på olika sätt antas forma eller bestämma både den fetas och 
omgivningens tänkande och handlingar. Strukturen analyseras inte till sitt sätt att 
fungera och namnges inte utan tas snarare för given.  

Den problematiserande forskningen tar inte på samma sätt strukturen för given 
utan analyserar några av dess beståndsdelar såsom de diskurser, diskursiva mönster, 
sjuklighetsgöranden, ideologier och mer omfattande föreställningssystem som gjort 
och gör fetma till ett stigma. Dessa element är ytterst sett skapade av människor. 
Genom analys av diskursiva mönster, sjuklighetsgöranden, ideologier och föreställ-
ningar visar denna forskning olika kulturella villkor som feta lever under och hur 
dessa har skapats och skapas. Indirekt visar den också att saker och ting kunde varit 
annorlunda. 

Den politiserande fetmaforskningen tar ytterligare ett steg. Genom att definiera 
fetmaförtryckets innehåll, visa hur det uppstår, och hur det görs visar den att det 
inte bara handlar om diskriminering, fördomar, diskursiva mönster och så vidare, 
utan att allt detta ingår som delar i en och samma förtryckande struktur. Den erfa-
renhetsbaserade politiserande fetmaforskningen framställer inte feta som offer. Ge-
nom att låta feta (främst kvinnor) komma till tals synliggörs hur de kan göra mot-
stånd. I denna forskning blir förtryckande strukturer den största enheten och stig-
matisering, diskriminering, sjuklighetsgöranden, revolt och motstånd exempel på 
dess existens.  

Det tas emellertid aldrig i den här forskningen ytterligare ett steg för att se vad 
som finns bortom de förtryckande stukturerna. Teoretiska analyser som visar på 
normaliseringens makt rör sig även de inom ramen för idén om ett förtryck. Dock 
antyder denna forskning att det finns drivkrafter som gör att feta är en förtryckt 
grupp, kanske särskilt i den västerländska kulturen. Inte heller LeBescos analys av 
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fetma som oordning behandlar det bakomliggande ordnande systemet. Den visar 
hur man kan tänka på fetmaförtrycket i termer av smutsgörande.  

Mönster i fetmaforskningen 

”Viktordningen” möjliggör inte bara ett sätt att förhålla sig till det som är otillräck-
ligt artikulerat i intervjuerna och den tidigare forskningen utan erbjuder också något 
annat rent innehållsligt jämfört med hur fetma har teoretiserats i tidigare forskning. 
Innan jag mer i detalj tydliggör för hur idén och analysen bidrar till forskningsområ-
det vill jag uppmärksamma några övergripande drag i den tidigare forskningen. 

Strukturella villkor i tidigare forskning  

Generellt kan man säga att tidigare forskning framställer strukturella villkor som 
något feta står utanför. De framstår som en yttre kraft som påverkar deras liv på 
olika sätt. Den dokumenterande forskningen tenderar att framställa feta som re-
sponderande på sociala stimuli, som när antifet-attityden anses få feta att handla på 
näst intill förutbestämda sätt. I den problematiserande forskningen framställs feta 
omväxlande som offer och aktörer. I relation till diskursiva framställningar, sjuklig-
hetsgörande mönster och praktiker, ideologiska mönster, föreställningar och för-
tryck får de en offerliknande roll. Egentligen är det bara i forskningen om hur feta 
kan definiera sig själva eller hur de verbalt eller i handling gör motstånd som de 
framställs som aktörer, i ordets fulla bemärkelse. Oavsett om feta gestaltas som pas-
siva eller aktiva framställs de som underordnade sociala och kulturella strukturer 
som är lokaliserade utanför dem själva och som de antingen ”införlivar” eller ”revol-
terar mot”.  

Övervikt som variabel och förutsättning 

Den överviktiga kroppen är oftast implicit närvarande i tidigare forskning. I vissa 
typer av kvantitativ dokumenterande forskning behandlas kroppen som en variabel 
som korreleras till andra variabler, som socioekonomisk standard, etnicitet, kön, 
hälsa, självförtroende, depression och livskvalitet. I den dokumenterande forskning 
som behandlats ovan, och som omväxlande är kvantitativ och kvalitativ, kopplas 
övervikten till fördomar och diskriminerande handlingsmönster. Den är förutsättning-
en för olika olägenheter och bekymmer. Det är på grund av den som feta stämplas 
med fördomar och diskrimineras. Det är på grund av den som de utvecklar en nega-
tiv identitet eller använder vissa typer av hanterandestrategier. Strängt taget behand-
las den likadant i den problematiserande forskningen. Där är det övervikten som 
tolkas och ges sociala innebörder, det är den som gör att feta blir diskursivt fram-
ställda och förtrycks. När feta försvarar och vill göra övervikten socialt accepterad, 
är den en grundläggande förutsättning för omdefinition och revolt.  
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Övervikt och genus 

Förutom att den feta kroppen utgör en grundläggande förutsättning i den problema-
tiserande fetmaforskningen framställs fetma och övervikt som ett socialt fenomen laddat 
med varierande betydelser via diskurser, ideologier och föreställningar, och feta män-
niskor som en social kategori med negativt innehåll. När däremot fetas erfarenheter 
uppmärksammas betraktas den överviktiga inte som tillhörande en egen social kate-
gori utan inordnas i andra sociala sådana. Att undersöka förhållandet mellan över-
vikt och genus, klass, etnicitet och ålder, är viktigt för förståelsen av levd fetma och 
dess variationer. Troligtvis är det skillnad mellan att vara en fet bankdirektör och en 
fet renhållningsarbetare, en fet kvinna och en fet man, fet och ung eller fet och 
gammal, fet och uppvuxen i Sverige eller fet med afrikanskt ursprung. Forskning 
som länkar samman övervikt, klass, etnicitet och ålder är ovanlig. Vanligare, eller 
rent av det vanligaste, är att övervikt och fetma länkas med genus (Rothblum 1990, 
Mosher 2001, Hartley 2001, Orbach 2006, Harjunen 2009). Forskare som de austra-
liensiska antropologerna Kristen Bell och Darlene McNaughton (2007) och den ir-
ländska sociologen Lee F. Monaghan (2007) har påtalat att merparten av alla studier 
bygger på kvinnors erfarenheter och efterlyst mer forskning om män. En del sådana 
studier har också genomförts (Monaghan 2007, Nilsson 2009). I båda fallen framstår 
dock övervikt och fetma som en genusfråga. Kopplingen till genus är så vanlig att 
det i den erfarenhetsbaserade forskningen näst intill är omöjligt att särskilja övervikt 
från genus. 

Revoltörer och teorier  

Antologin Bodys out of Bounds är, både teoretiskt och empiriskt, en ovärderlig samling 
texter. Delar av boken analyserar hur fetma och feta kroppar framställs i media. 
Även forskare på annat håll har lyft fram hur feta framställs (Sandberg 2004, Kim & 
Willis 2007, Silk & Francombe 2011). Perspektivet är ett utifrånperspektiv. Det 
handlar om hur fetma och feta framställs och tillskrivs olika negativa egenskaper. 
Andra bidrag i Bodys out of Bounds, som Kent (2001) och Mazer (2001), handlar om 
feta som på påtagliga sätt gör revolt. Forskning om frigörande och revolterande 
handlingar och identitetsskapande utgår från feta själva och visar att fetma kan göras 
annorlunda än den vanligen görs. Det blir tydligt att fetma, som LeBesco hävdar, 
kan vara en politisk belägenhet. Andra forskare har låtit både kvinnor (Cordell & 
Ronai 1999, Harjunen 2009) och män (Monaghan 2007, Nilsson 2009), som inte 
definierar sig som revoltörer komma till tals, vilket har breddat förståelsen för livet i 
den feta kroppen. Antingen är analyserna empiriskt redovisande (Honeycutt 1999, 
Mazer 2001) eller så förs teoretiska resonemang eller analyser med hjälp av väl eta-
blerade teorier (LeBesco 2001, 2004, Harjunen 2009). Teoretiserande som är grun-
dat i fetas erfarenheter är däremot en bristvara. 
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Viktordningen, vad är nytt? 

Den här studien utgår från överviktigas och fetas erfarenheter och försöker, så långt 
som möjligt, undvika frestelsen att använda redan befintliga begrepp och teorier för 
att begripa och förklara dem. ”Ett fett liv” är istället ett teoretiserande arbete grun-
dat i feta människors berättelser. För den som är väl bevandrad inom området inne-
håller avhandlingen kanske intressanta detaljer men inte några ”stora” empiriska 
nyheter. Det som är nytt är den teoretiserande ramen, viktordningen och de fyra 
underbegreppen; viktordnandets betingelser, viktiggörande, inordnande viktgörande 
och oviktiggörande (och en del andra delar av begreppsapparaten).  

Kroppsvikten ligger till grund för social kategorisering 

Kroppsvikten och storleken på kroppen är, som feministen och mediaforskaren 
Katariina Kyrölä (2003) och genusforskaren Helen Gremillion (2005) noterar, cen-
tral i människors liv. Betydelsen betonas ständigt av olika aktörer. Medicinsk forsk-
ning och praktik är i det avseendet särskilt viktiga, eftersom de ger vetenskapligt 
stöd för att vikten är viktig (Jutel 2001). Även i skolans värld (Harjunen 2003, Rich 
& Evans 2008) och i media (Sandberg 2004, Hänninen 2010) är storleken och vikten 
ofta i fokus. Att uppnå ideal kroppsvikt har blivit så angeläget att en hel industri 
kring viktkontroll och viktminskning har skapats (Sobal 1995, Hänninen 2010). 
Uppmärksamheten på kroppsvikten inverkar på hur människor mår14 (Germov & 
Williams 1999, Pesa 1999, Ackard et al. 2002) och på vad de gör (Garner 1997, 
Wardle & Johnson 2002). Trots att vikten är central både i forskningen och i var-
dagslivet har den, förvånansvärt nog, ofta bara blivit behandlad som en variabel, en 
förutsättning för kränkande bemötande eller transformerats till ett genusproblem. I 
den här avhandlingen behandlas den inte så, utan som konstituerande för en egen 
social kategori. Att feta utgör en social kategori är inte en helt ny tanke. Puhl och 
Brownell (2001, samt Schwartz et al. 2003) har indirekt försett den med innehåll. 
Enligt den brittiska kultur- och litteraturvetaren Elena Levy-Navarro (2010) har den 
dock inte uppmärksammats tillräckligt.  

Viktordningen renodlad  

Eftersom den genusneutrala utgångspunkten är både viktig och möjligen kontrover-
siell vill jag ta tillfället i akt att diskutera den lite närmare.   

Linus Ekblad, en av de manliga intervjupersonerna, menade att fetma kan vara 
lika problematiskt för män som för kvinnor:  

                                              
 
14 För kvinnorna i Germov & Williams (1999) studie påverkar utfallet av en diet eller viktminskningspraktik 
stärkt deras välbefinnande. De kände sig glada och nöjda när de gick ner i vikt och nedstämda och missnöjda 
när de gick upp. 
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Det finns en ganska vanligt utbredd fördom som säger att det är enklare att var fet 
man än fet kvinna. Och det stämmer inte. Det är möjligt att det gäller till en viss 
övervikt. Om du har en övervikt på 10-20 kilo. (10:223)  

Linus, som hade betydligt mer övervikt än 20 kilo, menade att övervikt kan vara 
enklare för män vid lägre grader av övervikt, men att det för den riktigt feta är lika 
svårt, oavsett om man är man eller kvinna. Börje Dahlqvist, en annan av intervju-
personerna, som till skillnad från Linus hade blivit rejält överviktig sent i livet, ansåg 
däremot att övervikt är svårare för kvinnor: 

Börje: När det gäller utseende och den biten så har ju kvinnan mycket högre krav på 
sig, enormt mycket högre krav. Det är mycket lättare att bli accepterad som en stor 
karl än som stor kvinna.  

Aimée: Varför tror du det är så? 

Börje: Det vet jag inte. Men, det är så det är, och det är ingen som helst tvekan om 
det, att vara till lags ligger på kvinnan, i kraven på kvinnan. (12:188-190) 

Börje pratade om de stora förväntningar som finns på kvinnor om att vara till lags 
och ta hand om sitt utseende och menade att det är de förväntningarna som gör 
övervikt mer problematisk för deras del.   

Linus och Börje exemplifierar inte bara två åsikter. De pratar indirekt också om 
två sätt som övervikt och fetma kan göras problematisk på. Linus utgår från sina 
egna erfarenheter av mobbing. Börje startar i övertygelsen att det ställs högre krav 
på kvinnor än män när det gäller att hålla kroppen slank. Linus och Börje talar såle-
des om två skilda saker, den ena om sina egna erfarenheter av social utsatthet, den 
andre om den samhälleliga press som han själv aldrig varit ett offer för.   

Börjes åsikter bekräftas av tidigare forskning, där flertalet studier har visat att 
övervikt är särskilt problematiskt för kvinnor (Brown 1989, Routblum 1992), inte 
bara för att de ställer högre krav på sitt utseende utan också för att kvinnor har visat 
sig vara mer diskriminerade och förtryckta i vissa sociala sammanhang (Puhl, And-
reyeva & Brownell 2008, Fikkan & Routblum 2011). Betydelsen av sådana resultat 
bör inte underskattas. Genus har betydelse, men behöver därför inte vara själva 
nyckeln till en fördjupad förståelse av fetmaproblematiken. Så resonerar även Linus 
när han hävdar att det är en förutfattad mening att feta män skulle ha det lättare än 
feta kvinnor. Hans ståndpunkt riktar också ljuset mot en lucka i fetmaforskningen, 
den feta mannen (Bell & McNaughton 2007, Monaghan 2007). En mindre skara 
forskare har visserligen tagit utgångspunkt i feta mäns erfarenheter och börjat skapa 
“statistisk” motvikt i den ojämna genusbalansen. Dock inte genom att synliggöra 
feta män som upplever sig som socialt utsatta utan snarare genom att fokusera på 
speciella kontexter och grupper av män där fetman ses som en tillgång (Bunzl 2005, 
Gross 2005) eller genom att lyfta fram att män tolkar (Nilsson 2009) och gör (Mo-
naghan 2007) sin övervikt på mindre problematiserande sätt än flertalet kvinnor. 
Forskningen om feta män utmanar i ringa grad den förutfattade mening som Linus 
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talar om. Den kan till och med ses som bekräftelse på att fetma är mer problema-
tiskt för kvinnor. Studier av män med liknande erfarenheter som Linus skulle kunna 
utvidga vår förståelse för den feta mannen och troligen ge en mer genusöverskri-
dande bild av fetma som personligt bekymmer. 

 I den här studien har jag intagit en genusneutral position, men inte i betydelsen 
att jag menar att genus är oviktigt. Så är det empiriskt sett inte. Viktens betydelse är 
inte oberoende av kön, men heller inte av klass, etnicitet, ålder eller andra kategorier 
som människor sorteras in i. Det jag gör i det här arbetet är att skala bort hur vikt-
ordningen interagerar med andra ordnande system. “Ett fett liv” renodlar för den 
analytiska klarhetens skull viktordningen, på samma sätt som olika idéer om genus-
ordningen primärt fokuserar på genus och bara sekundärt på frågor om klass, ålder, 
etnicitet et cetera. Forskningen som problematiserar sjuklighetsgörandet av fetma 
och övervikt tangerar samma förhållningssätt. Genom att inte ha ett primärt genus-
perspektiv utan istället fokusera på ohälsogörandet av fetma placeras feta som grupp 
i centrum, om än indirekt. Sådana processer påverkar i någon mån både kvinnor och 
män, människor i alla klasser, åldrar och etniska tillhörigheter och är således något 
som ingen fet eller överviktig helt kan undkomma.  

Alla lever i och gör viktordningen  

Idén om viktordningen är baserad på liknande logik som finns i den problematiseran-
de, politiserande forskningen, som menar att misskrediterande handlingar och socia-
la mönster exemplifierar hur den förtryckande strukturen görs. Skillnaden är att idén 
om viktordningen tar ytterligare ett steg och försöker förstå vad det är som finns 
bortom den förtryckande stukturen. I utvecklandet av idén om viktordningen hand-
lar det inte bara om att ta ännu ett steg vidare utan även om att erbjuda ett annor-
lunda förhållningssätt till de villkor feta lever i relation till.   

Idén om viktordningen skiljer sig från hur tidigare fetmaforskning har behand-
lat strukturella villkor. Förutom att arbetet föreslår viktordningen som en begrepps-
lig konstruktion för att synliggöra det ordnande system som antyds i tidigare forsk-
ning skiljer det sig från hur strukturella villkor har behandlats tidigare på, framför 
allt, tre sätt. En skillnad är att feta oavsett om de handlar för att vidmakthålla, reflek-
tera kring eller förhandla det viktordnande systemets verkningar alltid betraktas som 
aktörer. En andra skillnad är att alla, även den överordnade parten, smala och nor-
malviktiga, betraktas som inordnade i det viktordnande systemet. Däremot tenderar 
feta att hamna i en underordnad position. En tredje skillnad är att feta inte ses som 
stående utanför viktordningen utan är i, eller en del av, viktordningen. Delaktigheten 
innebär att feta själva är med och gör den ordning som tenderar att underordna dem, 
samtidigt som de förhandlar sin underordnade position på olika sätt. Viktordningen 
inrymmer således möjligheter till förhandling och omförhandling.  
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Kapitel 3 

ARBETSPROCESS OCH  
TEORETISKA INFLUENSER 

 

 

AMBITIONEN ATT UTIFRÅN EMPIRISKAT MATERIAL utveckla en teoretisk förståelse för 
villkor och möjligheter i feta personers handlingsliv innebar att den så kallade 
Grounded Theory-ansatsen (GT) var ett närmast självklart val. Jag startade därför 
projektet påläst om denna och de skilda varianter som kommit att utvecklas sedan 
publiceringen av The Discovery of Grounded Theory i slutet av 1960-talet (Glaser och 
Strauss 1967). Jag hade läst GT-böcker som var metodologiskt öppna, genom att 
hävda att det enda som egentligen krävs för empiriskt grundad teoriutveckling är att 
man gör konstanta jämförelser (Glaser & Strauss 1967, Glaser 1978, 1992) såväl 
som andra, som var mer styrande, genom att markera vikten av att följa specifika, 
väl utarbetade analysverktyg och arbetsprocedurer (Strauss & Corbin 1990). Jag fat-
tade inte direkt tycke för någon av dessa, utan det var istället tidsmässigt och veten-
skapsteoretiskt mer uppdaterade versioner av ansatsen som fångade mitt intresse. 
När jag läste sociologerna Kathy Charmaz (2006) Constructing Grounded Theory, a Prac-
tical Guide Through Qualitative Analysis och Adele Clarkes (2005) Situational Analysis, 
Grounded Theory After the Postmodern Turn, blev jag inspirerad och kände mig hemma. 
Antagligen för att de uttalat företräder ett konstruktionistiskt förhållningssätt, i be-
tydelsen att produkten av undersökningsproceduren inte betraktas som en avbild 
eller spegelbild av ”verkligheten” utan som en konstruktion eller uttolkning av det 
tillgängliga empiriska materialet (se Charmaz 2006, s. 10). Initialt valde jag att försö-
ka hålla mig till de tekniker och procedurer som Charmaz föreslår (se nedan) men 
ganska snart blev jag varse att det är skillnad på att ha bokförståelse om vad man 
kan göra och att genomföra det i praktiken. För min del har det inte varit en enkel 
process. Jag har provat mig fram och i många lägen kommit att öka min förståelse 
av GT-ansatsen genom misstag och de begränsningar jag själv satt upp. Begräns-
ningarna har främst att göra med att jag under större delen av projektet inte trodde 
att jag kunde analysera fram några begrepp, än mindre utveckla en teoretisk förståel-
se. Därför sträckte jag mig inte längre än till att tillstå att jag använde mig av verktyg 
ur GT-ansatsens verktygslåda. Men i senare delen av avhandlingsprojektet började 
jag inse att jag faktiskt hade ägnat mig åt någon form av empiriskt grundad be-
greppsutveckling och teoretiserande. Insikten ledde till att jag satte ner foten och 
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intalade mig själv att det här är en teoretiserande avhandling. Det var ett avgörande 
steg eftersom det innebar att jag slutade vela mellan att ena stunden ägna mig åt em-
piriskt redovisande till att i andra stunden ägna mig åt begreppsutveckling. Nu var 
tiden inne för att primärt fokusera på några av de kategorier som var väl represente-
rade i mitt material och för att arbeta med att prova, modifiera och fylla dessa med 
empiriskt innehåll. Detta har resulterat i att avhandlingen är ett teoretiskt orienterat 
arbete och att den skriftliga framställningen följer de allmänna principer som blivit 
vedertagna inom GT-traditionen och åtminstone i grova drag förespråkats av några 
av de ledande företrädarna (Glaser & Strauss 1968, Corbin & Strauss 1988, Charmaz 
1997). Ett viktigt särdrag i jämförelse med mer empiriskt redovisande forskning är 
att det är begreppen (och deras inbördes relationer) som utgör bokens skelett och 
att detta skelett tydliggörs och vidareutvecklas genom belysande empiriska exempel. 

Vägen från empiri till begrepp och slutliga teoretiska formuleringar skulle prin-
cipiellt och för varje detalj i de analytiska delarna av arbetet kunna beskrivas, men ett 
sådant förfarande skulle få texten att omfångsmässigt svämma över alla rimliga 
breddar. I linje med Uwe Flick (2007), som utförligt diskuterar frågan om kvalitet 
och kvalitetssäkring i kvalitativa studier, har jag istället valt att inte stanna vid en ren 
textboksbeskrivning av GT-ansatsen utan strävat efter att så utförligt och transpa-
rent som möjligt försöka beskriva den faktiska forskningsprocessen, med de vägval 
och överväganden som den har rymt. Det finns två skäl till att göra så. Det första är 
att en sådan realbeskrivning ger läsaren en möjlighet att bedöma procedurens rim-
lighet. Det andra är att det ger skeptikern en möjlighet att testa resultaten genom 
egna studier. 

Arbetsprocessen har drivits av teoretisk sampling, vilket innebär att frågor som 
uppkommer i analysen ska peka mot vad det är för typ av kunskap eller data man 
ska söka efter härnäst (Charmaz 2006, s. 96-108, Clarke 2005, s. xxxi). Ibland kan 
det handla om att söka sig till andra datakällor, i andra fall göra uppföljningsinter-
vjuer i ytterligare andra fall att ställa nya frågor till redan befintligt material. I det här 
kapitlet ges åtskilliga exempel på hur arbetet har drivits av denna inom GT-ansatsen 
viktiga princip. Framställningen är därför kronologiskt upplagd, rubrikerna är inne-
hållsnära och beskriver hur arbetet har utvecklats steg för steg och vilka frågor eller 
upptäckter som har styrt de olika momenten i forskningsprocessen.   

Ingång och ansats 

GT-ansatsen har ibland beskrivits som den kanske mest använda metoden för kvali-
tativ analys (Bryant & Charmaz 2010), om man ser till antalet publikationer som 
påstås bygga på den, men den är också föremål för många missförstånd och kanske 
till och med ”missbruk” (se Charmaz 2006, s. 133-135). Innan redogörelsen för ar-
betsprocessen vill jag därför göra några förtydliganden beträffande de principer jag 
själv har förlitat mig på, samt av mitt akademiska och kulturella bagage. Avsnittet 
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avslutas med en beskrivning av den ursprungliga problemformuleringen och den 
initiala ambitionen om att lära om levd fetma och vad jag lägger i det begreppet.  

Grundat teoretiserande – konstruktion och komplexitet 

Det är ett centralt drag i GT-ansatsen att teorier och begrepp inte läggs som raster 
ovanpå ett empirsikt material utan skapas utifrån analyserandet av empiriska data 
(Glaser & Strauss 1967). I de amerikanska sociologerna Barney Glasers och Anselm 
Strauss ursprungliga version är grundad teori något som forskaren genom sin ana-
lysprocess ”upptäcker” i data. Termen ”upptäcker” ger sken av att teorin har legat 
där och väntat på att plockas upp för att formuleras av någon och således är en 
spegling av den empiriska verkligheten. Att ansatsen skulle ha positivistiska förteck-
en är en kritik (se Charmaz 2003, 2005) som har riktats mot den och är, som jag ser 
det, antingen befogad eller obefogad beroende på vilken variant man åsyftar. Ansat-
sen har nämligen vidareutvecklats sedan Glaser och Strauss skrev boken The Discove-
ry of Grounded Theory 1967. På var sitt håll har Glasers (1978, 1992) och Strauss (2003, 
Strauss & Corbin 1990, 1998) utarbetat vidareutvecklingar av metoden. Konstruk-
tionistiskt inriktade forskare som Adele Clarke och Kathy Charmaz har fört Strauss 
linje vidare genom att, som Clarke skriver, ta GT-ansatsen helt och hållet över ”den 
postmoderna vändningen” (2005, s. 1-33). En del i detta är att explicit påtala att 
grundad teori är något som konstrueras och då inte enbart utifrån data utan i rela-
tionen mellan forskaren och materialet. Clarke såväl som Charmaz reflekterar denna 
ståndpunkt när de frångår benämningen grundad teori för att istället tala om grundat 
teoretiserande (Clarke 2005, s. xxxiii) eller grundad teoretiserande förståelse (Char-
maz 2006). Omformuleringen är viktig, för det första för att den pekar på att teore-
tiserande är en praktik där forskaren skapar en förståelse för det studerade fenome-
net. För det andra för att den markerar att resultatet av en enskild analysprocess 
varken är slutgiltigt eller fixerat utan en tillfällig och modifierbar abstraktion.  

Benämningen teoretiserande speglar även Charmaz syn på vad en begreppslig 
apparat är. I metodens traditionella utförande ska en grundad teori bestå av en 
strukturerad teoretisk modell bestående av en huvudkategori och underkategorier 
(Glaser & Strauss 1967). Charmaz lättar i sin version av ansatsen på kravet att finna 
en huvudkategori och menar att begreppsapparaten kan bestå av flera kategorier 
med relaterade underkategorier. Att som Charmaz (2006) såväl som Clarke (2005) 
förespråkar förhålla sig till grundad teori i termer av ett begreppsligt teoretiserande 
öppnar för komplexitet och variation, istället för att enbart inkludera det som faller 
inom ramen för en huvudkategori och exkludera det som faller utanför. Den här 
avhandlingen är uppbyggd utifrån en huvudkategori, viktordningen, och fyra under-
kategorier som alla faller inom ramen för huvudkategorin. Viktordningen är dock 
mer än summan av de fyra underbegreppen. Den är därför en huvudkategori som 
inte har utvecklats till fullo. Trots att en huvudkategori finns är det de fyra underka-
tegorierna: viktordnandets betingelser, viktiggörande, inordnande viktgörande och 
oviktiggörande och deras relationer som framställningen bygger på. Detta innebär 
att arbetet är teoretiserande i Clarkes (2005) och Charmaz (2006) mening.  
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Till skillnad från den traditionella ansatsen, som så gott som uteslutande foku-
serar på social interaktion och sociala processer, har jag också inbegripet interaktio-
ner mellan människor och ”ting” i analysen och teoretiserandet. I det valet är jag 
influerad av Clarke (2005), som menar att grundat teoretiserande även kan inbegripa 
icke-humana element (non-human) eftersom även sådana kan vara viktiga ”aktörer” 
i människors liv. Vardagliga exempel på icke-humana aktörer är stolar, kläder och 
teknologisk utrustning.  

GT-ansatsen som hantverk 

GT-ansatsen är både metodologi och hantverk. Som hantverk har olika varianter 
utvecklats av ett antal systematiska men samtidigt flexibla och potentiellt föränderli-
ga råd för insamling och analys av kvalitativt material samt för att utveck-
la/konstruera teorier som är baserade på de empiriska observationerna (Charmaz 
2006). Det finns således varken en GT-ansats eller särskilt många absoluta regler för 
forskningsprocessen. På detaljnivå skiljer sig råden delvis åt mellan olika företrädare 
och det finns också en del skillnader i terminologin dem emellan. Det som i ena 
sammanhanget kallas ”öppen kodning” (Strauss & Corbin 1998) kan i ett annat istäl-
let kallas ”initial kodning” (Charmaz 2006). Där en del av originalarbetena lanserar 
en uppsjö av olika undersökningstekniker, som läsaren nära nog uppmanas att tolka 
som regler (Strauss & Corbin 1990, 1998), rekommenderas läsaren i andra att be-
trakta de olika presenterade teknikerna som ”ett smörgårdsbord” där han eller hon 
fritt kan välja de som passar det egna kynnet eller syftet (Strauss 2003). Det sätt att 
förhålla sig till relationen mellan empiri och teori, som särskilt i de tidiga formule-
ringarna kallas för ”induktion” (Glaser och Strauss 1967), benämns i många senare 
arbeten ”abduktion” (se särskilt Bryant & Charmaz 2010, Reichertz 2010). Exemp-
len på skillnader kan lätt göras fler och den vetenskapsteoretiska, pedagogiska och 
praktiska betydelsen ska inte underskattas. Genom skillnaderna skär emellertid också 
en liten, men betydelsefull, kärna av (inbördes relaterade) grundprinciper och basala 
förhållningssätt, som jag uppfattar alla de ledande företrädarna för ansatsen betrak-
tar som närmast nödvändiga att hålla sig till för den som arbetar med grundat teore-
tiserande: 
 

 Inriktning på social interaktion, sociala processer, socialt organiserande och 
dessas former 

 Kontinuerlig växling mellan datainsamling och analys 

 Konstanta komparationer mellan alla komponenter i det empiriska materialet 
och den egna framväxande analysen 

 Teoretisk sampling (kontinuerligt sökande av information för att besvara frå-
gor som uppstår i analysprocessen) 

 Utnyttjande av multipla informationskällor, såsom intervjuer, systematiska 
och vardagliga observationer, litteratur, media et cetera (eller åtminstone 
ganska stark rekommendation till detta) 



Arbetsprocess och teoretiska influenser 

39 
 

 Sökande efter centrala tendenser såväl som variation inom undersöknings-
området 

 Kontinuerligt och systematiskt tillvaratagande av uppstående idéer genom så 
kallat memoskrivande 

 Förutsättningslöshet/öppenhet, i betydelsen ett radikalt kritiskt förhållnings-
sätt till den egna förförståelsen, förutfattade meningar och tidigare existeran-
de teorier och begrepp 

 Fokus på teoretiskt skrivande istället för empirisk redovisning 

 En syn på teori i allmänhet och den egna produkten i synnerhet som aldrig 
avslutad utan som ständigt framväxande och förändringsbar 

 

Jag har i min egen forskningsprocess kontinuerligt arbetat med dessa övergripande 
riktlinjer i åtanke. Vad gäller övriga detaljer har jag i huvudsak följt stegen i den pro-
cedur som föreslås av Charmaz (2006): 
 

 Initial kodning, vilket innebär att det empiriska materialet analyseras mening 
för mening, stycke för stycke samt undersökningsenhet för undersöknings-
enhet och förses med preliminära termer som svarar mot frågorna ”vad är 
det som försiggår här”, ”vad är detta en indikation på” (i den direkt observe-
rade situationen, i intervjun, i den genomlevda verklighet som intervjuperso-
nerna talar om) 

 Kategorisering, det vill säga sammanförande av mångfalden av initiala koder, 
i mer övergripande grupper baserade på släktlikhet samt namngivande av 
dessa. 

 Fokuserad kodning, det vill säga en mer riktad, selekterad och begreppslig 
kodning. 

 Begreppsutveckling, det vill säga kategorier görs om till begreppsliga katego-
rier.  

 Teoretiskt skrivande, innebär att forskaren genom skrivandet av utkast för 
samman de begreppsliga kategorierna och konstruerar ett teoretiskt sam-
manhang.  

Akademiskt och kulturellt bagage   

Både mitt akademiska och kulturella bagage har haft stor betydelse för studien. Det 
förstnämnda för utformningen, det sistnämnda för att min delaktighet i en ”fetma-
problematiserande” kultur har påverkat valet av forskningsobjekt. Såhär i efterhand 
kan jag se hur min socialantropologiska bakgrund har påverkat studien på framför 
allt två sätt. För det första när det gäller ambitionen att lära av dem jag studerar, i 
bemärkelsen att vara lyhörd för deras perspektiv och erfarenheter. För det andra för 
jag inte nöjde mig med att stanna där utan även ville analysera och diskutera ”struk-
turer”. Båda valen går att härleda tillbaka till mina studier i socialantropologi, där det 
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finns en lång tradition av att öka förståelsen för de studerade människornas perspek-
tiv, samtidigt som en strävan efter att beakta vidare kontextuella aspekter har bety-
delse inom disciplinen (Agar 1980). Strävan efter att sammanväva erfarenheter och 
strukturer har gynnats av att jag har ett interaktionistiskt och konstruktionistiskt 
förhållningssätt till socialt liv. Jag ser interaktion och konstruktion som nära länkade 
och oskiljaktiga i skapandet av människors erfarenheter. Jag tänker mig kroppar (in-
klusive ”feta” kroppar) som tolkningsbara fenomen som konstrueras i interaktionen 
mellan människor. I enlighet med den amerikanske sociologen Herbert Blumer 
(1998a) tänker jag mig interaktionen som förutsättningen för konstruktionen. Det är 
i den mellanmänskliga aktiviteten som konstruktionen av mänskliga erfarenheter 
sker. Men erfarenheter av fetma konstrueras även i interaktionen mellan människor 
och sociala strukturer såväl som mellan människor och ting (icke humana objekt). 
Även här är interaktionen primär. Jag tänker mig att det är i interaktionen mellan 
människor som sociala strukturer blir till och att det är där som möjligheter till om-
förhandling och omkonstruktion finns (Blumer 1998a). Samtidigt som sociala struk-
turer görs mellan människor påverkar de även hur denna interaktion går till. På så 
vis påverkar strukturer mellanmänskligt liv och de erfarenheter som människor har 
av att leva tillsammans. Valet av GT-ansatsen ligger på flera sätt i linje med denna 
syn. För det första har ansatsen, i alla fall den som Charmaz företräder, som grund-
läggande ambition att öka förståelsen för andras perspektiv och handlande (se 2006, 
s. 19). För det andra är ansatsen utvecklad inom den symboliska interaktionismen15 
(Strauss 1993, Clarke 2005, s. 2-10). För det tredje är det en metod, särskilt i Clarkes 
utformning, som gör det möjligt att sammanväva erfarenheter och strukturella 
mönster samt att även inkludera ickehumana aktörer. Studiens metodval och fokus 
har således sin grund i mitt akademiska bagage, medan valet av forskningsfält fetma 
och övervikt snarare är en effekt av den kultur jag lever i. Jag lever nämligen i ett 
sammanhang där fetma och övervikt är en problematik som på olika sätt intresserar 
både gemene man och forskningsvärlden. Det talas mycket om fetma och övervikt i 
massmedia såväl som när människor talar med varandra. Ibland handlar det om att 
fetma och övervikt explicit moraliseras, eller om att människor tar avstånd från fet-
ma genom att diskutera hur fasansfullt, fult eller farligt det är. I andra fall kan man 
läsa i tidningar om hur man ska gå till väga för att bli av med sin egna såväl som 
andras överflödiga kilon. Det som är gemensamt är att övervikt är farligt, fult och 
något som vi bör bli av med. Mitt i detta finns de som anses förkroppsliga det farli-
ga och det fula genom att vara just feta. Sällan får man veta så mycket om dem. De 
är oftast inte mer än siffror i statistiken eller skräckexempel. Däremot får vi ibland 
inblick i deras liv genom TV-program och reportage i tidningar. Där kan vi höra och 

                                              
 
15 ”Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv sprunget ur pragmatismen som antar att människor 

konstruerar sina identiteter, samhället och verkligheten genom interaktion. Perspektivet fokuserar på 
dynamiska relationer mellan mening och handling, speciellt med fokus på aktiva processer varigenom 
människor skapar och förmedlar mening. Mening både skapas ur och influerar mänskligt handlande. 
Perspektivet antar att människor är aktiva, kreativa och reflektiva samt att socialt liv består av processer.” 
(fri översättning Charmas 2006, s. 189) 
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läsa om sociala svårigheter de ställs inför16 eller om hur svårt de har att bli av med 
övervikten17. Detta ger oss inblick i två centrala delar av deras liv, nämligen de socia-
la svårigheter de ställs inför samt deras kamp mot övervikten. I början av forsk-
ningsprojektet var jag övertygad om att livet i den feta kroppen är mer än så och 
med den övertygelsen gick jag in i projektet.  

Levd fetma 

Jag startade projektet inställd på att lära mig hur fetma kan erfaras från ett inifrån 
perspektiv. Normalviktiga och anorektiker (Arkhem 2005) kan uppleva sig själva 
som feta och därmed erfara fetma. Men det är då bara fråga om upplevd fetma efter-
som varken omgivningen eller vågen definierar dem som feta. När den feta perso-
nen erfar fetma handlar det om levd fetma i betydelsen att personen är definierad som 
fet av sig själv, av andra såväl som av objektiva mätmetoder. Men framför allt är det 
fråga om levd fetma för att de feta inte fått erfarenheterna återberättade för sig utan 
själva kroppsligen har genomlevt dem18.  

När det gäller levd fetma går det inte att särskilja kropp, psyke och social kon-
text (Merleau-Ponty 1999, Bullington 1999, 2004, Csordas 2000). Trots att de i tan-
ken är särskiljbara är de interagerade i levda erfarenheter. Enligt den franske fenom-
neologen Maurice Merleau-Ponty (1999) är kroppen både något man är och har. När 
den upplevs som en börda eller en begränsning upplevs den som något man har 
(Bullington 1999, 2004). Eftersom en fet kropp i många situationer upplevs som en 
börda och begränsning, både fysiskt och socialt, är det rimligt att anta att den feta 
personen emellanåt kan uppfatta sin kropp som något han eller hon har, som ett 
ting eller objekt. Mindre troligt är det att den uppfattas som ett ting hela tiden. Där-
emot har den en sådan karaktär inför andra. Den är omöjlig att dölja i den direkta 
interaktionen (förutom över Internet och telefon) och är därför konstant tillgänglig 
som ett objekt för granskning, tolkning och värdering. Hur fetman tolkas och värde-
ras av andra beror på det sociala sammanhanget. Men det sociala sammanhanget har 
även betydelse för fetas egna erfarenheter (se Merleau-Ponty 1999, Csordas 2002). 
Hur man blir behandlad av andra och vad som är kulturellt förgivettaget har nämli-
gen betydelse för hur feta upplever sig själva och sina kroppar. Även om själva fet-
man kan vara mer eller mindre i fokus beroende på om man tänker eller reflekterar 
kring sin kropp eller vem man interagerar med är den feta kroppen alltid det erfa-
renhetsorgan som den fetas liv upplevs igenom (se Moss 1992, Merleau-Ponty 1999, 

                                              
 
16 Se artikelserien XXL i DN under oktober 2005, exempelvis; ”Fetma är en politisk fråga” och ”Jag är en  
lite för stor Marie”. 
 
17 Se exempelvis artikeln ”Bara kirurgi hjälper vid svår fetma”, DN 1/11-2004, eller svenska TV-program  
som ”Du är vad du äter” och ”Tjockholmen”.  
 
18 Bengt Richt & Gunilla Tegern (opublicerad artikel) gör en distinktion mellan personliga erfarenheter  
(sådant som man har  genomlevt själv), indirekta erfarenheter (sådana man har genom någon annan), 
medierade erfarenheter (andras erfarenheter förmedlade genom tal och skrift). 
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Bullington 2004). Den feta kroppen kan därför ses som en kroppslig kontext som 
speglar levda erfarenheter.  

Data och initial analys 

I det här avsnittet kommer framför allt det empiriska materialet att beskrivas. Efter-
som kontinuerlig växling mellan datainsamling och analys är en central princip i GT-
ansatsen, kommer inte bara materialets karaktär och dess insamlingssätt att beskrivas 
utan även det initiala analysförfarandet.  

Intervjuer för att lära och fokusera lärandet  

För att öka förståelsen för levd fetma behövde jag ett passande material. För att 
möta det behovet valde jag att göra intervjuer med människor som besitter de rätta 
erfarenheterna, nämligen personer som lever med fetma. Studien har därför till stor 
del kommit att baseras på intervjuer med femton personer, tio kvinnor och fem 
män. Intervjumaterialet består av två intervjuformer; basintervjuer och uppföljnings-
intervjuer. De första fjorton basintervjuerna genomfördes mellan mars och septem-
ber 2005 och den femtonde i augusti 2006. Intervjuernas längd varierade från en 
timme till tre timmar, men vanligtvis höll de sig runt två till tre timmar. Förutom 
dessa intervjuer genomfördes tre mer fokuserade uppföljningsintervjuer, en i juni 
2006 och två i juni 2007. Dessa varade runt en timme vardera. Basintervjuerna såväl 
som uppföljningsintervjuerna har transkriberats ordagrant med harklingar, stakning-
ar, tankeuppehåll och pauser samt inskjutna kommentarer för känslo- och stäm-
ningsyttringar, för att göra det möjligt att analysera dem ingående19.  

Intervjumetoden är inte den enda möjligheten och därför inte heller ett själv-
klart val för den som söker kunskap om fetas perspektiv. Internetforum, bloggin-
lägg, självbiografier, tidningsartiklar och audiovisuella media som TV och radio är 
andra möjliga informationskällor. Anledningen till att jag valde intervjuer var för det 
första att det är en passande (om än inte helt oproblematisk) källa för att närma sig 
människors erfarenheter och för det andra att det är ett material som jag själv är 
med om att forma (se Charmaz 2006, s. 28-29). Att intervjuaren är med och formar 
det som sägs/behandlas (Mishler 1991, Kvale 1996) betraktas ibland som en svaghet 
i metoden, men har i den här studiens fall varit en styrka. Möjligheten att styra vad 
som behandlas genom att växla mellan allmänorienterande och uppföljande inter-
vjuer, liksom att ställa uppföljande frågor under en och samma intervju, har nämli-

                                              
 
19 Att göra om intervjuerna till text har varit en förutsättning för att genomföra en mer ingående analys men 
innebär även vissa begränsningar. En textversion tappar bort sådant som förmedlas via kroppsspråket eller 
stämningar som bara går att höra. För att kompensera valde jag att under upprepade tillfällen under analysen 
lyssna igenom sekvenser eller hela intervjuer för att återuppliva känslan från själva intervjusituationen. 
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gen varit en förutsättning för att skapa ett material som möjliggör för en begrepps-
apparat med rikt och varierat innehåll.  

Etablering av kontakt  

När jag är och handlar, sitter på bussen eller tar en promenad ser jag nästan varje 
dag människor med påtaglig och uppenbar fetma. Detta har inte inneburit att det 
har varit helt oproblematiskt att komma i kontakt med deltagare till den här studien. 
Det går inte att gå fram till någon och fråga om de vill vara med i en studie bara för 
att jag med blotta ögat kan definiera dem som feta. Att gå via sjukvården och ta 
kontakt med personer involverade i medicinsk behandling var en möjlig väg att 
komma i kontakt med personer att intervjua. Men jag ville inte bara tala med feta 
som ingick i medicinska behandlingsprojekt, än mindre ville jag bli förknippad med 
den typen av verksamhet. Av dessa skäl valdes det alternativet bort. Jag funderade 
också på andra alternativ, som att sätta ut en annons i en tidning, lägga ut en förfrå-
gan på ett internetforum eller att försöka få kontakt via någon affär som saluförde 
större klädstorlekar. Jag behövde dock inte arbeta vidare med dessa alternativ efter-
som jag under en konferens kring övervikt och fetma, i Östergötlands landstings 
regi, kom i kontakt med Överviktigas Riksförbund20 (ÖR). Det som är karaktäristiskt 
för ÖR är att majoriteten av medlemmarna är rejält överviktiga, vilket jag också i 
första hand var ute efter. Kort efter konferensen tog jag därför kontakt med för-
bundets rikskansli i förhoppning om att den vägen komma i kontakt med några in-
tervjupersoner. Efter ett positivt bemötande blev jag inbjuden att presentera forsk-
ningsprojektet på ett av föreningens lokala medlemsmöten. Under det mötet etable-
rades kontakten med de första intervjupersonerna. I ett senare skede rekryterades 
även intervjupersoner från en annan lokalförening. Det var inte svårt att komma i 
kontakt med kvinnor att intervjua, däremot var det svårare att komma i kontakt med 
manliga intervjupersoner vilket resulterade i en ojämn könsfördelning i intervjuma-
terialet. Tanken var länge att utjämna skillnaden, men under analyserandet blev jag 
varse att jag ändå hade tillräckligt med material att bygga en analys på. Eftersom jag 
inte hade för avsikt att systematiskt jämföra mäns och kvinnors erfarenheter eller 
hade några explicita genusfrågeställningar såg jag inte snedfördelningen som det 
största problemet. Jag saknade inte i första hand intervjupersoner utan hade ett mer 
akut behov av att fylla i luckor i de tidigare genomförda intervjuerna och valde där-
för att göra uppföljande intervjuer med en del av de personer jag tidigare hade inter-
vjuat. Ett val som ligger i linje med Charmaz (2006) konstaterande att man inte 
samplar personer utan information när man gör en GT-studie. 

                                              
 
20 ÖR är en patientförening som inte bara rekryterar sina medlemmar direkt från patientgrupper eller 
sjukvården, utan även på andra sätt, och är därför som en av de föreningsaktiva kvinnorna sa inte någon  
vanlig patientförening. 
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Intervjugruppen  

Intervjupersonernas perspektiv, erfarenheter och handlingar är utgångspunkt för 
studien men inte analysens slutpunkt. Ambitionen har snarare varit att skapa någon 
form av analytisk mening av deras erfarenhet och därför är den begreppsliga appara-
ten analysens slutpunkt. Det är som Charmaz (2006, s. 22, 151) föreslår begreppen 
som är tänkta att stå i fokus, inte individerna. Därför, men också av anonymitetsskäl, 
har jag valt att inte beskriva varje person för sig utan att i mer övergripande termer 
beskriva undersökningsgruppen. De namn som förekommer i texten är fingerade. 

Intervjupersonerna är alla födda i Sverige och har svenskt påbrå, förutom en 
person vars föräldrar är från ett annat europeiskt land. Åldersspannet är mellan 30 
och 75 år. Bara en person var dock äldre än 65 år. Civilståndet varierar allt ifrån 
singel, särbo, sambo och gift till skild. Även yrkesmässigt är variationen stor. I grup-
pen ingick exempelvis arbetslös, vårdbiträde, sjuksköterska, kemist, lärare, företaga-
re, företagsledare och sjukpensionär. Eftersom kontakt etablerades via ÖR hade 
merparten av undersökningsdeltagarna haft kontakt med eller var aktiva inom före-
ningen när intervjuerna genomfördes. Genom några av de föreningsaktiva fick jag 
också kontakt med fyra kvinnor utanför föreningen.  

Alla intervjupersonerna definierade sig själva som feta, men de är även definie-
rade som feta av viktmätande teknologier. Alla utom en kvinna med ett BMI runt 35 
har eller har haft BMI över 40, vilket räknas som svår/sjuklig fetma (se Rössner 
1999, Håglin et al. 2006). Flera hade BMI över 50 och 60. På så vis har urvalet hu-
vudsakligen kommit att bestå av människor som viktmässigt tillhör den BMI-
kategori som definierar de allra största. Däremot är det viktigt att poängtera att det 
finns vissa skillnader inom den grupp människor som enligt indelningen efter BMI-
tillhör de allra största. Vissa har medicinskt definierats som sjuka och upplevde sig 
som sjukliga på grund av sin fetma medan andra inte gjorde det. Vissa rapporterade 
stora sociala problem på grund av sin fetma. Andra gjorde sken av att inte tryckas 
ner. Vissa har varit feta så länge de kunde minnas medan andra har blivit det senare i 
livet. På någon nivå arbetade alla med att acceptera fetman. För vissa var det oprob-
lematiskt. För andra var det en komplex och problematisk process. Alla såg sina feta 
kroppar som annorlunda. De flesta upplevde det negativt, men några såg vissa för-
delar med den stora kroppen.   

Observation, medial och vardaglig reflektion  

Som redan antytts är studien inte en renodlad intervjustudie. I linje med principen 
att man i en GT-studie samplar information har även andra informationskällor an-
vänts. Delar av begreppsapparaten är, som jag kommer att diskutera längre fram, 
delvis baserad på sekundärmaterial. Jag har också gjort deltagande observationer 
inom ramen för två av ÖR:s lokala föreningar. Jag har deltagit i möten, grillkvällar 
och utflykter. Under mötena har medlemmarna både satt mig in i föreningens syfte 
och talat om problem som feta möter i vardagen. Dessa tillfällen har varit väldigt 
informativa och snabbt givit en bild av hur medlemmarna i ÖR förhåller sig till ex-
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empelvis dieter, och hur de upplever att de blir behandlade i sociala sammanhang. 
Under grillkvällarna och utflykterna har jag fått viss inblick i den mer nöjesbetonade 
delen av medlemmarnas samvaro. Deltagandet i aktiviteterna har varit viktigt för 
min allmänna förståelse, men eftersom studien inte har ÖR som studieobjekt eller 
bara handlar om ÖR-medlemmars perspektiv har informationen från dessa inte ana-
lyserats lika ingående som intervjuerna. Förutom deltagandet i ÖR:s aktiviteter har 
jag läst blogginlägg och självbiografier, sett på TV-program om fetma och vikt-
minskning, läst tidningsartiklar och bantningsannonser, hört på när människor i var-
dagen bedömer och kommenterar andras, men även sin egen, kroppsstorlek, reflek-
terat över mina egna tankar kring min egen och andras kroppsstorlek och allt detta 
har i slutänden kommit att ingå i min förståelse och tolkning. Att jag nämner dessa 
källor har att göra med GT-ansatsens multimetodologiska karaktär. Allt är, som Gla-
ser (2002) uttrycker det, data. Däremot har alla källor inte haft samma tyngd och 
betydelse för analysen. I den här studien är det primärt intervjuerna som jag syste-
matiskt har analyserat och försökt begreppsliggöra. Observationerna har dels bidra-
git till att skärpa uppmärksamheten på sådant som intervjupersonerna har talat om, 
dels använts till att pröva framväxande idéer och hypoteser. Tidningsartiklar, TV-
program, annonser, skönlitteratur och tidigare forskning har också använts i prö-
vande syfte, men även för att bredda och fördjupa analysen av sådant som ofull-
ständigt har avhandlats i intervjuerna. Flertalet av källorna har också bidragit till den 
skriftliga framställningen.  

Öppna intervjuer 

För att forskningsdeltagarna skulle känna sig bekväma fick de bestämma var inter-
vjun skulle genomföras. Det har inneburit att intervjuerna vanligtvis har genomförts 
i deras hem, men i enstaka fall har vi suttit på en ostörd plats i ÖR:s lokaler eller på 
ett kafé. Efter att vi bekantat oss med varandra och jag hade berättat om syftet med 
undersökningen och intervjun, att bara jag kommer ha tillgång till materialet, samt 
att de kan avbryta eller välja att stå över vissa frågor, började de flesta intervjuperso-
nerna berätta om något de varit med om eller själva tyckte var viktigt att berätta och 
då var det dags att sätta igång inspelningsutrustningen och formellt starta intervjun. 
Under intervjuerna hade jag intervjuscheman bestående av områden (uppväxten, 
sociala kontakter, kontakten med vården, syn på hälsa och sjukdom osv.) som jag 
ville att intervjuerna skulle behandla, men jag var även öppen för att andra saker 
kunde tas upp. För att inte tvinga in samtalen i förutbestämda spår strävade jag efter 
att låta intervjupersonerna bestämma fokus, att inte avbryta och att undvika styrande 
frågor (Charmaz 2006). Men min ambition och vad som verkligen skedde överens-
stämde inte alltid. Jag ställde ibland frågor som jag, när jag transkriberade, inte var 
belåten med eftersom de inte öppnade för fritt berättande utan bröt och styrde sam-
talen i nya riktningar. Efter dessa upptäckter arbetade jag konstant med att även i 
praktiken följa min ambition och använda inviterande uppföljningsfrågor (Kvale 
1996) av typen: Berätta vad som hände, berätta hur det gick, berätta varför det hän-
de, berätta hur eller vad du tänkte och så vidare.  
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Från yta till form  

Om någon ber någon annan berätta om en särskild aspekt av sitt liv, gör den andra 
oftast just det – berättar om just den aspekten och inte någon annan. Sådana berät-
telser handlar om händelser i förfluten tid. Vad berättaren påminner sig ha varit med 
om var, när, och hur. Hur han eller hon reagerade och vad som hände sedan (och 
kanske sedan och sedan). Ibland lägger berättaren till eller drar ifrån, kanske på 
grund av minnesluckor, kanske för att framstå i god dager, kanske för att kunna göra 
en poäng eller förtydliga ett budskap. Att fullständigt redogöra för alla detaljer är 
omöjligt, även om intervjuaren genom uppföljande frågor försöker få en fylligare 
bild. En hel del av vad som framställs som ”fakta” bygger dessutom på tolkningar 
av vad som faktiskt utspelats – tolkningar som kanske de flesta skulle anse vara rim-
liga, men som också kan framstå som överdrivna eller direkta feltolkningar. Inter-
vjuer ger därför i första hand kunskap om den intervjuades perspektiv och är inte en 
särskilt bra källa för den som vill uttala sig om vad som ”verkligen” händer i männi-
skors vardag, särskilt inte om fokus ligger på de små fina detaljerna. 

Till att börja med hade jag därför en försiktig - och på sätt och vis skeptisk - 
hållning till det som intervjupersonerna berättade. Jag nöjde mig med att betrakta 
det som ”deras perspektiv” och ställde analytiska frågor som: Vad är det intervju-
personerna lägger fokus på? Hur resonerar de? Vilka föreställningar, idéer och visio-
ner har de? Hur upplever de sin situation? Hur tänker, känner och mår de? Hur 
framställer de sig själva? Det är givetvis viktiga frågor och svaren har på olika sätt, i 
stort och i smått, varit betydelsefulla för utvecklingen av det här arbetet. I det stora 
hela lärde jag mig till exempel att intervjupersonerna kände sig socialt avvikande, 
ifrågasatta, uttittade, ringaktade, misstrodda och exkluderade, men också att de kän-
de sig orättfärdigt behandlade, önskade att de hade varit smala, var starkt skeptiska 
till traditionella metoder för viktminskning, hade idéer om alternativa förhållnings-
sätt och framställde sig som personer som, omväxlande i tysthet och i handling, pro-
testerade mot upplevda missförhållanden och oförrätter. 

Ganska snart kändes dock det ovanstående förhållningssättet både otillräckligt 
och fel, moraliskt såväl som teoretiskt. Om så gott som alla uppfattade sig som ifrå-
gasatta och berättade om kränkande bemötanden, fanns det inte då fog att tro att 
det som enskilda personer i intervjuerna beskrev åtminstone hade ett uns av sanning 
i sig, även om den enstaka redogörelsen i sak var ofullständig eller till och med felak-
tig? Alternativ som att det bara handlade om ”självpresentation” eller om ett speci-
fikt sätt att berätta, kändes inte rimliga och framstod som minst lika spekulativa som 
att fästa tilltro till att intervjupersonerna faktiskt hade utsatts för kränkande hand-
lingar. Och hur moraliskt försvarbart var det att först be intervjupersonerna berätta 
om sin tillvaro, för att sedan ignorera innehållet i berättelserna och istället fokusera 
på upplevelsen, berättelsen eller berättandet? Det kändes inte alls bra. Dessutom 
hade jag med den ”försiktiga” strategin ”halkat ur” GT-ansatsens ambition att ut-
veckla kunskap om sociala processer, interaktionsformer och socialt organiserande. 
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Jag hamnade i den här situationen i en slags kris och blev medveten om att jag 
hade rört mig i en pendelrörelse, från tilltro till misstro och sedan tillbaka igen. Ge-
nom att därifrån konsekvent hålla mig till GT-ansatsens kanske mest grundläggande 
analytiska fråga: Vad är det för (typ av) (socialt) fenomen som just den här berättel-
sen eller redogörelsen pekar mot?, lyckades jag dock ställa mig i en position mellan 
skepsis och tilltro. Utifrån en sådan grundfråga är den ”absoluta” sanningshalten i 
vad intervjupersonerna säger egentligen inte avgörande. Det räcker att inta en posi-
tion av försiktig tilltro eller av moderat skepticism, vilket man nu föredrar att kalla 
det, och på bas av rimlighetsbedömningar försöka ta ställning till om något åt det 
hållet/något liknande det som intervjupersonerna pratar om faktiskt har inträffat 
och att därefter försöka namnge och begreppsliggöra själva fenomenet. Detaljrike-
domen i den enskilda berättelsen, konsistensen i den, andras vittnesmål, tidigare 
forskning och även egna livserfarenheter är alla resurser som medvetet eller mer 
omedvetet används för att göra sådana rimlighets- eller sannolikhetsbedömningar. 
Helt säker kan man aldrig vara, men det är ett villkor som gäller för nästan all forsk-
ning. Ingen levande människa har sett den så kallade Big Bang, en atom eller, för 
den delen Karl XII, men det verkar av spåren att döma rimligt att tänka sig att de 
finns eller har funnits.  

På så vis går viktordningen och många av de idéer som utvecklas i den här av-
handlingen bortom intervjupersonernas medvetna konstruktioner. Genom upp-
märksamheten på former och socialt organiserande sträcker sig ”Ett fett liv” som 
Adele Clarke uttrycker det bortom ”the ”knowing subject”” (2005, s. xxix). Jag kan 
definitivt inte göra anspråk på att ha sagt allt som går att säga och kan till och med 
ha fel, både i stort och när det gäller enskilda detaljer. Det är ett öde som jag delar 
med skeptikern, den som till äventyrs hävdar att allt som sägs i intervjuer är en fråga 
om ”upplevelser” eller berättelser/berättande. För hur kan hon eller han vara säker 
på att det inte finns något utanför det sagda? Hur man ser på det hela är en fråga om 
teoretiska perspektiv och kunskapsintressen.  

Från mycket till fokuserat innehåll 

Genom att jag visade intresse och bad om utförliga redogörelser och berättelser 
(Agar 1980, Kvale 1996) gav de första intervjuerna upphov till ett rikt material, i 
betydelsen att mycket behandlades, men inte särskilt utförligt. Det var dock inte den 
typen av rikt material som jag långsiktigt var ute efter. Jag ville istället ha ett material 
som gav utförlig information om lite. För att få ett sådant var det egentligen bara att 
följa två av GT-ansatsens huvudprinciper, nämligen; 1) kontinuerlig växelverkan 
mellan datainsamling och analys, samt 2) konstant jämförande och att sedan, utifrån 
de framväxande analysresultaten, successivt modifiera datainsamlingen (Glaser & 
Strauss 1967). I praktiken innebär det att när en intervju var genomförd och tran-
skriberad kodade jag den genom att dela in den i olika meningsbärande segment 
med en beskrivande benämning som summerade innehållet, så kallad initial kodning. 
Segmenten kunde bestå av allt från en rad till flera sidor. I enlighet med GT-
ansatsen var ambitionen att koda handlingar och processer i materialet (Glaser & 
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Strauss 1967, Charmaz 2006, s. 136) och på så vis besvara frågorna: Vad är det som 
sker här? Vad är detta ett tecken på? (Glaser 1978). Exempel på initiala koder var; 
annorlundagörs av andra, begränsar sig själv, fråntas värdighet, har slutat banta, ac-
cepterar sin vikt, har blivit fetare efter varje diet och så vidare.  

När den enskilda intervjun var kodad skulle koderna jämföras med koder från 
andra intervjuer. Det dröjde några intervjuer innan jag började se mönster i materia-
let. Sakta men säkert blev materialinsamlingen mer fokuserad. Så här i efterhand vet 
jag att jag inte alltid fullt ut tog mig tid till att titta på segmentskodningarna och jäm-
föra dem med kodningarna från de andra intervjuerna. Jag förstod inte då vikten av 
den proceduren, vilket gjorde att jag ibland allt för snart hastade iväg för att göra 
nästa intervju. Men datainsamlingen blev ändå mer och mer fokuserad.  

Kategorier fylls med innehåll 

Vissa koder som återkom gång på gång kunde föras samman under övergripande 
gemensamma nämnare och efterhand avancera till att bli ”kategorier”. När jag hade 
skapat några sådana tog en ny analysfas sin början. Det var nu dags att fylla katego-
rierna med empiriskt innehåll, men också att utveckla idéer om hur de relaterar till 
varandra. Skrivande av memos och analysutkast har en viktig roll i det arbetet. Jag 
har inte varit en flitig memoskrivare på datorn utan skrivit ner tankar på de papper 
som funnits till hands och för det mesta inte ens daterat dem. Än mindre har jag 
tagit mig tid att renskriva dem. Jag såg dem till en början inte som särskilt värdefulla 
eftersom de hela tiden förkastades eller modifierades. Det har jag ångrat, bland an-
nat eftersom det har försvårat ambitionen att detaljerat beskriva hur och varför den 
här boken har blivit som den blivit. Förutom dessa oändligt många ”kluddlappar” 
har jag, mer strukturerat, arbetat med mer utförliga analysutkast, för att på så sätt 
fylla kategorier med innehåll. Exempel på sådant som behandlats i analysutkasten är 
bland annat; ansvar, förklaringsmodeller och meningsskapande, relationen mellan 
kropp och personskap, annorlundaskap, särskiljande, sociala praktiker, hanterande-
strategier, identitetsprocesser, leva med eller emot fetman et cetera.  

En ordningsidé blir till  

Inledningsvis beskrev jag hur det fanns något som intervjupersonerna pratade om 
men inte definierade och att jag till slut valde att tolka detta som ett ordnande sy-
stem. Ordningsbegreppet fanns också med i den initiala analysen. Ett av de tidiga 
analysutkasten hette ”fetmaordningen” och behandlade hur en del intervjupersoner 
upplevde sig som både ”dumförklarade”, ”fetförklarade” och ”bortförklarade”. 
Dumförklarade för att de uppfattade det som att andra såg dem som ointelligenta. 
Fetförklarade för att de uppfattade det som att det enda attributet som räknades var 
just deras fetma. Bortförklarade genom att deras perspektiv och syn på sin fetma 
inte beaktades eller för att andra problem hamnade i skymundan i exempelvis kon-
takten med läkare. Då det, enligt dem själva, var deras feta och överviktiga kropp 
som var anledningen till att de blev dumförklarade, fetförklarade och bortförklarade 
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såg jag det vid den tidpunkten som passande att stoppa in dessa tre under benäm-
ningen fetmaordningen. Denna tråd lades först åt sidan, men återupptogs i en senare 
fas av analysprocessen, fast då i ny skepnad.  

En empiriskt grundad idé tar form 

Det ordnande system som antytts i intervjumaterialet och som i det här skedet av 
arbetsprocessen fortfarande var högst hypotetisk blev allt mer påtagligt när det blev 
dags för forskningsgenomgång.  

Tid för forskningsgenomgång  

I enlighet med GT-ansatsens rekommendationer (Glaser 1978, Charmaz 1990), att 
inte låsa upp sig i förutbestämda begreppsliga ramar, var det inte förrän intervjuerna 
grundligt hade analyserats och analysen började ta form som jag gjorde en mer sys-
tematisk genomgång av tidigare forskning. Förutom att den initiala analysen ledde 
till ett flertal kategorier med tillhörande analysutkast var det två återkommande fe-
nomen i intervjuerna som särskilt fångade mitt intresse. 

Det ena cirkulerade, inte helt oväntat, kring kroppsstorlekens och överviktens 
centrala betydelse i intervjupersonernas liv. Deltagarna berättade om hur deras 
kroppar ledde till fysiska och psykiska såväl som sociala svårigheter. Det som slog 
mig var däremot att det var de sociala aspekterna av fetman som upptog det ojäm-
förligt största utrymmet, både i termer av villkor som deltagarna upplevde att de 
stod inför och i termer av hur de på olika sätt försökte hantera den situationen. För 
att fördjupa förståelsen vände jag mig till tidigare erfarenhetsrelaterad fetmaforsk-
ning. Det visade sig då att det intervjupersonerna berättade om i termer av sociala 
svårigheter och sätt att hantera dessa inte var unikt för dem, utan är väl dokumente-
rat i tidigare forskning. Förutom denna forskning tog jag även del av sådan forsk-
ning som framställer fetma som en socialt konstruerad problematik. Detta bidrog 
ytterligare till min förståelse av fetas villkor, framför allt att de är en grupp männi-
skor som definieras av andra. 

Det andra som slog mig var att deltagarna inte på ett enkelt sätt framställde sig 
som offer utan diskuterade sin delaktighet i såväl som hur de hanterade sådant de 
ställdes inför i vardagen. Det ledde till att jag även granskade hur feta och deras 
handlingar hade framställt tidigare. Det visade sig att feta oftast behandlats som ett 
slags “passiva” aktörer. I den mån som deras handlingar alls analyserats beskrivs de 
vanligtvis enbart som reaktioner på negativa sociala stimuli. Feta antas ”copa”, det 
vill säga, utveckla olika strategier för att eliminera eller reducera olägenheter de ut-
sätts för, men framställs som i avsaknad av självständighet och egen initiativförmå-
ga. Undantagen är framför allt den forskning som tidigare har beskrivits som politi-
serande. Redan här insåg jag dock att intervjuerna visade på ett mer vardagligt ak-
törskap jämfört med fetaktivisternas revolterade handlingar. Jag definierade det först 
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som min huvuduppgift att synliggöra feta människor som aktiva aktörer. När jag 
senare betraktade forskningen och intervjuerna i termer av sociala och kulturella 
villkor och hanteringssätt väcktes ett intresse för vad det var för villkor som materia-
let pekade mot. Detta resulterade i att avhandlingens fokus flyttades från enbart in-
tervjupersonernas handlande till handlande inom en ram som de inte själva hade 
skapat – ett ordnande system.  

Ett empirsikt grundat ordningsproblem etableras 

Analysen av intervjumaterialet och genomgången av tidigare forskning om erfaren-
heter av fetma resulterade i att jag blev alltmer övertygad om att den levda nivån inte 
var tillräcklig för att förstå intervjupersonernas liv. Att feta nästan genomgående 
placeras i en underordnad position, både genom sådant andra gör mot dem och ge-
nom de sociala mönster de förhåller sig till enbart på grund av sin fetma, och att 
detta sker så rutinmässigt att det sällan ger upphov till reflexion, fick mig att fundera 
på om det var möjligt att analysera situationen i termer av ett ordningsproblem. Den 
ordningsidé jag hade i åtanke i det situationen var mer omfattande än den ursprung-
liga. Nu handlade det inte bara om att feta kan uppleva att de blir dumförklarade, 
fetförklarade och bortförklarade i enstaka sammanhang, utan om att de kanske ingår 
i ett mer omfattande ordnande system. I och med detta inleddes en ny forskningsfas 
där jag skulle pröva 1) om det är möjligt att förstå de problem feta ställs inför i ter-
mer av ordning 2) om så är fallet vad innehållet är i denna ordning. Att det är möj-
ligt att se fetma som ett ordningsproblem blev jag tidigt övertygad om. Att LeBesco 
(2004) redan diskuterat fetma i termer av oordning stärkte min övertygelse. Däremot 
definierar LeBesco inte mer ingående vad det är för drivkrafter som gör att fetma 
blir till oordning. Den frågan blev mitt huvudbry under en tid.  

Initiala ordningsinfluenser 

Att tala om en fetmaordning var inte längre riktigt passande. Jag ville ju visa på hur 
feta människor relaterar till det ordnande system som gör att de hamnar i en under-
ordnad position. För att göra det måste även den överordnade parten och det som 
står för ordning i ordningssystemet finnas med. Kulturantropologen Mary Douglas 
(2004) tankar om social ordning och oordning var här en viktig inspirationskälla. 
Enligt Douglas är ordning och oordning delar i en helhet. Där det finns ordning 
finns det oordning. Ordning är det som följer normen medan oordningen är det 
som avviker från den. Oordningen stör ordningen men utgör även material för 
mönsterbildning. Utan det avvikande har det normala inte något att sättas i relation 
till, menar Douglas. På så vis förutsätter ordning och oordning varandra. Influerad 
av dessa tankar tog den nya, mer omfattande, ordningsidén form. Douglas var emel-
lertid inte den enda tidiga inspirationskällan. Även feministiska teorier kring genus-
ordningen var något som jag ”tänkte med” (Thurén 1996). Jag frågade mig om det 
är möjligt att tala om att feta ingår i ett ordnande system, på samma sätt som när det 
talas om att kvinnor och män ingår i ett genussystem. I kvinnohistoriken Yvonne 



Arbetsprocess och teoretiska influenser 

51 
 

Hirdmans (1998, 2007) formulerade genusordning är det mannen som är normen. 
Överfört till det ordningssystem jag hade i åtanke är det den smala kroppen som är 
normen. Så långt var det inga större svårigheter. Men bytet av term gav bara en för-
klaring till att feta tenderar att vara underordnade och ingen förståelse av hur själva 
underordnandet går till. Att definiera smalhet som normen var ju bara att sätta upp 
den motpol som den normbrytande feta kroppen avvek ifrån och synliggjorde inte 
det ordnande system som jag tyckte mig kunna se. I likhet med Douglas (2004) an-
ser jag att det är möjligt att få kunskap om ordnande system och drivkrafter genom 
de spår de lämnar i mellanmänsklig interaktion.  

Utvecklandet av en ordningsidé  

Vid det här laget var ordningsidén väl förankrad och jag var redo att prova dess 
hållbarhet och fylla den med specifikt innehåll. Det innebar att jag gjorde studiens 
viktigaste val. Nu kunde eller skulle jag inte längre sätta ordningsidén inom parentes 
utan behövde fullt ut prova dess empiriska bärighet.  

För att identifiera och beskriva det ordnande systemet räckte det inte med in-
tervjuer med femton feta svenskar och den erfarenhetsbaserade fetmaforskningen. 
Jag behövde också information som kunde hjälpa mig att vidareutveckla idén. Nu 
var inte bara forskning kring erfarenheter av fetma intressant utan även kroppsstor-
leken som fenomen, vilket då inbegrep alla storlekar. Arbetsprocessen fortskred se-
dan vidare genom ytterligare analys av intervjumaterialet för att mynna ut i en frag-
mentarisk och stor mängd analysutkast kring hur viktordningen kunde tänkas funge-
ra.     

Vikt in i ordningen  

För att komma vidare vände jag mig till forskning som behandlar kroppsstorlekens 
betydelse i västvärlden, och då i termer av omfång, inte längd. Jag blev då uppmärk-
sammad på att vi förhåller oss till kroppars storlek med hjälp av olika viktmätande 
teknologier och att detta i grunden är en västerländsk företeelse. Kroppsvikt visade 
sig inte ”bara” vara ett mätresultat på vågen, vilket ligger till grund för att kroppar 
förs till olika viktkategorier. Den fungerar även som grund för social kategorisering 
och inverkar på hur vi agerar (Garner 1997, Wardle & Johnson 2002) och förhåller 
oss till oss själva (Hesse-Biber 1997, Germov & Williams 1999). Eftersom också 
mina intervjupersoner dels såg sina kroppar som orsak till de problem de ställdes 
inför i det sociala livet, dels berättade om att deras storlek och kroppsvikt ofta pro-
blematiserades av andra, blev jag allt mer medveten om kroppsstorlekens och vik-
tens stora sociala och kulturella betydelse. Storlek inbegriper både längd och bredd 
och för intervjupersonerna var det inte längden utan bredden, omfånget, volymen 
och tyngden på kroppen som uppfattades som problematisk. Just dessa aspekter av 
kroppars storlek bestäms idag med hjälp av vågen. Vågen mäter tyngd och indirekt 
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bredd, omfång och volym. Kroppsvikt är mer än ett mått på tyngd och storlek. 
Kroppsvikt är, som kommer behandlas i kommande kapitel, också ett mått på livet i 
stort.  

Genom analys av tidigare forskning visade det sig att kroppsvikt också var käns-
lomässigt (Rodin, Silberstein & Striegel-Moore 1984, Rodin 1992, Stahre 2002a), 
identitetsmässigt (Honeycutt 1999, Degher & Hughes 1999, Carr & Friedman 2005) 
och handlingsmässigt (Liukko 1996, Sobal, Bove & Rauschenbach 1999) betydelse-
fullt och då framför allt för kvinnor. Jag arbetade därför ut ett utkast som gick under 
benämningen Vikt som - och fyllde ut annat som vikt kan vara: vikt som genus, som 
erfarenhet, som moral, som utseende, som värde, som kategori, som mått, som 
norm och så vidare. Jag blev med detta allt mer övertygad om att vi alla lever i en 
”viktigfierad” tillvaro. Den tidigare idén om en fetmaordning ersattes därför med en 
idé om ett omfattande ordnande system som jag kom att kalla viktordningen.  

Den initiala viktordningsidén fylls med empiriskt innehåll  

Influerad av den forskning som framställer feta som förtryckta uppfattade jag vikt-
ordningen som ett maktsystem, där fördomar och misskrediterande handlingar från 
andra, såväl som dominerande diskurser innebär att feta hamnar i en underordnad 
position. Jag föreställde mig att viktordningen består av flera delar och började ut-
veckla innehållet i några genom att analysera sådant som tagits upp i tidigare forsk-
ning. Påverkad av Douglas började jag undersöka om viktordningen inbegriper ett 
kategoriseringssystem. Detta ledde till att jag arbetade med vad det egentligen är 
som kategoriseras och med vilka medel och resultat. I den processen fick viktmä-
tande teknologier en central plats då både intervjupersonerna och sekundärkällor 
(Stearns 1997, Liukko 1997, Olin Lauritzen & Sachs 2001, Jutel 2001) lyft betydelsen 
av mätandet av kroppsvikten.   

Det smala kroppsidealet återkom i studie efter studie, nämndes ibland av inter-
vjupersonerna och framstod till en början som en ofrånkomlig del i det ordnande 
systemet. Vikten fortsatte att vara betydelsefull i mina funderingar, eftersom den ger 
ett mått på var enskilda personer befinner sig i relation till smalidealet. Ytterligare en 
dimension av smalhet lades till i ett utkast där jag diskuterade vikt som mått på 
skönhet, hälsa och moral. Det senare eftersom viktmätandet hade givits en tydlig 
moralisk vinkling i exempelvis historiskt inriktad forskning (Stearns 1997, Jutel 
2005).  

Analysen av intervjuerna pekade mot att viktordningen även inbegriper för-
väntningar och sanktioner. Intervjupersonerna pratade om förväntningar som de 
uppfattade fanns på deras handlande. De talade även om att de upplevde sig möta 
negativa sanktioner om de bröt mot vissa förväntningar. Förväntningar och sank-
tioner gled på något sätt in i varandra. Flera intervjupersoner redogjorde för att 
medvetenheten om andras förväntningar resulterade i diverse självpåtagna begräns-
ningar i handlingslivet. 
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Teoretiska influenser  

Identifieringen och beskrivningen av viktordningens beståndsdelar var i början 
framför allt driven av intervjuerna, men också av sådant som gick att utläsa ur tidiga-
re studier. Resultatet av arbetet var empiriskt ganska rikt men behövde vidareutveck-
las på det begreppsliga och teoretiska planet. I förhoppning att få hjälp på vägen, 
men också för att undvika att uppfinna hjulet på nytt, gav jag mig i det skedet in i en 
närläsning av de ordningsteorier som jag tidigare, närmast omedvetet, hade inspire-
rats av.  

Varför en ordning?  

Det är först i efterhand som jag har kunnat härleda mina idéer tillbaka till teorier 
och teoretiker som jag tidigare varit i kontakt med. Mary Douglas och Yvonne 
Hirdman tillhör dessa, men även filosofen och idéhistorikern Michel Foucault har 
varit en teoretisk influens och då framför allt hans antagande att makt finns överallt 
(Foucault 2001). Att jag såg spåren av ett pågående socialt ordnande i mitt material 
och att ordnandet görs av andra såväl som av feta själva ser jag som en yttring av 
min fascination för Foucaults syn på hur makten har arbetat sig in i vårt innersta och 
med en slags automatik påverkar handlingar och tankar.  

I efterhand kan jag också se andra orsaker till att jag tyckte mig se just en social 
ordning. För det första tror jag att Lisa Erikssons uttalande (se inledningen) och alla 
enstaka observationer i intervjumaterialet aktiverade en strävan efter att förstå och 
sätta ord på det som de själva så flitigt talade om men utan att artikulera. För det 
andra tror jag att mitt akademiska bagage inom socialantropologi och medicinsk 
sociologi gav mig en förkärlek för att se kulturella och sociala mönster. För det tred-
je hade tidigare fetmaforskning givit mig en riktning att titta åt. För det fjärde har 
min tidigare medvetenhet om genusordningen i allmänhet, och LeBescos ordnings-
idé i synnerhet, haft betydelse för att det just var ett ordnande system jag såg.  

Val av teoretiker för att läsa för idéer  

Att läsa allt som skrivits om ordning och ordnande i samhällsvetenskapliga sam-
manhang är en gigantisk uppgift, att kortfattat redogöra för det är omöjligt. Väldigt 
mycket har skrivits av väldigt många. En selektion var därför nödvändig. När jag 
stod inför att välja ut teoretiker som skulle kunna bidra mest till den fortsatta pro-
cessen valde jag dock inte Foucault, utan två personer som på olika sätt ligger nära 
hans tankegångar: Georg Simmel, vars analys av under- och överordning i många 
avseenden är analog med Foucaults syn på makt och Judith Butler, som har tagit 
avstamp i Foucaults tankar om en regulatorisk makt som kontrollerar människor 
med normativa medel. Förutom dessa två läste jag valda delar av Mary Douglas och 
Anselm Strauss. Närläsningen av Douglas var närmast självklar, dels eftersom hon i 
ett tidigt skede influerat mig att försöka analysera fetma som ett ordningsproblem, 
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dels för att en del av hennes tankegångar redan introducerats av LeBesco. Även läs-
ningen av Strauss hade emellertid en självklarhetens prägel över sig: dels för att han 
är en av grundarna till undersökningsansatsen som det här arbetet vilar på, dels (och 
kanske framför allt) för hans tankegångar kring alla ordningar som förhandlade och 
därför också ständigt modifierbara och föränderliga (Strauss 1978, 1993). 

Urvalet av teoretiker och specifika texter av dessa kan i ett avseende betraktas 
som ett ”bekvämlighetsurval”. Det rör sig om perspektiv som antingen hade aktuali-
serats i genomgången av den tidigare forskningen eller om sådant jag var någorlunda 
bekant med och som tidigare, av olika skäl, hade fångat mitt intresse. Gemensamt 
för dem alla är dock att de på olika sätt rör sig mellan handling och struktur, mikro-
nivå och makronivå samt att de stod väl i samklang med det empiriska materialet 
och mitt eget framväxande teoretiserande. De hade med andra ord, och för att ut-
trycka det som Strauss, ”gjort sig förtjänta” av att inkluderas i analysen.  

Tydliga skillnader i fokus finns. Douglas är huvudsakligen intresserad av den 
strukturella nivån. Hos Simmel är det interaktionens former som står i centrum. 
Strauss har ett uttalat handlingsperspektiv och placerar mänskligt aktörskap i cent-
rum. Butler fokuserar på normer och hur socialt ordnande görs i praktiken. Betrak-
tade i sin helhet är perspektiven inte självklart lättförenliga, kanske till och med 
oförenliga. Eftersom jag varken haft för avsikt att utveckla en syntes av dem eller att 
välja ett av perspektiven som ”teoretisk utgångspunkt” utan bara läst selekterade 
delar för att utveckla min egen förståelse för ordningar och socialt ordnande har 
dock skillnaderna inte varit till nackdel utan snarare till fördel.  

Det har, i enlighet med GT-ansatsen, handlat om att läsa för idéer, om en läs-
ning som gav mig nya insikter och hjälp att arbeta vidare med utvecklandet av vikt-
ordningen och re-analyserandet av intervjuerna. De teoretiska influenserna har såle-
des inte varit verktyg som jag har använt för att analysera intervjumaterialet utan de 
har hjälpt mig förstå och vidareutveckla idén om viktordningen på en abstrakt nivå.    

Två gallringsinstrument  

I likhet med kvalitativa studier i allmänhet finns det mycket intressant i de genom-
förda intervjuerna. Eftersom allt inte kan vara med i en och samma studie fanns det 
ett stort behov att begränsa och fokusera både den empiriska analysen och de ord-
ningsidéer jag kommit i kontakt med. För att lösa detta använde jag två gallrings-
principer.  

Efter att flera gånger ha ändrat och snävat in intresseområdet bestämde jag mig 
slutligen för att sätta ”vikt” i centrum för studien, inte bara i namnet på det ordnan-
de systemet utan även i den empiriska analysen. Det var mot bakgrund av detta led-
ord som jag mot slutet av arbetsprocessen sorterade bort vissa kategorier och idéer 
till förmån för sådana som var relaterade till fetas faktiska övervikt och den sociala 
tolkningen av den. Vikt var således ett gallringsinstrument för vilka kategorier som 
blev kvar. Det andra gallringsinstrumentet var ämnat att selektera bland de teoretis-
ka idéerna.    
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Frestelsen att bara spinna vidare på alla idéer jag kom i kontakt med under den 
teoretiska fördjupningen var länge stor. Eftersom avsikten har varit att utveckla en 
produkt som är väl förankrad i empirin och att sätta analysen av den i första rummet 
var det dock nödvändigt att försöka övervinna den impulsen, för att istället låta 
”mina egna” analysresultat avgöra vilka delar av teorierna som kunde vara använd-
bara. Istället för att låta teorierna fungera som raster över empirin kan man säga att 
empirin har fungerat som raster över teorierna, i bemärkelsen att den har varit sty-
rande för vilka aspekter av dessa som medvetet har influerat och kommit att införli-
vas i den här studien.  

Tanke-(b)-grepp 

Gallringen bland de teoretiska idéerna resulterade i att jag valde några begrepp att 
”tänka med” under vidareutvecklandet av viktordningen. Inom GT-ansatsen kallas 
sådana begrepp ”sensitizing concepts”, en term som har sitt ursprung i Herbert 
Blumers (1998b) distinktion mellan ”definitive concepts” och ”sensitizing con-
cepts”. Blumer skriver följande om distinktionen: ”Whereas definitive concepts 
provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggests directions 
along which to look” (Blumer, 1998b, s. 148). Till skillnad från de definitiva begrep-
pen, som är starkt styrande på en analys, är ”sensitizing concepts” snarare flexibla 
guidningar åt var man kan börja titta. Enligt Blumer är sociala teorier fulla av den 
här typen av begrepp, som exempelvis kultur, social struktur, sedvänjor och person-
lighet. De nämns dock sällan explicit som begrepp som man använder i sin analys 
(Blumer 1998b). Precis som Blumer menar Charmaz (2006) att sensitizing concepts 
är startpunkten för en analys och inte slutpunkten. De ska inte vara styrande över 
vad man ser och inte ser utan har snarare som syfte att skärpa analysen genom att 
inspirera och stimulera (Charmaz 2006, s. 16-17). Bengt Starrin med kollegor (1991) 
har översatt termen ”sensitizing concepts” till ”spårhundsbegrepp” eftersom de 
menar att de hjälper till att spåra upp väsentlig problematik i ett material. Jag tycker 
att benämningen är olycklig. Den antyder att det finns någon form av objektiv verk-
lighet nedlagd i materialet, som med rätt hjälpmedel går att spåra upp. Jag har därför 
valt översättningen ”tanke-(b)-grepp”, eftersom det snarare handlar om ett grepp 
som man idé- och tankemässigt tar på materialet. Det är tanke-(b)-grepp jag har med 
mig i analysen, men syftet är inte att applicera eller återanvända dem i sin redan de-
finierade form utan att utveckla datanära begrepp som är inspirerade av dem. För att 
flytta fokus från de redan etablerade begreppen till de empiribaserade har jag valt att 
sätta b:et inom parentes.  

Som redan har nämnts har det här arbetet formats av olika tanke-(b)-grepp i 
olika faser av processen. Jag startade med ambitionen att öka förståelsen för levd 
fetma, vilket innebar att jag då använde levd fetma som tanke-(b)-grepp. Analysen 
av intervjumaterialet visade dock mot något som jag inte riktigt hade tänkt mig. Jag 
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blev mer och mer övertygad om att jag även behövde inkludera strukturnivån för att 
förstå den levda nivån. För att förstå detta blev jag tvungen att modifiera projektet 
och utifrån det välja nya tanke-(b)-grepp. Ordning och oordning, maktsystem såväl 
som ordningssystem och strukturella villkor blev begrepp som ledde mig vidare. De 
tanke-(b)-grepp som jag valde att begränsa mig till när avhandlingens fokus så små-
ningom började ta form var sex stycken. De är av olika karaktär och har haft olika 
syften i analysprocessen. Jag har därför delat in dem i två typer. Den första typen av 
begrepp är sorterande och har i första hand varit till nytta för att sortera empirin och 
särskilja olika beståndsdelar i viktordningen. Den andra typen av begrepp, de förståel-
sehöjande, har framför allt bidragit till att skärpa min allmänna förståelse för social 
ordning och socialt ordnande. 

När jag hade samlat in ett omfattande empiriskt underlag kring vad som kan 
tänkas ingå i det viktordnande systemet var det dags för en mer täckande och någor-
lunda systematisk framställning om viktordningen. Att finna ett passande framställ-
ningssätt var inte enkelt. Jag har skrivit åtskilliga utkast med samma ambition, men 
utan framgång. Som underlag för att börja nysta upp den idémässiga härvan kring 
viktordningen använde jag tre tanke(b)grepp. Det första är inte ens ett begrepp i 
strikt mening utan en distinktion mellan det ordnade och det ordnande. Distinktionen 
har fått mig att förhålla mig till social ordning på ett nytt sätt men den har även 
hjälpt mig sortera bland några av viktordnandets beståndsdelar som utkristallisera-
des under analysen. Tanke-(b)-greppet möjlighetsbetingelser har varit direkt styrande för 
sorteringsarbetet och begreppet social kategorisering har varit en ledstjärna för att iden-
tifiera fetas roll i viktordningen.  

Tanke(-b)-greppen över- och underordnande, normativ ordning och förhandlad ordning 
har bidragit till att tydliggöra 1) vad viktordningen är 2) vem eller vilka som omfattas 
av den 3) att den skapas genom handlingar och bygger på normer och en normativ 
konstruktion 4) att den är ett ständigt föränderligt resultat av förhandlingar 5) att 
den inrymmer ”alternativa” existensformer.  

Det ordnade och det ordnande   

I den dominerande föreställningen om det perfekta tillståndet finns (numera) bara 
smala och normalviktiga personer. Förutom att jag var starkt påverkad av Douglas 
när jag insåg att smala och normalviktiga förkroppsligar ordning och överviktiga och 
feta förkroppsligar oordning har i första hand Simmel hjälpt mig att tänka på ord-
ning på ett mer dynamiskt sätt än jag först gjorde. I Simmels (1995) bild av samhäl-
let och kulturen finns inte social ordning, i bemärkelsen av ett oberoende och sta-
tiskt tillstånd. Ordning görs i interaktionen mellan människor och befinner sig där-
för i konstant vardande. Det som finns är ett ständigt pågående ordnande. Strauss 
och Butler är inne på samma linje. ”Ordering is ongoing”, skriver Strauss (1993, s. 
261) och lägger fokus på att ordning görs via ordnande aktiviteter (1993, s. 257-258, 
1978, s. 260). Butler menar att vi iscensätter social ordning genom våra handlingar, 
vilket innebär att social ordning ”är ett slags görande” (2006, s. 23). Den största för-
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ändringen som läsningen gav upphov till var inte att jag övergav tanken på fetma 
som oordning. Tidigare forskning gav alltför många indikationer på det, och att 
uppfattningar om ordning och oordning ständigt görs via handlingar utesluter inte 
att samma uppfattning görs gång efter annan. Den innebar istället att jag började 
skilja mellan det ordnade och det ordnande, men också att jag började tänka på 
smalhet och normalvikt som aktiviteter snarare än tillstånd. Distinktionen mellan det 
ordnade och det ordnande hjälpte mig att separera värden och normer från de pro-
cesser varigenom dessa i praktiken görs. Under en tid delade jag in framställningen 
efter distinktionen mellan det viktordnade och det viktordnande. Efter en mer ingå-
ende läsning av Simmel och Douglas valde jag istället att tänka vidare med begrep-
pen ideal ordning och faktisk ordning. Värden, ideal och normer arbetar för att upp-
rätthålla den ideala ordningen och kategoriserandet av människor efter kroppsvikt 
kom att visa på hur den faktiska ordningen görs.  

Möjlighetsbetingelser  

Viktmätandet och viktkategoriserandet var länge undflyende. Efter att länge ha för-
sökt begripa deras roll och plats i den viktordnande processen inspirerades jag ge-
nom läsning av Simmels essä Hur är samhället möjligt (1995) att se dem som två 
grundläggande möjlighetsbetingelser för viktordningen, men också till att förtydliga 
relationen mellan social kategorisering och social ordning, liksom till att tänka klara-
re kring relationen mellan viktkategorisering och social kategorisering. Viktmätandet 
och viktkategoriserandet, som mätande och sorterande aktiviteter, flöt inte längre 
samman med social kategorisering utan framstod som möjlighetsbetingelser för den. 
Genom senare läsning av de delar av Simmels sociologi som handlar om över- och 
underordning (1908b) skärptes min medvetenhet om att viktordningen inbegriper 
både ett horisontellt och ett vertikalt ordnande. I kombination med mitt nyvaknande 
intresse för möjlighetsbetingelser resulterade den läsningen i att jag kom att röra mig 
bortom den ram om makt och förtryck som jag tidigare hade lockats av i den politi-
serande fetmaforskningen. Det viktordnande systemet framstod inte längre som ett 
system för maktutövning utan snarare som möjlighetsbetingelse för den makt som 
det smala och normalviktiga kollektivet tenderar att ha över feta.  

Social kategorisering 

Enligt Simmel är en individ både unik och social på en och samma gång och denna 
dubbelhet är fundamental för samhället (som en på något sätt ordnad helhet) så till 
vida att det ”... består av varelser som, som å ena sidan uppfattar sig som helt socia-
la, och som å andra sidan - fast de har kvar samma innehåll - uppfattar sig som helt 
personliga” (1995, s. 76). De sociala och individuella enheterna i varje människa exi-
sterar inte vid sidan av varandra utan utgör snarare två sammansmälta enheter. Där-
emot, menar Simmel, har vi inte ”något autonomt centrum för våra liv, utan består i 
varje ögonblick av våra ömsesidiga relationer till andra” (1995, s. 75). Därför är 
människor i grunden sociala varelser. En central aspekt av detta är att vi inte bara ser 
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den andre som en individ utan som medlem av en viss värld och därför som höran-
de till en social kategori. Enligt Simmel hänger social kategorisering samman med att 
alla relationer mellan människor betingas av att det är omöjligt att ha fullständig 
kunskap om andra människor. ”För att få kunskap om en människa betraktar vi 
henne inte i enlighet med hennes rena individualitet, utan som buren, upplyft eller 
också som nedtyngd av den allmänna typ vi anser henne tillhöra” (1995, s. 69). När 
vi typifierar varandra på det sättet betraktar vi den andra på ett ”generaliserande 
sätt”. Typifieringen av andra ger en förvrängd bild som inte sammanfaller med den 
andres ”vara-för-sig”. Förvrängningarna härstammar, enligt Simmel, från föreställ-
ningar om vad det innebär att vara människa, en fulländad individ eller att tillhöra en 
viss social grupp. 

Typifieringen kan däremot variera i grad beroende på vem som typifierar vem. 
”Ökad anonymitet innebär att innehållet töms på fler detaljer. Ju mer anonym den 
typifierade konstruktionen är, desto mer avlägsnar den sig från det unika hos den 
enskilda människan” (Schütz 2002, s. 43, se även Goffman 2008, s. 59). På samma 
sätt som detaljerna är färre och typifieringen högre mellan okända människor ökar 
de unika detaljerna ju mer vetskap man har om varandra.   

Att feta utgör en social kategori har noterats i den tidigare forskningen (Puhl & 
Brownell 2001, Schwartz et al. 2003, Levy-Navarro 2010). De tillhör även andra so-
ciala kategorier, såsom en genuskategori, en klasskategori, en ålderskategori och en 
etnisk kategori. Till skillnad från dessa är det dock på basis av kroppsvolymen (och 
indirekt vikten) som feta personer placeras i en kategori och tillskrivs olika egenska-
per. Kategorin speglar, som Butler påtalar när det gäller kategoriseringen av 
kön/genus, inte någon form av ”naturliga” skillnader mellan mänskliga kroppar. 
Kategorierna fet och smal är, liksom kategorierna kvinna och man, något som ska-
pas. Inspirerad av Butler menar jag att kategorin fet konstant iscensätts genom våra 
handlingar, med slutresultatet att den kommer att framstå som en sanning om feta 
personers grundläggande natur. För att få med även den dimensionen blev den sociala 
kategorin - den feta en mer passande benämning än bara fet. Denna kategori är ett 
element i viktordningen och beskrivs till sitt innehåll i tidigare forskning som be-
handlar fördomar om feta personer. Eftersom fördomar om feta redan behandlats i 
redogörelsen för den dokumenterande forskningen valde jag bort möjligheten att 
beskriva kategorin i detalj, för att istället fokusera på hur den görs.  

Eftersom viktordningen inte bara ordnar feta personer, utan alla, räckte det inte 
att enbart konstatera att feta tillhör en social kategori. Det var också nödvändigt att 
säga något om deras position i viktordningen och på så sätt kom idéerna om fetas 
motpolsstatus. Termen är ett uttryck för att feta uppfattas som motsats till det som 
man ska vara för att vara normal, accepterad, hälsosam, estetiskt tilltalande, mora-
liskt ansvarstagande och en hel del annat. Feta själva blir via interaktionen med 
andra medvetna om att de har en sådan motpolsstatus.  
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Över- och underordnande  

Under arbetet med viktordningen hamnade maktdimensionen inte i fokus, som jag 
från början hade tänkt mig. Den flöt istället över i en uppmärksamhet på socialt 
över- och underordnande. Det uppfattade jag inte som problematiskt eftersom 
maktbegreppet bara hade fungerat som ett tanke-(b)-grepp, som en startpunkt och 
inte som slutpunkt för analysen. Simmel blev här på nytt en nyckelfigur. 

Enligt Simmel är över- och underordning en interaktionsform som ingår vid 
varje tillfälle då människor interagerar med varandra. Han förhåller sig inte primärt 
till över- och underordning i termer av makt och sociala hierarkier utan behandlar 
fenomenet som en interaktionsform likställd med andra, som exempelvis utbyte, 
konflikt, konversation och imitation. Utmärkande för olika interaktionsformer är att 
de uppträder i olika sammanhang, oberoende av interaktionens sakinnehåll (Simmel 
1908a). Det är därför inte var över- och underordning sker, utan uppgiften att identi-
fiera olika varianter av över- och underordnande som ligger i centrum för Simmels 
intresse (se Frisby 2002, s. 119). Jag har influerats av detta förhållningssätt till un-
derordnande utan primärt maktfokus. Enligt Simmel (1908b) kan man vara under-
ordnad en individ, en grupp människor eller en princip. När han talar om att vara 
underordnad en individ hänvisar han till en despot eller diktator. Den typen av un-
derordning uppfattade jag dock som mindre relevant för min egen analys. Det var 
framför allt de andra två varianterna som kom att bidra till den.  

Enligt Simmel karaktäriseras vissa sociala formationer av att en överordnad 
grupp underordnar andra personer eller grupper. Viktordningen har just en sådan 
karaktär. Även om det är individer som i praktiken underordnar andra är det till stor 
del för att de agerar som representanter för ett specifikt kollektiv som gör att de har 
möjlighet att göra det.  

Underordningen till en princip är opersonlig och objektiv, i bemärkelsen att den 
omfattar alla som tillhör ett visst samhälle eller en social värld. Simmel (1908b) ex-
emplifierar med det han kallar ”den patriarkala omständigheten.” Även männen var 
underordnade denna princip, trots att de enligt densamma hierarkiskt står i en över-
ordnad position gentemot kvinnor, barn och anställda. Principen framstår som en 
närmast opåverkbar makt och är också reellt svår att kringgå eftersom den inbegri-
per alla, men framstår enligt Simmel ändå som mindre grym och hård än andra un-
derordnade mekanismer, eftersom själva underordningen är relativt osynlig och 
uppfattas som ”naturlig”. Simmel menar att den formen av underordning ofta är 
kopplad till normer och moraliska riktlinjer som införlivas i samvetet. Principen har 
eller får med tiden ett sådant starkt inflytande över ”sina” människor att de inte be-
höver regleras med yttre medel. De kommer istället att reglera sig själva, i illusionen 
av att göra det av egen och fri vilja. Simmel skriver följande: ”All that society asks of 
its members - adaptation and loyalty, altruism and work, self-discipline and truthful-
ness - the individual also asks of himself” (Simmel, 1908b, s. 118).  

Simmels analys av över- och underordnandets former har inspirerat mig i två 
avseenden och även fått viktiga konsekvenser för den empiriskt grundade analysen. 
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Genom att tänka på det underordnande som feta personer tenderar att utsättas för 
som ett kollektivt underordnande har jag, för det första, kunnat identifiera olika sätt 
varigenom detta sker. Det kanske mest betydelsefulla resultatet av den analysen var 
att jag upptäckte att feta inte bara underordnas av smala och normalviktiga utan 
också tenderar att underordna sig själva och varandra. De deltog med andra ord 
själva i det kollektiva underordnandet. Från att ha tänkt på feta som stående helt 
utanför det smala och normalviktiga kollektivet kom jag istället att betrakta det som 
att de ingår i det smala och normalviktiga kollektivet som smalhetens och normal-
viktens motsatser och vice versa.  

För det andra har Simmels idé om underordning under en princip fått mig att 
inse att det ordnande system som jag ville synliggöra underordnar alla, även de som 
hierarkiskt hamnar i en överordnad position. Viktordningen är på sätt och vis ett 
exempel på vad Simmel skulle kalla en princip, en yttre och svårpåverkbar kraft som 
alla lyder under, feta som smala, men som också placerar dem vertikalt i förhållande 
till varandra. Jag tänker mig underordningen till en princip som mer fundamental 
och i allmänhet som en förutsättning för det kollektiva underordnandet. Simmel 
klargör inte tydligt vad han menar ingår i en princip. Den koppling som han gör till 
normer och moraliska riktlinjer uttömmer emellertid inte det som jag uppfattar som 
viktordningen eftersom jag tänker mig att den även inkluderar föreställningar, för-
väntningar, handlingsmönster, kategoriseringssätt och en del annat.  

Normativ ordning  

Med idén om en viktordning vill jag synliggöra drivkraften till det som andra gör 
mot feta och som de också gör själva. För att utveckla detta har jag tagit hjälp av 
Judith Butlers tankar om normer och normativ ordning. Normbegreppet förekom-
mer i större eller mindre utsträckning hos alla de teoretiker som jag valt att närläsa. 
Eftersom jag var intresserad av att utveckla hur social ordning görs på en handlings-
nivå var dock Butler ett passande val. Hon var också lämplig eftersom hennes idéer 
om en heteronormativ genusordning ligger nära min egen ursprungliga intuition om 
en särskild viktordning.  

Butler har identifierat och ifrågasatt det hon kallar den heteronormativa genus-
ordningen, som utgår ifrån antagandet om att det naturliga sättet att leva på är hete-
rosexuellt och att alla ska vara, eller borde vara, heterosexuella. Hon argumenterar 
för att den heterosexuella genusordningen inte är en naturlig och given indelning 
utan en social konstruktion som görs av hela samhällskollektivet. Butler (2006) kon-
staterar själv att även andra sociala kategorier som ras och klass bygger på förgivet-
tagna normativa ordningar och detta stärkte mig ytterligare i ambitionen/intuitionen 
om en särskild viktordning. Hon menar vidare att normativa konstruktioner har en 
dubbel betydelse, de är både handlingsföreskrivande och begriplighetsstyrande:  

Å ena sidan står det [normativitet, mitt förtydligande] för målen och ambitionerna 
som vägleder oss, de regler som förmår oss att handla eller tala med varandra, de all-
mänt delade förutsättningarna som vi orienterar oss efter och som utgör riktlinjer för 
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våra handlingar. Å andra sidan står normativitet för en normaliseringsprocess, sätten 
som vissa normer, idéer och ideal bestämmer över kroppsligt liv, och tvångsmässiga 
kriterier för normala ”män” och ”kvinnor”.  (Butler, 2006, s. 205) 

Normativa konstruktioner vägleder oss i hur vi ska handla och styr vår begriplighet 
genom att skapa kriterier för vad som är normalt och inte. Den dubbla funktionen 
har varit viktig för hur jag tänker mig viktordningen eftersom den föreskriver för oss 
hur vi ska handla. Förenklat beskrivet: vi ska genom hur vi lever se till att vi håller 
oss smala. Håller vi oss smala är våra kroppar normala och begripliga. Den feta 
kroppen är däremot onormal och obegriplig. Obegripligheten ger sig exempelvis till 
känna i att andra inte förstår hur någon kan vara fet eller att fetma över huvud taget 
kan vara förenlig med ett levbart liv.   

Butlers normativa ordningar styrs, inte oväntat, av normer. Sådana har för But-
ler inte någon oberoende ontologisk status utan görs genom våra handlingar. Detta 
normgörande sker ofta oreflekterat. Butler resonemang om heterosexualitet som 
normativ konstruktion är exempel på nästintill förgivettagna normer om hur kvin-
nor och män ska vara. Jag tänker mig smalnormen på likartat sätt, både som en 
norm som vi ”iscensätter” genom handling och som en ”normaliseringsstandard” 
(2006, s. 59) som föreskriver villkoren för vad som är den rätta ordningen.  

I linje med Butlers tankar tänker jag mig smalnormen som den parameter ut-
ifrån vilken vissa kroppsliga tillstånd, praktiker och handlingar identifieras som rikti-
ga och andra som felaktiga. Människor som inte lyckas manifestera normen på rätt 
sätt utesluts (Butler 2006, s. 67, 205-206, 217-19). I vissa fall ligger normer även till 
grund för vilket liv som kan räknas som ”mänskligt” och ”värt att leva” (Butler 
2006, s. 23-24, 2007, s. 35). Butler lyfter fram flera exempel där transpersoner och 
intersexuella framställs som mindre än mänskliga. Men trots att alternativa genusytt-
ringar omänskliggörs menar hon att den heteronormativa genusordningen inte en-
bart begränsar utan även möjliggör alternativa existenser (Butler 2007). Detta ut-
rymme för alternativa existenser passar väl överens med de alternativa göranden av 
övervikt som fanns i min empiri.  

Förhandlad ordning  

För att tänka vidare om det viktordnande systemet tog jag hjälp av Anselm Strauss 
och hans tankar om förhandlad ordning (negotiated order21). Enligt honom är för-
handling en interaktionsform som existerar i större eller mindre utsträckning i varje 
                                              
 
21 1963 publicerade Strauss och några kollegor en artikel om begreppet förhandlad ordning (negotiated order). 

Utifrån detaljerade observationer på två mentalsjukhus blev forskargruppen medveten om att förhandlingar 
var centralaför hur arbetet förflöt på de två sjukhusen. Förhandlingar skedde mellan individer och 
avdelningar på olika organisatoriska nivåer inom sjukhuset. Ett år senare publicerades en mer detaljerad 
skrift om begreppet. Kort därefter började det förhandlade ordningsperspektivet (the negotiated order 
perspective) att användas, framför allt i interaktionistiska studier med intresse för organisationer. 
Perspektivet gjorde det möjligt att studera konstruktionen av individuell och kollektiv handling och hur de 
relaterar till varandra (Charmaz 2006, s. 129). Med tiden kritiserades perspektivet för att inte beakta 
historiska, maktmässiga eller strukturella aspekter. Den kritiken bemöts i senare publikationer av Strauss 
(1978), där han även utarbetar en ännu mer detaljerad begreppsapparat.  
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social ordning. ”Social orders are, in some sense, always negotiated orders” (Strauss, 
1978, s. 235). Olika ordningar kan dock vara strukturerade på olika sätt. Hur en spe-
cifik ordning är strukturerad har enligt Strauss inverkan på vilka förhandlingar som 
är omöjliga eller osannolika och vilka som är mer troliga eller vanligt förekommande 
(Strauss 1978). Möjligheten till förhandling kan till exempel tänkas vara mindre i en 
starkt regelstyrd organisation än i en mer löst strukturerad, förhållanden i organisa-
tioner med hög arbetsbelastning och väl inarbetade rutiner kan vara mer svårför-
handlade än motsvarande förhållanden i en motsatt organisation et cetera. När det 
gäller viktordningen innebär fetas underordnande position och motpolsstatus att de 
ofta har ett ogynnsamt, om än inte helt hopplöst, förhandlingsläge. Möjligheten till 
förhandling, vad som förhandlas, vem/vilka som förhandlar, när, och vilka typer av 
förhandlingar som förs må vara beroende av de strukturella villkoren, men förhand-
ling är, som Strauss beskriver det, primärt ett sätt att förstå aktörskap på. När jag 
närmade mig empirin ur förhandlingsperspektiv blev det uppenbart att intervjuper-
sonerna återkommande förde förhandlingar om olika delar i det etablerade viktord-
ningssystemet, till exempel lämpligheten av olika typer av handlingar och smalnor-
men, med sig själva och personer i sin närhet såväl som med ”den generaliserade 
andre”. Det krävs mer än att förhandlingar upprepas för att det sker vardagliga tänj-
ningar av gränser och regler för att förhandlingarna ska få tydliga strukturpåverkan-
de effekter. Det vore förmodligen att övertolka situationen att antyda att de typer av 
förhandlingar som kan identifieras i intervjuerna radikalt kan förändra den etablera-
de viktordningen. De kan möjligen tänkas tjäna som motkrafter mot överdrifter och 
ytterligare accentuering av denna, men tycks framför allt ha en betydelse för att på-
verka villkoren för den enskilda feta. Betydelsen i det lokala sammanhanget ska där-
för inte underskattas.  

Teoriernas roll 

Grundad ansats innebär inte frihet från teorier. Hur teorierna används är däremot 
viktigt inom ansatsen. De ska inte användas för att analysera empiriska data däremot 
är det tillåtet att läsa andras teorier för att få idéer. Eftersom den här studien har haft 
för avsikt att utveckla en outtalad dimension i empiriska data har det inte räckt att 
reproducera vad människor själva säger och hur de menar att världen fungerar. För 
att driva idén om viktordningen behövde jag också låna idéer från andra. Jag har 
arbetat med att öka min medvetenhet om hur olika teoretiska tankar har influerat 
arbetet både omedvetet men också, som har synliggjorts ovan, medvetet. Jag har då 
använt andras idéer för att ordna upp idén om viktordningen på ett abstrakt plan. 
Utan dessa hade jag inte kunnat utveckla den abstrakta dimensionen av viktordning-
en och då hade analysen stannat vid att reproducera fetas teoretiska konstruktioner. 
Dessa konstruktioner är naturligtvis viktiga och intressanta i sig men var inte till-
räckliga när jag försökte förstå hur det viktordnande systemet kunde tänkas fungera. 
De teoretiska idéerna hjälpte mig också att bryta med den teoretiska förförståelse 
som jag tillägnats när jag läste problematiserande fetmaforskning. Andras teoretiska 
idéer gav mig verktyg att tänka bortom både genus och maktdimensionen.   
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Teoretisk kodning och slutgiltigt formande   

Analysen tog sin början i intervjupersonernas explicita och medvetna exemplifie-
ringar av hur de upplever livet i den feta kroppen. Dessa exempel antydde något 
implicit och outtalat som jag först valde att öka min egen förståelse för genom läs-
ning av olika ordningsteorier innan jag gav mig i kast med att prova idén i relation 
till intervjumaterialet. 

När jag väl hade etablerat en någorlunda abstrakt förståelse för viktordningen 
insåg jag att det var långt ifrån slutet på arbetsprocessen. Nu var det dags att börja ta 
reda på hur feta själva beskriver att viktordningen görs. Det var först i det skedet 
som den empiriskt grundade analysen och provandet av viktordningsidén skedde 
tillsammans. Från den stunden och till den slutliga produkten var det bara en ana-
lysprocess. Detta innebar att ytterligare en analysfas tog sin början. Nu var det dags 
att ge viktordningen ett empirsikt grundat innehåll. I den analysfasen satte jag de 
teoretiska idéerna inom parentes för att istället låta den empiriska analysen visa vil-
ken riktning arbetet skulle ta härnäst. I och med detta hade jag påbörjat ytterligare 
moment i det empiriskt grundade teoretiserandet, nämligen fokuserad och teoretisk 
kodning (Charmaz 2006).  

Viktordningen avancerar från kontextbeskrivning till 
huvudkategori 

Idén om viktordningen hade länge varit en del av analysarbetet men av någon out-
grundlig, anledning tänkte jag mig viktordningen som något som jag skulle beskriva 
innan det var dags för redovisningen av den intervjubaserade analysen. Viktordning-
en hade fått rollen av kontextbeskrivning där ordnande krafter såsom värden, ideal, 
normer, och kategoriserande praktiker ingick. Men under den fortsatta analysens 
gång insåg jag att hela framställningen visade hur viktordningen görs vilket i sin tur 
gjorde mig medveten om att den här studien behandlar en huvudkategori, viktord-
ningen. Det hade inte varit min ursprungliga ambition eftersom jag i linje med Clar-
ke (2005) och Charmaz (2006) snarare haft som mål att teoretisera kring några kate-
gorier som inte behöver ingå inunder en och samma huvudkategori. Å andra sidan 
innebär inte frånvaron av kravet att etablera en huvudkategori att man inte får eta-
blera en sådan. Idén om viktordningen avancerade således genom analysprocessen 
från att först ha varit en kontextbeskrivning till att slutligen komma att omsluta hela 
den teoretiserande framställningen och, draget till sin spets, även forskningsgenom-
gången.   

För att etablera underkategorier till viktordningen användes och omarbetades 
redan formulerade kategorier. Den slutliga framställningen behandlar fyra underka-
tegorier, viktordnandets betingelser, viktiggörande, inordnande viktgörande och 
oviktiggörande. I det följande beskrivs i korta drag hur dessa utarbetades.  
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Viktordnandets betingelser 

De kontextbeskrivande utkasten kring viktordnande krafter som viktbaserat katego-
riserande, smalhet och normalvikt som värde och norm såväl som idén kring en 
smalnormativ konstruktion omarbetades och flyttades in och blev delar i den teore-
tiska framställningen. I förståelsen av hur viktordningen görs är dessa fundamentala. 
Jag tänker nämligen att dessa utgör grundläggande förutsättningar för hur viktord-
ningen är beskaffad. Valet av att placera in mätande, sorterande och kategoriserande 
handlingsmönster som viktiga viktordnande betingelser har i princip redan diskute-
rats, under rubriken ”möjlighetsbetingelser”. När jag arbetade med själva framställ-
ningen valde jag att beskriva de kategoriserande krafterna som ett system, viktord-
ningens kategoriseringssystem. Kategoriseringssystemet är omöjligt att separera från 
ytterligare ett system, viktordningens värde och normsystem. Att jag valde att be-
skriva betingelserna i två system är baserat på att jag tänker att båda dessa system 
kan studeras i sig, samtidigt som de utgör undersystem som gör viktordningen möj-
lig. Det bör tilläggas att jag senare valt bort benämningen möjlighetsbetingelser till 
förmån för termen betingelser eftersom den förstnämnda är svagare och den andra 
mer precist åskådliggör systemens roll i det viktordnande systemet (Nordenfelt 
2011b). Den innehållsliga betydelsen är däremot den samma. Båda dessa system gör 
att viktordningen görs som den görs.   

Viktgörande och viktiggörande och dess motkrafter    

I ett tidigare analysutkast hade jag lyft fram hur feta reglerar sig själva på olika sätt, 
till exempel genom viktminskande åtgärder eller genom att avstå från sådant som 
inte anses passande för en fet person och att detta pekade mot att feta själva deltar i 
återskapandet av viktordningen. En mer ingående analys visade emellertid att inter-
vjupersonerna inte bara ägnade sig åt självövervakande och viktreglerande. De gjor-
de också på olika sätt motstånd mot gällande värden och normer och spräckte på så 
vis den enkla idén om självövervakning och självreglering. Det framstod i den situa-
tionen som mer passande att tänka i termer av självgörande, med eller mot normen. 
Dessutom var, som redan antytts, inte alla handlingar fokuserade på vikten. Vissa 
var istället inriktade på föreställningar och förväntningar på fetma och feta personer. 
Jag insåg i den situationen att någon form av distinktion var nödvändig. Redan då 
pekade analysen mot två övergripande aktiviteter, men det var först när jag närmade 
mig intervjuerna genom att ställa frågor som: Vad är det som förhandlas? Var sker 
förhandlingen? När sker den? Hur sker den? Varför sker den? som det visade sig att 
det fanns två ting som förhandlades: å ena sidan kroppsvikten, å andra sidan före-
ställningar om och förväntningar på feta. Jag bestämde mig i den situationen för att 
närma mig materialet genom att ställa frågan: Vad det är som görs/skapas? De redan 
identifierade formerna av göranden återkom då på nytt. På något vis blev det rund-
gång, vilket möjligen kunde ha tagits som intäkt för att analysen nått slutet. Men jag 
kände mig inte nöjd utan sökte en terminologi som synliggjorde distinktionen mel-
lan handlande i relation till faktisk övervikt och handlingar gentemot den sociala 
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bilden av feta. Den första typen valde jag att kalla ”viktgörande” handlingar. Viktgö-
rande blev nu den kategori varunder andras och fetas egna handlingar riktade direkt 
mot kroppsvikten kunde placeras. De handlingar som var relaterade till den sociala 
bilden förde jag till den vaga kategorin ”Den sociala bilden av feta och fetma”. Ge-
nom närmare analys visade det sig att det inte enbart handlade om andras föreställ-
ningar och förhållningssätt till feta i separation från intervjupersonernas levda erfa-
renheter utan om hur sådana på olika sätt kan göra fetman problematisk, eller viktig, 
för den feta personen. När jag på nytt granskade de initiala koderna och ögnade ige-
nom några av intervjuerna upptäckte jag att intervjupersonerna också hade talat om 
andra sätt varpå fetman hade blivit viktig för dem, men som inte rymdes i den tidi-
gare kategoriseringen. Det fanns också en process-logik i det hela som tilltalade mig. 
För att den feta ska ha anledning att göra något åt sin vikt eller åtminstone aktivt 
förhålla sig till den måste den rimligen först ha transformerats från något ganska 
oviktigt till något viktigt. ”Viktiggörandet” blev i och med detta en viktig kategori i 
den framväxande teoretiska framställningen.  

När jag hade kommit till den ovanstående punkten var det dags att än en gång 
granska intervjuerna, den här gången för att fylla underkategorierna viktgörande och 
viktiggörande med ytterligare innehåll och försöka identifiera underkategorier. Jag 
gjorde i det skedet inte fler intervjuer utan ställde istället nya frågor till det befintliga 
materialet. Under den arbetsprocessen utkristalliserades underkategorier till både 
viktgörandet och viktiggörandet. Viktgörandet inbegrep i den situationen kategori-
erna inordnande viktgörande, reflekterande viktgörande och alternativt viktgörande 
som visade på tre olika sätt som kroppsvikten kan göras på. I inordnande viktgöran-
de var mål och medel ämnade att förända kroppsvikten. I reflekterande viktgörande 
började medlen för viktminskning att ifrågasättas och i alternativt viktgörande var 
det snarare acceptans och ett bättre liv med den feta kroppen som var i fokus. Vid 
närmare analys blev det dock uppenbart att det reflekterande och alternativa viktgö-
randet både var sätt att göra vikten på och sätt att göra den mindre viktig på. De 
kom därför att sorteras in under kategorin “oviktiggörande”, som en slags motpro-
cesser till “viktiggörandet” och delades istället in i underkategorierna: teoretiserande 
av misslyckande och socialt oviktiggörande. Kvar fanns sedan ett antal sätt att för-
hålla sig till viktmålen och de gängse medlen för viktminskning som i princip ut-
tryckte ett friare förhållningssätt till dessa än vad som är fallet i det inordnande vikt-
görandet. De sammanfördes därför under kategorin “självbestämt viktgörande”. På 
så vis fick även “inordnande viktgörande” en motpol.  

När är det nog?  

Den fråga som många kvalitativa forskare ställs inför är frågan om när analysen har 
nått en rimlig nivå. När har det skapats en teori och vad kännetecknar en sådan? 
Enligt den traditionella uppfattningen (Glaser och Strauss 1967) är teorin färdig när 
teoretisk mättnad (saturation) har uppnåtts. Teoretisk mättnad ska enligt Glaser 
(2002) inte blandas ihop med att samma mönster återkommer om och om igen, eller 
att återkommande teman har identifierats. Teoretisk mättnad innebär snarare att 
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inga nya underkategorier tillkommer. Charmaz (2006) menar att termen är proble-
matisk eftersom den drar en gräns för när målet har nåtts. Eftersom livet och dess 
innebörder konstant förhandlas och förändras går det inte att finna någon slutlig 
teoretisk förståelse menar Charmaz och därför är det omöjligt att uppnå total teore-
tisk mättnad. Hon föreslår istället teoretisk tillräcklighet som det kriterium som ska 
användas för att bedöma när datainsamling och analys ska avslutas. Teoretisk till-
räcklighet är uppnådd när forskaren har skapat alla tillgängliga dimensioner och un-
derdimensioner utifrån sitt material (Charmaz 2006, s. 114-115).  

Begreppsutveckling och sammanlänkande av kategorier  

I GT-ansatsens grundbok (Glaser & Strauss 1967) och i grundarnas parallella vida-
reutvecklingar, men också i Charmaz (2006), poängteras att en kategori inte är sam-
ma sak som ett begrepp. Kategorier är steg på vägen och kan användas för att orga-
nisera ett empiriskt material, men det är en teoretisk framställning om ett visst om-
råde som är den avsedda slutprodukten. Teori handlar enkelt uttryckt, och i GT-
ansatsen, om utveckling av begrepp och begreppsliga relationer som förklarar eller 
bidrar till förståelsen av empiriska observationer. Eller i fallet med intervjuer: av de 
slutledningar/hypoteser beträffande den levda verkligheten som kan göras utifrån 
intervjupersonernas redogörelser/berättelser22.  

När jag hade utvecklat kategorier och underkategorier var det därför dags att 
förvandla kategorierna till begrepp. Förenklat innebär detta att kategorins innebörd 
tydliggörs i olika avseenden. Den analysproceduren är som andra steg i GT-
processen baserad på kontinuerliga jämförelser. I praktiken innebär begreppsliggö-
randet att forskaren gör en uppsättning bestämningar av både kategorier och subka-
tegorier: 1) specificerar kategorins innehåll/karaktäristika 2) noterar under vilka om-
ständigheter den uppträder 3) diskuterar hur den förändras 4) beskriver dess konse-
kvenser, och slutligen 5) relaterar den till andra begrepp (Charmaz 1990). 

Det kan verka enkelt men är, enligt min mening, lättare sagt än gjort. Den här 
avhandlingen är en teoretisk framställning där jag har etablerat kategorier och defi-
nierat deras innebörder, såväl som exemplifierat de begreppsliga kategorierna genom 
belysande empiriska exempel. Vissa kopplingar görs också mellan de begreppsliga 
kategorierna. Mot slutet av arbetsprocessen blev jag varse att teoretisk tillräcklighet 
inte bara handlar om att komma fram till att det inte finns fler kategorier och under-
kategorier att plocka fram ur det befintliga materialet. Teoretisk tillräcklighet handlar 
också om att nu får det vara nog. Jag kommer inte längre än så här med den be-
greppsliga och teoretiska framställningen.  

                                              
 
22 En stor del av den forskning som lanserar sig som grundat teoretiserande är  inte teoretiserande, menar 
Charmaz (2006, s. 133-135). Hon listar några formuleringar som signalerar att slutprodukten inte är 
teoretiserande: 1) empirisk generalisering 2) en kategori 3) en predisposition 4) en explicering av en process  
5) relationer mellan variabler 6) en förklaring 7) en abstrakt förståelse och 8) en beskrivning. 
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Bedömningskriterier 

Det är inte ovanligt att GT-studier evalueras efter bedömningskriterier utarbetade 
för empiriska studier eller till och med kvantitativa undersökningar. Flick (2007) 
diskuterar framför allt det första problemet och menar att kvalitativ forskning har 
utvecklats inom olika traditioner och inte alltid går att bedöma efter de traditionella 
kriterierna för empirisk samhällsvetenskaplig forskning: reliabilitet, validitet, genera-
liserbarhet och objektivitet. Han menar att alla arbeten ska bedömas utifrån de krite-
rier som utarbetats för just den typ av forskning det rör sig om. Benämningarna på 
de kriterier som föreslagits för GT-studier skiljer sig delvis åt beroende på vem man 
läser23, men generellt handlar det att evaluera teorins grundadhet:  

Theoretical categories must be developed from analysis of the collected data and 
must fit them; these categories must explain the data they subsume. Thus grounded 
theorists cannot shop their disciplinary stores for preconceived concepts and dress 
their data in them. (Charmaz, 2000, s. 511) 

En grundad teori ska, som Charmaz skriver, inte bestå av redan befintliga begrepp 
som fylls med empiriskt innehåll utan kategorierna/begreppen ska vara skapade ut-
ifrån analysen av data och överensstämma med dessa. Hon har också i annat sam-
manhang (Charmaz 2006, s. 182-183) utvecklat en längre lista med kriterier/frågor 
som är användbara både för den enskilda forskaren under själva undersökningspro-
cessen och för att i efterhand utvärdera resultatet. Jag återger här listan i översatt 
form.  

Trovärdighet 

 Visar din forskning på god inblick i ämnet? 

 Är materialet tillräckligt för forskningsanspråken?   

 Har konstanta komparationer gjort mellan observationer och kategorier?  

 Täcker kategorierna en stor del av de empiriska observationerna?  

 Är det starka logiska länkar mellan det insamlade materialet och analysfram-
ställningen? 

 Erbjuder din forskning tillräckligt med belägg för dina påståenden, kan läsa-
ren förväntas hålla med om det du skriver?  

Originalitet 

 Är dina kategorier nyskapande? Erbjuder de nya insikter? 

                                              
 
23 Glaser (1978) fit, work, relevance and modifiability. Strauss och Corbin (1998) ställer ett antal frågor  
som gör det möjligt att bedöma 1) arbetsprocessen 2) studiens empiriska grundadhet.  
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 Erbjuder din analys en ny begreppslig tolkning? 

 Vilken är den sociala och teoretiska betydelsen av detta arbete? 

 På vilket sätt utmanar, utvidgar, eller utvecklas redan befintliga idéer, begrepp 
eller praktiker? 

Resonans 

 Gestaltar kategorierna en fullständighet av de studerade erfarenheterna? 

 Har du visat på både liminala och ostabila förgivettaganden?  

 Har du länkat samman stora kollektiv eller institutioner och individuella liv 
när materialet har indikerat detta? 

 Är din grundade teori begriplig för dina deltagare eller människor som delar 
deras erfarenheter? Erbjuder din analys nya insikter om deras liv? 

Användbarhet 

 Innehåller din analys tolkningar som människor kan använda i sina vardagliga 
liv? 

 Antyder din analys förekomsten av mer omfattande processer? Om så är fal-
let har dessa undersökts och inkluderats i studien?  

 Kan analysen ge upphov till vidare forskning inom andra områden? 

 Hur bidrar din forskning till redan befintlig kunskap? Hur kan den bidra till 
en bättre värld? 

 

Jag har i processen, fram till färdig produkt, kontinuerligt arbetat med dessa frå-
gor/kriterier i åtanke. Om jag på ett tillfredsställande sätt lyckats uppfylla dem är, 
enligt vedertagna procedurregler, i sista änden en fråga för andras bedömning.  
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Kapitel 4 

VIKTORDNINGENS VÄRDE 
 OCH NORMSYSTEM 

 

Talk about body size or weight - whether it is the birth weight of a newborn baby, or 
the changing shape of a friend or celebrity - is part of everyday western practice. 
Those considered to be at the extremes of thinness or fatness are often treated as 
particular focus for action. (Hepburn & Wiggins, 2005, s. 625) 

De brittiska psykologerna Alexa Hepburn och Sally Wiggins hävdar med dessa ord 
att vikt är något människor i västvärlden talar om. När de skriver att extremt smala 
och feta uppmärksammas särskilt mycket lyfter de fram en kärnproblematik inom 
forskningen kring kroppsstorlek och kroppsvikt, nämligen relationen mellan norma-
la och onormala kroppar och den onormala som särskilt uppmärksammad. Deras 
påstående utgår från att människor kategoriserar varandra i viktkategorier och att 
viktkategorisering är något som sker i vardagliga sammanhang. I detta och nästa 
kapitel kommer såväl kategoriserande i termer av vikt som de värden och normer 
som ligger bakom att vissa kroppar ses som onormala att ägnas närmare uppmärk-
samhet. 

Mary Douglas (2004) teori om ordning och oordning, renhet och smuts, har in-
spirerat Kathleen LeBesco (2004) att definiera feta kroppar som det moderna väster-
ländska samhällets smuts och oordning. Joyce Huff (2001) och Jana Evans Braziel 
(2001) framställer, på ett likartat sätt, fetma som “materia på fel plats.” Douglas teori 
är omfattande. För att förstå och definiera grundläggande betingelser i det viktord-
nade systemet har jag tagit hjälp av hennes idé kring oordningens relation till ord-
ning. ”Där smuts finns, där finns det också ordning”, skriver Douglas (2004, s. 55) 
och vidareutvecklar: 

Om orenhet utgörs av olämplig materia, måste vi försöka förstå orenhet genom att 
först studera vad ordning är. Orenhet eller smuts är något som inte får ingå, om en 
viss ordning ska kunna upprätthållas. Att inse detta utgör det första steget mot en 
förståelse av begreppet orenande. (Douglas, 2004, s. 62)  

Raderna är hämtade ur boken Renhet och fara och pekar på vikten av att lyfta fram 
”vad ordning är” samt att smuts och oordning inte får ingå. I fetmaforskningen 
framställs den smala och normalviktiga kroppen som normal och som ordning. Slå-
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ende är att frågan om vad ordning är inte direkt utreds. Fetma och feta personer 
framställs enbart som ordningens motpol. Enligt Douglas får ordning och oordning 
betydelse i relation till varandra. Bara genom att studera innehållet i oordningen är 
det möjligt att utreda vad som är ordning och vice versa. Denna idé använder LeBe-
sco när hon definierar smala kroppar som ordning och feta kroppar som oordning. I 
likhet med Douglas menar hon att indelningen är kulturspecifik och socialt skapad. 
”By making fat bodies ”dirty” and ”normal” or slender bodies ”pure” we have or-
der” skriver hon (LeBesco, 2004, s. 24). Enligt LeBesco är det genom att feta görs 
till smuts och smala till renhet som ordning skapas, i betydelsen att feta kroppar 
hålls separerade från smala och normalviktiga. Jag tänker mig att det finns något mer 
i detta. I min tolkning av Douglas handlar det inte bara om att relatera ordning och 
oordning till varandra. De ingår också i en helhet, ett mer omfattande och grundläg-
gande ordnande system. Werner J. Cahnman konstaterade redan 1968 i den klassiska 
artikeln The stigma of Obesity att fetma är ett socialt format problem baserat på en so-
cial kraft. Cahnman definierade aldrig den kraften. Den har än i dag bara blivit be-
skriven genom några av sina beståndsdelar (se kapitel 2). Mitt förslag är att den kan 
förstås som ett ordnande system. Inspirerad av Douglas menar jag att det viktord-
nande systemet är baserat på en närmast universell social strävan efter ordning. 

Jag har ibland svårt att följa Douglas tankegångar men ser distinktionen mellan 
ideal och faktisk social ordning som central i hennes teori, även om hon inte gör den 
helt tydlig. I min tolkning är föreställningen om ett idealt viktordnat tillstånd alltid 
närvarande i mänskligt samspel. Viktordningen bygger på uppfattningen att ordning 
skulle råda om alla var smala och normalviktiga. Denna uppfattning kan ses som 
den grundläggande drivkraften till hur den faktiska ordningen hanteras. Alla är inte 
smala och normalviktiga, vilket gör att den faktiska ordningen även inbegriper över-
viktiga och feta (såväl som underviktiga och extremt smala). Den faktiska ordningen 
hanteras antingen genom försök att införliva alla i den ”ideala samhällsordningen” 
(Douglas, 2004, s. 11) eller genom att hålla ordning och oordning särskiljda. När 
LeBesco diskuterar smutsgörandet av feta är detta exempel på hur det inte bara sär-
skiljer den feta utan även håller ordning bland kroppar baserat på vilken storlek de 
har. Smutsgörandet av feta kroppar är ett sätt att definiera det som ”inte får ingå, 
om en viss ordning ska kunna upprätthållas”, för att återanvända Douglas ord i cita-
tet ovan.   

Viktordningen kan därför ses som baserad på strävan efter total ordning, men 
eftersom den faktiska sociala ordningen även inbegriper avvikelser, överviktiga och 
feta människor är det den faktiska ordningen som hanteras genom olika inordnande 
och särskiljande praktiker. I kapitel nio kommer inordnande aktörer och aktiviteter i 
form av viktminskande ”reningsritualer” att behandlas. Därför ägnas de ingen vidare 
uppmärksamhet här. När de inordnade aktiviteterna inte gör feta smala kommer feta 
istället att smutsgöras, vilket behandlas närmare i kapitel sju.  

Influerad av Georg Simmel (1908b) tänker jag mig att viktordningen görs av 
människor, men att den också har en överindividuell existens. Den finns innan oss, 
vi föds in i den, den existerar oberoende av den enskilda personen och vi kommer, 
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vare sig vi vill det eller inte, både att producera och reproducera den. Jag kommer i 
det här kapitlet att analysera viktordningens värde och normsystem. I nästa behand-
las viktordningens kategoriseringssystem. Tillsammans beskriver de vad jag har kal-
lat “viktordnandets betingelser.”  

Känslan av avvikelse 

Livet i den feta kroppen innebär att man konstant lever som avvikande i relation till 
ett förutbestämt storleksmässigt ideal eller en storleksmässig norm. Avvikelsen kan 
handla om utseendet. Mia Svensson uttryckte det som att ”Man är annorlunda, man 
är utanför, man är annorlunda, man ser konstig ut” (3 nr.2:13). Avvikelsen kan även 
upplevas som beteendemässig, hormonell, genetisk, social eller materiell. Det var 
vanligt att intervjupersonerna beskrev sitt ätbeteende som onormalt, att de har en 
annorlunda genuppsättning eller rubbad hormonbalans, att de har isolerat sig socialt, 
eller att de är för stora för den materiella världen. De framställde sig även som häl-
so- och skönhetsmässigt avvikande. Avvikelsen influerade hur de betraktade sig själ-
va. Malin Pettersson beskrev till exempel: ”Det sitter rätt djupt, just det här att man 
inte får betrakta sig själv som normal” (9:107). Hon betraktade sig helt enkelt inte 
som normal på grund av sin övervikt.  

Intervjupersonerna gav tydligt uttryck för att de var medvetna om att de avvek 
från en norm. Liknande medvetenhet har även lyfts fram i andra intervjustudier 
(Leppänen & Linné 2007, Harjunen 2009). Slående är dock att ingen av intervjuper-
sonerna redogjorde för normen. Inte heller jag tyckte mig behöva ett förtydligande. 
Det är inte bara deltagarna och jag som tar smalhet som norm och värde för givna. 
Samma fenomen finns också i stigmaforskning, diskrimineringsforskning, forskning 
om antifet-attityder och forskning om hanterandestrategier. Tystnaden illustrerar att 
smalhet och normalvikt är så kulturellt välförankrade värden att de inte uppfattas 
som nödvändiga att explicera. De är en del av det som Dan Kulick (1987) kallar den 
dagliga bakgrundskunskapen och som Samantha Murray (2008) troligtvis skulle de-
finiera som en del i den kroppsliga kunskapen, sådant som vi varken uttalar eller är 
helt medvetna om att vi använder.   

För 30 år sedan föreslog Cheryl Ritenbaugh (1982), utan att definiera det när-
mare, att synen på fetma speglar kulturspecifika värden och normer. Fetma definie-
ras genomgående inom den problematiserande fetmaforskningen som både värde-
nas motsats och som ett normbrott (Crandall 1994, Sobal och Maurers 1999, Mur-
ray 2005), men utan att normbegreppet eller värdena ägnas närmare uppmärksam-
het. Ibland hänvisas det till dem i termer av ett ideal, i andra fall hur normen repro-
duceras på olika sätt (se exempelvis antologierna; Bodies out of Bounds 2001, Criti-
cal Bodies 2008), men inte heller i dessa fall utvecklas detta närmare, möjligen för att 
både smalnormen, smalhet som värde och smalidealet redan är väl dokumenterade 
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och problematiserade i feministisk forskning (Wolf 1982, Bartky 1990, Hesse-Biber 
1997, Bordo 2003).  

I det följande kommer smalhet och normalvikt som något värdesatt och som 
ett uttryck för det normala att behandlas. Analysen är huvudsakligen baserad på tidi-
gare forskning om smalhetens kulturella betydelse i västvärlden. Det ”nya” är att 
kunskapen placeras i ett nytt sammanhang nämligen för att synliggöra det kulturella 
och till stor del idémässiga fundament som ligger till grund för att den faktiska ord-
ningen ordnas som den gör. Först beskrivs värden och normer i den ideala ordningen, 
och sedan ägnas uppmärksamhet åt ordnande krafter. 

Värden och normer  

I dagens västerländska samhällen är det den smala kroppen som inbringar det högs-
ta värdet (Featherstone 1982, 1994). Människors yttre, den synliga kroppen, anses 
vara ett mått på vår personlighet och identitet (Shilling 2003). Smalhet symboliserar 
positiva attribut, som personlig lycka och social framgång (Turner 1996, Ahern & 
Hetherington 2006). Den brittiske kultursociologen Mike Featherstone (1982, 1994) 
menar att smalhet anses vara en biljett till allt gott i livet.  

Smalidealet som viktordningens högsta värde   

Begreppet värde är intimt förknippat med ideal, vilket kan ses som ett högsta värde 
(Nordenfelt 2011a). I feministisk kroppsforskning har det så kallade smalidealet och 
dess verkningar i kvinnors liv, studerats flitigt. Smalidealet har enligt många bedö-
mare (Seid 1994, Bordo 2003) fått en allt mer framträdande plats i den västerländska 
kulturen och via globaliseringen vidareförmedlats till andra delar av världen24. An-
tropologiska (Cassidy 1991, Sobo 1994, Popenoe 2004) och historiska (Ekenstam 
1993, Seid 1994, Stearns 1997) studier har visat att det i de flesta samhällen finns 
ideal för hur samhällsmedlemmarnas kroppar ska se ut och att dessa kroppsideal kan 
variera mellan olika kulturer och från en tid till en annan. I västvärlden har kropps-
idealet förändrats ganska dramatiskt till ett allt smalare under 1900-talet, samtidigt 
som den rundare kroppen har fått träda tillbaka (Seid 1994, Stearns 1997).  

Vanligtvis har idealet förknippats med kvinnors strävan efter estetisk skönhet 
och heterosexuell femininitet (Bartky 1990, Chernin 1994, Bordo 2003). Smalidealet 
har på begreppslig nivå främst utarbetats inom en feministisk forskningsram och 
tolkats som ett bevis för den patriarkala strukturens kontroll över kvinnan (Wolf 
1982, Bordo 2003).  

                                              
 
24 Via exporterandet av västerländsk medicin och nöjesindustri. Egna studier i Sydafrika synliggör att  
flera ideal tycks brytas mot varandra. 
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Smalidealet, det kroppsideal som förkroppsligas av modeller och skådespelers-
kor, har givits en primär roll för hur den sociala kontrollen ger sig till känna i kvin-
nors upplevelser och handlingar. Att vara smal och ta lite plats rent kroppsligt tillhör 
den kvinnliga rollen. Strävan efter smalhet har därför lyfts fram som nära förbunden 
med konstruerandet av kvinnlighet (McKinley 1999, Bordo 2003). Det väldigt smala 
kroppsidealet gör att många kvinnor känner sig missnöjda med sin kroppsvikt. Psy-
kologerna Judith Rodin, Lisa Silberstein och Ruth H. Striegel-Moore (1984) menar 
att missnöjet är så vanligt att det kan ses som normativt. Nita Mary McKinley (1999) 
diskuterar hur kvinnors missnöje och önskan att bli allt smalare kontrollerar deras 
beteende. Missnöjet utgör, enligt hennes mening, också underlag för normalisering. 
Strävan efter att uppnå, eller åtminstone närma sig, smalidealet ger sig till känna i 
kvinnors viktminskande handlingsmönster (Wolf 1982, Chernin 1994, Bordo 2003), 
men idealet understöds också av mode-, diet-, gym-, och mediaindustrierna (Ger-
mov & Williams 1999). I realiteten är inte alla kvinnor så smala som modeller och 
skådespelerskor, vår tids skönhetsförebilder. Istället är det som den amerikanska 
historikern Roberta P. Seid (1994) påtalar, enbart ett fåtal kvinnor som blir så smala 
som dessa förebilder. Trots detta, menar hon och John Germov och Lauren Willi-
ams (1999), att det är den väldigt smala kroppen som har blivit normgivande för 
många kvinnor i västvärlden, vilket har resulterat i att även många smala känner sig 
avvikande.   

Smalidealet är ett idealt kroppsligt tillstånd som ofta eftersträvas, men aldrig 
uppnås. Ingen kan vara ett med smalidealet. Filosofen Konrad Marc-Wogau definie-
rar ett ideal som en ”fullkomlig och i regel ouppnåelig tänkt förebild” (1963, s. 122). 
I Nationalencyklopedin, definieras ett idealtillstånd som ”ngt som är så perfekt som 
det går att tänka sig.” Idealets ouppnåelighet illustreras kanske bäst när även den 
levande modellens naturligt smala kropp inte sällan manipuleras i bild, genom ljus-
sättning, genom klädsel, genom retuschering och till och med genom direkta modi-
fikationer.   

Under senare år har det visats att även män eftersträvar den smala, vältränade 
och fettfria kroppen (Grogan & Richards 1999, Labre 2002, Gill et al. 2005, Gill 
2008) och att feta, mjuka manskroppar avviker från det hårda och muskulösa manli-
ga kroppsidealet (Connell 1999, Gilman 2004). Smalidealet är således något som 
både kvinnor och män, om än i olika omfattning, eftersträvar.  

Smalhet är inte det enda kroppsliga idealet. Det finns också andra idéer om hur 
människors kroppar ska vara beskaffade. Dessa är antingen förenliga med smalidea-
let25, eller konkurrerar med det26. De parallella idealen är dock mindre uppmärksam-
made och inte institutionellt legitimerade. Smalidealet legitimeras både av medicinen 

                                              
 
25 Så som stora bröst eller strävan efter djurlika drag i ansiktet. (se Anita Andersson avhandling (2005) Estetik 
på klinik. Linköpings universitet)    
 
26 I vissa sammanhang framställs den feta kroppen som det ideala och eftersträvansvärda även i västvärlden.  
Grupperingar som Fat Admirer, Big Handsome Man, Big Beautiful Woman et cetera är exempel på när den 
feta kroppen är både eftertraktad och eftersträvansvärld.      
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och i människors vardagliga liv, samtidigt som det reproduceras av media, mode- 
och nöjesindustrierna (Groesz et al. 2002, Sypeck et al. 2004). Det har därför något 
av en särställning i den västerländska kultursfären. 

Däremot är det skillnad på medicinsk och estetisk smalhet. När jag talar om 
ideal smalhet avser jag estetisk smalhet. Det estetiska idealet är, som diskuterats, ett 
slags högsta värde som inte ens realiseras av smala. Extrem smalhet är ett estetsikt 
ideal medan en mer inkluderande smalhet ses som det högsta hälsomässiga värdet. 
Medicinska riktlinjer gäller både kvinnor och män. Ur medicinsk synvinkel är smal-
het något som både kvinnor och män förväntas eftersträva. Ur hälsosynpunkt är det 
inte det nästintill ouppnåeliga utan det som anses vara uppnåeligt som värderas 
högst.  

Smalnormens gränser och mätvärden  

Smalnormen inkluderar inte bara den ideala formen av smalhet utan är mer tillåtan-
de. En norm (no´rma) är ett ”rättesnöre” eller ”regel”. I Nationalencyklopedin defi-
nieras norm som en ”handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur 
något bör vara beskaffat”. Om man om idealet säger att det i praktiken är ouppnåe-
ligt, kan man säga att smalnormen är en ”normaliseringsstandard” (Butler 2006, s. 
59), något som vi jämförs med och som anses vara möjligt att uppnå. Det förväntas 
till och med att vi handlar så att vi håller oss smala.  

Smalnormen är på en nivå en standard, eller om man så vill, ett instrument för 
utseendemätning men används också för att bedöma handlande. Utifrån utseendet 
sker nämligen också tillskrivningar om vårt beteende. Den som är smal identifieras 
med ett normalt och accepterat beteende. Den som är påtagligt överviktig identifie-
ras med motsatsen. Enligt McKinley (1999) och Jutel (2001, 2005, 2006) betraktas 
en smal kropp som tecken på att vi lever som vi bör.  

I vilken mån som den egna eller andras kroppar överensstämmer med smal-
normen bestäms, som jag senare kommer att behandla mer utförligt, rutinmässigt 
genom okulärbesiktning och en del andra tekniker, men kan numera även fastställas 
med hjälp av det så kallade normalviktsintervallet. Om smalhet är normen, det refe-
rensintervall varigenom en grov gemensam standard skapas, anger normalviktsinter-
vallet med stor exakthet gränserna för vad som är en ”lagom” smal kropp. Följsam-
heten till smalnormen bestäms således inte bara genom subjektiva bedömningar 
utan har också blivit ”objektivt” mätbar och det måttet har också kommit att funge-
ra som instrument för att bedöma vår hälsostatus (Olin Lauritzen & Sachs 2001, 
O´Dea 2005, Jutel 2006). En person anses således vara både normal och hälsosam 
om han eller hon håller sig inom normalviktintervallet.   

Normalviktsintervallet kan på sätt och vis betraktas som en materialiserad 
norm, men det är också möjligt att urskilja skillnader mellan de båda. Utan att empi-
riskt ha undersökt det vill jag påstå att smalnormen är starkt influerad av smalidealet 
och inkluderar allt från den väldigt smala, till den genomsnittliga kroppen, om än 
med en preferens för den smala. Normalviktsintervallet utesluter den modellsmala 
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och har dessutom exakta gränsvärden både uppåt och nedåt. Det lämnar inte något 
egentligt utrymme för diskussion och förhandlingar. Smalnormen sträcker sig på 
vardaglig nivå sannolikt över gränserna, både uppåt och nedåt, i relation till normal-
viktsintervallet. 

Interaktionen mellan estetiskt ideal och hälsomässig norm  

Estetiska förebilder i media anses medicinskt vara för smala för att vara hälsosamma 
(Cogan & Ernsberger 1999). På så vis finns en diskrepans mellan estetisk ideal 
smalhet och hälsomässig smalhet. Jag vill upprepa den begreppsliga skillnaden mel-
lan smalideal och hälsomässig smalnorm. Det estetiska idealet är en ”ouppnåelig 
tänkt förebild” (Marc-Wogau, 1963, s. 122) Det hälsomässigt eftersträvade är mer 
likt en norm, ett rättesnöre för hur man bör se ut. I praktiken finns det dock ett in-
trikat samspel mellan hälsonormen och smalidealet. Roberta P. Seid (1989) och Pe-
ter N. Stearns (1997) tillhör dem som har analyserat den motsatta processen. De 
visar, från historiskt material, hur det vardagliga smalidealet har påverkat den medi-
cinska synen på hälsosam smalhet. Sådan påverkan finns sannolikt även idag. Jenny 
Carryer (2001) menar att den medicinska forskningen om kroppsstorlek och hälsa är 
överskuggad av kulturella och estetiska preferenser för smalhet. Detta antyds kanske 
med särskild tydlighet av de sänkningar av normalviktsintervallet som noterats av 
olika författare (Campos 2004, Gard & Wright 2005, Oliver 2007). Före 1999 mar-
kerade ett BMI på 29 gränsen till övervikt, därefter sänktes den till BMI 27. Idag 
hävdas ibland att normalviktsintervallet endast sträcker sig till BMI 24.9. Eftersom 
alla värden över det intervallet betraktas som övervikt och sådan associeras till ohäl-
sa eller risk för ohälsa har därmed också gränsen för vad som betraktas som hälso-
sam vikt flyttats nedåt, trots att säkra belägg för att marginell övervikt är farligt sak-
nas (SBU 2002). Det är därför rimligt att anta att det allt smalare skönhetsidealet, 
som modevärldens kvinnomodeller representerar på Catwalk och i medier, har in-
verkat på den medicinska bestämningen. Även viktminskningsindustrins och försäk-
ringsindustrins påverkan på processen har diskuterats (Gaesser 2002). Vikttabellerna 
är, menar den kanadensiska filosofen Cressida J. Heyes (2006), inte baserade på bin-
dande statistisk information. De fungerar bättre som mått på social godtagbarhet än 
som mått på sjuklighet och mortalitet: 

Standardized weight tables are artifacts of actuarial insurance company definitions 
that where themselves never based on compulsive statistical information. They have 
changed over the years for no medical reason, and have become a better measure-
ment of social acceptability then morbidity or mortality. (Heyes, 2006, s. 128) 

Trots detta ifrågasätter vi sällan i vardagen normalviktens hälsokoppling.   

Inte bara smalhet  

Det är lätt att tänka sig att smalhet är det enda värdet i viktordningen. Som redan 
antytts anses den feta emellertid också bryta mot ett komplex av andra värden. Vik-
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ten associeras till exempel med hälsa, skönhet och moral27. Feta betraktas, enligt tidi-
gare forskning, ofta som avvikare från dessa värden (Crawford 1984, Brazil 2001, 
LeBesco 2001, Sandberg 2004), vilket också bekräftades av intervjupersonerna.   

Olle Einarsson menade att övervikt som passerat BMI 30 är en sjukdom och att 
det på senare år till och med finns en diagnostisk kod, E65P, för den. För egen del 
såg han sig inte som sjuk på grund av övervikten. ”Visst är det en sjukdom, men är 
jag sjuk? Nej! Visst, det finns många sjukdomar, men för mig är det när jag har 39 
graders feber och inte kommer ur sängen på grund av det, ungefär” (4:224).  

Det var inte bara Olle som hade ett ambivalent förhållande till uppfattningen 
om övervikt som sjukdom. Det var ett genomgående tema i intervjuerna att fetma 
kan orsaka partiell ohälsa. En del av deltagarna hade ont i knäna, andra hade drabbats 
av följdsjukdomar som diabetes och hypertoni, men de definierade sig ändå inte 
som “sjuka”. De betraktade sig som övervägande friska, eftersom de i stort sett 
kunde göra det de önskade.  

”Det är fult att vara tjock” (1:58), sa Lisbeth Dahlman. Uppfattningen hade re-
sulterat i att hon trott att ingen kan älska henne. Hon såg fetman som orsak till att 
hon inte hade bildat familj. Även Börje Dahlqvist associerade fetma med fulhet, 
men för hans del hade det ingen nämnvärd betydelse. Han hade aldrig strävat efter 
att vara smal utan ständigt fokuserat på att ”prestera mest”. Lisbeth värderade utse-
ende, Börje värderade prestation. Poängen med exemplen är inte att synliggöra en 
genusskillnad, utan bara att tydliggöra att olika värden kan vara mer eller mindre 
centrala för olika personer. Däremot beskrev de flesta av intervjupersonerna att de 
kände, eller hade känt, sig värdelösa på grund av övervikten. De hade upplevt sig 
som mindre värda, eller som ”andra klassens medborgare” (10:315), för att använda 
Linus Ekblads uttryck. 

Hälsa är idag ett så centralt värde att den medicinska antropologen Lisbeth 
Sachs tillsammans med läkaren och psykiatrikern Nils Uddenberg (1984) visat att 
det går att betraktar hälsa som en religion. Den svenska idéhistorikern Roger Qvar-
sell (1989) gör samma koppling när han likställer hälsointresset med ”en kult” eller 
en form av ”religionssurrogat”, där man tar hand om kroppen istället för att tillbedja 
högre makter. Hälsan anses inte vara nedärvd utan ses som något som förvärvas 
genom handling (Crawford 1984, Lutz 1985, Uddenberg & Philipson 1989, Sachs 
1994).  

Enligt den engelske sociologen Anthony Giddens (1999, s. 102, 257) har män-
niskor i det senmoderna samhället blivit ansvariga för att designa sina kroppar. Även 
Chris Shilling (2003), ännu en engelsk sociolog, går på samma linje och menar att vi 
förhåller oss till våra kroppar som projekt. De är något som vi konstant arbetar 
med, för att forma och förbättra. Därför krävs det av oss att vi skapar smala och 

                                              
 
27 Även sexualitet, fysisk aktivitet, rationalitet och så vidare (se kap. 2) är värden som tidigare forskning har 
påtalat att feta inte anses uppfylla. 
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hälsosamma kroppar. Det betraktas till och med som en plikt att korrigera ohälso-
samt beteende (Crawford 1984, Palmblad & Eriksson 1995). Enligt den amerikanske 
professorn i kulturstudier Robert Crawford är det personliga skapandet av en hälso-
sam kropp nära kopplat till kroppsvikt:  

When people talk about health as a goal they are often describing their desire to lose 
weight. To be healthy is to be thin, “literary to be in shape.” (Crawford, 1984, s. 70) 

Han menar också att vi ofta definierar varandra som hälsosamma eller ohälsosamma 
enbart genom att bara titta på och bedöma varandras kroppar i termer av storlek 
och vikt. Enligt Featherstone (1994) är dagens människor väl medvetna om att deras 
kroppar kommunicerar socialt betydelsefull information. Därför vårdas och under-
hålls kroppens yta. Många strävar efter att skräddarsy en livsstil och ett utseende 
som visar att de gör sitt bästa för att skapa en vältränad och smal kropp (Feathers-
tone 1994). Den smala och vältränade kroppen ses som en bekräftelse på att indivi-
den både är och lever hälsosamt och den slutledningen är vanligt förekommande i 
både vardagliga och medicinska sammanhang (Davies 1998, Blood 2005).  

Att fetma till vardags förknippas med ohälsa eller rent av sjuklighet blir tydligt i 
den retorik som Expressen använder i löpsedeln: ”Bli av med tjock och trött-
sjukan” (2011, 10 oktober) eller när viktcentret, ”Xtravaganza” i ett annonsreportage 
i Norrköpings Tidningar (2009, 27 maj) skyltar med att de har hälsokonsulter. Det 
senare exemplet synliggör att viktminskning och förbättrad hälsa är så hårt samman-
flätade att viktminskningskonsulter lika gärna kan kallas för hälsokonsulter. Tron på 
att hälsa kan mätas med vågen har som forskningsgenomgången visade kritiserats på 
olika sätt. En kritik är att människors hälsostatus reduceras till en fråga om utseende 
(O´Dea 2005, Jutel 2006). Enligt Deborah Lupton (1996) har hälsa i stor utsträck-
ning kommit att bli just ett utseendemässigt tillstånd där uppgiften främst är att se 
hälsosam ut. Hur hälsosamma vi ser ut har social betydelse. Hälsa karaktäriseras ofta 
som ett värderande begrepp (Nordenfelt 1989), något som människor värderas ut-
ifrån (Crawford 1984).   

Eftersom smalhet är ett eftersträvansvärt tillstånd som symboliserar det goda 
och rätta hälsohandlandet är den starkt moraliskt förankrad (Sobal 1995, Palmblad 
& Eriksson 1995, Braziel 2001). Den smala kroppen symboliserar också andra efter-
strävansvärda egenskaper, som självdisciplin, självkontroll och viljestyrka (Crawford 
1984, Featherstone 1994, Bordo 2003) och då framför allt disciplin och kontroll 
över kroppsliga begär. Idag förväntas det av oss att vi tuktar våra känslostyrda krop-
par (Scheper-Hughes & Lock 1987) och smalhet ses som ett bevis på att någon har 
bemästrat sina kroppsliga begär (Crawford 1984, Lupton 1996). 

Den smala kroppens moraliska innebörd förstärks av att smalhet även associe-
ras till skönhet. Forskare som Sander L. Gilman (1995) och Annemarie Jutel (2005, 
2006) påtalar att skönhet ofta kopplas samman med moralisk godhet och oklander-
lighet, medan fulhet är kopplat till ondska, laster och synd. På så vis anses utseendet 
vara en spegling av en individs sanna natur. Denna idé finns inom kristendomen 
såväl som inom populärkulturen i västvärlden skriver Jutel (2005). Idén om en rela-
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tion mellan utseende och personlighet kommer till utryck i media, där vackra inte 
sällan framställs som goda och fula som onda. Sociologen Anthony Synnott (1993) 
kallar kopplingen mellan yttre och inre för en form av ”skönhetsmystik”. Skön-
hetsmystiken återfinns i sagor, vuxenlitteratur, i TV, film och reklam (Synnott 1993, 
s. 96-99). Ett eftersträvansvärt yttre i form av smalhet gör alltså en människa till så-
väl hälsosam och estetiskt tilltalande som till moraliskt ansvarstagande på en och 
samma gång. Det är som Lupton (1996) påpekar svårt att skilja värdena smalhet, 
hälsa och skönhet åt. I vissa situationer är det hälsan som står i fokus, i andra skön-
heten. Målet är mer oflexibelt: en smal kropp.  

Ordnande krafter   

Normer och värden förknippade med kroppsstorlek och vikt är ordnande krafter i 
det viktordnande systemet. De definierar inte enbart att det är den smala och nor-
malviktiga kroppen som är ordning utan är också nära förbundna med normativa 
konstruktioner. En av dessa, smalnormativitet, kommer behandlas i det här avsnittet. 
Den konstruktionen är i sin tur nära förbunden med två mer direkt ordnande kraf-
ter; hålla ordning och göra i ordning. Den första håller ordning och oordning åtskilda. 
Den andra är inriktad på att göra alla till ordning.  

Smalnormativitet   

Judith Butlers teoretiserande kring den heteronormativa genusordningen är använd-
bar för att förstå smalnormens roll i det viktordnande systemet. Den heteronormati-
va genusordningen förutsätter två tydligt identifierbara kön/genus, kvinna och man. 
Kvinnor ska ha ett kvinnligt kön och vara feminina och män ska ha ett manligt kön 
och vara maskulina. Den av Butler kallade heteronormativa definitionen av kvinnor 
och män innebär att de två könen definieras som varandras motsats. Den binära 
kön/genus indelningen förutsätter att kvinnor och män ska vara sexuellt attraherade 
av varandra. Den heteronormativa genusordningen bygger således på antagandet att 
det naturliga sättet att leva på är heterosexuellt och att alla ska vara, eller borde vara, 
heterosexuella (Butler 2007). Butler (2007) menar att genusordningen skapas och 
vidmakthålls genom en förväntad eller rent av obligatorisk heteronormativitet som in-
nebär att alla ska vara heterosexuella. Det är krav som får effekter för hur människor 
kategoriseras och bedöms. Det hjälper oss att kategorisera varandra och identifiera 
vilka kroppsliga tillstånd, praktiker och handlingar som är riktiga och vilka som är 
felaktiga. Alla som lyckas manifestera sina kön/genus på rätt sätt privilegieras, me-
dan personer som faller utanför den binära indelningen görs annorlunda, utesluts 
och straffas (Butler 2006, 2007). Heteronormativitet inbegriper också aktivt norme-
rande. Exempelvis lyfter Butler (2006, s. 73-88) fram operationer av svåridentifier-
bara kön som ett uttryck för en strävan efter att placera in alla i den ena eller andra 
könskategorin.  
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Viktordningen och fetas roll som oordning och avvikande kan härledas till att 
smalhet uppfattas som det rätta och naturliga sättet att vara på. Till skillnad från he-
teronormativitet, som inbegriper två godkända kategorier, är det dock bara en kate-
gori som alla förväntas ingå i när det gäller storleken på kroppen. Smalnormativitet 
bygger på uppfattningen att alla ska vara, eller borde vara, smala. Idén om smalnor-
mativitet är implicit närvarande i fetmaforskningen. Exempelvis synliggörs den sma-
la kroppen som värderad, ideal, normal och eftersträvansvärd och viktminsknings-
beteenden som normativa praktiker (se antologierna: Interpreting Weighet 1999, 
Weighty Issues 1999, Bodys out of Bound 2001, Critical Bodies 2008). Även många 
aktörer som kan definieras som smalnormativitetens företrädare har diskuterats, så 
som kvinnor och män (Bartky 1990, Bordo 2003, Gill et al. 2005), media, mode- och 
nöjesindustrin (Groesz et al. 2002, Sypeck et al. 2004), klädproducenter, hälso-, 
viktminsknings-, livsmedels- och försäkringsindustrin (Sobal 1999), och som Harju-
nen (2003) och Rich och Evans (2008) tydligt visar, lärare och läkare i skolan.   

Smalnormativitet resulterar inte bara i en strävan efter att göra kroppar smala, 
utan ligger även till grund för vilka kroppar som definieras som godtagbara och vilka 
som inte gör det. Den är också grundläggande för de två övergripande ordnande-
formerna; hålla ordning och göra i ordning. Dessa har skilda funktioner i viktord-
ningen. Den första har som syfte att göra smala till ordning och feta till oordning 
och därigenom hålla ordning i själva viktordningen. Den andra, göra i ordning, omfattar 
olika aktiviteter för att se till att alla håller sig, eller åtminstone försöker bli, smala. 
Sådana ordnande aktiviteter analyseras mer i detalj i kapitlen sex till nio, med ut-
gångspunkt i fetas erfarenheter, men återfinns också i mediala och institutionella 
sammanhang. Det senare visar att de ovan nämnda ordnande formerna pågår och 
görs även när feta inte är personligt närvarande.   

Hålla ordning 

När en person har definierats som fet kan hon eller han bestraffas och göras än mer 
annorlunda. Både bestraffning och annorlundagörande håller ordning, i betydelsen 
att se till att feta hålls på behörigt avstånd från smala och normalviktiga. 

Lisa Eriksson hade uppmärksammat att feta straffas offentligt när hon sett en 
BBC-producerad TV-serie om feta barn på ”bantningskollo”: 

Eller det här bantingskollot med feta barn som ska bantas. De blir behandlade som 
fångar. Där går det vakter som tittar om de har tuggummi i väskan. Snacka om kon-
trollsamhälle. Minsta lilla tuggummi på rummet och de blir bestraffade. (14:203)   

Att straffandet av feta till och med anses vara underhållning visar hur genomträng-
ande viljan att hålla ordning är. I andra situationer kan det vara statliga instanser som 
går samman och straffar en fet för att denne inte lever som sig bör. Torsten Edman 
berättade om hur han efter ett möte med sin läkare och representanter från ”socia-
len” blivit utan ekonomisk ersättning för att han inte kunnat följa läkarens ordina-
tion:  
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… en läkare hade ordinerat mig att jag skulle gå tre gånger om dagen, en halvtimme 
var gång och det skulle vara sju dagar i veckan. Och det gick jag inte med på. Så mö-
tet slutade med att jag reste på mig och gick. Och då drog Socialen in mitt socialbi-
drag. (8:3) 

Torsten hade motiverat varför han inte följde läkarens ordination. Han såg det som 
fysiskt omöjligt att genomföra tre 30 minuters promenader om dagen. Men ingen 
lyssnade på honom utan mötet resulterade i att han blev av med sitt socialbidrag.   

När feta framställs som missfoster (Mazer 2001), groteska (Johansson 1999, 
Shieff 2001, Mosher 2001, Stukator 2001) instinktiva och djuriska (Kuppers 2001) 
annorlundagörs de gentemot smala och normalviktiga. När deras kroppar framställs 
som farliga och riskfyllda (Kent 2001), mer sjukliga och dödliga än den smala krop-
pen (Kent 2001, Braziel 2001) görs de annorlunda. Genom att göras annorlunda 
hålls de särskiljda från smala och normalviktiga. 

I mediala sammanhang är det vanligtvis smala och normalviktiga som får det 
största utrymmet (Kent 2001). Eftersom de utgör ordning är det inte särskilt kons-
tigt. De föregår med gott exempel och signalerar vilken typ av kropp som är den 
rätta typen. När överviktiga och feta däremot syns i TV eller på film framställs de 
ofta som felaktigt och rikligt ätande men även som lata och stillasittande (till exem-
pel TV-serierna ”Du är vad du äter”, ”Älskling du har blivit en tjockis”) eller korka-
de och roliga (se karaktären Andy i TV-serien ”Jims värld”). Även sådana framställ-
ningar är med och annorlundagör feta.  

Så länge feta följer de förväntningar som finns på hur de ska vara har de tillträ-
de i rampljuset. Men om de visar upp alternativa bilder av fetma kan de väcka an-
stöt. Detta blir draget till sin spets när Carl Gustaf Carpel i en artikel i Aftonbladet 
berättar att han var glad och tyckte det var bra när Peter Harryson slutade som pro-
gramledare för nöjesprogrammet ”Så ska det låta”:  

– Tjocka personer ger fel signaler. Man tänker så här: ”Kan han vara tjock, som är så 
känd och bra på alla sätt, så kan väl jag också vara det”, säger C G Carpel […] Han 
poängterar att han inte har något emot Peter Harryson som person eller programle-
dare. – Han är alldeles utmärkt. Men han ger signaler att det är okej att vara tjock. 
Göran Persson är ett annat exempel. Han är ju tjock och ger inte heller bra signaler. 
(Hammarlund & Linder 2005)  

Carpel är säkert inte ensam om att förfasas över feta i TV eller i offentligheten, där-
emot är han på ett öppet sätt fördömande. Fördömandet görs på ett dolt sätt, under 
parollen att det handlar om ett värnande om allmänheten. Carpel antyder nämligen 
att Harrysons övervikt kan vara smittsam. Eftersom han har en positiv framtoning 
kan han få andra att tänka att även de kan vara feta. Teoretiskt sett, och för att visa 
på det märkliga i Carpels uttalande, skulle man kunna byta ut fetmahotet mot en 
annan typ av hotbild. Tänk om någon, efter att ha sett bilden på Carpel, skulle skriva 
en insändare om att män som kammar över flinten inte borde få synas i tidningen. 
Argumentationen skulle, i linje med Carpels, kunna lyda något i stil med: ”Män med 
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överkammad flint ger fel signaler och kan få kommande generationer av män att 
tycka att det är okej att kamma över flinten.” Ingen skulle troligtvis göra det. Om 
någon hade skrivit en sådan insändare hade den troligtvis inte blivit publicerad. Det 
som är slående är att Carpel själv inte märker att han går till personangrepp och till 
hårt angrepp mot många i vårt avlånga land. Att många anser det vara i sin ordning 
att bete sig ofint och kränkande mot feta har exempelvis Rogge, Greenwald och 
Golden (2004) visat. Oftast ses det inte ens som fel och Carpels uttalande synliggör 
just detta.  

Om Harryson hade bantat och genomfört en offentlig botgöring för sin syndiga 
kropp, varit en usel programledare eller visat sig vara osmart eller rent av korkad, då 
hade kanske inte Carpel förfasats över hans synlighet i TV eller sett honom som en 
smittrisk. Att en tjockis syns i TV är i sig inte helt ovanligt, det som är ovanligt med 
Harryson är att han, som Carpel uttrycker det, är ”bra på alla sätt” och ”alldeles ut-
märkt” som programledare. Genom att vara omtyckt, bra och utmärkt gick Harry-
son över gränsen. På en nivå störde hans överviktiga kropp ordningen. På en annan 
nivå störde han ordningen för att han inte höll sig på sin planhalva. Så länge feta 
följer de förväntningar som finns på hur de ska vara upprätthåller de hur den faktis-
ka ordningen är tänkt att fungera. Om de däremot som Göran Persson eller Peter 
Harryson, för att ta Carpels exempel, visar att de kan vara lika bra som smala, kan-
ske till och med bättre, då följer de inte viktordningens regler. Det är ett regelbrott 
som verkar göra dem särskilt farliga.  

Göra i ordning  

Göra i ordning, handlar om att feta ska göras smala. Cahnman (1968), Allon (1982), 
Rothblum (1992) och Crandall och Martinez (1996) menar att det primära ansvaret 
för att gå ner i vikt ligger på feta själva, men det finns också ett tydligt kollektivt an-
svar. Göra i ordning är i medicinska (även i vardagliga) sammanhang intimt förbun-
det med att modifiera energiförbrukningen. För att feta ska få i sig mindre energi än 
vad som går åt är den vanligaste behandlingsmetoden kostreglering och ökad mo-
tion (Gard & Wright 2005) men även kognitiv beteendebehandling28, medicinering29 

eller operativa ingrepp30 förekommer. Bland intervjupersonerna efterfrågades kogni-
tiv beteendebehandling. Ingen av de intervjuade tyckte sig ha fått sådan hjälp i den 
utsträckning som krävts. I Statens beredning för medicinsk utvärdering: Fetma – pro-

                                              
 
28 Behandling genom beteendemodifikation syftar till att  hjälpa patienten att få kontroll över sitt ätande  
genom att erbjuda alternativ och fördjupad förståelse för den egna problematiken. Exempelvis kan  
negativa tankar ge ångest vilket patienten kan kompensera med att äta. Genom behandlingen skall  
individen lära sig att hantera sådana situationer på ett annat sätt än genom att äta (Stahre 2002). 
 
29  I Sverige är läkemedelsbehandling med orlistat (Xenical®) eller sibutramin (Reductil®) vanligt (SBU 
2002). 
 
30 Gastric bypass är den vanligaste typen i Sverige men även gastric bading och gastric sleeves förekommer. 
Se Olbers, T. (2004). On Obesity Surgery Department of Surgery. Göteborg: Sahlgrenska University Hospital.  
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blem och åtgärder: en systematisk litteraturöversikt (SBU 2002) bekräftas den bilden. Där 
utmålas medicinering och operativa ingrepp som de alternativ patienter erbjuds när 
diet och ökad motion inte gjort dem smalare. Medicinering och kirurgiska ingrepp är 
exempel på att den feta kroppen har teknologiserats ända in i kroppens mekanis-
mer31 (se Shilling 2006). Oftast handlar ett sådant teknologiserande om att icke hu-
mant material inkorporeras i kroppen eller att ett defekt organ manipuleras. Båda 
har till syfte att återställa kroppens funktioner. Fetma-kirurgi och medicinering åter-
ställer inte kroppens funktioner. Kirurgiska ingrepp gör det näst intill omöjligt att ha 
ett felaktigt ätbeteende eftersom mag- och tarmsystemet har gjorts dysfunktionellt. 
Pillret är en teknologi som på ett avancerat sätt ändrar hela metabolismen. Att den 
feta kroppen har teknologiserats visar hur stark kraften att göra i ordning feta är.  

Göra i ordning inbegriper också prevention. Förebyggande åtgärder är riktande 
både mot människor och miljön och kan handla om att: 

 

 Lära barn och deras föräldrar faran med övervikt och fetma (Latinen 1998, 
Scott 2002). 

 Få dem att äta rätt och få in fysisk aktivitet på den dagliga agendan (Boehtius 
& Ehdin 1985, Zachwieja 1996, Chambers & Wakley 2002). 

 Skapa förutsättningar i miljön för att göra det lättare för folk att hålla vikten 
och således som WHO (2000) förespråkar arbeta tillsammans för att skapa 
en miljö som är mindre fetma-främjande (Swinburn, Egger & Raza 1999, 
Brownell & Hogen 2004).  

 

Preventiva åtgärder som dessa är tänkta att minska omfattningen av hur många som 
måste göras i ordning i framtiden.   

Det kollektiva ansvaret att göra feta smala sträcker sig även utanför den egna 
strävan och vårdens domäner. Exempelvis förespråkar WHO (2000) att hela sam-
hällen, regering, media och livsmedelsindustri, ska arbeta för att bekämpa övervikt 
och fetma. Viktminskningsindustrin arbetar inte bara för att göra i ordning feta utan 
även för att göra redan smala ännu smalare. Media tar, som WHO förespråkar, sin 
del av ansvaret genom skrämmande reportage om fetmans utbredning och risker, 
men även genom att erbjuda otaliga dieter och tips om hur man går ner i vikt. På 
TV förekommer mest smala personer och när väl feta syns i rutan framställs de ofta 
antingen på ett särskilt sätt (Mosher 2001, Kent 2001) eller så är de föremål för vikt-
reglering (Biggest Loser, Du är vad du äter etc.). När feta bantas offentligt blir inte 
bara den kollektiva strävan utan även det kollektiva intresset för att göra i ordning 
feta tydligt.  

                                              
 
31 Shilling (2005) talar om ”teknologiserade kroppar” (technological bodies) och menar att vi idag lever i ett 
socialt sammanhang som är teknologiserat. Det handlar inte bara om att vi använder allsköns teknologier i 
vårt dagliga liv, utan även om att kroppar som fysiologiska enheter har teknologiserats.  
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Kapitel 5 

VIKTORDNINGENS 
KATEGORISERINGSSYSTEM 

 

 

KROPPAR KATEGORISERAS troligen efter storlek i alla kulturer. Det som är specifikt i 
västvärden är att storleken allt mer har kommit att bestämmas med hjälp av viktmä-
tande teknologier (Routblum 1990, Stearns 1997, Jutel 2001). Mot slutet av 1800- 
och början av 1900-talen började fokuseringen på mätandet av kroppsvikten bli allt 
mer central i medicinska sammanhang (Stearns 1997). Eric J. Oliver (2006) menar 
att försäkringsindustrin drev på processen. Men Roberta P. Seid (1989) och Peter N. 
Stearns (1997) har visat att även den europeiska och amerikanska överklassens kvin-
nor efterfrågade vågar att mäta sina kroppar med och dieter för att hålla kroppen 
smal. De menar att det var för att möta den efterfrågan som vikten började hamna i 
fokus i medicinska sammanhang. I dag är mätande av kroppsvikten inte bara bety-
delsefull ur medicinsk synvinkel utan även i vardagliga sammanhang.  

För inte allt för länge sedan kunde man väga sig på tågstationen eller i badhuset. 
På senare tid har personvågen nästan helt försvunnit från offentliga platser som des-
sa och istället etablerats som inventarier i de flesta hem. Idag kan vi välja bland en 
uppsjö av personvågar, en del är mekaniska andra digitala, vissa räknar ut BMI andra 
fettprocent. Ytterligare andra kan föra över viktresultatet till din dator där du enkelt 
kan följa minsta lilla förändring. Vågar kan också vara utformade som en stol, så 
kallade stolvågar men även rullstolsvågar finns att anskaffa. Det finns idag till och 
med portabla personvågar som man kan ta med sig om man är på resande fot. Upp-
finningsrikedomen och utbudet speglar inte bara att vågen är en eftertraktad artikel 
på marknaden utan också att vågen används och har betydelse i människors liv.  

Även om objektiva instrument fått allt mer betydelse finns det parallella sätt att 
både mäta och sortera kroppar efter tyngd och storlek. Väl klassad och given en 
plats i den faktiska ordningen laddas den levande kroppen med innebörder som pla-
cerar bäraren på ytterligare en skala, på en social rangskala. I det här kapitlet kom-
mer mätande, klassifikationssystem, sorterande, värderande och socialt graderande 
att ägnas närmare uppmärksamhet.  
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Mätande 

Mätandet av våra egna kroppars storlek och tyngd kan göras på flera sätt. Mätandet 
av andras kroppars storlek och tyngd sker däremot antingen med särskilda mätin-
strument eller med vad ögat direkt kan varsebli. Via dessa mätmetoder övervakas 
och övervakar människor varandra inte bara i speciella sammanhang utan även i 
vardaglig interaktion. Det finns dock en uppenbar skillnad mellan mätande med 
mätinstrument och ögats bedömning. De första är objektiva, i betydelsen inte på-
verkade av subjektiva bedömningar och anses ge ett tämligen lika resultat oberoende 
av vem som mäter. De andra vilar på subjektiva bedömningar formade av bedöma-
rens förmåga och föreställningar om det ideala. Vare sig det är fråga om objektivt 
eller subjektivt mätande är de alla relationella, vilket innebär att två eller flera ting 
måste relateras till varandra för att ett mätvärde ska erhållas.  

Subjektivt mätande  

I vardagliga sammanhang är okulärbesiktning det vanligaste sättet att mäta andras 
storlek på (se Wright & Whitehead 1987). Med ögat mäter vi omfång och längd för 
att sedan närmast per automatik relatera dessa till varandra. Okulärt mätande av 
kroppars storlek kan gå oss obemärkt förbi. Det är främst när vi uppmärksammar 
riktigt smala eller väldigt stora människor i termer av storlek som det blir tydligt att 
vi har mätt deras kroppar. Definierandet av okulärbesiktning som en mätmetod har 
sin grund i att teknologier kan vara mer än tekniska instrument. Med en bredare 
definition (Shilling 2006, s. 176-77) kan varje form av institutionaliserat handlings-
mönster som fungerar som ett medel för att uppnå vissa mål ses som en teknologi. 
Med ett sådant perspektiv på teknologi blir okulärbesiktning, vad ögat direkt kan 
varsebli, en mätmetod att beakta.  

Det är inte bara andras kroppar som vi mäter genom att titta på dem utan även 
våra egna. För detta är vår egen spegelbild central. Vår reflektion i spegeln utvidgar 
ögats kapacitet så att vi kan mäta oss själva. När jag frågade Malin Pettersson, en av 
de allra största intervjupersonerna, hur hon vet att hon är fet svarade hon skrattan-
de, med övertygelse och självklarhet: ”Ja, jag tittar mig i spegeln, och då ser jag det. 
Ja, det syns ganska tydligt. Så därför vet jag det” (9:224, se även Degher & Hughes 
1991). Hon visste helt säkert att hon var stor och att andra inte kunde undgå att se 
det. Att hon väljer att definiera okulärbesiktningen som primär för hennes vetskap 
om sin storlek pekar mot den mätmetodens centrala betydelse.   

Okulärt kroppsmätande sker inte bara i vardagliga sammanhang utan förekom-
mer också i medicinska. Som fet kan man exempelvis vid ett läkarbesök, utan att ha 
blivit vägd, få höra att man är överviktig, bli tillsagd att man måste göra något åt sin 
vikt eller få budskapet ”men det var ju väldigt vad du var tjock” (1:360), förmedlat 
till sig.  
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Objektivt mätande    

Alla människor födda i Sverige blir vägda både en och flera gånger. I samband med 
att vi tar vårt första andetag konstaterar barnmorskan vårt biologiska kön och strax 
därpå vägs och mäts vi. Vikt och längd tillhör den första information som inhämtas 
om nyfödda barn. Under barns uppväxt utgör vikt- och längdmätandet, som Sonja 
Olin Lauritzen och Lisbeth Sachs (2001) påtalat, en form av rutinmässig hälsoöver-
vakning (se också Rich, Harjunen & Evans 2006). Mätandet av den exakta vikten i 
kilo och längden i centimeter dokumenteras och förs in i barnets personliga vikt och 
längd kurva. Även om vi som spädbarn inte är medvetna om mätresultatens betydel-
se blir vi med tiden sakta men säkert medvetna om att vikt och längd har betydelse. 
Våra kroppar mäts och vägs sedan regelbundet under uppväxten (Olin Lauritzen 
och Sachs 2001, Harjunen 2009, s. 31). När barnmorskan på barnavårdscentralen 
slutat tar skolläkaren eller skolsköterskan över ansvaret för att detta mätande i cen-
timeter och kilogram sker kontinuerligt. Mätande i centimeter används också för att 
mäta kroppars omfång. I vårdsammanhang mäts midjans och höftens omfång med 
hjälp av måttbandet (SBU 2002). Gemensamt för vågen, ”längdmätaren” och mått-
bandet är att de alla är objektiva mätmetoder. Mätande med hjälp av dessa sker där-
emot inte bara i institutionella sammanhang utan även i vardagliga.  

Förutom vågen och centimeterskalan använder människor kläder för att mäta 
sina kroppar. I förlängningen kan man säga att kläder är en form av objektiv mått-
stock. Framför allt har vardagligt mätande med hjälp av vågen uppmärksammats. 
Många studier (Wolf 1982, Seid 1989, Bordo 2003) har visat att kvinnor kontinuer-
ligt övervakar sina kroppar med hjälp av vågen. Männens viktövervakning har inte 
studerats i samma utsträckning (Bell & McNaughton 2007). Det finns dock forskare 
som har visat att även män, både nu (Monaghan 2007, Nilsson 2009) och historiskt 
(Schwartz 1986, Stearns 1997, Gilman 2004) väger sig regelbundet.  

Att skalan på vågen innehåller ett jämförande moment är kanske inte direkt up-
penbart. Att vi med vågens hjälp kan bestämma om vi är tyngre eller lättare än andra 
i vår närhet, lättare eller tyngre än vid tidigare mättillfällen, lättare eller tyngre än vad 
som anses normalt är förhållandevis trivialt, men att utslaget på vågen är relationellt 
även utan sådana jämförelsepunkter är möjligen mer svårgripbart. I mätutslaget rela-
teras vi i realiteten inte till konkreta andra eller till oss själva i svunnen tid utan till ett 
abstrakt universum av tänkbara kroppsvikter och andra.  

Diskrepanser mellan subjektivt och objektivt mätande      

Vågen mäter kroppars tyngd i kilo och okulärbesiktning mäter omfång och längd. 
Trots att vi inte kan mäta någons exakta vikt med ögat spekulerar vi ofta kring vår 
egen och andras kroppsvikt på bas av okulärt mätande. Mätvärdet mellan vågens 
utslag och okulärbesiktning av en och samma persons vikt kan då skilja sig åt 
(Zdrodowski 1996). Carin Andersson gav uttryck för det när hon sa att det sällan 
var någon som trodde henne när hon berättade att hennes kroppsvikt låg på 117 
kilo. Hon förklarar misstron såhär:  
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Det [fettet] ligger inte bara på ett ställe, utan jämnt utöver hela mig. Det är ju många 
som har det på låren eller på magen eller så där. Men jag har det inte så. Och därför 
tror folk inte att jag väger så mycket. Och så säger jag det ”å, herregud, väger du så 
mycket”, säger de då. Och så tror de runt 90 kilo. (6:113) 

Carins uttalade pekar mot svårigheten att genom direkt observation bedöma andras 
vikt i kilo. Hon förklarar missbedömningarna med kroppskonstruktionen hos den 
bedömda. Skillnaderna kan också ha sin grund i subjektiva referenser kring vikt hos 
den som bedömer. Okulärt mätande påverkas således av både vem som bedömer 
och av vem som blir bedömd.  

Den subjektiva bedömningen av den egna kroppsvikten behöver inte heller vara 
samstämmig med den objektivt bestämda (se Leppänen & Linné 2007, s. 13). Lis-
beth Dahlman berättade om hur hon hade reagerat när hon blivit vägd hos läkaren. 
Hon var medveten om sin övervikt men att hon skulle väga 130 kilo förvånade hen-
ne: 

”Det är inte möjligt” sa jag, ”vågen måste vara trasig”. Då sa han ”men vad tror du 
att du väger då?”. ”Ja, runt hundra” … Och jag vägde 130. Jag tyckte att jag var för 
rörlig jag kunde som jag sa, gå ner på golvet och jag hade inga problem att sitta på 
knä, jag menar jag kunde ju röra mig. Men det var något hemskt alltså, och då tänkte 
jag - men vad är det här? Och när jag såg mig själv i spegeln så väger jag inte 130 kilo 
utan ungefär 100. (1:94) 

Både upplevelsen av kroppslig smidighet och spegelbilden hade således informerat 
Lisbeth om en helt annan vikt än den som vågen visade. Diskrepanser mellan oku-
lärt mätande och vågens utslag illustrerar hur svårt det är att mäta sin egen eller 
andras exakta tyngd i kilo.   

Mätande genom jämförelse med andra 

I konkreta möten kan vi med ögats hjälp konstatera om vi är större, mindre eller lika 
stora som andra. Den andre fungerar då som jämförelsepunkt för vårt mätande. 
Jämförandet med andras kroppar var något som Malin Petterssons uttalande vittnar 
om. ”Jag har alltid varit den som är tjockast i alla sammanhang” (9:77). Troligtvis 
jämför hon inte, på en medveten nivå, alltid sin kropp med andras. Är man alltid 
störst behöver man till slut inte få det bekräftat gång på gång. Kommer man där-
emot i kontakt med människor som ligger nära ens egen storlek eller rent av kan 
tänkas vara större kan avsiktliga och medvetna jämförelser bli aktuella. Mia Svens-
son berättade om hur det kan gå till och hur hon upplevde att första gången möta 
andra som var större än hon:   

Mia: Där [på viktminskningskliniken] var alla andra stora och jag var inte ens störst, 
vilket jag alltid har varit annars jämt och ständigt och där var jag inte ens störst läng-
re. Och bara det liksom, oj, hon är större än mig.  

Aimée: Hur upplevde du det, att inte vara störst?  
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Mia: Det var häftigt alltså. Jag blev nästan glad. Det är ju hemskt men det kändes ju 
skönt. Jag kommer ihåg att hon satt i en stol och jag såg hennes rygg, vad stor den 
var. Då var jag tvungen att sätta mig bredvid och mäta. Jättefånigt egentligen men det 
var som en befrielse. Jag var inte störst. (3 nr.2:61-63) 

Mias uttalande tyder inte bara på att hon mäter sig mot större kroppar och kan upp-
leva en form av lycka eller befrielse över att inte vara störst. När hon konstaterar att 
hon brukar vara störst pekar detta mot att hon även annars jämför sin egen kropp 
med andras och kommit att konstatera att hon nästan alltid är störst.  

Mätande med den egna kroppen som jämförelsepunkt 

För att mäta den egna storleken är mätinstrument eller andras närvaro inte nödvän-
dig. Man kan också själv fungera som bas för mätande. Det kan exempelvis ske ge-
nom att känna eller se skillnader jämfört med en tidigare stolek. Förändrade kropps-
liga erfarenheter är ett sätt. ”Jag vet ju när jag rör mig att jag är tjock” (5:226), sa Rut 
Ek. För henne handlade det om att jämföra sina nuvarande aktiviteter med tidigare 
sådana. Förr kunde hon exempelvis promenera och plocka svamp. Det kunde hon 
inte längre. Även Lisa Eriksson jämför i citatet nedan sina aktuella kroppsliga upple-
velser med hur det var tidigare, men i termer av tyngd och platstagande:  

Det är tyngre att röra sig, det känner jag. Så att det är lite grann där som vetskapen 
[om min fetma] finns så att säga. … Jag har ju märkt skillnaden när jag i vissa trånga 
utrymmen måste lirka mig in istället för att bara naturligt gå in eller förflytta mig. Jag 
tar ju upp ett helt annat utrymme. Jag märker ju att jag tar mera utrymme helt enkelt 
rent fysiskt. (14:121) 

Lisa beskrev ännu ett sätt varigenom den feta kan få kunskap om att han eller hon 
har blivit stor eller större, nämligen via förändrade kroppsliga sensationer:  

Den här hakan [pekar på dubbelhakan] eller, ja liksom hur stor är den då. Och nu har 
den blivit så jag kan känna att den rör på sig där. Ja, man känner att kroppen känns 
annorlunda att ta på. (14:119) 

Lisa glider i citatet mellan att ”ta på kroppen” och att ”känna av den” på ett nytt 
sätt, utan att ta på den. Dock är det i båda fallen fråga om förändringar jämfört med 
hur hon upplevde sin kropp tidigare.  

Förändringar kan också fastställas med ögat. Att titta på sig själv i spegeln och 
jämföra det man ser med minnet av spegelbilder är ett sätt. Okulärt mätande kan 
också göras med bildens hjälp. Ulrika Bergström sa att hon genom att se på fotogra-
fier från barndomen kan definiera när hon blev för stor. ”Jag ser relativt normal ut, 
när jag tog skolkortet i femte klass. Och när jag tog skolkortet i sjätte så håller jag på 
att spränga kläderna” (11:63). Ulrikas uttalande inbegriper jämförelser både över tid 
och med vad hon kommit att betrakta som en normal storlek. Vem som helst skulle 
troligtvis kunna göra bedömningen att Ulrikas kropp hade förstorats mellan de två 
fotona.   



Viktordningens kategoriseringssystem 

88 
 

Klassifikationssystem 

Vikt kan mätas med varierande grader av exakthet, från kilo, till hekto, till gram, 
mikrogram och så vidare. I ett sådant perspektiv är viktvariationen i själva verket 
oändlig och därför ur praktisk synvinkel svårhanterlig. I förenklande syften bildas 
därför olika viktklasser. Redan personvågen klassificerar egentligen, i bemärkelsen 
att den oftast bara upplyser om någons vikt i kilo eller möjligtvis i hekto. Bortom 
den utvecklas genom mänsklig aktivitet ständigt klasser och klassifikationssystem, 
för olika syften, som ytterligare reducerar variationen. I ett historiskt perspektiv är 
det med stor sannolikhet mer komplicerat än så. Jag har här talat om att indelningen 
i viktklasser reducerar variation, men viktklasserna är ett resultat av viktmätning och 
människors vikt har som tidigare nämnts inte alltid mätts med vågar. Viktmätningen 
framstår snarare som ett resultat av en förgående uppmärksamhet på skillnader av-
seende kroppars tyngd och omfång, med andra ord som ett resultat av olika föregå-
ende (och troligen fortfarande använda), grövre och mindre exakta klassifikationssy-
stem.  

En klass sammanför ting med liknande egenskaper under en gemensam be-
nämning. Ett klassifikationssystem innebär att flera klasser som visar på variation 
kring en gemensam nämnare länkas samman och ges åtskillnad. Klassifikationssy-
stemen för tyngd/omfång kan antingen vara konventionella eller egenformulerade. 
Ett konventionellt, eller snarare ett konventionaliserat, klassifikationssystem bygger 
på benämningar som de flesta människor i en viss kultursfär är bekanta med och 
som kontinuerligt används i det sociala livet. Vissa sådana system är förbundna med 
subjektivt mätande av kroppars storlek. Andra är förbundna med objektivt mätande 
av kroppsvikten. En del är standardiserade, andra inte. En del är normativa, medan 
andra inte är det. Egenformulerade klassifikationssystem baseras på människors 
egna empiriska observationer och klassificerande aktiviteter och användes av inter-
vjupersonerna för att göra jämförelser inom kollektivet. En del kan vara strikt 
bundna till enskilda personer, andra kan vara, eller så småningom bli, intersubjektivt 
delade inom en viss grupp. 

Konventionella klassifikationssystem 

På en vardaglig nivå finns flera konventionella klassifikationssystem. Liten och stor 
är ett elementärt sådant. Liten, mitt i mellan eller stor är ett mer fingraderat system. 
När man i vardagen sätter ord på större eller mindre kan benämningar på olika stor-
leksnivåer blandas. Kraftig och späd eller rund och slank är exempel på benämning-
ar som alla anknyter till distinktionen mellan stor och liten. Indelningarna stor, liten 
eller mitt i mellan och stor är varken standardiserade eller normativa.  
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I medicinska sammanhang används idag ofta sex viktintervall: undervikt, nor-
malvikt, övervikt, fetma, svår fetma och sjuklig fetma32 (Håglin et al. 2006). Interval-
len är standardiserade och bildar bas för ett välbekant normativt klassifikationssy-
stem. Den normala vikten definieras som ett läge inom det så kallade normalviktsin-
tervallet, ett intervall som anger det statistiskt normala (Olin Lauritzen & Sachs 
2001). Övervikts- och underviktsintervallen är avvikande i relation till detta intervall.  

Även vardagliga ting, som stolar och säten fungerar i praktiken som normativa 
klassifikationssystem. Gränserna för klasserna är inte exakta. Men eftersom stolar 
och säten är anpassade efter en viss storlek definierar de vilka som är inom och 
utanför normen. Klädstorlekar är ytterligare ett klassifikationssystem och kan ses 
som både icke-normativt och normativt på en och samma gång. Icke-normativt ef-
tersom klädstorlekar finns uppradade efter varandra och inte i sig åtskiljs som nor-
mala eller inte. De klädstorlekar som däremot finns på särskilda avdelningar eller i 
speciella butiker pekar mot att dessa klädstorlekar faller utanför normen. På så vis 
kan grupper av klädstorlekar ses som indelande av människor som innanför eller 
utanför normen.  

Egenkonstruerade klassifikationssystem  

Egenkonstruerade klassifikationssystem innebär att människor på bas av egna empi-
riska observationer konstruerar klasser och system av klasser. Sådana konstruktioner 
innebär ofta att skillnader bortom storleken lyfts fram. ”Det finns människor som 
har väldigt stora svårigheter att gå för att de är SÅ stora” (14:174), sa Lisa Eriksson 
och fortsatte: ”Jag tycker att det här med att kunna gå till exempel är ett synligt teck-
en på att man har problem med sin kropp” (14:174). Hon hade kommit att dela in 
feta i grupperna riktigt stora som har problem med sina kroppar och den grupp som 
hon själv tillhörde, den storleksmässigt mindre, som inte har lika omfattande pro-
blem att röra sig. Ett annat klassifikationssystem bygger på observationen att en del 
överviktiga framstår som sjuka och andra som friska. Sjukligt feta förknippas med 
medicinska åkommor som knäproblem, diabetes eller högt blodtryck och de friska 
är utan medicinska diagnoser. Klasser kan också etableras på bas av skillnader i äthi-
storiska villkor. Mia Svensson berättade att hon under sina åtskilliga behandlingspe-
rioder stött på feta som, till skillnad från henne själv, hade hållit sin nedbantade vikt 
efter tiden på behandlingshemmet:   

                                              
 
32 Det finns olika graderingar av övervikt och fetma. Sjöström (1992) och Rössner (1999) skiljer mellan nor-
malvikt (BMI 20,0-24,9), måttlig övervikt (BMI 25,0-29,9), fetma (BMI 30,0-34,9), kraftig fetma (BMI 35,0-
39,9), svår (sjuklig) fetma (BMI högre än 40). Håglin et al. (2006) drar gränserna lite annorlunda och har också 
andra klasser. BMI under 18,5 räknas som undervikt, BMI mellan 18,5 och 25 räknas som normalvikt, BMI 
25 till 30 räknas som övervikt, BMI 30 till 35 räknas som fetma, BMI 35 till 40 svår fetma och BMI över 40 
sjuklig fetma. I Bray et al. (1989) används inte den mer vardagliga benämninge fetma utan skiljer genomgåen-
de mellan olika grader av övervikt.  
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I min grupp fanns det kvinnor som hade fött barn och inte gått ner i vikt. För dem 
gick det ju jättebra, de klarade sig ju galant. Men jag, eller sådana som jag, då funkar 
det inte alls. Det funkar när man är där men inte när man kommer hem. (3:307) 

Hon hade funderat på vad som var skillnaden mellan henne själv och dessa kvinnor. 
Hon klassificerade inte de andra som vikthållare utan snarare som ”feta utan bak-
omliggande psykiska problem” (3:305). Hon menade att de hade ett mindre proble-
matiskt ätande och därför hade lättare att ändra sitt beteende.  

Rickard Göransson hade konstaterat att hans egen fetma var lokaliserad annor-
lunda på kroppen jämfört med vissa andra feta män. Han hade kommit att göra en 
distinktion mellan farlig och tråkig fetma:  

En del män har en äppelmage, och det är ju den farliga fetman. Min fetma är ju den 
tråkiga fetman. Jag har väldigt mycket kvinnlig fetma, det sitter alltså över baken och 
nedre delen av kroppen. (7:273) 

Olle Einarsson, som hade merparten av sitt fett lokaliserat på magen, beskrev den 
farliga bukfetman som paradoxal. Han menade att den typen av fetma är mer accep-
terad i samhället, ibland kan den till och med medföra sociala fördelar. Olle var inte 
ensam om att expandera innehållet i Rickards klass farlig fetma. Även Lisa talade om 
bukfetma som accepterat och positivt, särskilt om det är fråga om välklädda stora 
män:  

Män med kalaskula och kavaj, kan ofta förknippas med makt eller auktoritet och en 
position i samhället. Vad heter han godsherren eller den här fryntlige mannen med 
kalaskula, där finns det någon slags acceptans. Det är en sorts man som ändå intar en 
position på ett annat sätt. (14:86) 

Sorterande 

Sorterandet av kroppar i vikt- och storleksklasser förutsätter både ett mätvärde och 
ett klassifikationssystem. Enkelt uttryckt innebär det att ett aktuellt mätresultat jäm-
förs med olika viktklasser för att sedan placeras in i den som är, eller anses vara, 
mest passande. Inplaceringen kan ske på bas av subjektiva överväganden eller vara 
av mer ”objektivt” slag, i bemärkelsen att inplaceringen styrs av exakta (om än för-
änderliga) och tydliggjorda kriterier. De kan också göras i relation till både normati-
va eller icke-normativa klassifikationssystem.    

Subjektivt sorterande  

Sorterande efter principen större, mindre eller lika stor illustreras av de successivt 
uppförstorade kroppar som används i vissa medicinska sammanhang. Lisa Eriksson 
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gav exempel på hur hon genom att titta på stiliserade kroppsbilder kunde placera in 
sig själv på en storleksmässig skala:  

Jag kan ta ett exempel från Huddinge. Om man eventuellt skall bli patient hos dem så 
får man ett frågeformulär, en enkät och i de här bladen finns det snyggt stegvis upp-
förstorade kroppar. Där finns det ju någon som man tycker är snyggt kurvig och sen 
så finns det ju de som är riktigt, ja, gigantiska. Och då försöker man, var placerar jag 
mig nu då? Man är försiktig och sanningsenlig. Jag placerar mig aldrig där bland de 
gigantiska. Och sen har vi de mulliga och goa kvinnorna som jag tycker är det finaste 
som finns på jorden. Och det är inte heller jag. De är runda och jag är lite större. 
(14:174) 

Genom okulärbedömning kunde Lisa definiera sig själv som både större och mindre 
än olika jämförelsepunkter och till slut placera in sig själv bland bilderna.  

I kontakten med andra händer det att vi placerar in både oss själva och andra 
som större, mindre eller lika stora. Var de exakta gränserna går för vem som ska 
placeras i den ena eller andra klassen bygger på subjektiva bedömningar. Detta inne-
bär att även om klasserna är fördefinierade, flyter gränserna dem emellan. Sorteran-
det efter stor, liten och lika stor är således inte ett standardiserat sorterande. Vem 
som sorteras som vad varierar beroende på vem som klassificerar och vem som blir 
klassificerad. Olika bedömare kommer troligtvis fram till samma resultat om de får 
som uppgift att särskilja underviktiga och feta personer. Bedömningarna kan dock 
förväntas skilja sig mer åt när det gäller uppgiften att sortera kroppar som finns i 
övergångarna mellan olika klasser.  

Sorterandet av kroppar efter klädstorlekar har inte samma höga grad av potenti-
ella variationer som sorterande med hjälp av ögats bedömning. Ibland kan man höra 
att människor definierar sig själva efter den klädstorlek de har. När Rut Ek, en kvin-
na i pensionsåldern som blivit riktigt stor på senare år, berättade att hon började gå 
upp i vikt i samband med sin första graviditet beskrev hon viktökningen i termer av 
klädstorlekar: ”Jag gick upp från storlek 36 till 44 tror jag. Det är över 30 kilo vet 
du” (5:125). Ruts viktökning stannade inte vid 30 kilo. När hon blev sjuk och inte 
längre kunde röra sig som tidigare blev hon ännu större. ”Då gick jag ju från 44, 46 
och helt plötsligt är man uppe på 62, 64” (5:71).  

Objektivt sorterande  

Normalvikt, undervikt och olika grader av övervikt har successivt etablerats som 
kroppstillstånd som kan räknas fram med hjälp av Adolphe Quételets matematiska 
uträkningsmetod Body Mass Index (BMI), som innebär att vikten i kilo divideras 
med längden i kvadrat (Bray, Bouchard & James 1989, James 2004). När man fått 
fram ett BMI värde är det enkelt att placera in detta mätvärde i någon av de fördefi-
nierade viktintervallen. Insorteringen i BMI-systemet görs ofta i medicinska sam-
manhang, men också i vardagen. Människor i västvärlden har blivit mer och mer 
bekanta med BMI. Denna uträkningsmetod har under senare tid frambringat olika 



Viktordningens kategoriseringssystem 

92 
 

kalkyleringshjälpmedel för gemene man. Det finns exempelvis vågar som räknar ut 
BMI-värdet eller självtester utlagda på nätet i form av enkla tabeller att fylla i. Med 
hjälp av sådana kan vi på egen hand ta reda på vilket viktklass vi ingår i (Oliver 
2006).  

Värderande  

En klass är inte värderande. Den blir värderande först när den sätts i relation till 
andra klasser och på så sätt tillskrivs mening. Värderandet är sammanflätat med om 
människors kroppar anses falla inom eller utanför normen. Insorteringen i de nor-
mativa klassifikationssystemen, på olika vägar även de andra, upplyser överviktiga 
(och underviktiga) samt andra om att kroppen är i oordning. De mer finmaskiga 
systemen ger även information om graden av oordning. I förlängningen är det inte 
kroppen utan personen som värderas. Den överviktiga har inte bara en kropp i 
oordning utan får som person en negativ social bestämning. Hon eller han är i sin 
helhet och i mindre eller högre grad oordnad; har inte bara en överviktig eller fet 
kropp utan är överviktig eller fet.  

Värderande omdömen  

Ett värdeomdöme kan vara positivt eller negativt. Benämningar av kroppar som 
utanför vad som anses normalt har ofta en negativ och tillrättavisande klang. Om-
dömen som för stor, överviktig, fet, tjock, fetknopp och så vidare har sin grund i 
normativa klassifikationssystem.  

Hälsokontrollen i skolan är ett av de tillfällen där människor kan bli uppmärk-
sammade på att de väger för mycket (Harjunen 2003, Rich, Harjunen & Evans 
2006). Sådana tillställningar kan förknippats med starkt obehag: 

Att gå till skolläkaren och väga sig, det var ju världens mardröm. När det var hälso-
kontroller då, ja gud vad dåligt man mådde, det kommer jag ihåg. Det var inget kul. 
Så att då vägde jag väl för mycket. (9:123) 

Malin Pettersson kom inte ihåg den exakta vikten, men trodde att den mardrömslik-
nande upplevelsen i skolan hade sin grund i att hon vägde för mycket. Som uttalan-
det antyder var det inte vägandet utan det värderande omdömet att hon avvek från 
normalviktintervallet och var för tung som gjorde det hela obehagligt.  

BMI-systemet har inte bara kommit att bli ett verktyg för att fälla värderande 
omdömen om andra utan är också ett vanligt instrument för självvärdering. Det 
kom till uttryck när en av intervjupersonerna sa: ”Framför allt BMI säger att jag är 
fet. För jag har ett för högt BMI (1 nr.2:25). Att Lisbeth Dahlman säger att hennes 
BMI är för högt avslöjar att hon har jämfört sitt eget BMI med det som ses som 
normalt. Det är i relation till normalviktsintervallet som Lisbeth kommit att definie-
ras av andra och av sig själva som för stor, för överviktig och fet. Resultat av vikt-
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mätande instrument måste således tolkas i relation till ett normalvärde för att få be-
tydelse (Olin Lauritzen & Sachs 2001, se även parallell Timmermans & Berg 2003). 
Även vågen är ett medel för självvärderande. ”Jag vet när jag ställer mig på vågen att 
jag är tjock” (5:228), sa Rut Ek (se även Degher & Hughes 1991, Zdrodowski 1997). 
Vågen gav i sig ingen information utöver själva vikten i kilo. Det var först när Rut 
satte utslaget på vågen i relation till viktskalan, viktnormen och tidigare resultat som 
hon kom att se vågens utslag som ett bevis på att hon var tjock.   

Vågen och BMI-systemet ger relativt precisa värdeomdömen. Personen som 
mäts och sorteras upplyses, så att säga, ganska exakt om hur avvikande hon eller han 
är. Men de tekniska instrumenten är inte nödvändiga. Även den vardagliga okulärbe-
siktningen ligger till grund för värderande omdömen. Att se sig själv i spegeln och 
jämföra det man ser med en biografisk eller social norm är ett sätt varigenom den 
feta själv kan definiera sig som för stor, överviktig eller fet. När en del av intervju-
personerna konstaterade att de blir eller har blivit kallade ”tjockis”, ”fetknopp”, eller 
”fetto” pekar det på att andra har mätt och gjort värderande omdömen om deras 
kroppsstorlek genom att titta på dem. Benämningarna pekar i de nämnda fallen mot 
tämligen grova klassificeringssystem, men de vetenskapligt definierade viktklasserna 
har i allt större utsträckning kommit att färga av sig på den vardagliga perceptionen 
och vardagsspråket (se Harjunen 2009). Det är inte ovanligt att vi talar om andra 
som normal-, över- eller underviktiga utan att känna till deras exakta kroppsvikt eller 
BMI-värde. Indelningen i underviktig, normalviktig, överviktig, fet, svårt fet och 
sjukligt fet är inte helt lätt att göra med ögat. Trots det tenderar vi att använda BMI-
systemets klasser som utgångspunkt för värderande omdömen om varandra. 

Exemplen ovan handlar om mänsklig aktivitet. Det är någon som avsiktligt mä-
ter, klassificerar och fäller ett värderande omdöme. Det ligger nära att tro att det 
bara är genom sådana procedurer som vi kan få information om huruvida vi ”håller 
måttet” eller inte. I utvidgad bemärkelse förses vi dock (och närmas ofrånkomligt) 
med sådan information av den sociala världens utformning (se Degher & Hughes 
1991). Lisa Eriksson beskrev exempelvis att hon ”sätter sig på en och en halv stol” 
(14:121) när hon åker tunnelbana och att hon ofta måste ”trycka ner rumpan” 
(14:119) i för små stolar när hon är på kafé, för att sedan oroa sig för att stolsbenen 
ska ge vika under henne. Sådana återkommande vardagliga belägenheter satte stän-
digt hennes avvikande kroppsstorlek i centrum. En stor och tung kropp har inte 
stått modell vid konstruerandet av sittanordningarna. Därför kände Lisa sig ofta 
”klassificerad” av tingen som både för stor och för tung. Även inköpsstället för kläder 
kan informera den feta om sitt normbrott. Lisa konstaterade till exempel att hon 
inte ”kan ha kläderna på vanliga avdelningar utan jag måste gå på BB [Big is Beauti-
ful] avdelningen på H & M – och jag går på de stora storlekarna där” (14:119). 
Andra berättade att de inte ens kunde köpa de mest generöst tilltagna kläder som 
erbjuds i vanliga butiker, utan måste vända sig till speciella ställen som erbjuder rik-



Viktordningens kategoriseringssystem 

94 
 

tigt stora kläder33. Kan man inte köpa kläder i vanliga butiker eller på vanliga avdel-
ningar är man större än ”normalt”. 

Värderande slutsatser  

Mänskliga kroppar finns inte bara i nuet. De uppfattas som ting med ett ursprung 
och som ting med en framtid. Kroppsvikten och storleken på kroppen kan därför 
ses som en symbol för andra saker (Scheper-Hughes & Lock 1987, Sachs 1989, 
McKinley 1999, Germov & Williams 1999, Kulick & Machado-Borges 2005, Doug-
las 2007). 

McKinley (1999) menar att kroppsvikt fungerar som en symbol för livsstil, 
ätande och motion. Genom att väga och mäta kroppar tror vi oss inte bara kunna 
avgöra huruvida någon är normalviktig eller inte utan även se vem som har eller inte 
har ett normalt beteende. Från fetas kroppar är det inte ovanligt att slutsatser dras 
om att de äter både onyttigt och för mycket, men också att de inte är flitiga motio-
närer utan mer stillasittande. Viktklasserna definierar således människor både som 
utseende- och beteendemässigt normala eller avvikande.  

Kroppens utseende är framför allt en symbol för en persons hälsostatus (Oliver 
2006, Jutel 2006). Så snart någon definieras som fet dras oftast slutsatser om sjuklig-
het eller överhängande potentiell sjuklighet (Braziel 2001, LeBesco 2001, Olin Lau-
ritzen & Sachs 2001, O´Dea 2005, Oliver 2006). Att med automatik tillskriva feta 
sådana beteenden är att dra slutsatser om något som inte är empiriskt givet. I vissa 
fall stämmer slutsatserna med de faktiska förhållandena, i andra fall gör de det inte.  

I Expressen den 7 juni 2010 kunde vi läsa om Maria Lindblad, som på grund av 
sitt BMI fått avslag på sin ansökan om livförsäkring hos ett försäkringsbolag:  

Ansökan avslogs med en enda hänvisning: Att jag hade för högt BMI. ”Du är väl-
kommen att söka försäkring igen när du varaktigt under ett år varit under 30 i BMI” 
skrev de, säger Maria Lindblad. Hon är 170 centimeter lång och vägde 87 kilo då hon 
skickade in ansökan, vilket ger ett BMI på 30,1. (Asplid & Bankel 2010) 

Marias längd och vikt gav försäkringsbolaget tillräckligt med information för att dra 
slutsatsen att hon löper hög risk att bli sjuk. Därför definierades hon som icke-
försäkringsbar. Några andra hälsoproblem hade hon inte. Eftersom BMI 30 inte 
rent vetenskapligt har visat sig utgöra en hälsorisk (SBU 2002) exemplifierar detta 
hur BMI-skalans intervall och gränsvärden ligger till grund för värderande slutsatser.   

                                              
 
33 ÖR erbjuder den så kallade ”klädlistan” där all inköpsställen som tillhandahåller kläder till de allra största 
finns listade. Denna lista var enligt en kvinna, aktiv i ÖR:s styrelse, dragplåstret för merparten av föreningens 
medlemmar.   
 



Viktordningens kategoriseringssystem 

95 
 

Socialt graderande 

Normativa klassifikationssystem ligger inte bara till grund för värderande omdömen 
och slutsatser. När en person väl har blivit klassificerad efter storleken eller vikten 
på kroppen tillförs hon eller han mer eller mindre goda eller önskvärda egenskaper. 
Det innebär att en individ även placeras på en social rangskala. Graderandet äger 
inte bara rum mellan normalviktiga och överviktiga utan kan också ske överviktiga 
emellan. Flera av intervjupersonerna placerade sig i relation till andra feta. Lisa 
Eriksson sa:   

Lisa: Det här hur jag kan kategorisera, rangordna mig som bättre eller sämre gent-
emot andra överviktiga, det är väldigt intressant alltså. För jag tycker ju att jag är 
mycket bättre än de andra när jag klarar mera träningspass, promenerar mer eller går 
ner en storlek i kläder, då kan jag känna mig mycket bättre än dem.   

Aimée: Hur känns det då? 

Lisa: Det är en sådan här läskig känsla. Det är inte den här positiva nöjdheten utan 
man gottar sig lite grann att andra kämpar på och kanske har det mera överjävligt. 
Men man känner att okej, jag har i alla fall det inte så jävligt. Och det är lite läskigt, 
det är en sådan här läskig egenskap som man kanske inte vill visa upp, men så är det. 
Man tittar på andra överviktiga och jämför, är de större eller mindre än jag?  

Aimée: Blir man bättre eller sämre då? 

Lisa: Ja, det är precis det som händer, det är ju direkt den kategoriseringen eller hie-
rarkiseringen snarare, man placerar sig på en trappa liksom. (14:38-42) 

Lisas uttalande behandlar en rad saker. Det som är intressant är att hon uttrycker 
dåligt samvete över att ordna sig själv i jämförelse med dem som är ännu större. 
Detta visar hur djupt det viktordnande kategoriserandet går. Inte ens feta kan låta bli 
att ordna sig vertikalt sinsemellan. De kan nedgradera eller uppgradera sig själva i 
relation till andra feta. Ser man däremot gruppen feta i relation till smala och nor-
malviktiga tenderar de att vara en socialt nedgraderad grupp människor.   

Den sociala kategorin ”den feta”   

”Fet” är ett omdöme som vi i det sociala livet fäller om enskilda personer. Den som 
klassificeras som fet, definieras samtidigt som en ”orenhet”; som en person som i 
allt för hög grad avviker från den ideala ordningen och därmed som en person med 
mindre värde än smala och normalviktiga. Han eller hon förlorar anseende och ned-
graderas enbart på grund av vikten. När klassen ”fet” dessutom laddas med inne-
börder som ”sjuklighet” och ”felaktig livsstil” och sådana attribut närmast med au-
tomatik tillskrivs den feta personen blir den sociala nedgraderingen än hårdare och 
svårare att värja sig för. Den noterade glidningen från klassifikation till slutledningar 
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om ”sjuklighet” och ”livsstil” illustrerar hur nära förbundet klassificerandet är med 
social kategorisering. Som sociologen och antropologen Erving Goffman uttrycker 
det: ”Det ligger nära till hands att pådyvla folk en massa ofullkomligheter på basis av 
en enda ofullkomlighet” (2008, s. 15). De ”ofullkomligheter” som, enligt tidigare 
forskning, förknippas med feta är negativa personlighetsdrag. Feta anses inte ”bara” 
vara sjukliga och ha felaktig livsstil utan tillskrivs dessutom en rad andra, negativa 
personlighetsdrag. De anses, enligt tidigare forskning, även vara mindre trovärdiga, 
konstiga, viljelösa, ansvarslösa, frossande, lata, fula, dumma, värdelösa, i avsaknad av 
tålamod, viljelösa, mindre kompetenta än andra, trögtänkta, känslomässigt instabila 
samt ha bristande karaktär och självdisciplin (Puhl & Brownell 2001, Schwartz et al. 
2003). Genom att fylla klassen ”fet” med ett sådant innehåll har den sociala katego-
rin ”den feta” etablerats och transformerats till ett vardagligt ”vetande” om hurdana 
feta personer är (Murray 2005, se även Rodin, Silberstein & Striegel-Moore 1984, 
Sedwick 1990, 1994). Detta vetande är som Samantha Murray (2005) påtalar ett ve-
tande om något som egentligen är okänt, men ses ändå som ”sanningar” om den 
fetas natur. Murray diskuterar dessa ”sanningar” i termer av ”kroppslig kunskap”. 
Hon menar att den kroppsliga kunskapen mer eller mindre omedvetet har inkorpo-
rerats i vår perception och formar hur vi förhåller oss både till andra och till oss 
själva: 

In short, we internalise all the statements made about certain bodies by our society 
and live them out. These idea(l)s, or discourses, inform the way in which we under-
stand each other, and govern our experience of, and relations with, the other. In this 
historical epoch in Western society, ‘fat’ bodies are dominantly read negatively. We 
manage our identities through perception – we believe we can come to know the es-
sence of a person through the way they appear to us. These bodily knowledges are 
unspoken, habitual, and are therefore difficult to analyse, and yet a discussion of this 
‘knowingness’ about certain kinds of bodies is imperative, and deserves critical atten-
tion, precisely because these knowledges inform and shape our interactions, and pro-
vide an insight into why we marginalise some bodies, and regard others as normative. 
(Murray 2008, s. 32)  

Den kroppsliga kunskapen ligger enligt Murray inte bara till grund för vad vi för-
knippar varandra med, eller hur vi erfar våra kroppar, utan definierar även vilka 
kroppar som är normala och vilka som är onormala. Den kunskap som kroppars 
storlek anses förmedla är outtalad och förgivettagen och ifrågasätts därför sällan.  

”Den feta” och det undanskymda  

Forskare som Werner J. Cahnman (1968), Natalie Allon (1982) Jeffery Sobal och 
Donna Maurer (1999) och Kathleen LeBesco (2004) menar att det ytterst är fetmans 
sociala innebörder som orsakar fetas problem. Att feta bedöms efter fördomar har 
både dokumenterats och problematiserats. Att tillskrivningen av fördomar är kopp-
lat till social kategorisering har dock mer sällan uppmärksammats. I linje med (bland 
annat) Georg Simmel (1995) menar jag att vi i det sociala livet aldrig har fullständig 
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kunskap om den andre. Genom att betrakta andra som tillhörande en social kategori 
skapar vi ett typifierat ”vetande” om dem. Samtidigt som vi tror oss veta något om 
den andre skymmer den sociala kategorin sikten för den andres unicitet. Den andre 
är samtidigt både mer och mindre än den sociala kategori som vi identifierar henne 
eller honom med. Mindre såtillvida att den också innebär att vi tillskriver den andra 
egenskaper som inte nödvändigtvis finns där. Mer såtillvida att typifieringen skym-
mer sikten för annat.  

Social kategorisering skymmer inte bara sikten för andra. Inspirerad av Murray 
(2008) tänker jag att vetskapen om de egenskaper som tillskrivs feta är så väl införli-
vad hos dem själva att de tenderar att erfara sig själva och handla utifrån den kun-
skapen. Enligt Cahnman (1968) är den socialt dominerande bilden av feta nästintill 
ett fängsel för dem själva. Bland annat menar han att det är vanligt att feta tar på sig 
rollen som den ”roliga tjockisen” eller är toleranta mot kränkningar och missförhål-
landen de utsätts för. Att feta handlar på så sätt beror, enligt Cahnman, på att de har 
socialiserats in i rollen som feta och uppfattar missförhållandena som sitt eget fel. 
Socialisationstanken har ett inslag av determinism över sig, som inre riktigt stämmer 
med empiriska observationer. Den överviktiga eller feta framstår lite som ett tomt 
kärl som mer eller mindre med automatik anpassar sig till omgivningens förvänt-
ningar. I förlängningen blir socialisationshypotesen dessutom gärna normativ. De 
som inte följer modellen är inte bara feta utan tenderar också att betraktas som fel-
aktigt eller otillräckligt socialiserade. Jag tänker mig snarare att sådana handlingssätt 
beror på att feta är väl medvetna om innehållet i den sociala kategorin, ”den feta”. 
De lever konstant i relation till detta vetande på ett eller annat sätt - antingen genom 
att vidmakthålla och skapa eller genom att utmana, förhandla och göra motstånd 
mot det. Exempel på den första varianten behandlas i kapitel åtta och den senare 
varianten är delvis i fokus i kapitel tolv.  
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Kapitel 6 

FYSISKT VIKTIGGÖRANDE  

 

 

 

ATT ÖVERVIKT OCH FETMA allt mer har kommit att problematiseras, diskursivt och 
kulturellt, innebär inte per automatik att den är problematisk för feta själva. Den 
extremt feta kvinnan i Lasse Hallströms film Gilbert Grape är ett gränsfall. Hon lever 
sitt liv i nära nog total social isolering, i en fåtölj framför TV:n, ständigt uppassad av 
sina barn som inte skulle komma på tanken att klaga på hennes övervikt utan som 
på olika sätt bolstrar för problem som övervikten skulle kunna medföra. Nyfikna 
barn i grannskapet, som gjort henne till ett spektakel och skulle kunna störa friden, 
jagas med olika medel bort. När Gilbert i en sekvens, utan mammans vetskap, anli-
tar en hantverkare för att förstärka det golv som sviktar betänkligt under hennes 
tyngd räddar han henne till och med från en hotande överviktsrelaterad katastrof. 
Men med tanke på hur hennes tillvaro är organiserad finns ingen större anledning 
att tro att hon på något sätt lider av den. Hon har det ganska bra där hon sitter och 
verkar faktiskt mer absorberad av den tragiska förlusten av sin man än av den 
enorma övervikten. Det är först i senare delen av filmen som indikationer ges på att 
hon kanske ändå upplever vikten som ett problem, men då inte så mycket för egen 
del utan för att hon vet att hennes barn skäms för henne. Hade hon inte passats 
upp, hade de egna barnen beklagat sig över vikten och hade golvet rasat samman 
hade dessa omständigheter med stor sannolikt gjort fetman akut problematisk även 
för henne själv. 

Kvinnan i Hallströms film är en fiktiv figur och det finns ingen möjlighet att 
fråga om hon upplevde fetman som problematisk eller inte, men i intervjuerna gavs 
rikligt med exempel på hur och vad som kan göra om övervikten från ett relativt 
oproblematiskt till ett problematiskt eller något i negativ bemärkelse viktigt i fetas 
liv. Malin Pettersson hade i barndomen varit inlagd på sjukhus, men kopplade det då 
inte till övervikten eftersom hon inte uppfattade den som ett problem. Det var sna-
rare sjukhusvistelsen som var en negativ erfarenhet för henne, eftersom hon inte 
kunde förstå varför hon var där. Det var först i efterhand som hon kunnat rekon-
struera att det berodde på vikten. För Börje Dahlqvist fick övervikten en negativ 
innebörd sent i livet. Han trivdes till att börja med den, eftersom han uppfattade att 
den gav honom en viss pondus. Det var först när han blev inlagd på sjukhus, på 
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grund av överviktsrelaterade problem, som övervikten fick en annan och tydligt ne-
gativ innebörd.  

Jag kommer i de närmast följande kapitlen att beskriva hur övervikten/fetman 
på olika sätt kan göras problematisk, eller i negativ bemärkelse viktig, för feta perso-
ner och av vad, vem eller vilka. I det här kapitlet behandlas fysiskt viktiggörande, i nästa 
socialt viktiggörande, i det där på följande kapitlet behandlas samvetsgenererat viktiggörande. 
Totaliteten av sådana göranden, inklusive en ingående analys av hur olika omstän-
digheter samspelar med varandra, kan man kalla viktiggörandet och är en central del av 
viktordningen. Det markerar för den överviktiga att hon eller han kroppsligt och 
beteendemässigt faller utanför den ideala ordningen. Eftersom jag, på grund av det 
begränsade antalet intervjupersoner, varken vill resa anspråk på att ha identifierat 
alla former av viktiggörande eller, i särskilt hög utsträckning, kommer att behandla 
de inbördes relationerna är termen viktiggörande mer passande. Termen syftar, enkelt 
uttryckt, på de sätt varigenom övervikten hade gjorts viktig för intervjupersonerna 
och således kan göras viktig, i betydelsen problematisk, för överviktiga och feta 
överlag. De mätande och sorterande praktiker som har behandlats i kapitel fem är 
visserligen nödvändiga, men inte tillräckliga, för att vikten i negativ mening ska bli 
viktig för den feta eller överviktiga. De är ett uttryck för, och signalerar, att vikt och 
grupptillhörighet är betydelsefulla dimensioner i det sociala livet. De kan också upp-
fattas som obehagliga av den feta, men inte i sig utan för att de ger besked om att 
man faller utanför smalnormen och normalviktsintervallet.  

Viktiggörandet kan ske på en gång och genom en enskild, kritisk händelse, som 
ett insjuknande i svår och kronisk sjukdom. Men vikten kan också göras viktig på 
flera sätt samtidigt, till följd av ständigt återkommande problem eller problematise-
ringar och i olika skeden av livet. En del av intervjupersonerna hade först bjudit 
motstånd mot eller ignorerat andras försök att göra deras vikt viktig och började 
själva problematisera sin övervikt först till följd av att de sociala problemen var åter-
kommande. För andra blev den viktig senare i livet, när deras kroppar rent fysiskt 
begränsade deras handlingsutrymme, rörelseförmåga eller motsatte sig deras önsk-
ningar.  

Den direkta upplevelsen av stor tyngd, stort omfång, orörlighet, smärta eller att 
inte gå i kläder och stolar kan göra övervikten negativt viktig för den feta. Fysiska 
villkor som dessa är ständigt närvarande och utgör en grundläggande förutsättning 
för hur vardagen ordnas, påtagligt och oundvikligen. Fysiskt viktiggörande inträffar 
när ”tingen”, i vid bemärkelse, obstruerar mot den feta personens ambitioner att 
förverkliga olika vitala mål (Nordenfelt 1995) i sådan grad att det uppfattas som en 
påtaglig olägenhet. Kroppsligt viktiggörande innebär att det är kroppen själv som funge-
rar som hinder eller bjuder motstånd. Sociomateriellt viktiggörande är också kroppsrela-
terat, men i en mer relationell bemärkelse och inträffar till följd av bristande öve-
renstämmelse mellan kroppen och de sociomateriella tingen, eller till följd av att 
tingen helt enkelt utesluter den feta.  
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Kroppsligt viktiggörande 

Ibland kan en stor och tung kropp ha vissa fördelar. Som tonåring spelade Mia 
Svensson handboll. I det sammanhanget upplevde hon sin övervikt som en fördel. 
”Jag var ju som en vägg” (3 nr.2:331), sa hon och skrattade. Linus Ekblad pratade 
också om sådana situationsspecifika fördelar. ”När det ibland behövs en tung kropp 
för att tynga ner någonting, kan det vara en fördel”(10:219), sa han och exemplifie-
rade med en överfull resväska som han med lätthet kunde trycka ihop. I intervjuerna 
var dock antalet omnämnanden av den överviktiga kroppens fördelar lätträknade. 
Det var betydligt vanligare att kroppen i sig och dess kontakt med tingen beskrevs 
som begränsande. Med några få ord förmedlade Lisbeth Dahlman hur hon uppfat-
tade övervikten: ”Det är opraktiskt att vara fet, hemsk opraktiskt” (1:83). 

För Rickard Göransson hade kroppen varit fysiskt hindrande, så länge han 
kunde minnas. Han beskrev därför dessa begränsningar som ”normaltillståndet” i 
sitt liv och som något som han varit tvungen att ”acceptera”. Till skillnad från Rick-
ard hade Börje Dahlqvist blivit ordentligt överviktig senare i livet. Han tyckte att de 
fysiska villkoren var problematiska och svåra att förlika sig med. ”Jag har alltid varit 
en tjockis, men det är en väldig skillnad på 110 kilo och 150 kilo” (12:15), sa Börje. 
Skillnaden han talar om är att han har varit orörlig och sjuk i den senare kroppen, 
medan han inte hade några problem med den lägre graden av övervikt. Börje trivdes 
bra i sin ”matchvikt” på 110-115 kilo. Men när han kollapsade av diabetessymptom 
och blev akut inlagd på sjukhus blev han inte bara sjuk utan gick också upp 40 kilo. 
Till saken hör att Börje, redan tio år dessförinnan, fick diagnosen diabetes. Eftersom 
han då inte upplevde några kroppsliga begränsningar i övrigt tog han läkarens var-
ningar med en klackspark. ”Så jag fortsatte att missköta mig i tio år till. Jag tog inte 
till mig budskapet överhuvudtaget, om jag skall vara riktigt krass” (12:8), sa han. Det 
var först när både rörelseförmågan och handlingsutrymmet var starkt begränsade 
som övervikten gick från att vara något läkaren påtalade som ett problem, till att bli 
ett problem även för honom själv: 

Jag vaknade egentligen först när jag fick problem. Medicinskt eller på något annat sätt 
när man inte kan röra sig. För fetman som sådan bekymrade mig inte ett dugg. Det 
var noll alltså. Utan det var förmågan att kunna göra saker och ting. (12:165) 

En tung och omfångsrik kropp kan i sig upplevas som begränsande. Det kan handla 
om att kroppen tar emot vid vissa rörelser eller om att den gör det vid alla typer av 
fysiska aktiviteter. Upplevelsen av kroppsliga begränsningar jämförs antingen med 
andras eller en tidigare självupplevd rörelse- eller prestationsförmåga. Ofta är det en 
smal eller en smalare kropp som utgör referenspunkt. När det gäller att definiera 
nivån, hur begränsad någon upplever sig vara, görs jämförelser däremot ofta med 
ännu fetare och än mer begränsade kroppar.  
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Rörelseförmågan som viktiggörare  

Kroppens tyngd och omfång begränsar i varierande grad och på olika sätt den över-
viktiga personens rörelseförmåga. Så länge övervikten är marginell eller håller sig 
under en bestämd gräns vållar den inte några större problem. Ulrika Bergström, som 
tidigare hade varit marginellt överviktig, menade att hennes kropp blev mer och mer 
begränsande ju större och tyngre den blev:  

Har du 10 kilos övervikt så har du i alla fall samma kondition och kan göra samma 
saker. Bara du själv håller igång. Men när det blir en massa, massa 10-tal fungerar inte 
kroppen på samma sätt. Då tar det emot, då är rumpan tung när man ska upp ur sof-
fan. (11:156) 

Malin Pettersson, en av de största intervjupersonerna, beskrev sin begränsade rörel-
seförmåga som omfattande. Hon jämförde vikten hon hade när vi sågs med den 
lägre vikt hon hade innan hon fick barn. Det hon saknade mest från den lägre vik-
ten, som också den var mycket hög, var rörelseförmågan. ”Det var enklare att röra 
på sig” (9:142), sa hon. Hon beskrev också på vilket sätt hon hade svårt att röra sig:   

Det är så jobbigt att gå. Det är väl det som jag tänker mest på. För precis innan jag 
blev gravid hade jag inga stora svårigheter att gå. Även om jag kanske gick långsamt, 
så kunde jag gå. Jag tyckte inte att det var besvärligt då. (9:143) 

Mia Svensson jämförde sig med feta som är lika motoriskt begränsade som Malin 
och definierade från den utgångspunkten sig själv som ”ganska rörlig”:  

Jag har ju alltid kunnat röra mig och gå, jag har aldrig haft några problem med det. 
Jag har ju alltid kunnat ta mig fram på ett bra sätt, eller vad man ska säga. (3 nr.2:449)  

Exemplen ovan handlar om att gå och lyfta. Starkt överviktiga kroppar är inte bara 
tunga att lyfta och förflytta, fettansamlingar kan också innebära att kroppen tar emot 
rent materiellt. ”Det är jobbigare att knyta skorna, det är svårare att få på sig strum-
porna. Man blir orörlig, magen kommer i vägen och annat. Man blir mer orörlig” (4 
nr.2:78), sa Olle Einarsson. Begränsningar som dessa är en del av fetas vardag och 
kan upplevas som mer eller mindre problematiska. Gudrun Nylander sa att ”maga-
ran”, som hon kallade magen, tar emot när hon böjer sig. För hennes del var det 
vissa rörelser som hon upplevde som begränsande. I övrigt ägnade hon ingen 
nämnvärd uppmärksamhet åt att kroppen gjorde henne mindre smidig. Rickard Gö-
ransson beskrev hur svårt han hade att ta sig ner till golvet. Kroppen tog emot vid 
den hopkrypande rörelsen. ”Allt nedanför knäna är för mig vakuum. Det är inte luft 
och varför ska jag ner dit när jag inte får luft och sedan får jag ett elände att ta mig 
upp därifrån” (7:267). Eftersom han inte kunde andas när han böjde sig och hade 
stora svårigheter att ta sig upp, höll han sig ifrån att utföra aktiviteter på golvet. Han 
hade kommit att acceptera begränsningar som dessa:  

Okej, det är ju som jag säger. Allt under knänivå är vakuum och så vidare. Men har 
man levt med fetman som jag har gjort, så accepterar man vissa hinder och vissa sa-
ker. (7:273)  
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Prestationsförmågan som viktiggörare  

Exemplen ovan handlar om hur vikten kan begränsa eller till och med förinta för-
mågan till olika basala kroppsliga aktiviteter, som att gå, att böja sig, att sitta och att 
lyfta sig. Kroppen kommer så att säga i konflikt med sig själv och transformeras från 
en närmast förgivettagen resurs till en olägenhet, eller ett ting som står i vägen. Så 
kan det naturligtvis vara för alla, i vissa situationer och oavsett kroppsvikt. Alla 
kroppar är samtidigt både möjliggörande och begränsande. Det är när vikten stän-
digt gör sig påmind och påtagligt begränsar rörligheten i förhållande till den biogra-
fiskt satta normen eller i relation till flertalet andra som den kan komma att viktiggö-
ras. 

I ett tidigare skede än så, men minst lika betydelsefullt för den personliga och 
sociala identiteten, begränsar vikten prestationsförmågan, det vill säga förmågan att 
utföra olika socialt och kulturellt förväntade aktiviteter. Mia Svensson som hade 
varit för stor hela sitt liv jämförde sig med andra, som de andra barnen i skolan, när 
hon beskrev sin prestationsförmåga som begränsad. ”Jag klättrar inte upp för lika 
mycket berg och backar, som alla smala som kan göra det, utan efter min förmåga” 
(3 nr.2:111). Hon var begränsad i jämförelse med andra, men hon var inte helt för-
hindrad. Hon kunde ta sig upp för både backar och berg. Skillnaden var att hon inte 
kunde göra det med samma smidighet och kanske inte lika ofta. I skolgymnastiken 
upplevde hon mer omfattande begränsningar. ”Hoppa bock, hoppa plint och hänga 
i rep. Det funkar ju inte, det är fysiskt omöjligt” (3 nr.2:394), sa hon. Att lyfta den 
tunga kroppen med armarnas kraft är oftast omöjligt för ordentligt feta, eftersom 
det går åt mer muskelkraft för att lyfta en tung kropp än en lättare. Mias styrka var 
inte problemet, inte heller viljan. Ändå fick gymnastikläraren henne att känna sig lat 
och svag för att hon inte kunde prestera på samma nivå som de lättare skolkamra-
terna.   

Alla intervjupersonerna hade inte lika svårt att gå som Malin Pettersson, men 
för flertalet hade vikten både begränsat hur långt de orkade gå och hur ofta de gjor-
de det. ”Jag har svårt att gå nu för tiden. I alla fall någon längre sträcka” (10:321), sa 
Linus Ekblad. Exemplet på sid 80, där Torsten Edman konstaterar att han inte kan 
gå 30 minuter, tre gånger per dag, synliggör den sociala dimensionen av sådana be-
gränsningar extra tydligt. Torsten kunde inte leva upp till de krav som ställdes av 
läkaren och socialtjänstens tjänstemän och blev därför av med sin pension. Även 
hastigheten vid förflyttandet begränsas ofta. ”Jag kan inte springa efter spårvagnen 
till exempel och sådana saker” (3 nr.2:5), sa Mia. Hon kunde därför inte hinna med 
den spårvagn som hon hade hunnit med, om hon kunnat springa. Under vissa om-
ständigheter är en missad spårvagn eller buss inte bara ett tillfälligt förtret. Det kan 
vara en händelse som leder till andra besvärliga konsekvenser. Men Mia betraktade 
det inte som ett generellt problem utan lät förflyttningen ta den tid den tar.  

Allt är inte en fråga om själva vikten. Kråke Lithander ger, i sin självbiografiska 
bok, ett exempel på hur lårens omfång blev till ett problem när hon mitt i somma-
ren var i New York tillsammans med sin man och tog sig fram till fots:  
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Efter en liten stund var insidan av låren glödheta av friktionen och det sved duktigt. 
Jag teg och knallade på. Den här typen av problem är inget man gärna erkänner. Vad 
skulle jag säga? Älskling, jag har skavsår mellan benen. Kan vi ta en taxi?   

Efter ytterligare en stund gick det hål på skinnet, för att snart börja blöda. (Lithander 
2003, s. 45) 

Kråke kunde visserligen ta sig fram, men det var till ett smärtsamt pris. Hennes erfa-
renheter är inte unika. Det handlar inte alltid om blödande skavsår eller ens om pre-
stationsförmåga i egentlig mening, utan kan lika gärna handla om att byxtyget snabbt 
slits där låren går ihop. Jeanette Nyström sa att hon upplevde det som tråkigt att 
nästan alltid behöva ha byxor lappade mellan benen. Det begränsade inte hennes 
prestationsförmåga som för Kråke, som var tvungen att ge upp försöken att göra 
New York till fots, som hon själv önskade och hennes man förväntade sig. Men det 
är inte svårt att föreställa sig att Jeanettes problem resulterade i en del självpåtagna 
begränsningar. 

Sociomateriellt viktiggörande  

Trots att fetas rörelse- och prestationsförmåga begränsar deras handlingsutrymme 
beskrev intervjupersonerna framför allt hur handlingsutrymmet begränsades i kon-
takten med den sociomateriella världen. Sådana begränsningar är påförda utifrån 
och har sin grund i att det vanligtvis är en smal kropp som har stått modell när de 
sociomateriella tingen har utformats. De storleksstandardiserade tingen gör att den 
feta på ett konkret och påtagligt sätt hindras att utföra vissa aktiviteter, eller att kon-
takten med tingen försvåras (se Hetrick & Attig 2009). Tingen kan också vara svagt 
begränsande, i bemärkelsen att begränsningen är en effekt av tolkning. Sådana tolk-
ningar är baserade på tidigare kontakter med sociomateriella ting, men även på fetas 
vetskap om att de tar mer plats eller väger mer än andra.  

Tingen som direkta viktiggörare   

Tingens utformning begränsar ofta fetas handlingsutrymme, i vissa fall genom att 
helt utesluta, i andra fall genom att begränsa valmöjligheterna och i ytterligare andra 
fall genom att försvåra handlingar och förverkligandet av önskningar. Lars Åhman 
och Inger Johnsson skriver i ett inlägg på Dagens Nyheters chatt kring artikelserien 
”XXL”, att feta upplever sina kroppar som ett problem i kontakten med tingen:  

Man har problem att åka med kollektiva färdmedel, bilarnas säkerhetsbälten räcker 
inte till, biografer, teatrar och andra mötesplatser har stolar som inte rymmer en fet 
person. Restauranger har stolar som viker sig när man sitter i dem, och är ofta så 
trånga att man inte får plats mellan stolen och bordet. (Åhman & Johnsson 2004)  
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När tingen inte håller måttet utesluter de den feta från att färdas på ett säkert eller 
bekvämt sätt med olika transportmedel. De utesluter också feta från att bli under-
hållna på biografer och teatrar och delvis från att bekanta sig med andra. De hindrar 
även feta att äta på ställen där sittanordningarna är för trånga eller för veka.  

Feta kommer i kontakt med uteslutande ting i många sammanhang och tillägnar 
sig med tiden olika tekniker för att undvika pinsamheter och kanske direkta kata-
strofer, till exempel att “ta det säkra före det osäkra”, eller att kontrollera tingen 
noga innan de används. En konkret illustration gavs när jag en söndag följde med 
några ÖR-medlemmar på en båtutflykt. Efter en timmes bilfärd, strax innan vi kom 
fram till båten, stannade vi vid en bensinmack. Några handlade och alla, utom jag, 
gick på toaletten. Jag funderade inte nämnvärt över det då. Men när jag besökte toa-
letten ombord på båten blev jag varse att de hade handlat i förebyggande syfte. Det 
var ont om svängrum för den normalviktige och alldeles för lite utrymme för de 
övriga resenärerna i mitt sällskap. När vi senare var på hemväg, stannade vi för att 
fika på ett gårdskafé. Redan genom bilrutan konstaterade en av männen, genom 
okulärbesiktning, att stolarna såg ut att vara både breda nog och av den stadigare 
typen. Innan vi beställde vad vi skulle äta och dricka kontrollerades stolarna mer 
noggrant. Observationerna gjorde mig inte bara medveten om fetas villkor i relation 
till den fysiska miljön, utan också om deras behov av ständig framförhållning och 
ständiga kontroller.  

Zdrodowski (1996) har också uppmärksammat sittanordningars begränsande 
karaktär. En av de överviktiga kvinnorna i hennes studie berättar att hon bara besö-
ker kaféer med “riktiga bord och stolar”, inte sådana som är gjorda av plast eller 
sitter fast (se Cathys citat, i Zdrodowski 1996, s. 659). På grund av stolarnas material 
och utformning fanns det ställen hon inte kunde besöka. Valmöjligheterna begrän-
sas till att bara inkludera de ställen som har “riktiga” bord och stolar. Restauranger 
finns det ofta flera, men det är långt ifrån alltid som feta kan välja mellan dem alla. 
Kollektiva färdmedel finns däremot inte i en uppsjö av alternativ. Passar inte sätena 
får den feta antingen avstå från att åka med, eller acceptera att färden blir obekväm 
och krånglig: 

Att åka tunnelbana, nu vet jag inte om sätena är bredare, men förr kunde man bara 
sitta med en skinka. Man fick sitta ytterst med en skinka och det gjorde ju att i kur-
vorna höll man ju på att ramla av. Eller så fick man stå. (1:85)  

De för små sätena uteslöt inte Lisbeth Dahlman från att åka alls, men av samman-
hanget att döma slutade hon så småningom ändå att åka kollektivt, på grund av be-
svären. Jeanette Nyström hade också erfarenhet av att färdas kollektivt. Hon upp-
levde de resor där det blev påtagligt att hennes kropp tog för mycket plats som sär-
skilt besvärande:   

Om man sitter på bussen och någon kommer och sätter sig bredvid och man vet att 
man tar upp mer plats än den bakom gör, då känns det jobbigt, då blir man påmind 
om sin storlek. (15:422) 
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I Jeanettes fall var det bussens små säten som gjorde att hon satt på ”ett och ett 
halvt säte.” Det hade hon inte problem med så länge ingen behövde nyttja platsen 
bredvid. Den ”verkliga”, eller i vilket fall som helst största, begränsningen var vet-
skapen om att hon tog mer plats än andra och det närliggande antagandet att det 
ogillades.  

Storleken försvårar också för feta att köpa kläder – och till bra pris. ”Jag kan 
inte gå in på H & M och köpa en t-shirt för 29.90” (3 nr.2:96), sa Mia Svensson. 
Hon var tvingad att köpa sina kläder på speciella ställen som saluför riktigt stora 
kläder. Numera har just klädköp blivit enklare, dels genom ökad tillgänglighet över 
postorder, men även genom möjligheten att handla via Internet. Den stora kroppen 
är på det sättet utesluten från att konsumera på specifika platser. I andra fall kan 
tillgången på kläder begränsa den feta personens önskningar och vilja att förmedla 
något särskilt genom kläder och skor:   

Om jag skulle vilja vara lite läcker och ha klackar eller så. Det funkar inte för min 
kroppsvikt, för det gör ont i fötterna och knäna. Sådana saker funkar inte. Den stilen 
som jag skulle vilja ha, som känns som jag, den funkar inte i min storlek. För det till-
verkas helt enkelt inte i större storlekar, utan då får man sy själv. Och jag är inte så 
hajj så jag kan det. (15:58) 

Linus Ekblad redogjorde för en mindre vardaglig begränsning. Han berättade att 
han några år innan intervjun trodde att han hade fått en hjärtinfarkt och på grund av 
en maskin berövades möjligheten att bli helt undersökt:   

Men jag skulle då efter diverse turer på Huddinge sjukhus göra en caridoscint för att 
se om det var något fel på hjärtat eller inte. Följden av det här är att jag inte har något 
busskort längre, och är sjukpensionär, för egentligen om jag hade kunnat bevisa att 
jag var frisk förutom att jag var fet, förutom att jag då har diabetes, så hade jag för-
modligen kört buss i dag. Men den där cardioskint-apparaten den tar bara patienter 
upp till 120 kilo. Så jag kunde inte röntgas utan jag fick gå hem. (10:32) 

Linus kunde inte bli fullständigt undersökt för att han var för tung. Om det var så 
att han inte var sjuk, kan man säga att den snävt tilltagna apparaten berövade honom 
arbetet och gjorde honom till sjukpensionär i förtid. Även om andra medicinska 
förhållanden vägdes in i beslutet om sjukpensionering begränsade apparaten hans 
möjligheter att få en ordentlig hälsoundersökning.   

Tingen som indirekta viktiggörare  

Olle Einarsson, som blivit allt större på senare år, menade att hans handlingsutrym-
me hade begränsats, jämfört med innan han blev riktigt stor. I den större storleken 
fanns det aktiviteter som han inte utförde, för att han bedömde att kroppen var för 
tung:   

Jag har vissa saker jag inte gärna, eller som jag tvekar inför att göra. […] Som att 
klättra upp högt på en stege … jag känner mig osmidig. Det känns inte lika bekvämt 
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som för tio år sedan. Jag tvekar lite längre. Ge sig upp på morsans tak och fixa något, 
branta tegeltaket liksom, det tar emot. Man tänker ”bär det här mig, bär det här min 
vikt?” Det var funderingar jag inte hade förut. Så det är väl sådana saker där man be-
gränsar sig själv lite. För man är lite osäker. (4 nr.2:81,83)  

Osäkerheten inför om taket bär hans vikt baserade Olle på egna bedömningar och 
antaganden, men även på en historik av att ha suttit sönder en stol. Med den erfa-
renheten i bagaget kände han sig osäker och var noga med att utvärdera takets eller 
stegens bärighet innan han klättrade upp. Han kontrollerade även stolar och andra 
sittanordningar han kom i kontakt med, innan han använde dem. ”Att rent konkret 
gå fram till en stol och känna på den och titta på” och utifrån det bedöma om den 
håller eller inte definierade Mia Svensson som ”mer hanterbart”(3 nr.2:453-461) än 
när hon tror att vissa ting inte håller. Feta provsitter långtifrån alla stolar och ting de 
kommer i kontakt med. Ofta gör de en bedömning av dem. Ibland kan det innebära 
att tingen upplevs som mer begränsande än de kanske är. ”Jag menar, skruva i en 
glödlampa kan vara svårt, för jag vågar inte klättra på en stol. För jag tror att den ska 
gå sönder” (3 nr.2:7), sa Mia. När hon säger att hon inte vågar, handlar det inte bara 
om att hon gör en bedömning av stolens hållbarhet, utan också om en rädsla för att 
stolen kan gå sönder. När hon begränsar sig på det sättet är den fysiska kroppen och 
den sociomateriella världen sekundär och antagandet om vad hon kan göra den pri-
mära begränsningen. Tolkningen är således en del av bedömningen av tingen och 
just det upplevde Mia som svårhanterligt. ”Det jag tror det är ju inget konkret, det är 
inget att ta på liksom” (3 nr.2:461), sa hon. Hon gav också ett exempel på hur tron i 
sig kan vara en begränsning:  

Mia: Jag vill jättegärna åka Balder på Liseberg. Jag vill jättegärna åka, men den är nog 
för liten för mig. […] Jag får inte plats med den där stången nerfälld.  

Aimée: Har du provat? 

Mia: Nej, jag vågar inte, ifall att det inte funkar. Så det är ju en psykologisk begräns-
ning och en social och en fysisk. Det är ju liksom allt. Men jag vill så gärna. (3 
nr.2:179-187) 

Om Mia hade provat och konstaterat att stången inte gick att fälla ner, hade den 
varit en rent sociomateriell begräsning. Men hade hon inte vågat prova, som hon 
antyder, kan gränsen mellan faktiska och imaginära sociomateriella begräsningar vara 
flytande. När Mia höll sig ifrån att åka Balder var det en psykologisk begränsning. 
Valet hade dock fysiska grunder, i bemärkelsen att det fanns en överhängande risk 
att hennes kropp var för stor. Hon lägger emellertid till ytterligare en komponent till 
varför hon valde att inte prova, nämligen den sociala aspekten. Hon ville inte bli 
föremål för offentligt åtlöje. Risken att inför andra uteslutas från turen vägde tyngre 
än det potentiella nöjet av att åka med. Kontaken med tingen blir således än mer 
påfrestande när andra personer är inblandande. Lisa Eriksson menade att hon upp-
levde det som pinsamt att jämföra sin egen kontakt med stolar med andras. Särskilt 
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illa berörd blev hon i situationer där andra inte har möjlighet att undgå hennes 
tyngd:    

Det är i vissa sammanhang som de här kaféstolarna är för svaga. Det är pinsamt att 
gå och sätta sig när man känner att ”oj, alla andra kan sitta där”, utan att känna att 
benen håller på att vika sig under tyngden på en. Man vill inte gå och klippa sig, för 
man märker att det är jättetrögt för frisören att pumpa upp frisörstolen. Det är skit-
läskigt. Så ett tag gick jag inte och klippte mig. För jag tyckte att det var så läskigt att 
höra hur trögt det var att få upp den. Uunka, unka, unka. (14:119) 

Det var inte tyngden i relation till frisörstolen som satte stopp för hennes besök hos 
frisören, utan den genans hon kände när andra försökte hantera hennes tyngd.  

Viktordningen och fysiska villkor   

För den som varit fet en längre tid verkar den feta kroppen med alla sina begräns-
ningar vara både normal och onormal. Normal eftersom det är så kroppen har varit 
länge. Onormal för att den avviker från andras kroppar och från smalnormen.  

Den överviktiga kroppen uppfattas som begränsande i jämförelse med antingen 
en tidigare fysisk förmåga eller i jämförelse med vad normalviktiga oftast kan göra. 
Smalhet och normalvikt är jämförelsepunkter som gör rörelse- och prestationsför-
mågan till en begränsning. Hade de kvinnliga intervjupersonerna vuxit upp och bott 
i Niger, där antropologen Becky Popenoe (2004) gjort en etnografisk studie, hade 
förmågan att röra sig smidigt troligtvis inte varit lika eftersträvansvärd. Där hade 
deras rörelseförmåga snarare upplevts som det normala. Att det i andra kulturella 
sammanhang finns andra sätt att förhålla sig till kroppens storlek på synliggör att 
upplevelsen av kroppsliga begränsningar påverkas av vad som rent allmänt definie-
ras som normalt eller onormalt. Det pekar mot att viktordningen också formar fetas 
upplevelser av kroppsligt genererat begränsande. Särskilt påtaglig blir viktordningens 
effekter när feta erfar sociomateriellt begränsande. Det är främst i kontakten med de 
ting som de inte själva bestämmer över som kroppen blir ett praktiskt problem. 
Hade säten, stolar, toaletter, provhytter, andra ting och utrymmen varit anpassade 
för större och tyngre kroppar hade fetas handlingsutrymme inte inskränkts.  

Att feta är sociomateriellt begränsade visar hur stark idén om den ideala ord-
ningen är. Till och med tingen är konstruerade utifrån denna idé och inte efter den 
variation av kroppar som utgör den faktiska ordningen. Eftersom tingen begränsar 
och stänger ute feta är de också med och håller ordning. Tingen kan därför ses som en 
form av materialisering av det viktordnande systemet.   
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Kapitel 7 

SOCIALT VIKTIGGÖRANDE 

 

 

 

EN HEL DEL av den tidigare forskningen har, som visats i kapitel två, uppmärksam-
mat att fetma ofta är ett socialt problem för feta människor. Mia Svensson, som så 
långt tillbaka som hon kunde minnas hade betraktats som överviktig och som när vi 
träffades både var definierad som fet enligt objektiva medel och enkelt kunde defi-
nieras som tillhörande den kategorin med ögats bedömning, sa: ”Det är mest andra 
som har problem med min övervikt” (3:217). Mias uttalande pekar mot en kärnpro-
blematik som både intervjuerna och tidigare forskning (Boyd 1989, Zdrodowski 
1996, Joanisse & Synnott 1999, Parker och Keim 2004) synliggör, nämligen att det 
framför allt är i kontakten med andra som övervikten görs problematisk för den 
feta34. Ett återkommande tema i intervjuerna var att övervikten inte upplevs som 
problematisk i sig (se även Joanisse & Synnott 1999, Harjunen 2009). Det största 
problemet var snarare att andra har uppmärksammat den och viktiggjort den. Socialt 
viktiggörande är benämningen på de processer varigenom feta blir viktiggjorda genom 
andra.  

Verbala påpekanden  

Socialt viktiggörande kan ske genom verbala påpekanden, där andras informerande 
kommentarer (Degher & Hughes 1991) gör övervikten till ett negativt attribut. En-
kelt beskrivet innebär det att den feta får berättat för sig att hon eller han är övervik-
tig, men också att personen får klart för sig att övervikten inte gillas av andra. Lisa 

                                              
 
34 De intervjupersoner som hade fått sin övervikt problematiserad av andra under uppväxten menade alla att 
de hade lärt sig att deras övervikt var ett problem, något som inte gillades av andra och som de ”måste” åt-
gärda. För dessa personer var övervikten central och till övervägande del negativ. De intervjupersoner som 
hade varit överviktiga under uppväxten, men inte hade erfarenheter av ett systematiskt överviktsproblematise-
rande av andra, placerade inte övervikten i centrum eller såg den som främst något negativt. Däremot menade 
alla att övervikten var ett socialt problem.  
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Eriksson var en av flera vars vikt explicit, verbalt och kontinuerligt hade problemati-
serats av andra. När jag frågade hur hon visste att hon var för stor svarade hon:  

Det är ju intressant, hur vet man att man är det [överviktig]? Jo, för att andra har talat 
om det. De har ju talat om det för mig, att ”du är stor. Du är för stor. Du är det nu 
och jaha du är det fortfarande.” Och ”fastän du är så fin, så är du för stor.” Så jag var 
ju för stor jämt. (14:124) 

Själv upplevde hon inte övervikten som ett problem eftersom hon inte hade kropps-
liga besvär (se även Joanisse & Synnott 1999). Det var snarare föräldrarnas kom-
mentarer som besvärade. Lisa stod emot påtryckningarna från föräldrarna, och sena-
re skolläkaren, till hon började läsa på universitetet. Enligt henne själv var det de 
tilltagande svårigheterna att komma i kläder som blev avgörande. ”Jag älskar att 
köpa fräna och balla kläder. Jag kunde klämma in min kropp upp till typ gymnasiet 
och universitets första år. Sedan blev det problem”(14:9). När hon till slut inte fick 
på sig de önskade kläderna hade övervikten, som Lisa formulerade det, blivit en ”be-
lastning”. Först då började hon självmant arbeta för att gå ner i vikt. Viljan till det 
hade följt henne sedan dess. 

Verbala påpekanden kan, som i Lisas fall, vara systematiska och kommer då of-
tast från familjemedlemmar. Även misskrediterande omdömen som tjockis, fet-
knopp och fetto kan upplevas som systematiskt förekommande, även om de van-
ligtvis inte förekommer lika frekvent. Malin Pettersson och flera andra hade också 
erfarenhet av mer sporadiska påpekanden. ”Det var aldrig någon som sa någonting. 
Jag blev väl aldrig direkt retad egentligen. Det var mer om det var något gruff lik-
som. Då blev det tjockis, typ” (9:91). Viktiggörande påpekanden kan också komma 
från relativa främlingar, mer eller mindre i förbifarten. Jeanette Nyström berättade 
att hon ibland fick kommenterar som ”flytta på dig tjockis eller något liknande” 
(15:422) om hon råkade stå i vägen när hon var på krogen.  

Andras påpekanden behöver inte vara samstämmiga med vilken viktkategori 
någon, i objektiv bemärkelse, tillhör. När Linus Ekblad tittade på foton från sin 
uppväxt ansåg han sig inte var fet på den tiden. Som tonåring var han 186 cm lång 
och vägde mellan 95-100 kilo, vilket är ett BMI på 28-30, vilket ligger nära gränsen 
till fetma. Således var han inte heller enligt objektiva mätmetoder fet. Ändå fick han 
ofta höra det. ”Alla har talat om det för mig”, sa han och fortsatte:   

Vilket jag egentligen tycker är ett bättre svar än att jag kan väga mig eller bara kan tit-
ta mig i en spegel. För det har jag ju fått lära mig. Jag fick ju lära mig att jag var fet, 
när jag till och med knappt var knubbig. (10:382) 

Det är inte alltid som verbala påpekanden är helt explicita. De kan också ha formen 
av antydningar, insinuationer eller indirekta förolämpningar. Ofta behöver kategorin 
fet inte ens nämnas eller antydas. Påpekandet kan, som i Linus fall, också ske indi-
rekt, genom uppmaningar till bantning eller mer eller mindre påtvingade viktmins-
kande åtgärder: 
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Man bantade mig när jag var fyra år. Jag gick till XX (klinik för viktminskning) när jag 
var åtta. Sedan så slutade i och för sig det här då. Men jag har alltså aldrig fått höra 
något annat än att jag är fet. Det är ingen som har sagt någon gång att du väger några 
kilo för mycket, det kanske vore bra om du gick ner några kilo. Utan du måste banta! 
(10:122) 

Den som blir kallad fet eller tjockis, eller på andra sätt upplyses om sin fetma, blir 
inte bara neutralt informerad om sin vikt. Det explicita påpekandet, insinuationen, 
det indirekta påpekandet, terminologin och framför allt upprepningen bidrar till att 
göra vikten problematisk, men erbjuder också principiellt en möjlighet att gå i sva-
romål. För intervjupersonerna var det inte det direkt sagda utan mer subtila former 
av bemötanden och förhållningssätt från omgivningen som figurerade som de pri-
mära källorna till socialt viktiggörande. De menade sig bli förminskade, reducerade, 
till sitt feta attribut såväl som behäftade, expanderade, med ett typifierat innehåll, 
exkluderade från att delta i särskilda sammanhang och konstant dömda av andras 
blickar.  

   Reducerande viktiggörande  

I och med att någon har blivit klassificerad och bedömd som fet tycks denna person 
inte längre betraktas som en hel person i all sin mångfald utan reduceras till en av 
sina egenskaper (Jfr Goffman 2008). Hon eller han betraktas i många situationer 
bara som en ”överviktig”, en ”fetknopp” eller en ”tjockis” (se Cahnman 1968, s. 
197). Reducerande viktiggörande35 får till följd att den feta kroppen hamnar i fokus i 
interaktionen med andra och blockerar möjligheten till fördjupad kontakt och för-
ståelse. Jag kommer i det följande att utifrån intervjuerna redogöra för hur reduce-
randet kan ta sig uttryck i olika delar av det sociala livet. 

Reducerande i vården  

Det är vanligt att feta upplever sig som reducerade till sin övervikt i kontakten med 
vården (Joanisse & Synnott 1999, Murray 2008, s. 38, 76). När de går till läkaren får 
de ofta påtalat för sig att de är för feta och borde tänka på sin vikt, även om det är 
något annat de sökt för. Malin Pettersson, en medelålders kvinna, berättade om när 
hon i högstadiet gick till den manliga skolläkaren för att hon hade skadat ett knä. 
Hennes minne från mötet var att skolläkaren inte brydde sig om knäet utan istället 
fokuserade på hennes vikt. Han klagade på att hon åt för mycket och hotade med att 

                                              
 
35 De exempel på reducerande handlingar som behandlas här kan rymma skiftande motiv och syften. Reduce-
rande handlingar kan utföras utifrån såväl syftet att hjälpa som att utesluta. Reduceringen kan också vara mer 
eller mindre omfattande beroende på om den inträffar i mötet med kända eller okända personer eller beroen-
de på om den konstant överskuggar allt annat eller bara hamnar i fokus i vissa situationer. 
 



Socialt viktiggörande 

112 
 

hon snart skulle ”väga 100 kilo” om hon inte ändrade sina matvanor. Det problem 
som Malin hade sökt för ignorerades. Läkaren fokuserade istället på det han själv 
uppfattade som viktigt. Malin kände sig inte i första hand betraktad som en person 
med ett skadat knä utan kände sig reducerad till en tjockis. Lisbeth Dahlman var en 
av flera med liknande erfarenheter. Hon sökte vård för hon hade ont i magen:  

Jag hade varit utomlands och var lite orolig att jag hade någon sådan där smittsam 
sjukdom. När jag kom in i rummet hos företagsläkaren så sa han, ”Men det var ju 
väldigt vad du var tjock”. ”Jaha”, sa ja. Och sedan var det bara det han brydde sig 
om. (1:360) 

Besöket hos företagsläkaren gav inte Lisbeth besked om det hon sökte för utan re-
sulterade enbart i att hon fick recept på blodtryckssänkande medel. Hon uppfattade 
att hon blev reducerad till enbart en tjockis av läkaren, berättade att hon hört av 
andra feta att de har liknande erfarenheter och avslutade sin redogörelse med en 
slags sammanfattande beskrivning av ett uppfattat vanligt förhållningssätt i vård-
sammanhang: ”Ja, men titta vad fet du är. Kan det vara något annat fel på dig än 
fetman? Nej!”(1:366). Lisa Eriksson var en av alla överviktiga som till och med und-
viker att gå till läkaren på grund av den attityden: 

Att gå till läkare och vara överviktig är inte kul. Det är inte kul. Jag kan säga att jag 
undvikit att gå bara för att slippa att bli avvisad, för man är inte sjuk när man är 
överviktig, man har bara övervikt. (14:48) 

Även den som söker vård för andras räkning kan i kontakten hamna i fokus på 
grund av sin övervikt, menade Linus Ekblad. Han berättade om en väninna som 
besökte vårdcentralen för att hennes son hade öroninflammation: ”Det första läka-
ren säger till henne när hon kommer in - och det är ju ungen som är där - det är att 
‘du är för fet, du måste banta’” (10:40). ”De tycks tro att det alltid är fetman som är 
roten till det onda, till och med en anhörigs öroninflammation kan alltså botas med 
att jag bantar”(10:42), konstaterade Linus sarkastiskt. 

Malin, Lisbeth, Lisa och Linus väninna sökte vård för att få hjälp med specifika 
problem, men uppfattade att det var vikten som hamnade i fokus. De kände sig där-
för ignorerade och reducerade till enbart feta. Personalens agerande är begripligt. 
Övervikt och fetma har, som tidigare nämnts, kommit att betraktas som riskfaktorer 
för flera olika ohälsotillstånd. Det ligger därför mer eller mindre i sjukvårdspersona-
lens ansvar att uppmärksamma och påtala situationen. Kanske var det också så att 
skolläkaren i Malins fall bedömde att knäskadan hade ett tydligt samband med hen-
nes övervikt och föreslog en adekvat åtgärd för att undvika upprepning. Men efter-
som detta, av exemplen att döma, inte tillräckligt klart har kommunicerats kommer 
det ur den fetas perspektiv, i vilket fall som helst, att uppfattas som en reducering 
eller ”viktigfiering” av det upplevda och akuta problemet.  
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Reducerande i mötet med bekanta och främlingar  

Rickard Göransson, en medelålders man med sjuklig fetma, klagade över att perso-
ner i hans omvärld ofta väljer att introducera ett särskilt samtalsämne med honom, 
trots att han inte har signalerat att han har något intresse av det. De talar med ho-
nom om bantningsmetoder och viktrelaterade saker: 

Jag menar, jag vill kunna snacka fotboll, jag vill kunna snacka motorsport. Jag vill 
snacka sådant. Jag vill inte ha, eller bli påprackad, det ena efter det andra bantnings-
preparatet från Hemmets Journal, Året Runt och Aftonbladet eller Expressen. 
(7:120) 

Avsikten hos den som delar med sig av olika bantningstips kan vara god eller inte. 
Som fet tolkade Rickard situationer som de nämnda som att andra inte kan finna 
något annat att tala med honom om. Det får honom att känna sig som ”bara en 
tjockis”. Jeanette Nyström menade att hon ofta blir ”påhoppad” av andra. ”Om det 
är folk som man är lite mer bekant med än bara ytligt, då är det oftast någonting om 
bantning” (15:106). Tendensen att fokusera på ämnen relaterade till övervikt tycks 
vara mer uttalad hos personer som inte känner den feta väl. ”Främmande människor 
ser inte mig, de ser bara min kropp” (3:43), sa Mia Svensson. Rut Ek, en förtidspen-
sionerad kvinna, uppfattade det likadant. ”De flesta av mina vänner ser ju mig på ett 
helt annat sätt än pojken här nere, som ser en tjock tant” (5:268). Eller, som hon sa 
om obekanta personer i allmänhet: ”För dem är jag bara en tjock jävla kärring” 
(5:274). De som betraktas som personliga vänner tycks vara minst benägna att redu-
cera den feta till bara en kropp utan ser enligt undersökningsdeltagarna snarare ”den 
person man är” eller ”den person man är inuti”. 

Arbetskamrater har ofta en mellanposition mellan främlingar och personliga 
vänner. De är personer som vi kontinuerligt umgås med, men som vi inte har till-
räckligt djupgående kontakter med för att klassificera dem som personliga vänner. 
De beskrevs i intervjuerna ofta som villkorligt accepterande, i betydelsen av att bort-
se från fetman under förutsättningen att den feta fungerar normalt och inte drabbas 
av några hälsoproblem. Ulrika Bergström berättade att hennes vikt passerade relativt 
obemärkt så länge hon var fullt frisk. Men den hamnade i fokus när hon fick pro-
blem med kärlkramp och högt blodtryck. Arbetskamraterna vägrade då att erkänna 
henne som sjuk i egentlig mening, eller att ta hänsyn till hennes nedsatta funktions-
förmåga. ”De skyllde på övervikten istället. Man var för tjock helt enkelt” (11:57), 
menade hon. Reduktionen handlar i detta fall inte om att den feta reduceras till en-
bart sin vikt utan om att vikten med ett slags automatik uppfattas som orsak till Ul-
rikas besvär och skymmer sikten för de medicinska sjukdomstillstånden.  

Reducerande genom närståendes skam – antagen eller uttryckt 

Familjemedlemmar, släktingar och andra närstående är närmast per definition per-
soner som vi har en mångdimensionell kontakt med och liknar på så sätt vännerna. 
Men de kan ändå reducera den feta, genom den övervakning och kontroll som 
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kommer att beröras i kapitel nio, men också genom, mer eller mindre subtila, av-
ståndstaganden i sociala sammanhang. Linus Ekblad trodde att hans pappa skäms 
för honom och såg honom som ett ”personligt misslyckande”. Mia Svensson sa sig 
veta att hennes pappa alltid har skämts för henne när de är tillsammans med andra. 
Han ser, som hon sa, ut att få ”panik” om någon bekant kommer fram när hon är 
med. Hon hade också hört honom säga att han skäms:  

Det var inte meningen att jag skulle höra, men det var ju när jag var i tolv-, tretton 
årsåldern eller någonting, så hörde jag mamma och pappa prata i köket. Och då säger 
mamma ”Du skäms för Mia”, säger hon. ”Ja, det är klart att jag gör, gör inte du det?” 
”Jo, men det behöver man ju inte tala om”, säger hon då. Så jag har alltid vetat att de 
gör det. (3:82) 

Minnet av episoden hade gjort Mia extra uppmärksam på pappans beteende i mötet 
med andra och färgade av sig på hur hon tolkade olika signaler på obekvämhet från 
hans sida. Hon reducerades via det hon uppfattade som hans skam.  

Expanderande viktiggörande 

Väl reducerade till sin övervikt ligger det, som Goffman (2008) noterar för andra 
stigman, nära till hands att feta tillskrivs egenskaper som de inte har demonstrerat 
utan som kulturellt är associerade med den sociala kategori de tillhör. Expanderande 
viktiggörande innebär att feta tillförs ett fördomsinnehåll, eller antaganden och åsik-
ter om hur feta är, som i sin tur skymmer sikten för deras unicitet. Tillskrivningarna 
görs både i konkreta kontakter och i media.    

Expanderande i professionella sammanhang   

Torsten Edman, som var i 35-årsåldern, var en av flera som beskrev hur stereotypa 
uppfattningar om feta kunde prägla andras kontakt med honom. Han berättade att 
han i ett rehabiliteringsmöte uppfattat sig som behandlad som ”en dum tjockis”. 
Läkaren som höll i mötet talade till honom som om han var en ”treåring” eller ”mer 
eller mindre förståndshandikappad” (8:41), en form av bemötande med tydlig kopp-
ling till en av de fördomar som finns om feta, nämligen att de är mindre begåvade 
eller rent av ”dumma i huvudet”.  

Lisbeth Dahlman berättade om en episod där hon hade anställt en kvinnlig 
sjuksköterska och blev kontaktad av företagsläkaren på sitt arbete: 

Då när jag var chef då anställde jag ju folk. Och då anställde jag en tjej som var lite 
mullig. Och då gick det till på så sätt att de måste alltid gå till företagshälsovården na-
turligtvis innan de fick anställning, så att de inte hade några sjukdomar eller allergier. 
Och just den här tjejen, det drog ut på tiden. Hon fick aldrig någon tid så jag tog och 
anställde henne. Jag pratade med min chef på kliniken och anställde henne. När hon 



Socialt viktiggörande 

115 
 

väl var anställd, då ringer företagsläkaren till mig och säger ”Du kan inte anställa den 
och den”. Men herregud, hon är ju redan anställd. ”Jamen, då får du riva upp det, för 
hon får inte vara anställd”. Vet du varför? Då var hon för överviktig och ”henne 
kommer vi att få problem med, hon kommer att få ont i ryggen och belasta vår bud-
get med mycket sjukfrånvaro.” (1:72)  

Exemplet illustrerar hur en överviktig kvinna som har de rätta kvalifikationerna först 
reduceras till sin övervikt och sedan expanderas med antagandet att hon kommer att 
bli sjuk och en ekonomisk belastning.  

Ett liknande exempel, som inte är kopplat till ekonomi utan till kompetens, gavs 
av Lisa Eriksson. Hon berättade att hon upplevde sig annorlunda behandlad i sitt 
yrke som lärare, jämfört med hur det var när hon inte var så överviktig. Hon sa att 
det var ”fruktansvärt” att ”inte bli trodd och respekterad längre” (14:11) och detta 
jämförde hon med att hon tidigare upplevt att hon blivit ”väldigt respektfullt be-
mött” (14:11) av andra. Hon uppfattade att kollegor, föräldrar och överordnade såg 
henne som mindre kompetent för att hon hade blivit större. Torsten Edman mena-
de sig ha liknande erfarenheter som arbetssökande. Han hade sökt jobb flera gånger 
och berättade att det först verkat lovande, men att det alltid har fallit när han varit 
på anställningsintervju. ”I telefon kan det gå bra, då kan det gå jättebra. Men så fort 
man kommer dit på anställningsintervju så är det ’hej’ och ’vi hör av oss, hej då’, i 
stort sett” (8:348). Han kände sig övertygad om att problemet har att göra med för-
domar om feta som mindre kompetenta än andra.  

Expanderande i vardagslivet – explicit och implicit 

Tillskrivandet av negativa egenskaper till den reducerade personen är i de ovanstå-
ende exemplen antytt, snarare än direkt uttryckt. Det rör sig med andra ord delvis 
om hur intervjupersonerna har tolkat situationen. Men expanderingen kan även vara 
direkt uttalad eller utläsbar via andras uttalanden. Mia Svensson gav ett exempel på 
det förra. Hon berättade att föräldrarna ständigt hade sagt till henne: ”Det är ingen 
som vill vara med dig för du är tjock, det är ingen som tycker om dig för du är 
tjock”(3 nr.2:71). Föräldrarna expanderade henne med den stereotypa idén om feta 
som icke-omtyckta (Latner & Stunkard 2003, Richardson et al. 1961). Det nedanstå-
ende citatet från Rickard Göransson är ett exempel på det senare, det vill säga hur 
expansionen kan finnas implicit i sådant som sägs:  

Ja, det är nog många som undrar varför jag ser ut som jag gör. För att när de har lärt 
känna mig så säger de flesta ”Fan du är ju bright, och du har ju massor på gång och 
du gör ju en massa saker. Du har ju en massa idéer och sådär, hur orkar du?” (7:170) 

Fördomarna finns i exempel som detta inbäddade i omgivningens påpekanden. De 
är det som överhuvudtaget gör påpekandena begripliga. Det är genom att Rickard 
inte beter sig på förväntat sätt, som lat och dum, utan tvärtom, som omgivningen 
triggas till kommentarer och avslöjar deras förväntningar. 
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Expanderande förekommer även i media där det till exempel är vanligt att feta 
sjukliggörs (Sandberg 2004). Lisa Eriksson talade om alla larmrapporter som florerar 
i media och TV-reportage som visar hur ”hemskt” och ”farligt” det är att vara över-
viktig. Malin Pettersson menade att media till och med framställer övervikt som mer 
riskabelt än allt annat:   

De senaste åren så är det ju alla de här, fetma-epidemi och fetma-bomb och det är så 
farligt. Och ja, den här hysterin som är nu. Och alla dieter. Först var det fettet som 
var boven och nu är det sockret. Det är Atkins och det är något annat. Det har bara 
blivit värre känns det som. Då känns det mer som att man är det värsta man kan vara 
och det kan kännas ännu starkare i dagens läge, att man är överviktig. För hur kan 
man vara det när det är så farligt? (9:31) 

Genom kombinationen av en hotbild och lanseringen av olika föregivet möjliga, 
eller rent av enkla, viktminskningsmetoder, som ”DNA-banta: kilona rasar” (2010, 
Löpsedel Aftonbladet 17 maj) eller ”Gå ner 6 kilo med 6-veckorsmetoden” (2012, 
Löpsedel Expressen 2 januari) framställs fetma som enkelt att åtgärda. Detta innebär 
i sin tur att den stereotypa bilden av feta och överviktiga som, helt enkelt, mer oan-
svariga än andra produceras och reproduceras.   

Exkluderande viktiggörande 

Övervikten kan också innebära att den feta blir bortsorterad och ställd utanför något 
som andra ingår i eller har tillträde till. De former av exkludering som kommer att 
behandlas här är inte fullt så påtagligt uteslutande som sådana väl dokumenterade 
exkluderande former som diskriminering och mobbing. Av vissa anses de kanske 
inte ens vara exkluderande. Av feta själva uppfattas de däremot lätt så.  

Exkluderande i institutionella sammanhang   

”Jag fick inte ens göra lumpen på grund av min vikt” (10:307), sa Linus Ekblad. Han 
menade att han hade de kvalifikationer som krävdes. Enligt konditionstestet hade 
han ”lika bra kondition som en kille som spelar fotboll i division 2 och en som spe-
lar handboll i division 1” (10:307). Trots att han inte heller i övrigt ansåg sig ha någ-
ra nedsatta funktioner, eller några sådana påvisades, fick han inte göra vanlig värn-
plikt utan blev malaj. Han tolkade det som att han inte dög att göra vanlig värnplikt 
för att han var fet:  

Du är en andra klassens människa. Det är ju det som går in. Malaj blir man inte där-
för att man är jätteduktig på någonting. Det blir man för att man inte duger. (10:315) 

Han uppfattade det som att exkluderandet degraderade och odugligförklarade ho-
nom. Detta exempel visar hur nära sammanflätade expandering och exkludering kan 
vara. Feta förväntas ha otillräcklig fysik kapacitet. Trots att konditionstestet gav ett 
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annat besked tycks den typifierade bilden av feta ha vägt tyngre än det faktiska resul-
tatet.  

Linus uppfyllde ett viktigt kriterium men fick inte göra lumpen. Mia Svensson 
uppfyllde inte de exakta kriterierna och blev därför diskvalificerad från slutenvård. 
Hon berättade att hon hade varit i kontakt med en ätstörningsenhet och inte fått 
hjälp eftersom hennes ätstörning inte var av rätt typ: 

Jag blev arg då alltså. För då var jag så trött och ledsen och desperat. Så att när hon 
[någon på ätstörningskliniken] sa så här ”Du kräks ju inte”, sa hon. ”Nej”, sa jag ”det 
gör jag inte. Men jag äter ju lika mycket som en hetsätare gör”. Ja, och vi pratade lite 
om att det var ju på nätterna framför allt som jag åt. Och så sa hon ”Du borde ju för 
att få rätt behandling vara inlagd eftersom att det är på nätterna som det är värst. 
Men de patienter som vi har inlagda, det är ju anorektiker”, sa hon ”Och då skulle 
det inte vara så bra om du låg där. För att du skulle ju inte vara så lyckad i deras be-
handling.” (3:392) 

Mia hade inte bara fel typ av ätstörning. Hon ansågs också vara en risk, eller ett stö-
rande moment, i behandlingen av de andra. Att hon själv var i behov av vård var 
inte lika viktigt. Det trodde hon berodde på att hennes typ av ätstörning inte är lika 
accepterad och ”fin” som anorexi:  

Att man svälter sig, det är accepterat för det gör de fina flickorna […] De är ju dukti-
ga vet du, anorektiker. Tyvärr, de räknas ju lite som att de är flitiga och duktiga, me-
dan tjocka människor är bara äckliga… De sitter och vräker i sig tårta med spade un-
gefär. (3:402-406) 

Kanske ligger det något i Mias analys. Stephan Rössner (2002), överläkare vid över-
viktsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset, verkar i alla fall vara inne på lik-
nande spår när han förklarar att bristande vård till överviktiga har sin grund i vård-
personalens negativa inställningar till denna patientgrupp. Enligt väl insatta ÖR-
medlemmar, är det inte bara vårdpersonalens inställning som är problemet. De me-
nar också att det, förutom operation och mediciner, inte finns tillräckligt med vård 
för sjukligt feta i dagens Sverige. Det är således inte bara vara Mia som upplevt sig 
exkluderad från behandling, utan det verkar vara ett problem för många i liknande 
situation. Sätter man samman bristande och otillräcklig vård med att det från sam-
hällets håll framhålls att det är viktigt att minska på överviktsproblemet synliggörs 
en paradox. Å ena sidan förväntas det att feta ska inordnas och göras till ordning, å 
andra sidan får de inte den hjälp de själva anser sig behöva för att kunna möta sam-
hällets förväntningar.  

Exkluderande i vardagen  

Fetman kan innebära att man exkluderas från en viss aktivitet eller ett specifikt 
sammanhang. Ulrika Bergström hade erfarenhet av att andra inte vill släppa in och 
låta henne vara en del i det som sker:  
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Folk säger nog inte så mycket i ord. Det är mera behandlingssättet. Det att de tar av-
stånd ifrån en. Att de tystnar när du kommer. Det är sådant du märker det på. Ja, om 
du har kompisar i din egen ålder och de har jätteroligt och sedan, när man kommer 
då blir det tyst, ”Kommer du tjockis? Det här var ingenting för dig.” (11:211) 

Ulrika fick inte ta del i det som andra har roligt åt och upplevde sig därigenom ex-
kluderad från gemenskapen. Uteslutningen var ordlös, den markerades med tystnad 
och subtila signaler och var snarast något hon kände av. Carin Andersson, en av de 
andra intervjupersonerna, beskrev fenomenet som att det är ”något som går i luf-
ten” (6:287).  

Tystnad och diverse små signaler på avståndstagande är inte helt lätta att tolka. 
Ulrikas och Carins tolkningar innehåller, vad Anthony Giddens (1990) skulle kalla, 
ett hopp från vetande till tro. Det är på grund av deras delaktighet i en fetmaprob-
lematiserande kultur som Ulrika, Carin och andra i samma situation har goda grun-
der för att tolka tystnaden som de gör. De kan dock ha fel och exkluderandet skulle 
på den grunden principiellt kunna reduceras till en upplevelse. All social exkludering 
är emellertid långt ifrån så finstilt och vag att den med lätthet låter sig klassificeras 
på sådant sätt. Lisbeth Dahlman, som hade pratat med många feta sa: ”Det är ju 
många som berättar om det, att de har upplevt det så. När de har gått ner i vikt och 
kommit tillbaks till samma grupp, beroende var man jobbar, blir man bemött på ett 
helt annat sätt” (1:379). Hon hade även egna sådana erfarenheter. ”Jag gick ner till 
80 kilo en av de här gångerna, och då blev jag bemött på ett helt annat sätt på job-
bet, där jag har jobbat i tio år” (1: 381). Skillnaden bestod, enligt henne själv, i att 
hon i den lägre vikten umgicks med arbetskamraterna privat. Den möjligheten hade 
hon inte haft innan hon gick ner i vikt och den försvann igen när hon på nytt gick 
upp i vikt:  

Ja, alltså att jag var trevligare, man bjöd mig med på festerna. Innan var jag inte med 
på festerna och det här är ju sanning då. Innan fick jag inte följa med på fester. Men 
när jag hade gått ner till 80, jag var ju fortfarande lite överviktig men det var ju en jät-
teskillnad, då fick jag var med på festerna. Då kunde jag själv bli hembjuden till folk 
och folk kom hem till mig och så. (1:383)  

Som smalare blev hon medbjuden på fester, som fetare fick hon inte tillträde. Vikt-
minskningen hade, som hon sarkastiskt sa, gjort henne ”trevligare.” Lisbeth behöv-
de, liksom många andra, inte förlita sig på tro för att ”konstatera” exkluderingen. 
Hon slöt sig till den utifrån sin egen, induktivt förvärvade, kunskap. Genom att 
hänvisa tidsperioden och redogöra för skeendet i uppgångar såväl som nergångar 
markerade hon både för mig och för sig själv att erfarenheterna inte var ett resultat 
av tillfälligheter. 
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Den dömande blicken  

Socialt viktiggörande tycks på något vis kulminera i den dömande blicken, ett dö-
mande som ingen fet kan undgå. Till och med Börje Dahlqvist, som inte ansåg sig 
ha några sociala problem på grund av sin fetma sa att han känner av ”trycket jämt 
och ständigt” (12:83) när han vistas i offentligheten. ”När jag åker buss, går på stan 
eller går och handlar eller sitter och äter” (12:83). För honom och andra handlar det 
om en kollektiv blick som visserligen kan vara undflyende eller förstulen men ändå 
inte kan undflys och som han beskrev som ”ett ständigt problem”(12:83). Intervju-
personerna beskrev andras blickar som den vanligaste typen av socialt tryck från 
omgivningen. Journalisten Cecilia Gustavsson, som för en dag klädde ut sig till fet 
för att få en uppfattning om hur det är att leva som fet, märkte särskilt av andras 
blickar: ”Folk tittar. Oftast bara ett snabbt ögonkast. När de tror att det inte märks 
kostar en del på sig att titta lite längre”, skriver Gustavsson (2005a) och de blickar 
hon beskriver är som artikelns titel signalerar: ”Fet - folk glor och dömer mig” 
(Gustavsson 2005a) inte av positiv art. På chatten efter publiceringen skriver Gus-
tavsson: ”Jag fick inga kommentarer det var ”bara” tittande” (2005b). Gustavssons 
reflektion pekar precis som fetas egna beskrivningar mot att den kollektiva blicken 
är särskilt problematisk för feta personer. Den dömande blicken ger sig inte enbart 
till känna i interaktionen mellan människor utan också i media.   

Andras dömande blickar 

Andras dömande blickar kan vara inriktade på den kroppsliga uppenbarelsen och 
förmedla betydelser som ”vi ser dig”, ”vi ser att du inte håller måttet” och ”vi gillar 
inte det vi ser”. De kan också, på motsvarande sätt, vara riktade mot sådant som 
uppfattas som viktrelaterade handlingar. En situation då överviktiga ofta och tydligt 
utsätts för andras granskande blickar är när de äter ute (Zdrodowski 1996). Många 
upplever att de så gott som alltid har ögon på sig som granskar och kontrollerar vad 
de stoppar i sig. Rickard Göransson berättade att följande brukar ske när han ska 
fika eller äta något i offentliga sammanhang: ”Man blir studerad nerifrån och upp, 
uppifrån och ner och sedan tittar de mycket noga på vad det är jag har beställt” 
(7:124). Blickarna övervakar inte bara Rickard genom att först visa att ”vi ser att du 
är fet” och sedan visa att ”vi ser vad du tänker äta”. De uppfattas också som att de 
säger ”ska du verkligen äta det där?” (7:124). I Rickards fall rörde det sig om att han 
kände sig uttittad och ifrågasatt, men blickarna kan också uppfattas som direkt hot-
fulla. Mia Svensson menade att det kan kännas direkt ”farligt” att äta offentligt. ”Att 
gå på stan och äta en glass, det är ju liksom lynchstämning” (3:62), sa hon och skrat-
tade. I både Rickards och Mias fall finns ett stort moment av tolkning. Rickard upp-
fattade sig som ifrågasatt och Mia som hotad. Ibland kan ifrågasättandet vara helt 
explicit, om än inte nödvändigtvis riktat mot den feta själv. Lisbeth Dahlman berät-
tade att hon hört personer på bussen kommentera en annan fet som åt frukt: ”Ska 
hon som är så fet äta på bussen också” och ”Sitter hon och vräker i sig en banan 
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också, är hon inte tillräckligt tjock” (1:349). Det verkar inte vara den exakta ordaly-
delsen i samtalet utan innebörden som Lisbeth återgav i intervjun, men att beteendet 
uttalat fördömdes finns ingen stor anledning att ifrågasätta. Blicken är inte bara be-
gränsad till själva ät-situationen utan kan, som Torsten Edman redogjorde för, också 
inkludera förberedelser för ätande, som att få sin matkorg noga studerad när han är 
ute och handlar mat. Andras blickar studerar och granskar både den fetas kropp och 
vad han eller hon äter (eller tänker äta).  

Att även journalisten Gustavsson kunde känna av andras dömande blickar kan 
ses som intäkt för att det inte bara är i fetas huvuden de existerar. När även Börje 
Dahlqvist, som för egen del inte hade några problem att stöta andras blickar ifrån 
sig, kände av dem blir det också synligt att det inte bara är vissa feta, de som känner 
sig socialt utsatta, som upplever den dömande blicken. Mia menade till och med ha 
bevis för andras dömande blickar och tankar:   

Du vet man hör vad folk tycker om tjocka människor. Jag är en sådan som lyssnar in 
eftersom jag alltid har hållit mig i bakgrunden. Så jag kan ju ha tre samtal på gång 
samtidigt som jag får in i skallen. Hur folk pratar då och så konkreta bevis då. Folk 
pekar faktiskt på mig, tittar på mig och skrattar åt mig. (3 nr.2:471) 

Mia kopplade samman både sådant hon hade hört andra säga med de blickar, pe-
kanden och skratt som hon ibland erfar i offentliga sammanhang. Feta kan också 
anse sig veta vad andra tycker och tänker baserat på sitt eget tidigare beteende. En 
av kvinnorna i Zdrodowskis studie ger följande motivering till varför hon inte äter 
själv i offentliga sammanhang:  

I never, NEVER, eat alone in public place… I know they think – look at that fat 
whatever … can’t wait … I know because I’ve said it about others in the past. (Citat 
av Jo, i Zdrodowski 1996, s. 661) 

Genom sig själv menade hon sig känna andra. Därför höll hon sig ifrån situationer 
där hon trodde sig veta att andra skulle döma hennes beteende. Jeanette Nyström 
menade sig också vara relativt säker på att andra reagerar när de ser hennes kropp 
för att hon tänker likartade tankar själv: 

Känslomässigt blir det gärna så att om jag har kjol och linne eller går i bikini och ska 
duscha av mig på stranden, då känns det som att folk kollar. Samtidigt som jag ser att 
det finns andra som är mycket större och kanske inte fräscha överhuvudtaget, som 
jag då i min tur istället är en dålig individ och reagerar på. ”Jaha, oj, hehe” sådär. Och 
det är väl det att genom sig själv känner man andra eftersom jag tänker och reagerar 
på dem, då borde ju andra reagera på mig. (15:11)  

Med utgångspunkt i egna dömanden drar Jeanette slutsatsen att andra dömer henne 
själv på likartat sätt.  
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Bevittnande  

Dömandet finns inte bara konstant närvarande i andras direkta blickar, utan är även 
närvarande i media. Där framställs feta ofta som ansvarslösa medborgare (Sandberg 
2004, Silk & Francombe 2011) som bör fostras till ett bättre leverne och en smalare 
kropp. Lisa Eriksson hade själv observerat dömandet av feta och sa att hon inte kan 
undgå att bli påverkad av den ”fördömande” bild som förekommer i media. Så här 
beskrev hon sin reaktion på TV-programmet ”Fat Camp” på Kanal 5:  

Och att min första bild av hur man presenterar den här typen av problematik, det vill 
säga disciplinera, de ska bli smalare, de ska bli bättre människor och allt vad man har 
tänkt sig. Att det här förs in i den här modellen som det här programmet vill arbeta 
efter. Jag tyckte att det var rent ut sagt så jävla grymt. (14:3) 

Lisa uppfattade programmet som grymt för att överviktiga både exponerades på ett 
misskrediterande sätt och framställdes inte bara som kroppar, utan som hela männi-
skor som skulle göras om till det bättre. Hon fortsatte att diskutera fördömandet av 
feta i media genom ett exempel ur Dagens Nyheter:   

Lisa: Jag såg idag i DN att de hade en kritisk insändare där de presenterade Göran 
Persson på ena sidan. En kritisk ledare tror jag att det var, och så hade man dum, 
småfet, dryg, småfet och vad stod det? Jag måste bara titta. Men alltså allt det här på-
verkar mig, jag förhåller mig till det här dagligen alltså. 

Aimée: Hur handskas du med det där då tycker du själv? 

Lisa: Det är inte så jäkla lätt. [Lisa bläddrar i DN] ”Dryg, småfet och korkad”36, och 
då är det alltså Arla. Sådant ska man behöva läsa hela tiden. Och jag förhåller mig till 
det där. Ena stunden är jag kritisk och skrattar åt det som jag gör nu, men jag blir 
också berörd. Hur det än är så är det en kropp som bedöms och döms och det är 
skittungt. (14:3-5) 

Lisa menade att hon konstant måste förhålla sig till den fördömande bilden, som på 
ett sätt också kan likställas med en form av blick; blicken från den generaliserade 
andra. Genom hur feta representeras i media kan de själva bevittna den dömande 
blicken. De kan själva se hur dömandet riktas mot överviktiga och feta som kollek-
tiv eller enstaka personer. Den dömande blicken blir på så vis konkret illustrerad. 
Indirekt är det Lisas kropp och beteende som fördöms och det ligger helt i linje med 
hur hon upplever andras blickar i sin vardag.    

                                              
 
36 När Arla lanserade sin nya förpackning för vispgrädde använde de sig av annonsen: ”Dryg. Småfet. Och  
korkad”.  ”Korkad” åsyftade att den nya förpackningen hade skruvkork. En grädde må vara både ”dryg” och  
”småfet”, dock blir annonsens anspelningar på fördomar om överviktiga personer påtaglig. I den tidning som 
 Lisa läste hade annonsen dessutom placerats bredvid en stor bild på statsministern Göran Person och på så  
vis kommit att anspela än starkare på kopplingen mellan annonsens innehåll och en överviktig person. För  
övrigt vann just denna annons DN’s annonskupp.  
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Kapitel 8 

SAMVETSGENERERAT VIKTIGGÖRANDE 

 

 

 

ÖVERVIKT KAN GÖRAS VIKTIG på flera sätt. I de två föregående kapitlen har fysiskt- 
och socialt viktiggörande analyserats. I det här kommer ett tredje att behandlas: att 
viktiggörandet också genereras av samvetet, vilket innebär att den feta personen på 
egen hand gör vikten viktig. ”På egen hand” innebär inte att denna form av viktig-
görande sker fristående från sociala erfarenheter. Samvetsgenererat viktiggörande är 
en konsekvens av starka yttre krafter och har sitt ursprung i fetas vetskap om vikt-
ordnandets betingelser, en vetskap som kan förmedlas på olika sätt. Den ständiga 
repetitionen av socialt viktiggörande är ett mer eller mindre direkt sätt. Den ständiga 
närvaron av smalhet som det vackra och premierade är ett annat. Dessa omständig-
heter påverkar ofta den fetas bild av sig själv. Jeanette Nyström var en av intervju-
personerna som utan framgång försökt motstå sådan påverkan. ”Det är mycket in-
ifrån som påverkas av mycket utifrån” (15:408), sa Jeanette när hon försökte för-
medla varför hon kände sig ful och oduglig pågrund av sin övervikt. Hon fortsatte 
så här:   

Inne i, är ju tankar om att man inte duger som man är, för att ideal och så vidare är 
annorlunda i samhället idag. Och jag tror att hur man än blundar och vänder sig om 
så tror jag att man påverkas väldigt mycket av det man ser ute. […] Även om jag vill 
vara en sådan som skiter i Veckorevyn och som skiter i reklam så matas jag ändå. Det 
smyger sig in under huden och då blir det en del av det man på något sätt tror är 
sanningen, fast man inte vill ha det som sin sanning. (15:410, 416)  

Det ständigt reproducerade smalidealet tog sig bokstavligen, som Jeanette formule-
rar det, ”in under huden” på henne och påverkade hennes självbild. Mot sin vilja 
betraktade hon sin fetma som ful och sig själv som oduglig för att hon inte var smal. 
Närvaron av smalhet som ideal, norm och värde genomsyrar vardagslivet så mycket 
att den feta personen ibland inte tydligt kan identifiera varför hon eller han betraktar 
sin fetma som något negativt. Lisbeth Dahlman menade att hon inte alls hade blivit 
påverkad av andra:  
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Lisbeth: Fast jag har ju haft det så bra förspänt, det är ingen som har mobbat mig. 
Mamma har aldrig sagt någonting, min familj har inte sagt något om min fetma, utan 
de här tankarna har jag själv.  

Aimée: Var tror du att det kommer ifrån? 

Lisbeth: Ja, det undrar jag också. Jag vet inte. Och nu när man pratar med människor 
i telefon på kansliet, när folk ringer och är alldeles förstörda och blir mobbade och 
så, jag har ju aldrig varit utsatt för sådant. Utan jag har ju bestämt att de inte tycker 
om mig för att jag är så fet, för att jag är dum i huvudet för att jag är så tjock, det har 
ju jag bestämt. (1:62-64) 

Lisbeth kunde inte härleda sin negativa syn på fetman till att hon varit socialt utsatt 
till följd av vikten. Hon kunde bara förstå tankarna som genererade ur henne själv. 
Det framstod som att hon själv hade tänkt ut att hennes fetma inte gillas av andra 
och att de betraktar henne som dum. Exemplet tyder på att uppfattningen av fetma 
som negativt och som utslag av oduglighet inte bara genereras av direkta negativa 
sociala responser. Den kan också införlivas på mer indirekta sätt. Hur det kan gå till 
behandlas inte i den här studien. Det är hur den negativa värderingen kan ta sig ut-
tryck i fetas erfarenheter och handlande som står i fokus.  

Samvetsgenererat viktiggörande har sin yttersta grund i viktordnandets betingel-
ser och drivs, som termen antyder, av samvetet37. Med samvete, menar jag här helt 
enkelt medvetenheten om att tillsammans med andra ingå i en (eller flera) social ge-
menskap(-er), inklusive medvetenheten om att den (eller de) gemenskapen (-erna) 
har bestämda krav och förväntningar på hur vi ska se ut och hur vi ska bete oss (Jfr 
Simmel, 1908b s. 118-119). I samvetet kan man också inkludera ett vetande om hur 
samhällskollektivet vanligtvis betraktar och behandlar feta. Antony Giddens (1999) 
och Chris Shilling (2003) menar att människor i den moderna västerländska kulturen 
förväntas forma sina kroppar efter rådande normer och värderingar. De allra flesta 
feta är medvetna om att de varken uppfyller utseende- eller beteendemässiga krav 
och förväntningar. De är också medvetna om att de bedöms som sämre, eller med 
Butlers (2007) term “mindre-än-mänskliga”, för att de inte klarar av att manifestera 
normen, det vill säga att hålla sig smala. Det är nästintill omöjligt för en fet person 
att inte veta vilka fördomar feta förknippas med, eller att inte veta hur hon eller han 
själv brukar behandlas i det sociala livet.  

                                              
 
37I NE definieras samvete som: ”förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt. Samvetet 
reagerar genom att skapa en känsla av skuld vid orätt handlande ("dåligt samvete") och ger bekräftelse vid rätt 
handlande ("gott" eller "rent samvete")”. Definitionen täcker inte till fullo hur jag tänker mig samvetet. Jag vill 
lägga till det "vetande" som förmågan förutsätter och som antyds av termen. Utan någon form av "vetande" 
om den egna positionen och relationen till rådande moraliska riktlinjer finns på sin höjd moralisk förvirring. 
Det är, som jag ser det, det "vetandet" som möjliggör för oss att känna dåligt eller gott samvete. Jag menar 
också att "vetandet" inte är naturgivet utan har ett socialt ursprung. 
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I det här kapitlet kommer två former av samvetsgenererat viktiggörande att be-
handlas: självfördömande och självkategoriserande. Den dubbla betydelsen av sam-
vetet återfinns i den indelningen. Självfördömande har sin grund i personens vet-
skap om att inte följa utseende- och beteendemässiga normer, och att på grund av 
det tillhöra en nedgraderad grupp i samhället. Självkategoriserande har sin grund i 
fetas vetskap om hur de betraktas och behandlas och innebär att typifieringar kan 
reproduceras genom deras egna handlingar.   

Självfördömande      

Självfördömande innebär att den feta dömer ut sig själv. I de följande avsnitten 
kommer två former av självfördömande att behandlas: dåligt samvete och svartmå-
lande. Det första innebär att den egna kroppen eller beteendet döms ut. Det andra 
innebär att omgivningens handlingar tolkas på sätt som är ogynnsamt för självkäns-
lan.  

Dåligt samvete   

Personens medvetenhet om den ideala ordningen gör den feta kroppen svår att ac-
ceptera och vissa handlingar mer eller mindre otillåtna. I skärningspunkten mellan 
den oaccepterade övervikten, de otillåtna handlingarna och medvetenheten om 
oförmågan att uppfylla de kulturella förväntningarna kan den feta komma att ut-
veckla dåligt samvete. Dåligt samvete innebär att personen på olika sätt klandrar sig 
själv och kan vara relaterat till de egna handlingarna eller till kroppen och kan ta sig 
uttryck i känslor av skuld och varierande grader av obehag inför den egna kroppen. 
Skuld och känslor av obehag, till och med äckelkänslor kan ibland förekomma på 
egen hand, ibland tillsammans.  

Skuldkänslor ger sig ofta till känna när någon misslyckas uppfylla samhälleliga 
förväntningar (se Giddens 1999, Simmel 1908b). Jeanette Nyström berättade att hon 
var trött på sig själv för att hon inte gjorde ”någonting åt saken [sin övervikt]” 
(15:231). Hon såg oförmågan att gå ner i vikt som en brist hos sig själv. Jeanette 
kände helt enkelt skuld för sitt beteende, eller snarare det hon inte gjorde. Som 
många andra feta såg hon övervikten som ett personligt ansvar (Brown et al 2006). 
Medvetenheten om det egna ansvaret är så djupt förankrad att även feta som inte 
vet hur de ska tackla sitt ätande tenderar att ställa sig själva till svars. När Malin Pet-
tersson hade ätit för mycket brukade hon med en ton av uppgivenhet fråga sig: 
”Varför var jag tvungen nu igen?” (9:269). Malin upplevde precis som de 19 över-
viktiga kvinnorna i Arnow, Kenardy och Agras (1992) studie, skuldkänslor efter 
överätande. Även ätande av onyttigheter kan generera skuldkänslor. ”Jag skäms om 
jag har ätit en påse ostbågar” (14:216), sa Lisa Eriksson. Den skuld feta kan erfara 
efter ätande i överflöd eller onyttigheter är intern, ingen behöver vara närvarande 
och se ätandet (se paralleller i Chapman 1999, s. 76).  
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Känslor av skuld kan också aktiveras i relation till andras möjliga blickar. Ulrika 
Bergström berättade att hon i andras närvaro kände sig ”skyldig” i samma ögonblick 
som hon stoppade något i munnen. Blotta tanken på att andra kunde se och tänkas 
reagera negativt var tillräcklig. Det är inte bara de faktiska normbrytarna som är 
medvetna om vad feta inte bör göra. Det blir tydligt i Cecilia Gustavssons artikel i 
Aftonbladet, där hon skildrar hur hon utklädd som fet inte bara upplevde dömande 
blickar, utan även började uppleva förväntningar på att känna skuld: ”I vanliga fall 
skulle jag ha njutit av pajen, men nu går det inte. Det känns som om jag borde ha 
skuldkänslor” (Gustavsson 2005a). Medvetenheten om att feta inte bör äta offent-
ligt, om de inte vill riskera att ställas till svars, formade till och med Gustavssons 
upplevelse som ”oäkta” fet. Hon kunde inte njuta av pajen och kände till och med 
nästan skuld. 

Känslor av obehag, till och med äckel, var i intervjuerna framför allt relaterade 
till den egna kroppen och ätandet. Skuld- och äckelkänslor inför ätandet gick för 
Mia Svensson hand i hand: ”När jag har hetsätit då kommer det dåliga samvetet och 
äckelkänslorna som ett brev på posten” (3 nr.2:679). Malin Pettersson hade liknande 
erfarenheter, men äcklades inte bara inför sitt ätande utan mådde också fysiskt illa: 
”Man känner sig så här äcklad om man har ätit för mycket. Sedan mår man ju illa 
också om det blir för mycket” (9:269). 

Äckelkänslor inför den feta kroppen beskrevs däremot inte som direkt koppla-
de till skuld. Lisbeth Dahlman berättade hur hon förr äcklades av sin kropp och 
beskrev den som ”fasansfull” och ”ohyggligt ful”: 

Det är fult alltså, jag själv tycker att det är fult att vara tjock. Jag pratar om dåtid, nu 
tycker jag inte likadant. Jag tyckte att jag var jätteful. Det är fult att vara tjock och 
dallrig. Fast jag var aldrig den typen som var dallrig när jag var yngre. Utan, det här 
var i 30-årsåldern som jag började gå upp i vikt. Jag var fast och fet så att säga. Inte 
särskilt läskigt, men jag tyckte att det var tväräckligt. (1:58) 

Lisbeth hade således fördömt sin kropp för att hon tyckte den var ful. Kråke 
Lithander gick snäppet längre. I sin självbiografi beskriver hon att hon äcklades så 
pass av sin egen kropp att hon ibland ville skära bort sina ”bilringar” (Lithander 
2003, s. 37). Äckel och förakt verkar däremot vara förbundna när det gäller den egna 
kroppen. Föraktet kan till och med ge sig till känna i självskadebeteende. ”Jag har ju 
skurit mig ganska mycket på magen” (15:443), sa en av de kvinnliga intervjuperso-
nerna. Obehag inför den egna kroppen behöver inte ge sig till känna i form av äckel 
eller drastiska handlingar, utan kan anas även i undvikande handlande, som när Rut 
Ek berättade att hon inte ville se sin kropp. För att slippa få syn på sig själv i helfigur 
hade hon inga speglar i hemmet, förutom i badrummet. Rickard Göransson hade 
det likadant. När jag frågade hur han tänker kring sin kropp drog han ett djupt ande-
tag och sa:  

Usch, så lite som möjligt. Jag brukar se den här saken som kommer förbi, den här sa-
ken som kallas för spegel, den försöker jag ta ögonkontakt med så fort som möjligt. 
Det är ingen trevlig syn, det håller jag fullständigt med om. (7:227) 
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Ruts och Rickards motvilja mot att titta på sina spegelbilder behöver nödvändigtvis 
inte tolkas som tecken på äckel över den egna kroppen, utan är säkerligen också en 
strategi för att inte bli konstant påmind om hur kroppen ser ut. Rickards uttalande 
är också intressant i bemärkelsen att det ger en konkret illustration av hur samvetet, 
så som det har definierats ovan, fungerar. Varken jag eller någon annan närvarande 
person hade kommenterat hans kropp, men han sa ändå ”jag håller fullständigt 
med”. 

Svartmålande  

Svartmålande förutsätter någon slags möte med andra och innebär att den feta per-
sonen tolkar andras handlingar och tankeliv som misskrediterande, även i frånvaro 
av starka indikationer på sådant. Malin Pettersson menade att hon utifrån männi-
skors blickar nästan kunde läsa deras tankar om henne:  

Malin: Ibland ser man ju reaktioner att folk stirrar till och vänder sig om och verkli-
gen studerar ”Hur sjutton kan man gå och se ut så där”? Många tycker nog att det är 
ofantligt äckligt och så där, det tror jag. Det är vad man tror i alla fall, och jag tror 
nog att det förekommer också.  

Aimée: Vad är det som gör att du tror det? 

Malin: Ja men, det där när man får de där blickarna liksom. Så känns det som att man 
blir betraktad med avsky, man får verkligen sådana blickar ibland. Och då blir det lätt 
att man tror att det är så man tänker. De tror att, ”ja, den där hon kan inte göra annat 
än att bara sitta och äta hela dagarna” i princip. (9:40-42)  

Malin uppfattade andras blickar som både talande och dömande, i betydelsen kritise-
rande. När Malin och andra intervjupersoner uppfattar att de nästan kan höra vad 
andra tänker, utan att ett enda ord har yppats kan det förstås som att ”den generali-
serade andre” i form av det egna samvetet aktiverats. Samvetet arbetar i fall som 
dessa genom att fylla i med det som personen inte hör att den andre säger, men som 
hon eller han ändå anser sig veta.  

Vetskapen, oavsett om den är korrekt eller inte, behöver inte nödvändigtvis leda 
till självfördömande. Börje Dahlqvist menade att han upplevde andras dömande 
blickar, men att han inte brydde sig om dem. Han sa att han istället tänker för sig 
själv något i stil med: ”ja, jag undrar vilka dina problem är?” (12:85). Men alla feta 
slår inte andras blickar ifrån sig så lätt som Börje. Trots medvetenheten om att 
blickarna inte nödvändigtvis är kritiska tolkar många dem som fördömande:  

Jag har svårt att tänka att inte alla reagerar. Jag får de här tankarna att ”alla tittar på 
mig”. Fast så är det ju inte. Men det känns så väldigt ofta och det är svårt att komma 
undan, svårt att skaka av sig. (15:9)  

Det finns en diskrepans mellan det Jeanette Nyström menar sig uppleva, i betydel-
sen ”känna av”, och det hon förnuftsmässigt ”ser” som mer logiskt. Förnuftsmäs-
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sigt tänker hon att det är orimligt att tro att andra ser henne som så central som hon 
själv gör. Men förnuftet spelar ingen roll. Jeanette känner sig ändå ofördelaktigt be-
dömd av andras blickar. Linus Ekblad hade liknande erfarenheter och var även han 
medveten om att det han upplever i kontakten med andra inte behöver vara en ef-
fekt av andras signaler: ”Även om folk faktiskt inte är elaka eller särbehandlar en 
eller någonting, så känns det som att de gör det i alla fall” (10:193), sa han:   

Träffar man då någon som tycker att man är trevlig trots att man väger 180, 190, 200 
kilo så tror man ju inte att de är riktigt kloka. Det är så det känns. Jag vill inte påstå 
att det här är vettigt, eller vad ska man säga, sant, eller hur ska man säga, stämmer 
överens med verkligheten eller någonting, men det är så det känns. (10:283)  

Linus var, precis som Jeanette, medveten om att hans tolkning inte behöver stämma 
med vad andra faktiskt tycker. De var således medvetna om den möjliga övertolk-
ningen. Trots den medvetenheten tolkade de andras signaler på sådant sätt att de 
kände sig ofördelaktigt dömda eller illa behandlade.  

En blick kan vara både bedömande och fördömande. Ingen kan med säkerhet 
säga när andras blickar är fördömande. För att bedömande blickar skall uppfattas 
som fördömande förutsätts att den fetas eget samvete är aktivt och värderar andras 
blickar. Samspelet mellan den bedömande blicken och det dömande samvetet är en 
intrikat process i det viktordnande systemet.  

Andras blickar kan också bekräfta eller förstärka redan befintligt självfördö-
mande. Lisbeth Dahlman beskrev att hon förr i tiden tyckte det var i sin ordning när 
andra pratade om henne, eller genom sina blickar antydde att hon var fet och ful. 
”Det tyckte jag var rätt, jag var ju så fet” (1 nr.2:31), sa hon och vidareutvecklade:  

De hade rätt om mig. Det blev någon form av bestraffning, jag fick det bekräftat att 
så här ful är jag, så här hemsk är jag, så här fet är jag. Det blev en bekräftelse på allt 
elände. (1 nr.2:33) 

Att andras dömande blickar ses som en ”bestraffning”, en ”bekräftelse” eller fram-
står som rättfärdigade pekar mot ett väl utvecklat självförakt. Linus menade att så-
dant förekommer hos alla feta, men försökte också besvärja det genom en jämförel-
se med personer som råkat ut för olycksfall:  

Nu känner jag ingen som till exempel har dykt och brutit nacken eller något sådant. 
Men jag kan inte tro att de sitter och piskar sig själva att de var så korkade och dess-
utom tycker att de är värda omgivningens förakt. Men det gör feta människor. 
(10:267)   
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Självkategoriserande  

Medvetenheten om viktordnandet betingelser kan också manifesteras i självtypifie-
rande och självexkluderande handlingar. Självtypifiering innebär att den feta sorterar 
in sig själv i den sociala kategorin ”den feta” och handlar i enlighet med de förvänt-
ningar som finns på sådana personer. I självexkluderandet bemöter den feta sig själv 
på samma sätt som han eller hon tenderar att bemötas av andra.   

Självtypifierande  

De flesta feta är väl medvetna om vilka karaktärsdrag överviktiga och feta personer 
brukar förknippas med (se sid 14). Självtypifiering innebär att personen, på bas av 
den vetskapen, tillskriver sig själv egenskaper som ingår i den sociala kategorin ”den 
feta”. Även den som inte anser att de förutfattade meningarna stämmer, kan ibland 
handla på ett sätt som tyder på självtypifiering. Självtypifierandet kan ha konsekven-
ser för den egna prestationen, för värderingen av egna prestationer och i kontakten 
med andra. 

Självtypifiering i samband med en prestation kan ibland fungera som en själv-
uppfyllande profetia. Linus Ekblad hade ett starkt minne av ett tillfälle under gym-
nasietiden, då hela hans klass skulle springa runt skolan, varv på varv:  

Det här är nästan som man drömmer om alltså, det är lite märkligt, alltså det har 
hänt, jag har inte drömt det om man säger så. Men vi springer runt det här plugget 
och sedan så upptäcker jag att jag springer fortare än alla andra, så jag springer om. 
Jag började ju inte först, men vartefter så springer jag om, och till slut så har jag 
sprungit om. Jag kommer inte ihåg om jag hann om alla, men jag sprang om väldigt 
många i alla fall och kommer upp nästan i täten. Och så tänker jag, ”men herregud! 
jag är ju fet, jag kan ju inte klara det här.” … ”jag är för fet, jag klarar inte det här” 
och då slutar jag springa. (10:293) 

Berättelsen illustrerar hur omgivningens föreställningar om vad feta är kapabla att 
göra kan införlivas i den egna personen. Innehållet i den sociala kategorin ”den feta” 
kan, som i detta konkreta fall, ha konsekvenser för prestationen. Det var inte Linus 
fysiska kapacitet utan hans medvetenhet om att feta ofta betraktas som lata och 
oförmögna, som kom att begränsa hans handlingsutrymme på löparbanan. I detta 
fall hade dock typifieringen inte en automatisk begränsning på förmågan, vilket hade 
varit fullt möjligt. Linus beskrev istället hur han hade noterat skillnaden mellan sin 
reella och förväntade förmåga, hur han sedan böjde sig för den negativa typifiering-
en, slutade springa och lät de andra vara bättre och vinna över honom. Härmed be-
kräftade han samtidigt innehållet i typifieringen. Med tidens distans tyckte Linus att: 
”Det var rätt så frustrerande faktiskt, så här i efterskott” (10:303).  

Den fetas upplevelse av sig själv kan i så hög grad präglas av självtypifierande 
att hon eller han inte förmår varsebli vidden av den egna realiserade förmågan. Mia 
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Svensson berättade att hon under stora delar av livet ansett sig vara oduglig och 
mindre kapabel, trots att hennes faktiska handlingar visat motsatsen:  

För att distansen är ju så stor eller var så stor. Jag har gjort det de har sagt att jag ska 
göra på arbeten och så. Och jag har gjort det bra. Fast jag kunde ju aldrig ta åt mig att 
jag var duktig. […] Det är först nu som jag börjar kunna det. Att jag faktiskt kan göra 
någonting bra. För det har ju alltid varit att det kan inte jag göra, jag kan inte vara bra 
för jag är ju tjock. (3:102,106) 

Känslan av oduglighet hade satt sig så djupt i Mia att hon inte ens kunnat ta åt sig 
om hon gjorde bra saker.  

Självtypifierandet kan även få feta att se andras beteende som en bekräftelse på 
att de själva motsvarar typifieringens innehåll. Lisbeth Dahlman menade att hon i 
kontakten med andra hade tillskrivit sig själv egenskapen ”dum i huvudet” och be-
rättade om en erfarenhet från arbetslivet:  

Det här med att vara dum i huvudet. Jag bytte jobb för 15 år sedan, jag hade alltså 
jobbat över 25 år på ett ställe som sjuksköterska och chef. Sedan bytte jag jobb och 
blev chef i en privat stiftelse med XX rehabilitering, och där kände ju ingen mig. När 
jag kom dit så var jag väldigt stor, säkert 120 kg, men jag hade alltså fått jobbet. Och 
så långt tänkte jag inte, utan när vi hade möten så pratade ju ingen med mig. Och då 
bestämde jag mig för att de tyckte att jag var dum i huvudet. De sa ingenting och det 
visade sig ju att det var ju inte därför de var tysta, de kände ju inte mig. (1:65) 

Tolkningen av omgivningens tystnad, hade av exemplet att döma, inte sin grund i 
vad mötesdeltagarna kommunicerade. Det var samvetet, i form av en medvetenhet 
om innehållet i den sociala kategorin, som fyllde ut tomrummet och fick Lisbeth att 
tro att de betraktade henne som dum. I efterhand hade hon också omtolkat situa-
tionen.  

Självexkluderande  

Självexkluderande innebär att den feta själv stänger sig ute från olika sociala sam-
manhang, eller avhåller sig från olika aktiviteter och kan ta sig olika uttryck. 

 Övervikt är ett kroppsligt tillstånd som bara ofullständigt går att dölja med klä-
der. Den feta kroppen är alltid i någon mån blottad. Cahnman (1968) menar att 
omöjligheten att helt dölja fetman ställer den feta inför två handlingsalternativ ”the 
obese must either retreat or stand exposed” (1968, s. 297). Det är väl dokumenterat 
att många tenderar att välja det första alternativet, att dra sig undan och isolera sig 
socialt (Strauss & Pollack 2003, Hayden-Wade et al. 2005, Sobal 2006).  

Reiner Wielk berättar i en artikel i Norrköpings Tidningar att han konstant kän-
ner sig utsatt för andra blickar och kommentarer och att det finns en sak som han 
nästintill helt undviker: ”Jag badar inte offentligt! Då är man så totalt utblottad” 
(Ramstedt 2004). Valet att hålla sig ifrån att visa sin kropp utan kläder är vanligt och 
kan också vara en form av hanterandestrategi (se kapitel 12).  
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Ofta beskrivs även social isolering, eller att hålla sig undan, som en effekt av so-
cial utsatthet (Strauss & Pollack 2003, Hayden-Wade et al. 2005, Berg, Simonsson & 
Ringqvist 2005). Men isoleringen kan också vara en effekt av den egna medvetenhe-
ten om sin avvikelse. Mia Svensson beskrev sin tendens till isolering genom exempel 
från sin barndom:   

Jag har ju aldrig pockat på att få umgås med någon, för jag har ju alltid trott hela ti-
den att de skäms för mig. Så har jag fått vara med har det varit på en nåder ungefär. 
Jag har ju aldrig frågat ”får jag följa med?”, ”ska du och jag leka idag?”, så har det ju 
aldrig varit. (3:96) 

Lisbeth Dahlman menade att det var hon själv som satte gränser för vad hon kunde 
och inte kunde göra: 

De här åren sedan jag blev tjock, jag har ju inte varit ute och dansat. […] Ja, och jag 
menar vem sätter de gränserna? Det är ju bara jag som sätter de gränserna. (1:253-
257) 

Självexkluderande av den här sorten har av Cahnman (1968) diskuterats i termer av 
den ”självuppfyllande profetian”. Den innebär att feta genom sin medvetenhet om 
sitt stigma tar på sig rollen som fet och handlar i enligt med de förväntningar som 
finns på hur en fet bör handla. Feta ska inte sticka ut, de ska inte tro att de är om-
tyckta och de ska inte göra sådant som inte anses passa dem. 

Lisa Eriksson gav ett belysande exempel på självpåtagna begränsningar. Hon 
berättade att hon under lång tid inte besökte klädaffärer eller klädavdelningar med 
normala storlekar. Hon hade aldrig blivit avvisad eller fått det påtalat för sig men 
uppfattade att det inte var lämpligt för henne att vistas på sådana platser. Så här 
beskrev hon själv situationen: ”Jag tror att det är mycket i mig själv alltså. I grund 
och botten så tror jag inte att folk bryr sig. Jag tror att man skapar en massa fantasi-
er”(14:64). I Lisas fall var det inte kläderna som begränsade hennes handlingsut-
rymme, utan en föreställning om att det inte var lämpligt att hon som överviktig 
vistades på platser med normala klädstorlekar. Hon ansåg sig helt enkelt inte ha till-
träde och exkluderade sig själv från att vistas där.   

Självexkluderande är inte begränsat till bestämda platser och aktiviteter, utan 
kan komma till uttryck på andra sätt, som när Linus Ekblad exkluderade sig själv ur 
en parrelation. Han berättade att han valde att avbryta relationen med en kvinna han 
blivit tillsammans med när han, under en tid, var smalare. Beslutet fattade han när 
han märkte att han höll på att gå upp i vikt igen:  

Jag kommer ihåg ett av mina förhållanden. Det var den här perioden då jag gick ner 
av mig själv, utan att egentligen veta varför. Och så kände jag att, nu är jag på väg att 
börja äta igen. Och man känner att man inte är värd att ha ett förhållande, därför jag 
kände att jag kommer att gå upp en massa kilo i vikt nu. Det kommer att explodera, 
och i princip så bröt jag det förhållandet på grund av att jag visste vad som skulle 
komma. Jag menar, hon fick ju aldrig något val. … Jag valde att hon skulle slippa att 
se mig bli fet och ha en fet partner. (10:400) 
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Linus handlande hade många konsekvenser och var även dubbelbottnat. Han stäng-
de inte bara sig ute från förhållandet med kvinnan utan också från familjeliv, kärlek, 
närhet och sällskap. Det är tydligt att han inte ansåg sig duga som fet och uppfattade 
att han inte ”var värd att ha ett förhållande”. Men det finns också en form av om-
tanke i agerandet. Utifrån medvetenheten om viktordnandets betingelser ville han 
bespara kvinnan olägenheten att leva med och associeras med en fet person.  

På ett intressant sätt synliggör Linus berättelse också hur människors rörelser 
mellan olika viktkategorier innebär förändringar i deras mänskliga värde. Karen Ho-
neycutt (1999) har visat att överviktiga kvinnor värderar sig själva efter föreställning-
en: ju lägre vikt desto högre värde. Linus självexkludering var baserad på samma 
grundläggande idé, vilket visar att även män kan definiera sitt värde i relation till 
kroppsvikten.  
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Kapitel 9 

INORDNANDE VIKTGÖRANDE 

 
 
 

 

OAVSETT OM VI känner till vad vi väger eller inte är vikten en fysisk egenskap hos 
kroppen som i normalfallet och i varje enskilt ögonblick bara finns där. När vikten 
på sådana sätt som har behandlats i kapitel sju och åtta problematiseras förvandlas 
den samtidigt till föremål för våra handlingar och fungerar på så sätt som impuls för 
korrigerande åtgärder. 

Inordnande viktgörande syftar till att inordna den feta i det normalviktiga kol-
lektivet genom viktminskande åtgärder. Åtgärderna utmärks av att de utgår från kul-
turellt förhärskande ramar och för den överviktiga, ytterst sett, externa drivkrafter. 
Medlen för viktminskning är alltid utifråndefinierade. Genom att, om än under vari-
erande grader av påtryckningar, praktisera dem är den feta personen inte bara i enkel 
mening normföljande. Han eller hon kommer genom sitt agerande även att bidra till 
återskapandet av både värde och normsystemet och de smalnormativa medel som 
står till buds och därmed konservera viktordningen.  

Kraftig övervikt och fetma bryter, som jag har argumenterat för i kapitel fyra 
och fem, påtagligt mot den kulturellt konstruerade, ideala ordningen. Målet för det 
inordnande viktgörandet är enkelt uttryckt att transformera den feta kroppen till ett 
sådant skick att den kan godtas som en åtminstone avlägsen approximation av det 
helt ideala. Inordnande viktgörande kan vara sprunget ur en persons egen djupt 
kända önskan om att passa in, att mötas av uppskattning, att reducera kroppsliga 
olägenheter eller att förbättra sin hälsa, men det kan också vara tydligt påtvingat av 
människor i omgivningen. Det vanligaste är att det är resultatet av ett komplext 
samspel mellan yttre och inre krafter. Teknikerna som förekommer vid inordnande 
viktgörande kan vara indirekt eller direkt fokuserade på viktminskning. I det första 
fallet går vägen till viktminskning via någon form av beteendepåverkan, det vill säga, 
personer i den fetas omgivning eller olika former av fostrande system försöker 
uppmana eller stimulera den överviktiga att ändra beteende eller, till och med livsstil, 
för att gå ner i vikt. I det andra fallet ägnar sig den feta själv, eller med bistånd av 
andra, åt energireglerande, vilket kan ske genom en reducering av intaget av energi, ge-
nom ökning av energiförbränningen eller genom en kombination av båda. Grund-
tanken är att kroppen skall tillföras minde energi än vad den gör av med. Beteende-
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påverkan och energireglerande syftar primärt till att få den feta att gå ner i vikt, men 
fungerar samtidigt för den feta själv som underlag för sekundärt viktiggörande. De in-
ordnande aktiviteternas fokus på kroppsvikten kan göra övervikten till en negativ 
egenskap och få den starkt överviktiga att känna sig än mer avvikande.  

Beteendepåverkan 

Många regelrätta viktminskningsprogram innehåller mer eller mindre omfattande 
inslag av beteendepåverkan. Det kan exempelvis vara kurser i nutrition och matlag-
ning, tidsschema för måltider, motion i grupp som skall skapa nya vanor hos den 
överviktiga, samtidigt som kost- och viktkontroll genomförs. De beteendestimule-
rande inslagen är inte direkt viktreglerande i meningen att de avser att påverka ener-
giintag och förbrukning i stunden, utan syftar till att motivera eller stimulera den feta 
att ändra sitt beteende och därmed indirekt påverka den fetas vikt långsiktigt. Även 
överviktiga som inte deltar i något viktminskningsprogram utsätts för försök till be-
teendepåverkan. Att övervikt hänger samman med för mycket mat i kombination 
med för lite fysisk aktivitet är en kulturellt spridd föreställning. På bas av detta anta-
gande försöker människor i närheten stimulera den feta personen att ändra sitt ätan-
de och sina rörelsevanor. 

Teknikerna som används för att påverka överviktiga att reducera vikten är 
många. Intervjupersonerna beskrev att de utsatts för allt från konkreta råd, uttryckli-
ga kommentarer om sitt utseende eller beteende och tillrättavisningar, till vaga an-
tydningar och indirekta insinuationer. Hur vanliga sådana handlingar är och var de 
förekommer varierar. De kan förekomma vid enstaka tillfällen eller återkommande 
utlösas i speciella situationer. Handlingarna kan rättfärdigas som välmenande försök 
att hjälpa den feta eller förmedla en mer grumlig intention.  

Tillrättavisande kommentarer  

Beteendepåverkan i hemmet kännetecknas av att vara återkommande och ofta upp-
träda i vissa situationer, till exempel vid måltider. Det är vanligt att familjemedlem-
mar försöker påverka den överviktiga att göra något åt vikten genom mer eller 
mindre direkta tillrättavisningar och uppmaningar till förändring. Lisa Eriksson be-
rättade att hennes föräldrar under barn- och ungdomsåren försökte få henne att ”ta 
tag i” sin övervikt genom att ge kommentarer vid matbordet. De övervakade hur 
mycket hon åt och försökte få henne att sluta när de tyckte att det blev för mycket. 
Hon möttes regelbundet av uppmanande frågor av typen: ”Jamen, nu är du väl 
mätt? Nu är du väl ändå mätt? Inte ska väl du ha mer?” (14:91). Lisa betraktade, åt-
minstone i efterhand, kommentarerna som välvilliga, men kände sig när det pågick 
starkt pressad av dem. Föräldrarnas handlande ledde till att hon förändrade sitt sätt 
att äta, men inte på det sätt som de hade avsett. Hon slutade helt enkelt att äta sig 



Inordnande viktgörande 

135 
 

mätt vid matbordet och gjorde det istället efter måltiden, ensam inne i det egna 
rummet. Att äta i ensamhet hade hon fortsatt med även som vuxen.  

Även Linus Ekblad hade regelbundet utsatts för kommentarer från familjemed-
lemmar vid måltider, både under uppväxten och som vuxen. ”Varenda jävla måltid 
som jag äter hemma hos mina föräldrar så kommer det alltid någon kommentar om 
att jag är fet, att jag inte borde äta så mycket och så vidare” (10:108), sa han. Av 
sammanhanget framgick att det som från början antagligen var väl menat undan för 
undan hade fått alltmer aggressiva och insisterande bitoner. Han uppfattade avsikten 
som illasinnad och förtryckande och menade att agerandet inte fick honom att äta 
mindre utan snarare tvärtom.  

Rådgivande kommentarer  

Vänner och bekanta använder, att döma av intervjuerna, ofta andra beteendepåver-
kande tekniker än familjemedlemmarna. Kommunikationen kring mat och ätande, 
som i familjekretsen ofta har en övertalande karaktär, är mer varierad och kan om-
växlande ha en motiverande, jagstärkande, rådgivande eller diskret antydande fram-
toning. Till skillnad från kommunikationen inom familjen, som kan utvecklas till en 
plågsam daglig ritual, är de beteendepåverkande kommentarerna från enskilda vän-
ner och bekanta mer sporadiskt förekommande, om än ibland repetitiva och sam-
mantagna ett högst påtagligt inslag i den feta personens vardagsliv. Linus Ekblad 
berättade om en barndomskamrat som även han var knubbig som tonåring, men 
som sedan många år varit smal. Vännen använde återkommande sig själv som ex-
empel på att det är möjligt att gå ner i vikt, i Linus tolkning för att motivera honom 
till nya viktminskningsförsök. Rickard Göransson, en medelålders man med BMI 
över 40, var en av flera som illustrerade hur den beteendepåverkande kommunika-
tionen från vänner och bekanta kan komma att invadera varje vrå av vardagslivet. 
Han uppfattade att han inte ens kunde gå på fest utan att få bantningstips av andra:  

Det är alltid någon som säger: ”Jag tittade i Aftonbladets hälsobilaga. Hörru, såg du 
han som har gått ner sju och ett halvt kilo på en månad. Är det någonting för dig 
kanske?” (7:120) 

Lisbeth Dahlman gav ett par exempel på hur detaljerade och konkreta råden kan 
vara. Hon sa att en del av hennes vänner hade tipsat henne att ”ta en morot” eller 
”borsta tänderna” om suget efter mat sätter in. Gudrun Nylander hade på ett lik-
nande sätt fått rådet att äta grapefrukt. Tips av den typen upplevde Lisbeth som 
kränkande: “Jag tycker att det är lite kränkande när folk säger åt en vad man ska 
göra” (1:343). Lisbeth, såväl som de övriga intervjuade, menade sig nämligen ha 
kunskap om vad de bör göra (Se parallell citat i Nilsson 2009, s. 11). Problemet de 
stod inför låg, enligt dem själva, på ett annat plan och det behandlas närmare i kapi-
tel tio. 

Även Börje Dahlqvist berättade att andra ”försöker styra” honom genom 
kommentarer om vad som är bra och inte bra för honom. Råd han har fått inom 
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vården accepterade han, men när han utan att själv ha bett om det, får råd av andra, 
tar han ibland illa vid sig och blir irriterad.  

Implicita motiverande råd 

Råd kan också, avsiktligt eller oavsiktligt, förmedlas utan att den feta personen di-
rekt adresseras. Malin Pettersson berättade att hennes arbetskamrater ofta talar om 
kost och motion i hennes närvaro. ”Det känns som att samtalet hela tiden kommer 
in på det” (9:56), sa hon. Hon tolkade det som att arbetskamraterna indirekt försök-
te stötta men framför allt motivera henne att äta bättre och motionera mer:  

Ja de försöker liksom stötta eller vad man ska säga? Det känns som om de pratar så 
här hemskt mycket om hur man ska äta sunt och sådär, utan att de pratar direkt till 
mig eller vad man ska säga. (9:54) 

Lisa Eriksson menade att en del vänner försöker få henne att göra något åt vikten 
genom att, som av en händelse, rekommendera något fettsnålt till lunch, eller att 
genom sofistikerade manövrar försöka både tona ner viktproblemet för att vara jag-
stärkande, och stimulera till att göra något åt det genom att berätta om egna vikt-
minskningsstrategier: 

Men sedan att man även märker på vännerna att de tycker att, äsch det är väl ingen-
ting att bry sig om, men nu har jag ju sökt till Viktväktarna. Ja, alltså lite välvilligt så-
där. Eller att man säger, du kan väl ta en sådan här lunch? (14:13) 

Sammantaget kan det konstateras att om var och en i bekantskapskretsen bidrar 
med sina kommentarer eller råd blir det för den feta lätt en ständig ström av tips och 
viktminskningsstrategier.  

Energireglerande  

Familjemedlemmar och bekanta försöker ofta få den feta att göra något åt sin ener-
gibalans genom att kommentera vikt och matvanor, men också genom att rekom-
mendera olika tekniker för viktreduktion. Grundidén bakom de direkta viktminsk-
ningsaktiviteter som feta utsätts, eller utsätter sig själva, för är att kroppen ska tillfö-
ras mindre energi än vad den förbränner (Astrup 1999, Chambers & Wakey 2002). 
Aktiviteter med ett sådant syfte benämns i fortsättningen ”energireglerande”. Ener-
gireglering kan ske såväl genom modifieringar av kost och motionsvanor som via 
kroppsliga intrång med läkemedel och operationer. I de förra fallen återstår alltid ett 
visst mått av frihet för den feta att styra över sitt ätande. De senare leder till en form 
av frihetsberövande, det vill säga, den feta kan inte längre äta som han eller hon vill, 
åtminstone inte utan obehagliga fysiska följder. 
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Diet på egen hand  

Diet på egen hand är den ojämförligt vanligaste formen av energireglerande, som till 
och från eller ständigt praktiseras av både normalviktiga och överviktiga. När inter-
vjupersonerna använde uttrycket diet på egen hand ligger det nära till hands att upp-
fatta att det avser tekniker för viktminskning som de själva har utvecklat utifrån 
egna försök och misstag. Men uttrycket användes mer inkluderande än så. Det syftar 
på alla former av viktminskningsinriktade tekniker som de själva och andra tilläm-
pade eller hade tillämpat i vardagslivet, oavsett om de är helt självutvecklade eller 
adopterade från andra. Uttrycket används således för att särskilja tekniker för vikt-
minskning som används i vardagliga sammanhang, såsom självkontroll, självöver-
vakning och andra typer av egenaktiviteter, från tekniker som bygger på ett mer eller 
mindre omfattande avskiljande från det ordinära vardagslivet och där kontrollen och 
övervakningen helt eller delvis är överlåten till andra.  

De konkreta tekniker som används vid diet på egen hand utgår från många oli-
ka källor: ”Man går på yttre ramar – gör som man blir tillsagd av Viktväktarna, re-
ceptsamlingar och så vidare” (7:249), sa Rickard Göransson. Diet på egen hand kan 
även ske med hjälp av kommersiella dietprodukter som Naturdiet, Viktkontroll, Nit-
rulett och Slimfast. Att de grundläggande tekniker som används oftast inte är själv-
utvecklade är ett viktigt förtydligande men förtar inte termen ”på egen hand”. Feta 
håller sig vanligtvis väl orienterade, provar och utvärderar olika tillgängliga alterna-
tiv. Intervjupersonerna hade ofta mödosamt utforskat den ena tekniken efter den 
andra som de blivit uppmärksammade på av vänner, bekanta, media och annat. 
”Fråga mig om bantningskurer och jag har provat alla” (5:366), sa Rut Ek. Även 
Lisbeth Dahlman menade att hon hade provat allt, till och med sådana udda dieter 
som ”ägg och rödvin” och att ”banta på chokladkakor”:  

Lisbeth: Det var en diet som var ägg och rödvin. Man åt kokt ägg, och det här kunde 
man bara göra på lördag och söndag för man blev ju full ganska fort. [vi skrattar] 
Man åt kokt ägg och drack rödvin, så full blev man ju i två dagar sådär. Visst gick 
man ner i vikt. 

Aimée: Gjorde man det? 

Lisbeth: Ja, visst gjorde du det. Du vet att det var ju bara det du åt. Och sen tillslut 
andra dagen, då orkade jag inte äta alla de äggen som man skulle äta. […] Man kan 
också banta på chokladkakor, det har jag gjort. Man äter så mycket man vill, men 
man får bara äta chokladkakor då. Och när man har ätit, jag vet inte hur många jag åt, 
så höll jag ju på att dö, man kräktes ju. Då gick det inte att få i sig mer chokladkakor 
och då gick man ju ner i vikt (1:333-339), sa Lisbeth och skrattade.  

Syftet med dessa dieter var att gå ner i vikt och det målet var enligt Lisbeth inte svårt 
att uppnå. Bantat med lyckade resultat hade hon som många andra gjort flera gång-
er. Hon menade sig mot den bakgrunden vara “proffs” på att banta.  
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Torsten Edman sa att han hade genomgått ”massor av dieter både på egen 
hand och via Viktväktarna” (8:133). Den väsentliga innebörden av Ruts, Lisbeths 
och Torstens redogörelser är att de på egen hand hade praktiserat och utvärderat 
väldigt många viktminskningsmetoder.  

Internering, frivillig och ofrivillig 

Många av intervjupersonerna hade inte bara erfarenhet av diet på egen hand utan 
också av energireglerande under institutionsliknande förhållanden. De redogjorde 
för att de vid olika tillfällen under livet hade vistats på ”sjukhus”, ”bantningsklinik” 
eller ”internat” för att gå ner i vikt genom vad de omväxlande beskrev som ”svält”, 
”totalsvält” eller ”bantning.” Det kännetecknande för alla sådana arrangemang är att 
de primära energireglerande aktiviteterna genomförs i en sluten miljö under kon-
stant instruktion, övervakning och kontroll, samt (med undantag av behandlarna) i 
avskildhet från det smala och normalviktiga kollektivet. 

Övervakningen, avskildheten och slutenheten, men också det språkbruk som en 
del av intervjupersonerna använde, gör det befogat att kalla sådana former av inord-
nande viktgörande för internering. Termen associeras i dagligt tal ofta till den in-
spärrning på obestämd tid som länge tillämpades på brottslingar, men används här 
närmare den grundläggande språkliga betydelsen, för att den tydliggör innebörden 
av mer neutralt klingande termer som ”inläggning” och ”sjukhusvård”. Genom den 
juridiska associationen tydliggörs också karaktären som ”inläggningen” har haft och 
fortfarande kan ha, och kopplingen till idén om fetma som ordningsbrott upprätt-
hålls. Internera, härstammar från den latinska termen inter´nus och betyder inne-
stänga, innesluta, inspärra, avspärra. Bestämningarna fångar viktiga aspekter av vad 
”inläggningen” socialt sett innebär. Den inlagda spärras visserligen inte in i den star-
ka betydelsen av en inlåsning, men väl i betydelsen av att han eller hon tas i förvar 
och berövas delar av sin frihet, innesluts i det sociala livet och rutinerna på institu-
tionen och avspärras från det som Alfred Schütz (2002) kallar den ”ordinära var-
dagsverkligheten” och de utmaningar och frestelser som den rymmer. 

Ett par av intervjupersonerna hade under uppväxten utsatts för vad man kan 
kalla ofrivillig internering. De hade helt utan egen vilja och på initiativ från någon 
eller några vuxna i omgivningen förpassats till bantningsklinik. Idag förekommer 
inte den typen av behandling av barn, men när intervjupersonerna växte upp kunde 
de som blev bedömda som riskpersoner utsättas för det. Mia Svensson, en kvinna i 
40-årsåldern, berättade om sina erfarenheter från uppväxten, när hon vid flera tillfäl-
len var inlagd. Första gången var hon tre år, men från den tiden hade hon inga min-
nen. Vetskapen om att hon var inlagd hade hon fått senare. Däremot hade hon 
minnen från sina inläggningstillfällen som sexåring, femtonåring och sextonåring. 
Hon menade att det inte var hon själv som ville gå ner i vikt, det var föräldrarna 
som sände iväg henne. 

 Varken Mia eller Linus Ekblad, som också var inlagd som barn, kom ihåg om 
de gick ner i vikt eller inte under vistelserna på viktminskningskliniken. Det tyder på 
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att de själva inte brydde sig om vad som hände med vikten, trots att det var den som 
var i fokus för aktiviteterna. Däremot hade Mia andra minnen kopplade till kliniken 
där hon var inlagd som sexåring:  

Mamma och pappa var inte där. Och jag är ju född 65 så det måste ha varit 70-71. 
Och då var det inte som det är nu. Alltså jag ville ju att mamma skulle vara där, men 
hon sa såhär, ”nej, vi får inte vara här”. ”Vi får bara komma och hälsa på vissa da-
gar”, så de kom inte ens och hälsade på varje dag. Så det var jätteotäckt. (3:183) 

Förutom att hon beskrev att det var ”jätteotäckt” att vara där och att hon kände sig 
utelämnad och rädd, eftersom hennes föräldrar inte var med henne, mindes hon 
maten. Minnet av morotslassen var särskilt starkt: ”Så fick man morötter, en hel 
talrik med rårivna morötter. Jag menar det gick ju inte att äta. Äckligt” (3:183). Utta-
landet förmedlar en stark känsla av utlämnadhet och maktlöshet. När jag frågade 
Mia om syftet med att hon var inlagd på klinik sa hon: ”De skulle svälta mig helt 
enkelt, få mig att gå ner i vikt med rårivna morötter, på stora tallrikar. Det var det 
enda” (4:185). Här beskriver Mia med några få ord hur det inordnande viktgörandet 
kan ta form i praktiken, som viktminskning genom direkt energireglerande under 
tvingande institutionella former.  

Ofrivillig internering innebär att man tas i förvar av andra, man intas och hålls 
kontinuerligt kvar i internatet genom olika procedurer och arrangemang. Men det 
finns också till synes frivillig internering. Den frivilligt internerade ansöker själv om 
att bli internerad och kan därefter antas. Han eller hon stannar sedan kvar genom en 
kombination av inneslutande arrangemang och egna viljeansträngningar. Interner-
ingen avbryts om den egna viljan inte längre finns. 

Flera av intervjupersonerna hade i vuxen ålder, på eget initiativ, vistats på bant-
ningsklinik. De uttryckte på olika sätt att de därmed hade överlämnat bantningen i 
andras händer. Torsten Edman talade om att han hade varit på ”internat med vikt-
minskningsbehandling”. Han betonade den institutionella miljön medan Lisbeth 
Dahlman betonade aktiviteten. Hon förklarade sin vistelse med att hon hade sökt 
sig dit för ”nedbantning”. Bantat hade hon gjort tidigare på egen hand, men utan att 
bli nedbantad. Hon formulerade sig som att hon gjort sig till objekt för andras akti-
viteter.  

Torsten Edman, Mia Svensson, Carin Andersson och Rickard Göransson var 
några av de som i vuxen ålder frivilligt gått med på att lägga in sig på viktkliniken på 
Riskförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn, eller i Tranås, innan det lades ner 
1999. Behandlingen bestod där i huvudsak av strikt diet och motion. Inga negativa 
minnen av vistelserna nämndes spontant under intervjuerna. Med distans till den 
frivilliga interneringen kan dock frivilligheten problematiseras av en del och framstå 
i ett nytt ljus. En av dem är Lisa Eriksson: ”Vem var det som ville att jag skulle gå 
ner i vikt? Inte jag, när det började. Nej!  Så jag tror att jag har lärt mig att vilja gå 
ner i vikt”(14:131). För Lisa framstår frivilligheten som sprungen ur ett inlärt tvång 
att gå ner i vikt. Frivillig internering framstår inte längre som paradoxal. Mot bak-
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grund av den kraft som viktordningen kan utöva på den enskilde framstår frivillighe-
ten som illusorisk.  

Energireglerande under halvslutna omständigheter 

Bantning på egen hand och internat är två rena former för viktreglering. Den som 
bantar på egen hand lever, enkelt uttryckt, kvar i den ordinära vardagsverkligheten 
och sköter sig själv. Den som är på internat är avskild från den ordinära vardagen. 
Den internerade äter, sover, rör sig och umgås helt och hållet inom internatets ”väg-
gar” och övervakas, instrueras, regleras och kontrolleras oavbrutet av andra. Men 
det finns också många blandformer där den feta personen rör sig mellan den ordinä-
ra vardagen och påbjuden eller frivillig åsidotagenhet. 

Linus Ekblad, Lisbeth Dahlman och Solbritt Davidsson redogjorde för en vari-
ant som på grund av sin omfattning ligger internatet nära. De hade alla på eget initi-
ativ, om än under olika grader av press från omgivningen, varit dagpatienter på vikt-
klinik. Solbritt beskrev dagverksamheten så här: 

Vi fick laga lunchen där, vi fick ju inte äta någonting hemma under den månaden 
som man låg inne, vi var dagpatienter. Så vi kom dit på morgonen och vi skulle vara 
där vid åtta. Då fick vi alltså vår frukost. Sedan skulle vi ut och promenera och sedan 
så skulle vi lära oss att laga lunch. (2:80)   

Citatet tydliggör dagpatientens villkor. Instruktion, reglering och övervakning av 
vikten äger under den vakna tiden i huvudsak rum i ett slutet sammanhang. Den feta 
ges permission att vistas i ett öppet sammanhang under kvällstid och på natten, un-
der villkoret/påbudet att han eller hon även under permissionen följer de regler som 
gäller i internatet. Proceduren upprepas regelbundet och under en längre tidsperiod. 

Malin Pettersson hade också varit dagpatient men utan att ha tagit eget initiativ 
till det. Hon hade ”hamnat” i verksamheten till följd av att en bekant till familjen 
överraskande hade bokat tid för henne hos en överviktsspecialist. Malin hade också 
utsatts för både korta upprepade och sammantaget långvariga episoder av avskiljan-
de. Hon hade, liksom Mia Svensson, blivit klassificerad som överviktig och beord-
rats att delta i ”extragympa” under skoltiden. Hon och andra med henne hade levt 
till alldeles övervägande del i ett öppet sammanhang, men regelbundet avskilts från 
det smala och normalviktiga kollektivet, för att ägna sig åt viktreglerande aktiviteter.  

Det kan framstå som om avsikten med ”extragympa” och liknande aktiviteter 
bara är att få den överviktiga att minska i vikt under tiden som aktiviteten pågår. 
Men en lika viktig funktion hos sådana aktiviteter är att den överviktiga ska lära sig, 
habitueras, till ökad fysisk aktivitet (Zachwieja 1996, Chambers & Wakley 2002). De 
har således både lång- och kortsiktiga syften. 

Fullständig internering, som vistelse på bantningsklinik, innebär att den feta sär-
skiljs från andra både rumsligt och situationellt. Men särskiljandet kan ibland ske 
mer sofistikerat. Mia beskrev att hon ålagts att äta ”specialmat” i skolbespisningen, 
vilket innebär en form av särskiljande där det ena men inte det andra villkoret är 
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uppfyllt. Det är ett arrangemang som innebär att den feta är situationellt, men inte 
rumsligt, särskild från andra och har påtagliga likheter med forna tiders skampåle. 
Mia var särskiljd inför kamraterna genom att hon fick särskild mat i matsalen, serve-
rad på ett särskilt sätt:  

Då var det ju så att de la inte upp min mat på en tallrik, utan jag fick en folieform på 
tallriken. Bara det säger att det är något konstigt med mig. Ibland kunde jag få två el-
ler tre folieformar för att det var olika. Potatis i en och kött i en, och då blev det ”tit-
ta hon får dubbel ranson. Hon är tjock därför får hon mer, dubbel ranson” och så 
där. Istället för att göra det smidigt och lägga upp min mat på en tallrik som alla 
andra. Och då känner man sig särbehandlad. (3:165) 

Folieformarna fungerade som signaler på att det var något konstigt med Mia. I kam-
raternas kommentarer är det också tydligt att de andra barnen uppmärksammade, 
reflekterade över och drev med hennes mat och övervikt. Matpersonalen skiljde ut 
henne genom att ge henne annan mat och att inte lägga upp den på en tallrik. Det 
upplevde hon som förnedrande och som en offentlig bestraffning: ”Precis som om 
jag skulle straffas på något sätt” (3:167), sa hon. 

Energireglerande med Viktväktarna – frihet och övervakning 

”Viktväktarna” är en modell för energireglerande som går ut på att man får äta vad 
man vill, så länge man håller sig under ett visst energiintag, eller enligt Viktväktarna, 
ett antal ”points” per dag och vecka. Viktväktarna var den vanligast nämnda model-
len bland intervjupersonerna för organiserad viktminskning utanför sjukvården. Fle-
ra hade gått fram och tillbaka mellan deltagande och icke-deltagande. Rickard Gö-
ransson berättade att han varit med nio gånger. Modellen kombinerar element från 
diet på egen hand och institutionellt präglade modeller. Den som vill gå ner i vikt 
med viktväktarmodellen kan äta vad, när och var den vill och ansvarar själv för att 
övervaka födointaget, precis som vid diet på egen hand. Däremot står den fetas vikt 
i fokus när den övervakas kontinuerligt av andra. För deltagarna förs noggrann do-
kumentation av viktförändringar, vecka för vecka, i Viktväktarnas lokaler. I ett tidi-
gare skede utnyttjades gruppen av medbröder och medsystrar som en extra press till 
följsamhet. Den tidigare offentliga övervakningen var en av orsakerna till att Mia 
Svensson inte ansåg att Viktväktarna passade henne:  

Mia: Nej, det passade inte alls mig. Just det här att man skulle stå i en lång kö och 
väga sig och sedan talar någon där framme om att ”ja, den här veckan har Mia gått 
upp två hekto.” Då blänger alla på en såhär.  

Aimée: Gör de det? 

Mia: Eller ja, de gjorde det då på 80-talet när jag gick, nu tror jag det är annorlunda. 
Ja, men som ”Ulla har gått ner tre kilo”, och så applåderar alla. (3 nr.2:813-815) 
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Mia upplevde att hon fick stå med skammen för minsta lilla viktuppgång och slutade 
därför. Viktväktarna har numera modifierat sina rutiner. Medlemmarna står fortfa-
rande i kö för att bli invägda och får veta med exakthet hur många kilo och hekto 
som deras vikt har minskat eller ökat. Däremot behandlas viktförändringarna inte 
längre offentligt, de basuneras inte ut, utan viskas och skrivs ned för enbart den be-
rörda att läsa. 

Utbudet av mirakelkurer som utlovar viktnedgång, samtidigt som den som vill 
gå ner i vikt får äta obegränsat mycket av vissa livsmedel, är stort. Viktväktarnas 
modell erbjuder däremot inga mirakel, bara räkneförmåga, svält och disciplin. Carin 
Andersson led av det låga energiintaget: ”Hade någon lagt fram en möglig smörgås 
till mig så hade jag ätit upp den, så hungrig var jag när jag gick på Viktväktarna. Så 
jag fick sluta, för jag klarade inte av det” (6:62), sa hon i vårt samtal. Men hon gav, 
trots sin konstanta hunger, inte helt upp utan prövade igen att banta med Viktväk-
tarna. Det som slutligen fick Carin att ge upp var trots allt inte dieten och heller inte 
resultatet i en snäv bemärkelse, utan snarare det sociala sammanhang där dieten 
genomfördes. Hon fann det särskilt nedslående att hon gick ner i vikt och sedan upp 
igen inför en grupp av deltagare som hon inte längre kände sig bekväm med. Grup-
pen blev till slut varken ett stöd för, eller tryck på, Carin att gå ner i vikt utan gjorde 
att hon uppfattade sin vikt som ännu mer onormal och drog sig undan. Såhär 
beskrev hon de bantande medsystrarna på Viktväktarna: 

Och då sitter de andra såhär ”Oh, jag har en valk här och jag har en valk här” och så 
att sitta med 30-40 kilos övervikt bredvid sådana här kvinnor eller tjejer som sitter 
och gnäller att de inte kommer i sin bikini, då går man inte till Viktväktarna. […] 
Från början var det för de som hade övervikt. Nu är det mer för att komma i bikinin 
till sommaren. (6:175,179)  

I Carins ögon hade Viktväktarna allt mer invaderats av smala människor som be-
traktar sig som överviktiga. När till synes smala praktiserar inordnande viktgörande i 
kollektiva former som Viktväktarna kommer sådana som Carin att känna sig utan-
för. Gruppen som omgav Carin gjorde hennes vikt ännu mer onormal. Målgrupps-
förskjutningen hos Viktväktarna har medfört att Carin och många andra med kraftig 
övervikt inte länge känner sig hemma i sammanhanget.  

Energireglerande genom kroppsligt omöjliggörande 

Metoder som på kroppslig väg tvingar fram minskat energiintag har blivit allt vanli-
gare som åtgärder när diet och motion inte ger långsiktig viktminskning (SBU 2002, 
Haslma 2002a, b, Müller & Weber 2005). Sådana metoder går i sin tur att dela in i 
två varianter. Olika former av operativa ingrepp är den ena, olika former av medici-
nering den andra.  

Lisbeth Dahlman hade några år innan intervjun, genomgått en magoperation, 
en så kallad gastric bypass, vilket innebär att magsäcken kopplas bort och födoäm-
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nen går direkt ut i tarmsystemet. Hon beskrev hur magoperationen hade tvingat 
henne att ändra sitt ätande:  

Det är ju svettigt alltså, så det gäller ju att ändra sin livsstil. Det är bara det som gäller 
alltså. Att äta på bestämda tider, var fjärde timma äter jag, och sen röra på sig regel-
bundet. (1:40) 

Mikael Victorzon, specialist i gastroenterologisk kirurgi skriver att så kallad gastric 
bypass:  

… tvingar patienten till goda matvanor, att äta långsamt och tugga väl. Mättnadskäns-
lan kommer fortare. Dessutom lär sig patienten att undvika alltför fettrika och söta 
livsmedel, då ett för stort intag av sådana produkter lätt leder till dumpingsyndrom 
(hjärtklappning, svettning och diarré, m.m.) (Viktorzon, 2008, s. 25).  

Ingreppet verkar således inte bara upplevas som tvingande av den feta utan verkar 
också ha som syfte att tvinga henne eller honom att äta på ett visst sätt. Lisbeth 
hade erfarit dumpningssymptom åtskilliga gånger:  

Nu efter operationen så kan jag inte äta choklad för jag blir sjuk. […] Jag får sådana 
här dumpingsymptom, som innebär att blodtrycket sjunker, blodsockret sjunker, jag 
får jätteont i magen och våldsamma diarréer. (1 nr.2:166,168) 

Reiner Wielk beskriver i en artikel den 1 december 2007 i Norrköpings Tidningar att 
han har upplevt följande biverkningar efter sin operation: ”Kraftigt illamående, 
hjärtklappning och kallsvettning” (Björnelf 2007). För att slippa uppleva sådant som 
Lisbeth och Reiner beskriver måste magopererade hålla sig ifrån sådant som ger 
dem biverkningar eller gör dem sjuka. Att ingreppet mer eller mindre tvingar feta att 
ändra sina matvanor innebär inte att förändringen är enkel, utan precis som Lisbeth 
uttryckte det ”svettigt”, i betydelsen svårt och mödosamt.   

Skillnaden gentemot de tidigare diskuterade metoderna är radikal om den över-
sätts till de ramar som används i det här kapitlet. Medan de andra metoderna på oli-
ka sätt och i olika grad förutsätter yttre aktörer för att vinna gehör och vara verk-
samma, innebär det operativa ingreppet att smalnormen och regleringen av fetman 
handgripligen och närmast bokstavligen inkorporeras i organismen. Det behövs inte 
längre några personer för att påtala ordningsbrottet och införliva den feta i ordning-
en. Kroppen själv upplyser om att något är fel och fungerar både som instruktör 
och övervakare.  

Principen är densamma när det gäller viss medicinering. Xenical® är ett läke-
medel som fungerar som fettantabus. Det resulterar i att man blir sjuk, eller som 
Linus Ekblad sa att ”du skiter ner dig om du äter fet mat” (10:418). Enligt honom är 
det ”den avsedda effekten” (10:418). På så sätt förväntas den feta bli tvungen att 
ändra ätbeteende. Reductil® är ett annat bantningspreparat, men med en antide-
pressiv verkan. Rickard Göransson beskrev effekterna som att han blev fullständigt 
likställd när han använde det. Han berättade att han isolerat sig redan innan han bör-
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jar äta preparatet, men att han under den perioden blev allt mer känslomässigt av-
trubbad:  

Du blir till slut känslomässigt likställd, inget berör dig. Det är liksom, ”häll vatten på 
en gås” ungefär. Och det är ju rätt så tråkigt egentligen. (7:473) 

Både Linus och Rickard hade använt såväl Xenical® som Reductil®, men använd-
ningen resulterade bara i marginell viktminskning. De menade att resultaten inte är 
värda biverkningarna och hade slutat använda dem.  

Likheterna mellan operativa ingrepp och medicinering är att de är frivilliga, att 
viktminskningen äger rum i ett vardagligt sammanhang och att den feta låses in i, 
nära nog, kroppsliga omöjligheter. Skillnaden är att operationen är närmast irrever-
sibel, medan medicineringen när som helst kan avbrytas på den fetas eget initiativ.  

Sekundärt viktiggörande 

Föräldrars och bekantas uppmärksamhet på den feta personens kroppsvolym och 
dietföring visar att kroppsvikten är viktig för andra. Energireglerade tekniker som 
internering, dagverksamhet på viktminskningsklinik, energireglering i skolan eller 
med Viktväktarna visar att vikten även är viktig ur ett samhällsperspektiv. Hade den 
betraktats som oviktig hade troligtvis inte Viktväktarna varit kommersiellt vinstdri-
vande, extragymnastik och dietkost inte förekommit i skolan eller magoperationer 
utförts i den utsträckning som sker. Feta personer hade troligen inte heller ägnat sig 
åt diet på egen hand, lagt in sig på viktminskningsklinik, ätit mediciner eller opererat 
mag- och tarmsystemet om kroppsvikten inte var viktig för dem själva. Särskilt de, 
mer eller mindre, irreversibla operationerna synliggör hur viktig vikten kan vara för 
den som är fet: till och med så viktig att en del för all framtid låter sig manipuleras 
ända in i de kroppsliga mekanismerna.  

Inordnande viktgörande är en konsekvens av att den överviktiga/feta, i egna el-
ler andras ögon, anses avvika från idealet i en oacceptabel utsträckning, men bidrar 
också i sig till viktiggörandet. Inordnade viktgörande transformerar handgripligt den 
feta från att vara en fullvärdig person till ett objekt för andras (och eget) åtgärdande. 
De beteendepåverkande och energireglerande strategierna utgår från att den feta är 
negativt avvikande och uppmanar, med varierande tydlighet, till efterföljande eller 
lydnad.  

För den som lyckas banta och hålla sig smal kan kroppsvikten i bästa fall bli 
oproblematisk. För den som misslyckas kan beteendepåverkan och energireglerande 
istället få övervikten att bli än mer negativt viktig. Försöken till beteendepåverkan 
och energireglering kan dels förstärka upplevelsen av att vara annorlunda, dels för-
stärka upplevelsen av inte duga till.  
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Annorlundagörande 

Inordnande praktiker kan vara en källa för annorlundagörande. Tillrättavisande 
kommentarer, explicita eller implicita råd från personer i omgivningen, specialmat i 
skolan, dietföreskrifter och vistelser på bantningsklinik, signalerar att omgivningen 
anser att det är något fel den feta personen.  

Den som är vuxen inser ofta lätt sambandet mellan övervikt och olika inord-
nande aktiviteter. Som överviktigt barn kan det emellertid ta tid att förstå att det är 
vikten som är problemet. Malin Pettersson berättade att hon under hela uppväxten 
bar på en diffus känsla av att det var något fel med henne, men att hon i början fick 
gissa sig till vad felet bestod i: 

Redan innan jag började skolan så låg jag på sjukhus bland annat. Men det var ingen 
som sa till mig varför, eller vad det var. De bara gjorde saker utan att egentligen tala 
om för mig varför. Jag låg på sjukhus och fick annorlunda mat och jag begrep aldrig, 
jag var inte sjuk. (9:7) 

Minnet Malin hade från sin tidiga sjukhusvistelse var att den var obegriplig. Hon 
förstod inte varför hon var där eller varför hon var tvungen att äta speciell mat. Så 
vitt hon förstod var hon inte sjuk. Ingen förklarade varför hon var tvungen att vara 
på sjukhuset. ”Inte ens mamma berättade riktigt vad det handlade om” (9:77), sa 
Malin. Även den sorts bemötande som extragymnastiken innebar fick henne att 
känna sig konstig:  

Extragympa fick jag ju göra i skolan och hur avvikande känner man sig inte då? Det 
var jag och sedan den andra tjocka tjejen i skolan. Då känner man ju sig jättekonstig. 
(9:81)  

Det var bara Malin och en annan flicka som deltog i särskild gymnastik i skolan. 
Båda var tjocka. På grund av det attributet ålades de att utföra aktiviteter som andra 
inte deltog i. För Malins del var det just genom sådant hon, mer eller mindre, tving-
ades göra som hon började förstå att det, var ”något fel” på henne. Precis som sjuk-
husvistelsen fick extragymnastiken henne att känna sig ”konstig”, ”avvikande” och 
”annorlunda”, utan att någon sa det rakt ut. Det hon utsattes för var tillräckligt ta-
lande. Den slutliga insikten fick hon när skolläkaren upplyste henne om att hon var 
tvungen att göra något åt övervikten. ”Det var då jag förstod hur fel jag var” (9:119), 
sa Malin. Det var också först då hon fullt ut förstod att det var vikten som motive-
rade den särskilda behandling hon hade utsatts för och även fortsättningsvis utsattes 
för.  

Linus Ekblad, Carin Andersson och Lisa Eriksson menade att de tillrättavisande 
kommentarer som de kontinuerligt utsattes för hade fått dem att äta mer. Linus an-
tydde att han åt i protest mot faderns påpekanden. Carin menade att hon hetsåt som 
reaktion på hennes mans konstanta kommentarer om hennes övervikt. Lisa, som 
under uppväxten inte fick äta sig mätt vid matbordet, åtgärdade sin hunger genom 
att äta sig mätt i ensamhet. Linus, som hade bantats flera gånger genom vårdens 
försorg, konstaterade att han inte blivit smalare av det. Han menade till och med att 
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kombinationen av det återkommande uppmärksammandet av övervikten och bant-
ning på klinik var en orsak till hans ökade storlek. ”Jag har blivit det andra sa att jag 
var: fet” (10:382). Eftersom hans vikt nästan hade fördubblats sedan ungdomen kan 
man konstatera att åtgärderna för att göra honom smalare inte gjort honom mindre. 
De hade bara, i takt med att han blev allt större, gjort honom mer annorlunda och 
vikten än mer negativt viktig. Linus menade sig ha blivit felbehandlad och sa att han 
ibland lekte med tanken om att lämna in en stämningsansökan för felbehandling. 

Även sammanhanget där det inordnande vikgörandet äger rum kan, liksom åt-
gärder som medicinering och kirurgi, förstärka känslan av att vara annorlunda. Den 
kraftigt överviktiga som exempelvis söker sig till Viktväktarna för att få hjälp med 
sina problem och då upptäcker sig vara betydligt större än andra deltagare känner sig 
gärna än mer annorlunda än tidigare. I fallet med medicinering och kirurgi kan den 
feta personen inte längre självklart äta vad andra äter i sociala sammanhang och blir 
därigenom än mer annorlunda än tidigare, eller åtminstone inte mindre annorlunda. 
Från att kanske ha ätit alldeles för mycket blir han eller hon oftast avvikande åt 
andra hållet. Det är inte längre möjligt att äta lika mycket som andra, åtminstone inte 
utan allvarliga biverkningar.  

Odugliggörande  

Linus Ekblad, som två gånger under barndomen blev skickad på bantningshem av 
sina föräldrar, och konstant fick höra att han var fet och borde äta mindre, beskrev 
hur kombinationen av beteendepåverkan och energireglerande hade satt djupa av-
tryck i hans självkänsla: ”Det som jag som barn i alla fall uppfattade var att man du-
ger ju inte som man är” (10:122), sa han. Det inordnande viktgörande som skulle 
göra Linus vikt normal fick effekten att han som barn inte bara upplevde sig som 
överviktig, utan också som en person med lägre människovärde. Så var det även för 
Mia Svensson och en del andra intervjupersoner. Mia hade under merparten av sitt 
liv känt sig oduglig på grund av sin övervikt och menade att det berodde på att 
andra hade fokuserat på hennes övervikt som något negativt som måste åtgärdas. 
När jag frågade Mia vad hon kunde göra för att bli bra svarade hon: 

Gå ner i vikt. Det var ju det enda man fokuserade på. Jag duger inte som jag är och 
då måste jag ändra på mig, jag måste gå ner i vikt för att duga och få vara med. Så att 
det har man ju inpräntat i hjärnan att man inte duger. Ja, och det sätter sina spår. 
(3:315) 

Återkommande viktökningar efter föregående viktminskning resulterar ofta i känslor 
av personligt misslyckande och är en annan källa till odugliggörande. Malin Petters-
son beskrev, med uppgivet tonfall, hur hon upplevde viktuppgång: ”Så var man 
misslyckad igen”. Att misslyckas med att uppfylla de krav och förväntningar som 
ställs på den feta gör att misslyckandet i sig gör övervikten än mer negativ och den 
feta personen än mer oduglig. Misslyckanden med att inordna sig är således också en 
del i odugliggörandet.  
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Kapitel 10 

TEORETISERANDE AV MISSLYCKANDE 

 

 

 

INORDNANDE PRAKTIKER HAR SOM SYFTE att skapa normalviktiga kroppar men leder 
inte till att alla överviktiga blir smala. Många blir tvärtom och trots vedermödorna 
ännu fetare (Cannon & Enzig 1983, Garner & Wooley 1991). Bland intervjuperso-
nerna var det vanligt att de, trots olika bantningsförsök, hade misslyckats att gå ner i 
vikt. En del hade i bantningens spår tvärtom blivit just allt fetare. Varför är jag fort-
farande fet? Varför har jag blivit fetare? Erfarenhetsbaserade frågor som dessa, och 
ibland hörsägen från andra, fungerar som ingång till reflekterande och teoretiserande 
om orsakerna till misslyckade försök att bli normalviktig eller smal.  

Medan inordnande viktgörande är baserat på kulturellt föreskrivna sätt att för-
klara och hantera vikt på är teoretiserande av misslyckande nära kopplat till fetas egna 
erfarenheter. Erfarenheter av tillfällig viktnedgång och långsiktig viktuppgång, men 
också egna unika ät- och matvanor, blir återkommande föremål för reflektion. Teo-
retiserande av misslyckande innebär att egenformulerade förklaringsmodeller till 
bestående fetma skapas och förstärker inte sällan erfarenhetsbaserad misstro mot de 
kulturellt tillhandahållna viktminskningsmetoderna. De allra flesta egenformulerade 
teorierna inbegriper element av medicinskt och/eller psykologiskt vetande. Socialt 
sett förser de på så sätt den överviktiga eller feta personen, med acceptabla förklar-
ingar till bestående övervikt eller misslyckade bantingsförsök. 

Teoretiserande av misslyckande är en av tre former av oviktiggörande som be-
handlas i den här studien. Det innebär att vikten och försöken att gå ner i vikt görs 
oviktiga, eller åtminstone mindre viktiga. Förutom genom teoretiserande av miss-
lyckande kan det ske genom självbestämt viktgörande och socialt oviktiggörande.  

Oviktiggörandet går i viss mån parallellt med viktiggörande och det inordnande 
viktgörandet. Där underordning och inordning pågår finns alltid ett mått av mot-
stånd. Hos en del personer kan tendensen till oviktiggörande vara stark redan från 
början. I andra fall, och kanske oftare, är oviktiggörandet en respons på tidigare vik-
tiggörande och misslyckanden att gå ner i vikt. Oviktiggörandet kan liksom viktiggö-
randet vara omfattande eller partiellt, sporadiskt eller mer varaktigt. Det kan inträffa 
under särskilda omständigheter och livsfaser eller pågå kontinuerligt. För en del kan 
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oviktiggörandet vare relativt oproblematiskt. För andra kan det innebära mycket 
arbete och konstant kamp.  

Helt oviktig blir övervikten aldrig, även om en del feta menar att deras vikt inte 
har någon betydelse. Totalt oviktiggörande, i betydelsen att livet inte alls och aldrig in-
rymmer några hänsyn till vikten, eller påverkas av den, är kanske teoretiskt möjligt 
men intervjuerna tyder på att det i praktiken är omöjligt.  

De former för oviktiggörande som kommer behandlas i de här och de efterföl-
jande kapitlen är motrörelser till inordnade viktgörande eller till socialt och samvets-
genererat viktiggörande. Fysiskt oviktiggörande tematiseras inte i ett särskilt kapitel, 
men antyds i kapitlet om fysiskt viktiggörande. När kroppsligt begränsande hanteras 
genom att den feta planerar fysiska aktiviteter efter sin rörelseförmåga är det ett ex-
empel på fysiskt oviktiggörande. Ett annat sätt är när stolar kontrolleras noga innan 
de används. Sådana handlingar gör övervikten mindre viktig och avvärjer potentiella 
kroppsrelaterade problem. Fysiskt oviktiggörande kan också innebära att den feta 
personen inreder sitt hem efter sin tyngd och bredd eller köper en stabil och stadig 
bil.  

Teoretiserande av misslyckande föregås alltid av någon form av misslyckande. 
Om det inordnande viktgörandet fungerade på alla skulle det inte finnas anledning 
att skapa alternativa teoretiska konstruktioner. Misslyckandet behöver dock inte vara 
strikt personligt och själupplevt. Blotta vetskapen om andras misslyckanden eller om 
hur svårt det är att åtgärda övervikt med hjälp av inordnande metoder kan vara im-
puls nog. Linus Ekblad hade till stor del byggt upp sina teorier med utgångspunkt i 
egna misslyckanden, men hade också influerat av både forskning och andras för-
medlade erfarenheter. Han beskrev också hur hans tankar hade föregåtts av en pro-
cess från tilltro till misstro:   

Första gången man gör det här [går ner ordentligt i vikt] så tror man att det ska vara 
för evigt. Men när man har upprepat det några gånger så inser man att det kan kom-
ma att skita sig igen. (10:269)  

Linus uttalande handlar dels om den hoppfullhet som kan genomsyra en omfattande 
viktminskning, dels om en misstro till varaktig viktförändring. Han hade tilltro de 
konventionella viktminskningsmetoderna direkt efter sin första viktminskningsbe-
handling, men blev djupt besviken när han efter en tid började gå upp i vikt igen. 
Tilltron till behandlingen resulterade förts i misstro till den egna förmågan. Efter att 
gång på gång ha gått upp i vikt började han redan under själva viktminskningsperio-
den tvivla på ett långsiktigt lyckat resultat. Linus valde då att minska på misstron 
mot sin egen förmåga genom att börja tvivla på behandlingsmetoderna. Misstron 
försköts från den egna förmågan, in mot det inordnande viktgörandet. Han började 
som många andra att ifrågasätta både vedertagna orsaksförklaringar och behand-
lingsmetoder.  

Teoretiserande av misslyckande, så som det kom till uttryck i intervjuerna, kän-
netecknas av två sätt att förskjuta fokus i uppfattningen om vikt och fetma. Det för-
sta, orsaksförskjutande, går ut på att tillskriva fetman andra orsaker än de gängse. Det 
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andra, problemförskjutande, omdefinierar både de problem som feta har att lösa och 
ifrågasätter medlen som anses bidra till lösningen av dessa. 

Orsaksförskjutande  

Orsaksförskjutande är ett resultat av ett erfarenhetsbaserat ifrågasättande av den 
modell för orsakssamband som präglar det inordnande viktgörandet. Den enkla 
modellen för energireglering utgår från antagandet att övervikt är ett livsstilspro-
blem, i betydelsen felaktiga mat- och motionsvanor. Utifrån tillbakablickar på sin 
egen vikt- och äthistoria hade intervjupersonerna emellertid skapat egenformulerade, 
teoretiserande konstruktioner. Dessa konstruktioner är mer komplexa än de kultu-
rellt vedertagna modellerna genom att ytterligare led infogas i orsakskedjan. Detal-
jerna i förklaringsmodellerna kan variera, men gemensamt är att felaktigt ätande inte 
betraktas som den primära orsaken till övervikten. Det finns en bakomliggande 
”verklig” orsak som gör att den feta äter sig fet.  

Vid orsaksförskjutande kommer också teknikerna för viktminskning att ifråga-
sättas. Orsaksförskjutandet sker i två steg. I det första problematiseras att övervikt, 
på ett enkelt sätt, är ett resultat av en felaktig livsstil eller felinlärda vanor. I det 
andra förskjuts fokus till möjliga bakomliggande orsaker eller de ”verkliga” proble-
men. Målet är att finna alternativa och socialt godtagbara förklaringar till de åter-
kommande frågorna varför den feta är fet eller blir allt fetare, trots år av experimen-
terande med energireglerande tekniker.  

När intervjupersonerna hade reflekterat kring sitt ätande och försökt identifiera 
orsaker till att de var feta och inte gick ner i vikt hade de funnit att matens och ätan-
dets funktioner var av stor betydelse för viktproblemen. På den mest basala nivån är 
mat givetvis en förutsättning för den biologiska överlevnaden. Den är, som Carin 
Andersson sa, ”något man är tvungen att ha för att kunna leva” (6:441). Matens roll 
för överlevnaden stod dock inte primärt i centrum för deras reflektioner. Som orsak 
till övervikten hade fyra andra funktioner formulerats: ätande som medel mot obe-
hagliga känslor, ätande som utfyllnad av existentiella tomrum, ätande som medel för 
njutning och mat och ätande som beroende. 

Ätande som medel mot obehagliga känslor  

Idén om ätandets positiva funktion i regleringen av negativa emotioner har en lång 
historia. När Julius Caesar i första akten, andra scenen, av Shakespeares skådespel 
säger: “Let me have men about me that are fat; sleek-headed men and such as sleep 
o’ nights” (Shakespeare 2007, s. 15), gör Caesar visserligen ingen explicit koppling 
mellan ätande och godmodighet, men ändå en koppling mellan fetma och frånvaro 
av farliga negativa emotioner. Intervjupersonernas redogörelser gick både med och 
förbi Shakespeare. De erfarenheter de beskrev motsäger att de skulle sakna negativa 
känslor. Men de beskrev att de hade hittat sätt att reglera dem på och kan kanske på 
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så sätt bekräfta Shakespeares bild av den feta som lugn. ”När jag blir förbannad blir 
jag hungrig” (10:241), sa Linus Ekblad. Men han konstaterade att han omedelbart 
kunde reglera de negativa känslorna genom att äta och åter bli ”lugn”. Linus hade 
kommit fram till att orsaken till hans fetma inte var att han åt utan de känslor som 
han behövde reglera genom att äta.  

Andra hade uppmärksammat ett samband mellan motgångar i livet och mat 
som tröst (se Andersson 1980). Lisbeth Dahlman hade hållit sin vikt i schack till 30-
årsåldern, då hon började lägga på sig allt mer. Hon hade upptäckt ett samband mel-
lan viktökningen och att hon gjorde en abort. Hon uppfattade den perioden som en 
jobbig tid som hon hanterade genom att ”tröstäta”. När tröstätandet gjort att hon 
hade gått upp i vikt började hon, enligt vad hon sa, äta för att trösta sig: ”Jag tror att 
allting blev en cirkel. Jag var ensam och det var synd om mig och jag var fet och jag 
var ful. Och då blev det synd om mig och då åt jag, för då blev jag lugn” (1 
nr.2:213).  

Malin Pettersson kopplade också samman sina personliga motgångar med ätan-
de. ”Jag äter på känslor”, sa hon och vidareutvecklade sig: ”Det är någonting som 
liksom gör att jag inte kan hantera motgångar liksom - det sätter igång mitt ätande, 
eller vad man nu ska säga” (9:25). Malin beskrev ätandet som ”ångestdämpande” 
och som ett medel att hantera emotionell smärta. ”När jag tittar tillbaka ser jag per-
sonliga tragedier och så ser jag korrelationen med att jag har gått upp i vikt” (9:23). 
Hon berättade att hon hade gått upp starkt i vikt efter ett sent missfall. Sedan blev 
hon gravid igen och födde till sin stora glädje en son. Men kort därefter ersattes 
glädjen av smärtsamma förluster. Inom loppet av två år dog både hennes mamma 
och pappa. Hon blev också lämnad av sin man.  

Linus, som kunde konstatera att han blev ”lugn” av att äta, hade också kommit 
fram till att ätandet kan betraktas som ett medel. Han menade att matens lugnande 
effekt går att jämföra med psykofarmakas lugnande inverkan: 

När jag inte mår bra till exempel så använder jag mat som tröst. Jag super inte och jag 
röker inte, den [maten] har en viss psykofarmaka effekt. (10:237) 

En röd tråd går genom hans, Malins och Lisbeths förklaringar till att de är övervikti-
ga. De äter för att lindra psykisk smärta och obehag. Men mat och ätande kan också 
fylla en funktion för den som har fysisk smärta. Rut Ek berättade att hon använde 
mat för att lindra den fysiska smärtan från sin artros. ”När jag äter har jag inte ont, 
då mår jag bra” (5:63) sa hon och fortsatte i likhet med Linus att likställa ätandet 
med andra smärtlindrande eller smärtavledande alternativ: ”En del dricker, en del 
kanske värktabletterna hjälper på, en del går ju ut och går när de får ont” (5:357). 
För Rut, liksom för många andra feta, var det emellertid ätandet som gav bäst lind-
ring för fysisk och psykisk smärta.  
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Ätande som utfyllnad av existentiella tomrum 

För en del hade reflekterandet skapat insikter om att deras ätande hade att göra med 
ett bristtillstånd, eller ett slags tomrum som behöver fyllas (se parallell Parker & 
Keim 2004). Vad som saknades varierade, men plågan och den sugande känslan av 
att tomrummet behövde fyllas var gemensam. För en del var det brist på kärlek och 
närhet under uppväxten som skapat ett permanent tomrum, för andra var det brist 
på mening eller spänning som, av och till, gjorde sig gällande på ett obehagligt sätt. 
Under livet hade de lärt sig att de kunde ”fylla tomrummet med mat” för att dämpa 
obehaget. 

Den närhet, kärlek och säkerhet som barn kan känna i famnen hos sina föräld-
rar var något Mia Svensson saknade. Mia berättade att hon som barn löste den bris-
ten genom att öppna kylskåpsdörren så att ljuset tändes där inne. Sedan satte hon sig 
mellan kylskåpet och ett element: 

Det var liksom tryggt, och det var ljust och varmt där från elementet, och det luktade 
gott. Ingen såg mig, och jag var gömd där och jag var trygg. Jag var i mammas famn 
på något sätt. Kylskåpet var mamma. (3:279)  

”Kylskåpet var mamma”, sa Mia. Ursprungligen var det kylskåpet med dess innehåll 
som var ett substitut för mamman. Men långt efter att Mia slutade sitta invid kylskå-
pet hade ätandet fortsatt att fylla ”tomrummet” av brist på ”närhet och kärlek”. 
Rickard menade att han åt när han var ensam. Ätandet fungerade som substitut för 
socialt umgänge:  

Det vet jag ju själv, att ensamhet är inte bra för mig. Det är en sådan här trigger. Jag 
vet inte var det startar någonstans, men ensamhet är lika med att äta. Är jag ensam så 
kan jag äta eller ja, i brist på att göra någonting annat, så äter man. (7:292) 

Ätandet beskrevs även som utfyllnad av mer diffusa och svårgripbara tomrum. Sol-
britt Davidsson hade funnit ett mönster mellan när hon åt onödigt och inte. Hon åt 
inte något onödigt när det var ”aktivt runtomkring” henne. Hände det ingenting åt 
hon, för att fylla ut bristen på aktivitet och kanske meningsfullhet. Torsten Edman 
hade identifierat en likartad länk och sa att han äter när han är ”understimulerad” 
eller ”uttråkad”. Genom att gå ut i köket och ta något att äta fick han någonting att 
hända. Börje Dahlqvist beskrev sitt ätande på ett likartat sätt: ”När jag tycker livet är 
tråkigt och ingenting händer, då tar jag en macka då och då” (12:99). Han vidareut-
vecklade det så här: ”För det är någonting med det liv jag lever, döda punkter är det 
värsta jag vet” (12:103). Han exemplifierade med en, för honom, återkommande 
situation: ”Kafeterian på sjukhuset får ju se mig ta en halv fralla med en kopp kaffe 
då och då bara för att jag fått en halvtimme över” (12:107). ”Då fyller jag den ti-
den”, (12:109) avslutade Börje. Flera intervjupersoner beskrev att de, framförallt i 
stunder av ensamhet eller isolation, uppsöks av obehagliga känslor av tomhet, passi-
vitet, leda eller meningslöshet som de under åren har lärt sig bemästra med mat. 

Om tomhet, passivitet, leda och meningslöshet leder de flestas associationer till 
något obehagligt så gör inte självklart ett stabilt och bra förhållande det. Något över-
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raskande kan därför Jeanettes Nyström upptäckt synas vara. Hon menade att hennes 
hetsätande hade ökat när hon började leva i ett ”stabilt” och ”bra förhållande”. 
Hennes reflektioner hade lett henne fram till att det berodde på avsaknaden av nå-
got ”oväntat” och ”spännande”, kanske trots allt inte så väsensskilt från menings-
löshet och leda.  

Ätande som medel för njutning  

Mat som njutningsmedel är en annan funktionsförklaring till ”felaktigt” ätande. Att 
mat för många, oavsett om de är överviktiga eller ej, kan utgöra ett nöje och en 
njutning vittnar en flod av kokböcker, matmagasin, delikatessbutiker och matlag-
ningsprogram om. Macht, Meininger och Roth (2005) skriver, med referens till Lang 
att: 

The mere fact that gastronomy, ‘‘the art of selecting, preparing, serving and enjoying 
food’’ has been celebrated for centuries (Lang, 1983) points to eating-related pleas-
ures that go beyond nutrition. (s. 137) 

Det är den funktionen hos maten själv som en del av deltagarna talade om. Olle 
Einarsson hade varken funnit att mat var ett substitut för något som saknades eller 
ett medel för att hantera obehagliga känslor. Mat erbjöd honom helt enkelt njutning 
(se Parker & Keim 2004). Att unna sig godsaker och kaloririk mat satte, som han sa, 
”guldkant” på tillvaron. Godsaker och god mat gjorde att han mådde bra och han 
definierade sig själv som ”en gottegris”. Så var det även för Gudrun Nylander. ”Jag 
älskar mat”, sa hon. Mat och ätande var för henne ett sätt att ”njuta av livet” och 
”umgås med andra” (13:139). Olle och Gudrun var långt ifrån ensamma om att be-
tona matens eller ätandets positiva betydelse. Rickard Göransson definierade cho-
klad och godsaker som ”njutningsmedel” och ibland till och med som ”livsnjut-
ningsmedel”:  

Livsnjutnigsmedel för mig är allt som man har för att förgylla smaken och så vidare. 
Dricka, sötdricka, godis, konditorivaror, chips och snacks. Det är egentligen relativt 
lätt att urskilja dessa extraprodukter som sätter guldkant. (7:352) 

Men är man överviktig är förhållandet till detta njutningsmedel ofta komplext, det 
handlar om långt mer än att sätta guldkant på tillvaron. För den som upplever sig ha 
tappat kontrollen över detta njutningsmedel framstår maten gärna också som ett 
fördärv som väcker ”hatkärlek” Så här redogjorde Rickard för vad han menade med 
den termen:  

När jag inte kan ta en bit eller en rad av Marabou mjölkchoklad och sedan lägga un-
dan den. … Utan att man alltid dras som en fruktansvärd magnet hela tiden tills den 
är slut. När jag inte kan låta bli att nalla ur kakburken tills den är slut, när jag inte kan 
låta bli glasspaketet förrän det är slut, när jag inte kan låta bli sådana saker. Det är en 
hatkärlek. (7:336) 
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Det fanns deltagare som både njöt av mat och använde den som medel att hantera 
känslor och obehag i livet. Linus, som upptäckt att han hanterade sin ilska med mat, 
erkände att han både ”älskar och hatar” god mat. Maten var både ett lugnande me-
del, en njutning och en ”förbannelse” för honom, på en och samma gång:  

Samtidigt så är det bara att konstatera att mat, alltså mat. Det är väl lite flytande det 
där, det är samtidigt på något sätt en förbannelse. Det vore mycket bättre om man 
kunde vara utan det, då så skulle jag ju inte vara så fet som jag är. (10:372) 

Ätande och mat som beroende 

Reflekterandet hade lett till att flera intervjupersoner såg på både sitt ätande och sig 
själva på ett nytt sätt. De beskrev sig som missbrukare, eller mer bestämt, som mat-
missbrukare. Genom att låna slutändelsen från det typiska missbrukarepitet ”nar-
koman” och inleda med en älskad matkategori specificerade en del vilken kategori 
de tillhörde. Rickard Göransson betraktade sig till exempel som ”chokladoman”. 
Ulrika Bergström och Rut Ek kallade sig ”mackomaner” och Solbritt Davidsson 
talade om sig själv som ”glassoman”. Genom att definiera sig som missbrukare de-
finierade de sin relation till ätande som ett beroende. Torsten Edman och Rickard 
Göransson använde uttryckligen en sådan terminologi. De karaktäriserade sina pro-
blem som ”sockerberoende”. 

Den som är beroende av något har tappat kontrollen över medlet för njutning. 
Genom att göra jämförelser med alkoholistens och narkomans möjlighet att helt 
hålla sig ifrån frestelser argumenterade Rut Ek för att ”matmissbrukarna” på sätt 
och vis har det värre. De kan inte göra som alkoholisten och narkomanen utan 
kommer oundvikligen och ständigt i direkt kontakt med den substans de missbru-
kar: 

Som alkoholist så behöver du inte gå in på Systembolaget. Som narkoman behöver 
du inte gå till ett apotek och köpa piller. Men som matmissbrukare är du alltid tvung-
en att gå in i en livsmedelsaffär och handla. (5:59) 

Var ”matmissbrukarna” än går kommer de i kontakt med, eller blir påminda om, 
mat eller godsaker. Ofta lockas de dessutom av extrapriser som livnär deras miss-
bruk. När Rickard Göransson gör följande jämförelse mellan en matmissbrukare 
och en narkoman syftar han ironiskt på försäljningsstrategin där kunden erbjuds att 
köpa tre chokladbitar till prisets av två: 

Jag brukar säga såhär: jag är en chokladoman. Så att om man nu skulle jämföra mig 
med en narkoman så skulle man komma in på Konsum, Shellmacken eller vad som 
helst och ett tu tre står det ”Tre silar för två”. (7:342) 

Lisa Eriksson hade reflekterat kring liknade problematik och definierade mat som 
”ett nödvändigt ont” (13:172). Nödvändigt för att hon måste ha mat för att överleva 
och ont för att hon gärna hade sluppit äta överhuvudtaget, eftersom det ställde till 
problem. 
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För Lisbeth Dahlman hade blandningen mellan nödvändighet, njutning och 
fördärv glidit över i rädsla. ”Jag är rädd för att laga mat, jag är rädd för att gå och 
handla” (1:139), sa hon. När jag frågade varför svarade hon: ”Jag är rädd för att kan 
jag laga god mat, så äter jag upp all mat” (1:139). Hon var rädd för god mat för att 
den fick henne att tappa kontrollen över sitt ätande, och just kontrollförlust var ett 
återkommande tema i intervjupersonernas redogörelser. 

Problemförskjutande  

Utifrån det inordnande viktgörandets logik uppfattas övervikten som kärnproble-
met. Om en överviktig inte går ner i vikt förklaras det med okunskap om energiba-
lansen eller med bristande vilja att göra något åt kärnproblemet. Okunskap och bris-
tande vilja blir då tilläggsproblem som det inordnande viktgörandets tekniker för-
väntas kunna lösa. Överviktiga ägnar sig åt problemförskjutande när de inte längre 
kan instämma i den verklighetsbeskrivningen.  

Bristen på vilja att bli smal betraktades inte som själva anledningen till de inter-
vjuades övervikt. Ingen av intervjupersonerna hade blivit fet för att hon eller han 
ville det och än mindre för att de inte försökt göra något åt sin övervikt. Rickard 
Göransson hade, som många andra, bantat bort åtskilliga kilon under upprepade 
perioder. Problemet var att han inte hade kunnat behålla den nedbantade vikten. 
Rickard, Lisbeth Dahlman, Malin Pettersson, Linus Ekblad och många andra feta 
hade kunnat konstatera att de till och med ökat i vikt efter bantningsperioderna. ”Ja, 
man bantar och så går man upp ett par kilo extra, så man går egentligen uppåt hela 
tiden fast ner lite emellanåt” (6:191). I en artikel i Norrköpings Tidningar beskriver 
Reiner Wielk, hur han har gått upp i vikt under de senaste 10 åren: ”Sammanlagt 
gick jag ner 180 kilo och upp 220. Så nettot blev 40 kilo” (Sahlberg 2009). Kråke 
Lithander (2003), kallar fenomenet att ”banta upp sig” (2003, s. 82-84).  

Uppfattningen att överviktiga i grund och botten inte vill vara smala tillbakavi-
sades av Lisbeth Dahlman. Hon beskrev den initiala viktminskningen som ett ”helt 
underbart” tillstånd, och förstod inte varför hon gick upp igen:  

Ja, men så pigg och så glad och full av energi som jag har varit när jag ha gått ner i 
vikt. Alltså jag har varit en helt annan människa varje gång jag har gått ner i vikt. … 
Och sedan går man upp igen, av någon väldigt konstig anledning och det där skulle 
jag vilja skriva en avhandling om alltså. Hur sjutton kommer det sig att man äter upp 
sig kanske fyrtio kilo när man har gått ner trettio? (1:317) 

Att intervjupersonerna ätit upp sig igen trots att de mådde bra i den lättare kroppen 
och att de till och med gått upp mer än de gått ner var något av ett mysterium för 
flera. Att feta bantar upp sig inrymmer även en nästintill mystisk paradox. Såhär sa 
Lisbeth om detta:   



Teoretiserande av misslyckande 

155 
 

Det är jättelätt att gå ner i vikt. Det tycker alla som är feta. Men sedan är grejen, när 
du har gått ner i vikt. Det är där skon klämmer. (1:31) 

Viktminskning kan, som Lisbeths uttalande antyder, uppfattas som både enkel och 
omöjlig på en och samma gång. Detta mysterium triggar igång såväl orsaksförskju-
tande som problemförskjutande. Utifrån sina funderingar kring detta mysterium 
hade flera kommit att omdefiniera viktproblemet. Problemförskjutande sker genom 
två förskjutningar av fokus. Den första hänger nära samman med de tidigare be-
skrivna orsaksförskjutningarna och innebär att fokus förflyttas från övervikten som 
den fetas huvudsakliga problem till något bakomliggande som vikten bara är sym-
tom på. Den andra förskjutningen tar utgångspunkt i det antagandet, men går ett 
steg längre och definierar viktfokuserade lösningar som en del av den överviktigas 
problem.  

Första steget i omdefinierandet av problemet - vikten som symtom  

Tillbakablickandet på den egna vikt- och bantningshistoriken hade fått intervjuper-
sonerna att ifrågasätta den typ av viktminskningsbehandling som ingår i det inord-
nande viktgörandet och som de så flitigt praktiserat. Linus Ekblad var kritisk och 
hade kommit fram till att de som behandlar och har utarbetat behandlingsmetoder 
”tycks tro att det alltid är fetman som är roten till det onda” (10:42). Det, menade 
han, är själva grunden till problemet. Genom problemförskjutande hade en del av 
intervjupersonerna istället kommit att betrakta det vedertagna kärnproblemet, över-
vikten, som symtom på det verkliga problemet. Rickard Göransson hävdade att nit-
tio procent av överviktbehandlingen i Sverige idag är symptombekämpande, och 
betraktade det som det grundläggande felet:  

Målsättningen är att gå ner i vikt, och det är fel, fullständigt fel. Jag har inte haft som 
målsättning att bli såhär tjock, och det förstår alla. Men de [behandlarna] ställer fort-
farande som krav att jag skall ha som målsättning att bli smal. Utan att jag blev såhär 
tjock det är ett resultat, en konsekvens av ett sätt att leva. Ett sätt att ha kanske en 
sjukdom som är sockerberoende, eller matmissbruk. Så konsekvensen är fetma. 
(7:404) 

Vid behandling av många sjukdomar är symtombehandling det enda som kan erbju-
das och kanske en välkommen lindring av annars svåra besvär. Både läkare och pati-
ent brukar vara fullt medvetna om att besvären genast återkommer när behandling-
en upphör. Under försöken att banta hade intervjupersonerna blivit varse att över-
vikten uppträder som ett symtom som, i likhet med många sjukdomssymptom, åter-
kommer så fort behandlingen upphör. Den arsenal av behandlingar som ingår i det 
inordnande viktgörandet utgår, som Rickard påpekade, från att vikten (reducerad till 
en enkel energibalans) är problemet och erbjuder därför energireglerande i olika 
former. Det var inte specifikt viktminskningsbehandling inom vården som ifrågasat-
tes av intervjupersonerna utan viktminskningsbehandling i allmänhet. Så här fortsat-
te Rickard sitt resonemang: 
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Det som Viktväktarna och alla andra gör, det är det vi får den här jojo-effekten av. 
När jag har nått mitt mål med vikten – ”Jippi!”, och sedan går man tillbaka till sitt 
gamla liv och då går man upp igen. (7:406) 

Rickard menade att under alla dietperioder eller viktminskningsbehandlingar han 
hade deltagit i hade det bara varit symptomet, övervikten, som behandlats. När han 
återgick till sitt ”gamla” liv hade han gått upp i vikt igen. Han hade kommit fram till 
att om man bara gör sådant som man ”blir tillsagd av viktväktarna, receptsamlingar 
och så vidare, man går på de ramarna, istället för på sin egen ram” (7:249), så går 
man upp igen. Att följa andras modeller för viktminskning löser inte det verkliga 
problemet och med det obehandlat blir viktökningen, enligt Rickard, ett faktum. 
Andra intervjupersoner var av liknade mening (Se även Chapmans 1999, s. 75).  

Aversionen mot viktfokuseringen inkluderade för Linus också operativa åtgär-
der. En magoperation framstod för honom som en ”stympning” eller en ”amputa-
tion” och inget som han var beredd att genomgå. Han hade drivit resonemanget ett 
steg längre och betraktade inte bara fettet som ett symtom utan den feta magen som 
en symbol för fetma. Han betraktade därför operationer som en ”symbolhandling”, 
där man går in och opererar i ”symbolen för fetma, det vill säga den feta magen” 
(10:76), men utan att åtgärda det verkliga problemet.  

Dieten som en del av problemet 

Linus Ekblad, Rickard Göransson och Mia Svensson menade alla att fokuseringen 
på viktminskning vållar fler problem än den löser. De tog därmed ytterligare steg i 
omdefinierandet av problemet och definierade helt enkelt dieten som en central del 
av problemet. Anledningen till att de mer och mer börjat betrakta dieten som en del 
i deras överviktsproblem var att dieten i sig genererar omöjligheter. När de blickade 
tillbaka på sin egen vikt- och bantningshistorik hade de insett att ”den totala kon-
trollen” som de har haft under dieten förr eller senare byttes ut mot ”total kontroll-
förlust” (se också Chapman 1999, s. 75). När de frågat sig varför detta återkomman-
de skedde hade de kommit fram till tre sorters svar som delvis sammanfaller med 
vissa medicinska antaganden. Den första förklaringen till att dieten långsiktigt är 
ohållbar gick ut på att de överviktiga under den slutar att leva som vanligt. Dieten 
tar mer eller mindre över livet. Den andra förklaringen är att dieten är ohållbar för 
att kroppsliga vanor eller kroppsliga behov är så djupt förankrade i den mänskliga 
organismen att de inte går att undertrycka hur länge som helst. Den tredje förklar-
ingen är att dieten programmerar om det biologiska systemet, vilket i sin tur gör det 
svårare både att gå ner i vikt och att hålla den nedbantade vikten.  

Dieten tar överhand 

Lisa Eriksson och flera andra betonade att bantning inte är en aktivitet bland andra. 
Den blir under bantingsperioderna ”huvudsysselsättningen” i livet och konkurrerar 
ut alla andra sysselsättningar. Torsten Edman tydliggjorde att det inte bara är enskil-
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da aktiviteter som kan påverkas utan hela livsområden. Han berättade att han inte 
klarade av att både banta och studera samtidigt eftersom bantningen kräver stor 
kraftansträngning. Han tvingades helt enkelt att välja. Andra beskrev hur dieten kom 
att innebära att hela deras tillvaro blev fixerad vid mat och ätande. Fetas överfokus 
på mat och ätande under dieter har lyfts fram av forskare som Byrne et al. (2003) 
och Polivy och Herman (1999). Warren och Cooper (1988) har uppmärksammat att 
även normalviktiga som bantar blir väldigt fokuserade på vad de äter. Mia Svensson 
beskrev fixeringen såhär: 

Då [när jag bantar] fokuserar jag bara på mat alltså. Vad jag får äta och vad jag inte 
får äta. Jag får inte äta det där och jag får inte äta det där. (3:136) 

I backspegeln upptäckte Mia att hon hela tiden varit tvungen att utöva stenhård 
kontroll under viktminskningsperioderna. Rickard Göransson hade liknande erfa-
renheter och menade att kontrollen ledde till att han blev ”fruktansvärt fixerad vid 
mat” (7:455). Förr eller senare inträffar dock sammanbrottet. Den totala kontrollen 
slutar då ”i den totala kontrollförlusten” (7:249). Det är då, menade Rickard, som 
man äter upp sig igen. När jag frågade Rickard vad det är som gör att han går från 
kontroll till icke kontroll svarade han:  

Det är frustrationen. Frustrationen att ha total kontroll, jag menar du slutar att leva. 
Börjar du till slut att ha så mycket kontroll så att du kontrollerar minsta lilla, då slutar 
du att leva, och till slut så måste du börja leva. (7:255) 

Rickard beskrev hur den kontroll som dieten kräver av honom gör livet omöjligt. 
Det var hans svar på varför diet och viktminskningsregimer är ohållbara i längden. 
Lisa formulerade sig lite annorlunda, men innebörden är den samma. Att ha total 
kontroll är förödande för livet: 

För det är nämligen så otroligt lätt att om man ska gå ner i vikt så är det de enda som 
existerar, och det förtar lust, glädje och njutning. Jag kan inte beskriva så förödande 
det är alltså. (14:135) 

De intervjupersoner i Byrne et al. (2003) studie som gick upp i vikt igen efter vikt-
minskningsbehandling sa att de var högfokuserade under dieten. En av kvinnorna sa 
att hon släppte allt annat och att fokuseringen på vikten tog över hennes liv (Byrne 
et al. 2003, s. 959). En annan person i den studien beskrev det som högst problema-
tiskt att behöva spendera resten av livet med att kontrollera sitt ätande. För att syn-
liggöra problemet gjorde hon följande jämförelse: ”It’s like having to spend the rest 
of your life driving. You have to be conscious of it all the time.” (Byrne et al. 2003, 
s. 959) För henne var dieten lika krävande och uppmärksamhetsslukande som att 
köra bil.  

”Jag äter - alltså existerar jag”, skriver sociologen Sten Andersson i boken Ma-
tens roller (Andersson, 1980, s. 92). Han hävdar att personer för vilka maten har en 
central betydelse tappar fotfästet om de inte har något att tugga på. Själva ätandet av 
sötsaker utgör ett stycke ontologisk trygghet för personer som tröstäter. Ätandet 
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kan också, som Andersson-citatet belyser, utgöra ett totalexistentiellt förhållningssätt 
till världen. Genom att äta finner man inte bara tröst, njutning och tillfredställelse. 
Genom att äta finns jag. Ätandet ger mitt liv mening. På så vis fyller maten en viktig 
funktion i kraftigt överviktigas liv, inte bara som hantering, utfyllnad, njutning eller 
dövande av ett behov, utan som ett sätt att göra sitt liv på (Stahre 2002a, b, Katheri-
ne 1994).  

Ätande som kroppsligt diktat  

Linus Ekblad hade, utifrån erfarenheten av att historiskt sett bara kunnat kontrollera 
sitt ätande under begränsade perioder, kommit att förstå kontrollförlusten som en 
kroppslig reflex. Han använde sig av en liknelse med personer som befinner sig i 
gaskammare, för att understryka styrkan i reflexen. ”De vet att de kommer att dö 
när de tar ett andetag, men andningsreflexen är så stark att den skiter i att din hjärna 
vet att du dör av nästa andetag, den tvingar dig att andas ändå” (10:52), sa han och 
fortsatte med att jämföra med vad som händer vid svält:  

Min uppfattning är att det är precis likadant när det gäller ätandet. Du kan i viss mån 
stå emot och du kan stå emot ett tag. I mitt fall så är det ungefär sex, sju månader 
som jag klarar att hålla någon sådan här diet för att gå ner i vikt. Det är vad jag pallar 
med och sedan händer det någonting, och så helt plötsligt upptäcker man en dag att 
jag äter lika mycket som förut, igen. Och man har ingen aning om varför, det bara 
kommer. … Så vitt jag förstår så tycker inte kroppen att det är okej längre. Jag me-
nar, en person som lever på stenåldern och går ner 40 kilo på fyra månader är natur-
ligtvis i dödsfara. Så det är väl det som kroppen känner av antagligen. Och den skiter 
fullständigt i vad jag säger i det läget. Den styr ju över rätt mycket, och det är ju fort-
farande lik förbannat jag som går och handlar och så vidare och det är jag som äter. 
Men om man ser ur den synvinkeln att kroppen faktiskt uppfattar att den håller på att 
dö i svält och att det är det du skall stå emot, precis som att du ska stå emot att an-
das, om du sitter i gaskammaren, så är det ju inte så lätt att styra över det. (10:52) 

Linus beskrev att han upplevde sin ätreflex som så stark att den inte går att under-
trycka hur länge som helst. Ätandet är lika svårt att stå emot som att sluta andas. 
Det kroppsliga diktatet kan även uppfattas bestå i att man har en så stark inlärd rutin 
att kroppen gör saker på egen hand. Börje Dahlqvist sa att det inte är en medveten 
handling när han äter för att det är tråkigt. Han menade att han bara blev medveten 
om det för att det plötsligt är tomt i kylskåpet. ”Javisst jag tog lite” (12:99) kunde 
han i efterhand påminna sig, men att det också tog slut var för honom ett mysteri-
um. Rickard Göransson beskrev samma fenomen som ett vanemässigt kroppsligt 
agerande som är så hårt inprogrammerat att det går att likställa med ”reflexer” som 
arbetar på egen hand. 

När jag bad Jeanette Nyström att berätta hur det känns att hetsäta hade hon 
svårt att sätta ord på vad som händer. ”Jag vet inte om jag kan det. Alltså, jag kom-
mer nästan inte ihåg någonting när jag gör det. Det blir bara såhär, ’oj’, efteråt. Det 
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blir ett stort ’OJ!’” (15:201), sa hon och skrattade. För Linus, Rickard, Börje och 
Jeanette skedde ätande genom att kroppen tar över och verkar på egen hand. Det 
spelade ingen roll vad de ville eller tänkte.  

Dieten omprogrammerar biologiska mekanismer 

Ett sätt som dietens positiva verkan ifrågasattes på var att, i linje med medicinska 
fettcellsförklaringar (Bulfer & Allen 1979, Brouns 1989, Ramsay 1996), argumentera 
för att dieten programmerar om de biologiska mekanismerna. Solbritt Davidsson sa:  

Ja, men jag tror absolut på att jag har förstört mina fettceller genom att jag har låtit 
dem expandera mycket. Och sedan så har de då kommit tillbaka och då kan de inte 
krypa ihop allt, för de skrumpnar ju inte och försvinner. Utan de finns kvar där och 
så fort de har möjlighet så suger de åt sig och lagrar i fettdepåerna. Egentligen så ska 
jag ju inte äta någonting nästan för att kunna hålla vikten. (2:289) 

Enligt det ovanstående, starkt medicinskt influerade, resonemanget töms fettcellen 
under dieten och så fort kroppen tillförs mer energi igen så omvandlas den till fett. 
Solbritts uttalande behandlar ännu ett problem, nämligen att det är själva fettcellen 
som programmeras, vilket gör det svårare att hålla vikten. Rickard Göransson var 
inne på samma linje när han sa att ”att vi måste gå ner på ytterligare 25 % mindre 
energi för att kunna återta ungefär samma viktminskning” (7:235). Jämfört med Sol-
britt menade han att det med tiden inte bara blir svårare att hålla vikten utan även 
svårare att gå ner i vikt.   
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Kapitel 11 

SJÄLVBESTÄMT VIKTGÖRANDE   

 

 

 

EGENFORMULERADE förklaringsmodeller, där vikten ses som ett symptom och die-
ten anses vara en bidragande orsak till misslyckanden att bli smal/-are innebär i för-
sta hand att kulturellt vedertagna förklaringar och behandlingsmetoder ifrågasätts, 
men kan också leda till alternativa sätt att göra kroppsvikt på. Den feta personen kan 
komma att ägna sig åt vad man kan kalla självbestämt viktgörande, i ytterlighetsfor-
men manifesterat i revolt och politisk aktivism (se forskningsgenomgången) vilket 
innebär en oppositionell relation till både smalnormen och viktminskningsmetoder-
na. De former av självbestämt viktgörande som behandlas i det här kapitlet är inte 
fullt så radikala. Den feta personen lever inte nödvändigtvis i öppen opposition mot 
normen, men i en mer distanserad relation till den. Smalhet är fortfarande ett ideal, 
men det är mindre centralt och betydelsefullt än vid det inordnande viktgörandet. 
Kroppsvikten formar inte lika påtagligt självbilden och identiteten. Strävan efter 
viktminskning ockuperar inte vardagslivet. Om man karaktäriserar det inordnande 
viktgörandet som dikterat av andra, kan man på motsvarande vis karaktärisera det 
självbestämda som ett viktgörande där den feta personen ”ger sig tillåtelse”’ att själv 
definiera situationen, målen och medlen.  

Man kan säga att självbestämt viktgörande är ett förhållningssätt där det bearbe-
tade förflutna, så som det diskuterats i föregående kapitel, integreras med nya krav 
på livet och framtiden:   

Jag är 40 år och jag skulle nog helst vilja se att mina resterande 20-25 år inte fokuse-
ras på det här med övervikten. Det är väl lite så. Det känns som att det har hängt och 
släpat genom åren, så det kan ju vara roligt att leva på ett annat sätt de resterande 20 
åren. (14:143) 

I Lisa Erikssons uttalande ställs erfarenheterna av det förflutna mot en vag vision 
om en annorlunda framtid. Självbestämt viktgörande antyds i citatet som ett liv där 
övervikten inte längre tillåts stå i fokus (se också Andy´s citat i Joanisse & Synnott 
1999, s. 66) Många resonerade som Lisa. De hade slutat betrakta övervikten som 
något som till varje pris måste bekämpas. Eller, som Rickard Göransson uttryckte 
det: ”Viktminskning skall vara ett resultat, precis som viktökningen har varit ett re-
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sultat. Inte ett mål i sig” (7:406). Det är mot den bakgrunden som Lisa uppgav att 
hon ville att viktminskningen ska komma ”på lite mer naturlig väg”(14:135) och Jea-
nette Nyström uttryckte sin förhoppning:  

… att det [viktminskningen] ska komma av sig självt på något vis, i och med något 
annat. Att någon annan pusselbit ska falla på plats och då kommer det att bli en na-
turlig del, på något vis. (15:348) 

Trots att Jeanette, Lisa och Rickard hade slutat fokusera på viktminskning till varje 
pris fanns hoppet om att gå ner i vikt kvar. Men de tog sig an vikten från en annan 
utgångspunkt. Istället för övervikten satte de en långsiktigt hållbar livssituation i fo-
kus.  

Självbestämt viktgörande innebär att de inordnande praktikernas medel och mål 
ersätts av mindre viktfokuserade sådana. Självbestämda metoder innebär att alternativa 
handlingssätt och vanor i relation till mat och ätande skapas och självbestämda mål att 
mindre viktfokuserade mål utformas.     

Självbestämda metoder  

Energireglerande viktminskningsmetoder är avsedda att göra feta smala/-re. När 
den eftersträvade vikten väl har nåtts ska, idealt sett, en livsföring som innebär att 
den nya vikten hålls etableras, eller redan ha utvecklats till vardaglig rutin. För 
många feta fungerar det inte så. Lisa Eriksson berättade hur hon i ena stunden levde 
efter en tvångsmässig och ”upphaussad” diet, för att i nästa stund tappa kontrollen 
totalt (se paralleller i Chapman 1999, s. 75, Leppänen & Linné 2007, s. 23). Lisa för-
tydligade vad hon menade: ”Det var frosseri parat med viktväktarlistor, för att visua-
lisera det lite grann” (14:168). Det är inte bara växlingen mellan kontroll och kon-
trollförlust som kan vara problematisk. Den svåraste utmaningen är att omsätta ab-
strakta principer, eller rutinerna i det slutna sammanhanget på kliniken, i en komplex 
vardagsverklighet, fylld av konkurrerande krav och förväntningar, utmaningar och 
möjligheter. De som ingått i viktminskningsbehandling på klinik vet att det är skill-
nad mellan att vistas i ett sammanhang helt utformat för att befrämja viktnedgång 
och att försöks gå ner i vikt i ett vardagligt sammanhang. Torsten Edman beskrev 
att han upprepade gånger hade gått ner i vikt på klinik, men också att han gång på 
gång hade misslyckats att kombinera rutinerna på kliniken med sina vardagsrutiner. 
På klinken hade han bantats, men han hade inte fått de rätta verktygen för att hålla 
vikten nere på egen hand.  

Dietister är en resurs som står till buds för att förändra människors kostvanor. 
De kan lära ut kost- och näringslära samt ge råd om lämplig kostsammansättning. 
Rickard Göransson, som hade haft kontakt med flera dietister, hade inget emot rå-
den som sådana, men kallade sättet att förmedla dem på för ”pekpinnemetoden”. 
Han uppfattade det som alltför viktfokuserat, strikt och förmanande och summera-
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de med orden: ”Det här ska ni äta och så ska du göra och så vidare” (7:433). Varken 
diet på klinik eller dietistråden hade hjälpt Torsten och Rickard att ändra sina tidiga-
re ätvanor och rutiner.  

Rickard betraktade de standardiserade tekniker för viktminskning som vanligen 
erbjuds som återvändsgränder: ”Att gå på andras vägar som Viktväktarnas väg eller 
Skarstedts metodens väg eller vad det än heter. Det är bara återvändsgränder allt-
ihopa”(7:418). Han menade därför att den som är fet måste finna ett sätt att leva på 
som passar honom eller henne själv: ”Att hitta vägen är egentligen målet, inte vikt-
minskningen i sig. Det är vägen och att hitta balansen i sig själv som är det som är A 
och O” (7:416). Malin Petterssons erfarenheter liknade Richards och även hennes 
principiella förhållningssätt. Hon menade att viktproblemen skulle vara enklare att 
hantera om hon kunde uppnå ”någon sorts inre balans” eller ”inre harmoni” 
(9:153). Enligt Malins och Rickards logik skulle viktminskning bli en effekt av att må 
bra och att ha hittat ett sätt att leva på som man trivs med:  

Har jag hittat en livsstil som jag trivs med och sedan har gått ner i vikt och att vikt-
minskningen har kommit ändå. Ja, men då har jag ingen anledning att byta livsstil 
igen. (7:408) 

Idén om en viktminskning som infinner sig som positiv bieffekt av att må bra hind-
rade dem inte från att se det omvända kausalförloppet. De hade, liksom de andra 
intervjupersonerna, mått bättre under perioder då de vägde mindre. Men vitminsk-
ningen blev inte bestående och de uppfattade heller inte att den lägre vikten gav 
dem mer balans eller harmoni. Sådana erfarenheter kan bidra till att den feta utveck-
lar metoder för vikthantering som dels ligger mer i linje med den egna synen på fet-
mans orsaker, dels uppfattats som mer förenliga med ett ordinärt vardagsliv. Sådana 
självbestämda metoder är ämnade att skapa ett långsiktigt hållbart förhållande till mat 
och ätande.  

Intervjupersonerna hade identifierat olika orsaker till sitt felaktiga ätande. 
Gemensamt för dem alla handlade dock själbestämda metoder om att, i formell be-
märkelse, sluta banta. Mia Svensson beskrev vändpunkten så här:  

… 1994 då hittade jag mitt eget sätt, jag slutade banta helt enkelt. Jag tänkte ”jag ski-
ter i det”. Jag har hållit på och bantat hela mitt jävla liv till och från. Så jag tänkte ”nu 
skiter jag i det”, samtidigt som jag ändå började tänka lite på vad jag åt. (3 nr.2:810) 

”Sluta banta” behöver, som Mia konstaterar, inte innebära, att den överviktiga per-
sonen inte alls försöker göra något åt sin vikt. Skillnaden är att metoderna för vikt-
kontroll inte är för- och utifrånbestämda utan formuleras av den feta personen själv. 
För de flesta intervjupersonerna var upprättande av hållbara rutiner och riktlinjer ett 
centralt inslag i det självbestämda viktgörandet. Mer tillåtande hållning till sitt ätande 
och egen kostkomposition var andra viktiga inslag.  
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Självvalda riktlinjer och rutiner  

Självvalda riktlinjer och rutiner är kompromisser mellan det inordnande viktgöran-
dets ensidiga fokusering på viktminskning och den feta personens mer mångfacette-
rade behov och önskningar. De kan utvecklas som responser på egna misslyckade 
bantingsförsök och själverfarna omöjligheter, eller enbart utifrån personens uppfatt-
ning om olika förutbestämda viktminskningsmetoder. Målet är att upprätta ett lång-
siktigt hållbart förhållningssätt till mat och ätande. Enkelt uttryckt handlar det om 
att identifiera flexibla och reellt möjliga lösningar på problemen när, hur och vad 
man ska äta. För Lisa Erikssons del var de självvalda riktlinjerena och rutinerna av-
sedda att motverka växlingarna mellan kontroll och kontrollförlust. Carin Anders-
son inriktade sig på att komma bort från dietens ”onormala” karaktär. ”Jag hatar det 
här räknandet, och väga och tänka för mycket utan det ska gå som vanligt. Ja, man 
skall leva ett normalt liv” (6:425), sa Carin. Hennes uttalande pekar på att hon be-
traktade dieten och tänkandet på vad man äter som en onaturlig och onormal del i 
sitt liv, men tydliggör även vad hon ville göra istället: ”Jag äter som vanligt. Jag vill 
inte gå hos Viktväktarna eller väga maten utan jag minskar på maten och försöker gå 
ut och gå mycket mer istället” (6:49). För att upprätta ett ”normalt” förhållande till 
mat och ätande hade Carin också skapat rutiner och riktlinjer för hur ofta hon skulle 
äta. ”Nu tänker jag väldigt noga på att äta ordentligt tre gånger om dagen” (6:67). 
Hon beskrev också att hon hade utvecklat principer rörande matens innehåll:  

Och så har man ju tanken att nu skall jag inte ta för mycket smör, utan jag tar olja 
istället när jag steker. Och jag ska inte köpa mat med mycket fett på och äta bacon 
jämt eller falukorv jämt, för det är sådan mat som man inte ska äta dagligen, utan 
man kan ha det emellanåt. (6:425) 

Rickard Göransson hade också gjort ändringar i vad han åt. ”Jag försöker nu mer 
och mer att äta mer rena råvaror. Jag har nästintill lagt av att äta korv till exempel, ja 
ibland får jag återfall” (7:298). Olle Einarsson hade kommit att ändra hur han äter:   

Jag börjar försöka lägga ifrån mig besticken emellanåt och luta mig tillbaka och inte 
kasta i mig maten, vilket jag har haft en tendens att göra. Det har blivit mitt sätt att 
försöka få kontroll på ätandet. (4 nr.2:352)  

De självdefinierade rutinerna och riktlinjerna kan också handla om vad man bör äta 
mycket av. I intervjun med Mia Svensson finns följande exempel: ”Jag tänker på vad 
jag äter. Det gör jag ju. Jag försöker äta mycket grönsaker och så” (3:35). Hon var 
inte ensam i sina strävanden utan samarbetade i vardagslivet med sin ordenligt över-
viktiga man, vilket av allt att döma både försvårade och underlättade: 

Vi försöker få in det naturligt i vårt sätt att leva, i vår vardag. Och det funkar nog 
ganska bra tycker jag. Och så ballar vi ur ibland och så skärper vi till oss igen. Och nu 
är vi inne i en period igen nu skall vi skärpa till oss och då blir det mycket grönsaker, 
frukt och grejer. (3:333) 
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Mia och hennes man höll inte strikt på den nyttiga kosthållningen, Rickard åt ibland 
korv och Carin sa att hon äter fett och bacon ibland. Återhållsamhet med öppenhet 
för att emellanåt äta det ”onyttiga” gjorde deras riktlinjer flexibla istället för strikta 
och rigida som dieter (se paralleller i Chapman 1999, s. 77). Flexibiliteten var för 
dem en viktig del i att skapa ett naturligt och hållbart förhållande till mat. De hade 
alla gjort ändringar som de kände att de kunde bibehålla i långa loppet.  

Ingen av intervjupersonerna redogjorde för måltidsrutiner och kostriktlinjer 
som överraskade, genom att vara extrema eller radikala på något sätt. De flesta nå-
gorlunda vuxna har nog sett dem otaliga gånger. Kunskap om rutinernas betydelse 
och vad som är ”fettbildande” och vad som är ”smalmat” sprids genom en stor 
mängd källor. Deltagarna hade fått sin vetskap via föräldrar, vänner, genomlevda 
viktminskningsbehandlingar, och i vissa fall genom sådant de hade läst. Det var den 
informationen som präglade deras syn på mat och matvanor. Varken de självvalda 
rutinerna eller riktlinjerna är därför i strikt mening självbestämda eller självutveckla-
de. Inslaget av självbestämmande ligger framför allt i att de är selekterade på sådant 
sätt att de bedöms vara långsiktigt möjliga att upprätthålla och i att de inte betraktas 
som en uppsättning måsten och förbud utan är just bara flexibla riktlinjer.    

Mer tillåtande hållning  

Om man ska följa dietisters och andra professionellas råd kring viktminskning finns 
det ofta födoämnen som ska undvikas. Även om det finns variationer står ofta söt-
saker, chips och snabbmat på förbudslistan. För ordentligt överviktiga personer är 
det inte bara under själva dieten som sådana och andra energirika födoämnen upp-
levs som mer eller mindre förbjudna. Eventuell konsumtion resulterar inte sällan i 
dåligt samvete och skuld, oavsett när den äger rum. Mer tillåtande hållning innebär att 
personen med viktproblem ger sig tillåtelse att äta från förbudslistan. Den görs helt 
enkelt tillåten. En mer tillåtande hållning gör eventuella överträdelser mer oproble-
matiska och kan resultera i ett jämnare, alternativt mindre onödigt, ätande eller 
mindre skuld.  

Mia Svensson hanterade sin historik av ”antingen eller”-beteende, där det okon-
trollerade ätandet var fyllt med skuld och dåligt samvete genom att vara mer konse-
kvent tillåtande till vad hon åt. ”Nu får jag äta allt som jag känner att jag vill, vill jag 
ha choklad så äter jag choklad till exempel.” (3:136), sa hon, med det viktiga tillägget 
”när jag vet att jag får så kan jag låta bli” (3:136). Mia upplevde det som lättare att 
låta bli för att hon inte satte upp förbud för sig själv. Linus Ekblad hade liknande 
erfarenheter och lade till att förtäring av sådant han var sugen på till och med kunde 
medföra att han åt mindre:   

Okej, jag vet att jag vill ha den här glassen nu, men jag ska inte äta glass. Jag tar ett 
äpple istället, och så tar man ett äpple, men sen så är man lika förbannat sugen på 
glassen. Och sen så tar man en knäckebrödsmacka med lite, en tunn skiva ost på, och 
sedan så käkar man den och man är lika sugen och så vidare och så vidare. Och det 
är faktiskt mycket, mycket smartare att ta den där glassen från början. (10:361) 
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Det är således inte bara för att förhindra ett ”antingen eller”-beteende som vissa feta 
väljer att äta det de är sugna på. Det kan även vara ett sätt att förhindra onödigt 
ätande. En mer tillåtande hållning kan också innebära att man, som Carin Anders-
son, anser sig ha samma rättigheter som alla andra att äta vad och var hon vill:  

När de går förbi eller när man beställer och det tycker jag är lite synd, för jag menar 
jag får ju lida själv om jag äter ihjäl mig. Men man försöker ju ändå leva ett normalt 
liv, och jag har rättigheter att gå och ta min kebab eller min pizza eller vad jag vill, 
men jag skall ju inte äta det dagligen. (6:160) 

Trots andras blickar tillät hon sig äta kebab och pizza då och då. Det ingick i hennes 
strävan efter ett hållbart liv. Det hållbara livet verkar behöva inkludera stunder och 
moment av det otillåtna. Från att ha haft dåligt samvete vid förtäring av det ”otillåt-
na” kan den mer tillåtande hållningen både reducera onödigt ätande och skuldkäns-
lor. Att vara mer tillåtande kan innebära ett betydelsefullt skifte i perspektiv, inte 
bara på mat utan också på den egna personen. Så här förklarade Rickard Göransson 
effekterna: 

Rickard: Jag slarvar och syndar inte längre, för att det är så negativt laddat de orden. 
Och de orden gör att jag nedvärderar mig själv. Om jag syndar och slarvar, då gör jag 
någonting fel som jag kommer att få lida för. Däremot så anser jag att unna sig är nå-
got som är positivt och det är också mänskligt. Och jag anser att som tjockis så har 
jag rätt att få vara mänsklig också.  

Aimée: Så du byter ord? 

Rickard: Nej, det är inte bara ett byte utav ord, utan det är ett byte av inställning. Det 
är inte bara ordet, utan det är en inställningsfråga. (7:200-203) 

Att Rickard slutade betrakta sig själv som syndare och slarver och definierade sig 
som är väl unnad det ena eller det andra löste inte hans överviktsproblem. Däremot 
innebar det att han inte straffade sig var gång han åt något ”onyttigt”. Det fick ho-
nom att må bättre och känna mindre dåligt samvete. En mer tillåtande hållning på-
verkar således inte bara ätandet utan kan också stärka fetas självbild.  

Självbestämd kostkomposition  

Riktlinjer för vad överviktiga personer bör och inte bör äta finns det gott om. För 
den som vill gå ner i vikt finns listor både över vad man bör och inte bör äta. Inne-
hållet i sådana listor stämmer inte alltid med vad någon tycker om eller upplever sig 
må bra av. Självbestämd kostkomposition kan då vara en lösning och innebär att kosten 
sätts samman på ett sätt som uppfattas som hållbart i längden. Modellen i sin helhet 
kan skilja sig radikalt från olika färdiga paketlösningar, men idéer och beståndsdelar 
hämtas inte sällan från olika källor och konventionella metoder. I intervjun med Li-
nus Ekblad gavs ett exempel på hur feta kan utveckla egna kostkompositioner. Li-
nus hade skapat en kostkomposition som var baserad på egna matpreferenser. 



Självbestämt viktgörande 

167 
 

Grunden hade han dock hämtat från två auktoritativa källor. Det ena inslaget kom 
från en viktminskningsbehandling som han genomgått och det andra från ett avsnitt 
av Vetenskapens värld. När Linus var inlagd på Riksförsäkringsverkets viktenhet 
fick han lära sig att inte äta sådant han inte tycker riktigt om. För hans del var bud-
skapet motsägelsefullt eftersom personalen samtidigt lärde ut att äta en ”jävla massa 
grönsaker” (10:341), som han egentligen inte tyckte om. Han hade flera gånger gått 
ner i vikt genom att äta mycket grönsaker men aldrig kunnat hålla den nedbantade 
vikten. Mycket grönsaker var inte lösningen på hans viktproblem. Senare valde han 
att ta fasta enbart på det första av de två budskap han fick på viktenheten. Inspira-
tion till ett nytt sätt att äta på fick han även från ett TV-program om Atkinsdieten. 
Han kallade sin nya kost för en ”egen variant av Atkins” och uppfattade att TV-
programmet gav honom stöd för att äta mer av det han tycker om. Han uteslöt då 
grönsakerna och la till mer av det han tyckte om, nämligen kött: 

Jag blir behagligt mätt, inte så uppkörd som jag blev av grönsakerna, jag blir 
behagligt mätt och det håller sig och jag blir rent mentalt tillfredställd av 
måltiden. (10:349) 

De två principerna: Ät det du tycker är gott och låt bli det du inte gillar - utgjorde 
grunden i Linus självbestämda kostkomposition och gav både bättre mättnadskänsla 
och en annan mental tillfredsställelse. 

Även Carin Andersson hämtade idéer från bantningsauktoriteter när hon satte 
samman sin kost: ”Jag har försökt att titta lite grann på dem och ta idéer från bant-
ningskurer som de skriver om i tidningar” (6:429). Det kan verka som att hon inte 
hade hittat några tydliga egna principer att följa, såsom Linus, utan bara sneglade på 
bantningslitteraturen. Men det självbestämda förhållningssättet finns även hos Carin. 
Hon underkastade sig inte färdigpaketerade dieter och vikten kom inte främst i hen-
nes liv. Det var viktigare för henne att leva ett liv där kosthållningen kändes som 
”något normalt” och utgjorde en naturlig del i hennes vardag. Det innebar dock att 
kosten mycket väl kunde innehålla grönsaker och kalorisnåla produkter.   

Självbestämda mål  

Självbestämda metoder medför ofta att den feta upplever att tillfredställelsen med 
livet ökar. Skulden lättar och mathållningen och vardagen normaliseras, i bemärkel-
sen att inte genomsyras av målet att till varje pris gå ner i vikt och ovillkorlig följ-
samhet till konventionella metoder. De positiva effekterna resulterar ibland i föränd-
ringar av målbilden. Ibland är det tvärtom. Bruket av självbestämda metoder är då 
en konsekvens av förändrade mål. Om man om det inordnande viktgörandet säger 
att det primära målet är att göra feta smala eller i alla fall smalare, är målen vid själv-
bestämt viktgörande fler och mindre viktfokuserade. Några, som att upprätta hållba-
ra rutiner och riktlinjer för kosthållningen, att inte äta för mycket ”onödigt” och att 
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utveckla den passande kosthållning, har behandlats i avsnittet om självbestämda me-
toder. Även andra mål, mindre fokuserade på ätandet, kan dock utvecklas.  

Ett återkommande tema i intervjuerna handlar om att acceptera att man är fet. 
Av intervjun med Rickard Göransson framgick att det är ett ämne som även av-
handlas feta emellan: 

Sedan är det ju många som har kommit in i det läget att ”jag ger upp tanken på att bli 
smal”, utan accepterar mig nu som jag är. (7:489) 

Men det framgick också i intervjuerna att accepterandet sällan är slutligt. Oftast byg-
ger det på konstanta inre förhandlingar. I ena stunden sa Mia Svensson: ”Jag ser ut 
så här, det här är jag”. Uttalandet kan uppfattas som att hon kommit att acceptera 
kroppen och att det var oproblematiskt för henne. Senare under vårt samtal beskrev 
hon emellertid accepterandet närmast som en daglig kamp:  

Ja, men jag har väl fått den distansen till mig själv. Jag är stor, okej då får det väl vara 
så då, jag har accepterat det. Även om jag försöker att göra någonting åt det hela ti-
den. Naturligtvis är det ingenting man vill vara, det är det inte. (3:29) 

Mias uttalande tyder på ett slags förlösande distansering till sig själv och den feta 
kroppen. Acceptansen innehåller i Mias fall inslag av kapitulation inför omöjligheten 
att bli smal. För Mia, och andra feta med likartad vikthistorik, kvarstår då accepte-
randet som ett rimligt alternativ eller rent av som det enda logiska valet.   

Kapitulation inför kroppen innebär inte nödvändigtvis att en person vill vara 
fet. I citatet ovan är Mia tydlig med att hon inte vill vara stor, men att hon på sätt 
och vis hade kapitulerat inför kroppen. Hon hade inte på ett enkelt sätt en stor 
kropp utan var, som hon uttrycker sig, stor. Den stora kroppen var en integrerad del 
av hennes själv. Torsten Edman ville inte heller vara kraftig utan sa: ”Man får finna 
sig i det” (8:376). och fortsatte: ”Jag har ju accepterat som jag ser ut. Men fick jag 
önska så skulle jag inte önska att vara kraftig” (8:382). Malin Pettersson formulerade 
sig på ett tredje sätt: ”Det är inte ett aktivt val: jag är nöjd och glad att jag är stor. 
Alltså det är inte så” (9:27). Vid sidan av ett slags accepterande fanns önskan om att 
vara smal. Önskan om att bli smalare intar däremot inte en lika framträdande plats 
vid självbestämt viktgörande som vid inordnande viktgörande.  

Acceptansen, eller kanske snarare toleransen, av den feta kroppen kan ses som 
ett mål i sig. Som den beskrevs av intervjupersonerna framstår den dock mer som 
ett medel för att nå andra mål. Den beskrevs, mer eller mindre tydligt, som en förut-
sättning för en hållbar livssituation. Rickard Göransson formulerade sig så här: 
”Egentligen tror jag att det [att acceptera sig som fet] är lite grann en förutsättning 
för att man ska lyckas komma någonstans” (7:491). Lösningen som antyds i uttalan-
det är att sluta banta och skapa självbestämda metoder. I Rickards formulering ”att 
hitta vägen, är egentligen målet” (7:414) är det tydligt att utveckling av självbestämda 
metoder kan vara ett mål i sig. I intervjuerna kan ytterligare två typer av själbestäm-
da mål urskiljas: alternativa viktmål och att avhjälpa det ”verkliga” problemet.  
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Alternativa viktmål  

Normalvikt, i bemärkelsen en vikt som faller inom ramen för det BMI-baserade 
normalviktsintervallet, är i det inordnande viktgörandet det yttersta målet. Kontinu-
erlig viktnedgång till den kritiska punkten har nåtts och långsiktigt stabilisering av 
vikten på den uppnådda nivån är centrala processmål. Även små och tillfälliga vikt-
ökningar tillmäts därför stor betydelse och uppfattas som tecken på att det vikt-
minskande projektet håller på att gå över styr. Utifrån en historik av viktpendling 
eller kanske till och med ”uppbantning” kan den feta personen komma att formule-
ra egna, alternativa viktmål. Kärnan i den omformulerande aktiviteten är att upprätta 
mål som är biografiskt realistiska, för att på så sätt undvika misslyckanden. Alterna-
tiva mål kan också formuleras av den som redan från begynnelsen har en skeptisk 
hållning till att placera vikten i centrum för sin självbild och tillvaro. När jag frågade 
Malin Pettersson vilken vikt hon trodde hon skulle må bäst av svarade hon: 

Ja runt 100 kilo eller runt 100-110 kilo, då tror jag att jag kommer att må bra. Ja, det 
känns som min normalvikt, för det vägde jag i gymnasiet. Då vägde jag runt 100 kilo 
och kanske lite över, och då spelade jag basket till och med. Och jag kunde vara aktiv 
och så. Så det är väl en realistisk drömvikt, och då betraktas jag ju fortfarande som 
överviktig. (9:209) 

Malin hade ingen erfarenhet av att vara normalviktig, enligt normalviktsintervallet. 
Hon hade alltid varit överviktig, om än i mindre eller högre grad. När hon ombads 
att ange en önskevikt var det inte till det statistiska normalviktsintervallet hon refere-
rade, utan till en period i sitt eget förflutna då hon upplevde att hon mådde väl och 
fungerade bra. Hon var medveten om att även den vikten brukar definieras som 
övervikt, men ställde sig utanför den referensramen. Normalvikt var inte, för henne, 
liktydigt med statistisk normalitet utan ett kroppsligt tillstånd då hon var tillfreds 
med livet.  

Målen behöver inte nödvändigtvis definieras i kilo eller i termer av egendefinie-
rad ”normalvikt.” De kan också, liksom i det inordnande viktgörandet, formuleras 
som processmål, som att stoppa fortsatt viktökning eller att i någon mån reducera 
övervikten, om än inte så långt att man faller inom normalviktsintervallet. Rickard 
Göransson, som hade en lång historia av misslyckade viktminskningsförsök bakom 
sig, tänkte ursprungligen inte alls i termer av vikt utan satte som mål att bryta med 
det inordnande viktgörandets logik. Han bestämde sig helt enkelt för att sluta ”ban-
ta” och berättade om de positiva effekterna av det. ”Det kom jag på, sluta banta och 
gå ner i vikt. Det är det som gäller för mig” (7:421). Han hade därefter sakta men 
säkert gått ner 50 kilo i vikt. Mia Svensson hade liknande erfarenheter. Hon nämnde 
i båda våra samtal att hon för ganska länge sedan hade slutat banta och beskrev även 
effekterna av det: ”1994 slutade jag banta och då började jag gå ner i vikt” (3:134). 

Formuleringen av alternativa mål hade, i Rickards och Mias fall, på ett överras-
kande sätt resulterat i viktminskning, som en bieffekt, men hade framför allt gjort 
dem till något de inte varit tidigare, socialt sett. De var inte längre viktpendlare eller 
viktökare utan hade blivit vikthållare. Att lyckas hålla en lägre kroppsvikt, om än 
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fortfarande hög, betraktade Mia som ett ”väldigt stort framsteg” (3:136). Genom att 
formulera alternativa mål lyckades hon och Rickard vända sina tidigare känslor av 
misslyckande till känslor av att vara ”vinnare”. De hade också hittat ett sätt att leva 
på som innebar en frigörelse från det inordnande viktgörandets tyranni. Att de vid 
intervjutillfället ändå talade om effekterna i termer av vikt kan i och för sig vara situ-
ationsberoende, men kan också ses som en tydlig illustration av svårigheterna, eller 
till och med omöjligheten, att helt ställa sig utanför viktordningens värdesystem.  

Parallellt med de viktorienterade kan andra mål där storleken på kroppen har 
betydelse hägra. Mia sa att hon inte längre tänkte så mycket i termer av att gå ner i 
vikt. Däremot ville hon minska i storlek av andra anledningar än just vågens utslag. 
”Jag vill ha jeans, det vill jag. Jag har ett par och nu kan jag knäppa dem fast de sitter 
inte bra” (3:377). Upprättandet av alternativa viktmål kan således innebära att vikt-
förändringen blir sekundär och att andra, om än storleksfokuserade mål, kommer i 
förgrunden.  

Avhjälpande av det primära problemet 

För den som upplever dieten som ett problem kan valet att sluta banta vara en lös-
ning. Om ätandet ses som ett symptom på andra, mer grundläggande, problem kan 
den feta personen komma att inrikta sig på att reducera dem, istället för vikten. En 
konstant strävan efter viktnedgång kan både upplevas som stressande och som en 
börda. Till och med vetskapen att man borde gå ner i vikt kan vara en belastning. 
Malin Pettersson beskrev den börda och de tankar som kravet på viktnedgång gav 
upphov till så här: ”Det är liksom mental stress. För det maler hela tiden. Nej, nu 
måste jag gå ner i vikt, jag måste tänka till, jag måste göra någonting” (9:277). Ulrika 
Bergström menade att stressen var så stark att den reducerade livsglädjen:  

Om man hela tiden tycker att man ska gå ner i vikt för att man ska passa in och passa 
till andra och så där. Det är mycket jobbigare, det bryter ner en psykiskt. Du har inte 
samma livsglädje. (11:202) 

Mot bakgrund av sådana upplevelser blir blotta tanken på att sluta banta eller på att 
ge upp smalidealet en befrielse. ”Man släpper ifrån sig en börda. Du känner dig inte 
lika skyldig till att du har övervikt” (11:192), sa Ulrika. Att göra sig av med skuld, 
avhjälpa psykisk smärta och bristande livskvalité är i ett sådant perspektiv mål i sig.   

Strävan efter att avhjälpa problem som uppfattas ligga bortom kroppsvikten vi-
sar hur orsaksförskjutandet kan levas i praktiken. Mia Svensson berättade att hon 
tidigare hade hetsätit under många och långa perioder. Genom att bli mer tillåtande 
till vad hon fick äta hade hon minskat i vikt, men även hetsätningsperioderna hade 
blivit färre och kortare. Hon hade minskat omfattningen av det hon uppfattade som 
sina verkliga problem och övergått från att vara ett offer till att se sig själv som ka-
pabel att minska problemen.  

Lisa Eriksson som under uppväxten ofta uppmanades äta mindre hade, som ti-
digare nämnts, slutat äta sig mätt tillsammans med de andra i familjen. ”Jag hade 
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mitt eget matlager i sängen, så jag åt för mig själv” (14:24), berättade hon. Men det 
var inte bara i föräldrahemmet, utan i alla sociala sammanhang som Lisa hade svå-
righeter med ätandet. ”Jag tyckte att det var fruktansvärt att sitta och äta kollektivt. 
Jag har ju hellre suttit och käkat ensam, undangömd, och då riktigt onyttiga saker, än 
att jag har ätit i sociala sammanhang” (14:20), berättade hon. Det var det undan-
gömda, onormala och ofta skambelagda ätandet som Lisa såg som sitt verkliga pro-
blem, men som hon under senare år hade lärt sig hantera, åtminstone i familjekret-
sen. Hon menade att hon hade uppnått ett normalt förhållande till mat och förkla-
rade vad hon menade med det:  

Det här som man generellt kallar för normal mathållning. Som betyder att man har 
trevligt vid matbordet, att man lagar maten, och man känner en njutning i maten. 
Fransk matkultur har väl lite grann det kring sig. Men det här att vara tillsammans vid 
matbordet och att göra det till någonting som är trevligt och bara något som är van-
ligt. (14:91) 

För Lisa innebar ett normalt förhållningssätt till mat och ätande att kunna äta till-
sammans med andra och att njuta av maten. Utvecklingen av den förmågan hade 
inte gjorde Lisa smalare, men hon lät inte det överskugga vinsten av att samtidigt 
kunna äta och umgås med andra.  
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Kapitel 12 

SOCIALT OVIKTIGGÖRANDE  

 

 

  

NEDPRIORITERINGEN av överviktens och viktminskningens betydelse skapar för-
ändrade förutsättningar för ett liv i och med den feta kroppen (Allon 1982, Honycutt 
1999), men löser inte fullständigt den fetas problem. Utmaningarna ligger, som ned-
anstående citat från intervjun med Linus Ekblad antyder, framför allt i det sociala 
livet:  

Jag har ju jobbat med att försöka ha något sorts drägligt liv ändå. Och ja, bara en så-
dan sak som att man har rätt till ett värdigt liv även när man är fet. Jag har ju försökt 
jobba med det. (10:284)  

Det Linus kallar ”drägligt liv” eller ”ett värdigt liv” beskrev andra som ett ”accepta-
belt liv”. Betydelsen av sådana benämningar är däremot likartade. Det handlar om 
att i jämförelse med erfarenheter av social utsatthet skapa sig ett bättre liv i social 
bemärkelse. Socialt oviktiggörande innebär att övervikten, med olika medel, görs mind-
re viktig i sociala sammanhang och kan ses som en reaktion mot de sociala olägen-
heter feta kan ställas inför i vardagen. Den tidigare nämnda fetma-accepterande rö-
relsen är ett exempel på hur sådant motstånd kan anta mer organiserade former. 
Revolterande handlingar kan ses som det sociala oviktiggörandets ytterlighetsform. 
De former av socialt oviktiggörande som kommer att behandlas i det här kapitlet 
står inte lika tydligt i opposition till den etablerade ordningen, utan handlar snarare 
om att den feta för egen del upprätthåller eller arbetar för att skapa ett bättre liv i 
social bemärkelse.  

Alla feta upplever inte allvarliga sociala bekymmer med övervikten. Börje Dahl-
qvist ansåg sig till och med ha haft lite nytta av de extra kilona i sin yrkesroll:  

Jag tror att om vi tar sådant som pondus och respekt, för jag tror mig ha pondus. I 
en intellektuell diskussion så kan man utstråla styrka och kraft och den biten på ett 
annat sätt. Det är inte bara negativt [att vara stor], det tror jag inte. (12:185) 

Bortom sådana roll- eller situationsspecifika fördelar som Börje pratar om finns, 
som behandlats i kapitel sju, emellertid ett ständigt närvarande socialt och kulturellt 
ogillande av övervikt/fetma och ett tryck på den feta personen att åtgärda sin vikt. 
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Av en del kan misskrediterande kommentarer upplevas som systematiska. Ofta är 
det emellertid andra typer av handlingar som fungerar som källor till socialt viktiggö-
rande. Intervjupersonerna ansåg sig bli reducerade (förminskade till enbart feta), 
såväl som expanderade (tillskrivna schablonartade egenskaper), exkluderade från 
fullt deltagande i olika sammanhang och konstant dömda av andras blickar. Den 
dömande blicken är en form av socialt viktiggörande som ingen fet kan undkomma. 
Däremot kan den på olika sätt hanteras. Det här kapitlet handlar främst om hur feta 
kan frigöra sig från den dömande blicken, eller reducera dess inflytande, och minska 
inverkan från andra former av socialt viktiggörande. Ignorerande är ett sätt varige-
nom den dömande blicken kan göras mindre problematisk. Distraherande är ett an-
nat. Retirerande från sociala sammanhang och konfronterande av den eller de som 
beter sig förödmjukande eller kränkande är ytterligare andra metoder.  

Ignorerande  

Socialt viktiggörande i allmänhet - och den dömande blicken i synnerhet - är både 
svårhanterligt och hanterbart. Det finns ingen knapp att trycka på, som får det att 
upphöra, som när man knäpper av strömbrytaren till belysningen eller radion. Ge-
nom att ignorera andras blickar, handlingar och kommentarer kan de emellertid gö-
ras hanterbara. Ignorerande innebär att den feta ignorerar andras negativa signaler, 
alternativt handlar som om hon eller han inte bryr sig.  

I kapitel sju nämns att feta inte sällan tycker sig ”höra” vad andra tänker och att 
andras blickar därför uppfattas som talande. Men förhållandena kan också vara om-
vända. Lisbeth Dahlman menade att det är skillnad på hur hon hade kommit att 
hantera andras blickar på senare tid, jämfört med tidigare i livet. Hon hade slutat 
tillskriva blickarna betydelsen, ”Ojojoj, vilken fetknopp” (1 nr.2:29). Enligt henne 
själv beror det troligen inte på att kommentarerna och blickarna har upphört att fin-
nas, utan snarare på att hon slutat bry sig. ”Nu varken lyssnar eller bryr jag mig inte 
längre. Det är möjligt att de säger det nu också. Men förr sa de det” (1 nr.2:31). Tor-
sten Edman, som varit fet så länge han kunde minnas, kände till skillnad från Lis-
beth, konstant av blickarna. Han noterade dem, men hade utvecklat en teknik för att 
undkomma dem. ”När man är och handlar ser man hur folk tittar och så, men det är 
bara att titta förbi och inte bry sig” (8:88), sa han. Att på det här sättet handgripligen 
”titta förbi” var för honom mer än ett medel för att mentalt avskärma sig från om-
givningens signaler. Det var framför allt ett sätt att demonstrera att han inte låter sig 
underordnas. Börje Dahlqvist beskrev sig själv som notoriskt ignorerande och me-
nade att han inte hade några problem med att bortse från vad andra möjligen tycker 
om hans kropp: ”Jag bryr mig väldigt lite om vad andra människor tycker. Det är 
mina egna värderingar som gäller. Jag är egentligen ointresserad av om de tycker jag 
är fet eller inte” (12:126).  
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Lisbeth, Torsten och Börje, beskrev alla ignorerande som ett naturaliserat för-
hållningssätt som de antingen haft hela livet eller kommit att utveckla med tidens 
gång. För andra kan ignorerandet innehålla ett större mått av inre förhandlingar och 
kamp. Mia hade allt oftare försökt att inte bryr sig om vad andra tycker och beskrev 
både sin vacklande inställning och de förhandlingar hon återkommande för med sig 
själv. Hon exemplifierade med att stå inför två alternativ när det gäller att äta glass: 
”Antingen så går man hem och äter glassen hemma, eller så äter man glass på stan i 
alla fall och skiter i att folk glor” (3:64). Hon berättade om ett tillfälle när hon hade 
ätit en glass inför en samling människor. Beskrivningen började med att tre yngre 
män hade suttit på en uteservering och skrattat och pekat på henne när hon och 
hennes man gick förbi. Mannen åt sin glass, men inte hon:  

Mia: Det såg jag ju att det var ju på mig, så jag tänkte jag vill inte gå förbi där och äta 
glass. Så jag stoppade ner den i påsen och tänkte att jag äter den när jag kommer 
hem. Men när vi hade gått förbi dem, då kollade de igen då, såhär ”öhhö” [hon här-
mar]. De garvade som fan då, de tyckte det var jättekul, men så tänkte jag att jag ska 
äta min glass ändå. Så jag öppnade den och så åt jag den.  

Aimée: Men när de garvar åt dig, hur känner du då? 

Mia: Idag kände jag ingenting. Idag brydde jag mig inte. Skratta då om ni tycker det är 
kul ungefär. […] Hade det varit en annan dag, hade det varit i förrgår, då var jag lite 
nere, då hade jag blivit jätteledsen och gått hem och gråtit förmodligen. (3 nr.2:164-
167) 

Mia försökte först undkomma socialt obehag genom att gömma undan glassen. Den 
potentiella vinsten av att göra så var, av allt att döma, större än tillfredsställelsen av 
att direkt äta den. När hon ändå utsattes för männens förlöjligande ändrades balan-
sen. Hon hade mer att vinna på att konsumera glassen direkt än på att inte göra det 
och tog, som det verkar, närmast i protest upp den ur påsen. 

 De dagar då Mia kan ignorera andras blickar var också de dagar då hon vågade 
göra sådant hon inte annars kan förmå sig till. Ignorerandet är således ofta mer än 
enbart en mental attityd för att skydda sig från socialt obehag. Det kan, som Torsten 
och Mia uttryckligen redogjorde för, ha mer offensiva funktioner, som att inte låta 
sig underordnas eller att vidga det egna handlingsutrymmet. 

Exemplen ovan visar framför allt att ignorans kan utvecklas till, eller redan från 
början kan vara ett sätt att förhålla sig till den dömande blicken. De visar också på 
att ignorans kan vara ett närmast permanent förhållningssätt eller mer sporadiskt 
förekommande samt de möjliga vinster som ignoransen kan innebära. Börje, hade 
av allt att döma, redan från början självkänsla och integritet nog att negligera om-
givningens signaler. I andra fall framstod ignorerandet som en slutprodukt av olika 
inre processer, som inverterande, omtolkande av andras blickar samt omprioriteran-
de av viktiga livsområden. 
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Inverterande  

Inverterande innebär att den feta inte låter andras problematisering av kroppsvikten bli 
sitt eget problem utan vänder tillbaka problemet till den problematiserande perso-
nen. Börje Dahlqvist menade att han kunde skaka av sig andras blickar och fördö-
mande genom att tänka på ett visst sätt. ”Så att jag tänker för mig själv: Ja jag undrar 
vad dina problem är” (12:85). Han menade att andras eventuella upprördhet över 
hans övervikt i grunden var deras problem, inte hans eget. ”Ja, du får nog jobba med 
ditt. Så brukar jag tänka för att jag kan inte ta åt mig. Jag kan inte bära på andras 
problem, jag har nog med mina egna” (12:87). Gudrun Nylander resonerade på ett 
liknande sätt och menade att hon aldrig hade tvekat för att sätta sig i situationer där 
kroppen är särskilt exponerad:  

Jag är aldrig rädd heller för att visa mig naken eller ta av mig eller något sådant där, 
utan jag har aldrig känt något sådant. Passar det inte så passar det inte, det är bara så. 
Sådant har jag aldrig varit rädd för att ”vad ska de tycka” eller ”vad ska de tänka”, för 
det ser man ju utanpå vad som är. Nej, det har inte skrämt mig någon gång faktiskt. 
Och jag menar på badstranden där går jag ju, jag tänker ju aldrig att jag inte ska vara 
på någon badstrand. (13:12) 

Gudrun var medveten om att andra ständigt gör bedömningar av hennes kropp. 
Hon visste, liksom Börje, att den kan väcka ogillande, och kunde ibland känna lika-
dant själv, men beskrev sig ändå som ganska obekymrad om vad andra kan tycka. 
Genom att ignorera andras potentiella bedömningar och fördömanden gjorde de 
inte andras problematiserande till sitt eget problem utan lät det stanna hos betrakta-
ren.  

Carin hade inställningen att det är andras problem om de inte tycker om hur 
hon ser ut. Hon noterade ofta andras föraktfulla och nedvärderade blickar, men lät 
dem inte bestämma vad hon får eller inte får göra: 

Ett linne och cykelbyxor, det kan man ju inte ha när man är kraftig, för det är sådant 
som man inte ska gå i. Men jag trivs i mina cykelbyxor på sommaren och jag går i 
mina cykelbyxor på sommaren och är det ingen som gillar det så får de vända bort 
huvudet (6:305), sa hon och skrattade.   

Carin trivdes i linne och cykelbyxor och satte sina egna preferenser före andras 
eventuella åsikter om lämpligheten för en fet person att klä sig på sådant sätt.  

Omtolkande   

Att kontinuerligt uppfatta sig som problematiserad av andra kan underminera själv-
känslan, men kan också resultera i att den feta försöker intala sig att andras blickar 
inte nödvändigtvis är riktade mot kroppen. I Linus Ekblads arbete för att skapa ett 
värdigt liv för sig själv var tolkningen av andras agerande ett viktigt element: 

Om jag möter folk som stirrar på mig så är det ju inte säkert att de gör det för att jag 
är fet, de kanske glor på mig för att jag påminner om någon kompis eller de kanske 
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tycker att jackan jag har är skojig eller något sådant. […] Det kan ju faktiskt vara så 
att de tittar av en annan anledning än att jag är stor och fet. (10:197, 201) 

Lisbeth var, liksom Linus, medveten om att det är en tolkning hon gör av andras 
blickar. ”Var är det som säger att de tittar på mig för att jag är tjock? De kanske tit-
tar på att min jacka är snygg, eller att jag har snygg färg på byxorna. Alltså mitt intel-
lekt säger ju det, det fattar jag ju”(1:265). Både Lisbeth och Linus var medvetna om 
att det kan finnas en diskrepans mellan deras tolkningar och vad andra faktiskt tän-
ker om dem. Denna potentiella diskrepans möjliggör att andras blickar kan tolkas 
annorlunda. Omtolkande innebär att den feta tolkar andras blickar på ett nytt sätt jäm-
fört med tidigare. Sådana tolkningar har sin grund i möjligheten att andras tyckan-
den och tankar inte nödvändigtvis behöver vara fördömande. Möjligheten att andra 
inte bryr sig om ens kroppsstorlek behöver inte innebära att den feta klarar av att 
ignorera andras blickar. Många omständigheter kan påverka. Mia Svensson och flera 
andra beskrev ”dagsformen” som en särskilt viktig faktor:  

Ja, ibland är det svårt, vissa dagar är det svårt och vissa dagar så går det jättelätt. Är 
man lite ledsen och nere som man är ibland då är det döjobbigt. Man tycker att alla 
pekar och alla glor, fast de förmodligen inte gör det. Det finns väl annat att göra än 
att glo på mig? (3 nr.2:11)  

Mia hade, som de flesta människor, bra dagar och dåliga dagar. När hon inte var i 
balans kände hon sig utsatt. Bättre dagar brydde hon sig inte så mycket om omgiv-
ningens reaktioner och kunde stärka sig genom att intala sig att hon inte är lika cen-
tral för andra som hon är för sig själv: ”Dom skiter väl fullständigt i mig egentligen” 
(3 nr.2:13), sa hon. 

Omprioriterande  

Ignorerande behöver inte innebära att den feta är helt oberörd av andras bemötan-
de. Det kan också innebära att han eller hon handlar som om de inte bryr sig. För att 
göra det har vad som prioriteras betydelse. Omprioriterande innebär att andra “ting” 
värderas högre än en korrekt kroppsvikt. Omprioriteringen kan helt och hållet bygga 
på inre mentala överläggningar, men också stimuleras av yttre omständigheter. Lisa 
Eriksson berättade att hon indirekt fått hjälp av nya familjemedlemmar att ignorera 
andras blickar på badstranden:   

Den dagen då jag fick mina bonusgrabbar, då fanns inte min yngsta son, men vi skul-
le åka och fira sommar ihop och då insåg jag att; Oj! jag har ju inte badat på flera år. 
För jag tycker ju inte att jag platsar på badstränder, och det gav mig ett skäl att bada 
igen. För att det är också en sådan där sak som jag älskar att vara ute och vara vid 
vatten mycket och det var en förändring till det bättre. … Varför ska inte jag bada? 
Ge mig en enda fullgod anledning till varför jag inte ska bada? jag kunde inte hitta 
någon, så jag badade. … Det har ju den här familjen bidragit till - att åtminstone den 
biten har blivit lite mera acceptabel.  Jag bryr mig inte så mycket längre. Men jag bryr 
mig, fast jag bryr mig inte, det är ju genialt. Jag bryr mig fast jag bryr mig inte. (14:66) 
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I relationen med ”bonusgrabbarna” blev det viktigare för Lisa att umgås och ha ro-
ligt tillsammans med dem än att hålla sig undan. Barnen fick henne att tänka om. 
Den dubbelhet av att både bry sig och inte bry sig som finns i slutet av hennes re-
dogörelse kan ses som exempel på att den feta kan bry sig men ändå handla som om 
hon eller han inte bryr sig. Önskan om ett bra umgänge med barnen hade givit Lisa 
anledning att handla som om hon inte brydde sig.  

Jeanette Nyström hade, till synes helt på egen hand, kommit fram till att hon 
inte kan ”gömma sig” för att hon är fet. Hon pratade inte om att någon eller några 
hade gett henne en anledning utan härledde sitt beslut till en närmast konstant inre 
kamp. ”Man får slåss om mark i hjärnan helt enkelt, det är det onda mot det goda” 
(15:154), sa hon och förtydligade:  

Man kan ju inte gå runt i en burka hela dagarna och tycka att livet är skit. Alltså, och 
gömma sig för allt heller. … Till slut kommer man ner till en nivå där man är likgiltig 
på något vis. Att det onda eller goda inte riktigt kan vinna, men man blir likgiltig in-
för att man inte orkar gå ner i vikt och man orkar inte gå omkring och skämmas och 
det är de dagarna man åker med och badar typ […] och så när man väl kommer fram 
på plats då börjar det igen. … Det här första var liksom bara för att åka med. Nu 
måste jag ta av mig och så börjar man tävla igen. Ska jag sitta kvar i kläderna eller ska 
jag ta av mig? Så börjar samma kamp igen, och sedan till slut så blir man … ”Nä, jag 
går i vattnet”. (15:154-157) 

Jeanettes val att visa upp sig istället för att hålla sig undan verkar springa ur en form 
av kapitulation. Det är de dagar då hon kapitulerar från tanken att bli smal som hon 
vägrar skämmas för sin kropp och följer med vännerna till badstranden. Hennes 
uttalande synliggör att valet att bada inbegriper tidigare förhandlingar och val, men 
också är ett komplext nät av likgiltighet och uppgivenhet, kapitulation, förhandling-
ar, val och utföranden. Den överviktiga kroppens betydelse kan således komma att 
omprioriteras i flera steg. Likgiltighet och uppgivenhet kan vara startpunkter, kapitu-
lationen den handling som överhuvudtaget möjliggör valet att följa med. Även det 
sista steget, den inre förhandlingen om att behålla kläderna på eller ta av sig dem, 
verkar drivas av ett mått av uppgivenhet. I det läget stärker sig Jeanette ytterligare 
genom att intala sig själv: ”Har de inget bättre att titta på eller ha för sig, då får de 
väl glo då” (15:146). I exemplet är det inte bara kroppsvikten som görs mindre viktig 
utan också andras responser.  

Distraherande  

Goffman (2008, s. 80-98) konstaterar att stigman som psykiska åkommor, dövhet 
och prostitution under vissa förutsättningar kan döljas i ansikte mot ansikte interak-
tion. Den som lyckas är, för att använda Goffmans distinktion, visserligen fortfa-
rande diskreditabel men dock inte diskrediterad och kan därför passera som ”nor-
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mal” i det sociala samspelet. Det är strängt taget bara i interaktion där kroppen inte 
alls är synlig, som i kommunikation via brev, telefon eller mail, som den möjligheten 
står öppen för den feta. Kläder kan visserligen i viss mån framhäva eller dölja kontu-
rerna av den feta kroppen, men aldrig i sådan utsträckning att de helt elimineras. 
Fetma är helt enkelt ett högst påtagligt tillstånd som inte helt går att dölja vid okulä-
ra kontakter med andra. Däremot kan strategier som avleder uppmärksamheten från 
övervikten utvecklas. Distraherande innebär att den feta på olika sätt stör eller leder 
bort andras uppmärksamhet från den överviktiga kroppen. Kompenserande, avle-
dande, självironiserande och splittrande framstod i intervjuerna som viktiga deltek-
niker för ett sådant ändamål, som antingen kan användas var och en för sig eller i 
olika kombinationer.  

Kompenserande  

I tidigare forskning har tekniken kompensation definierats och exemplifierats (Hughes 
& Degher 1993, Miller & Myers 1998, Myers & Rosen 1999). Den innebär att den 
feta på olika sätt försöker väga upp för den belastning som fetman innebär. Att vara 
glad och snäll eller vara extra socialt skicklig, extra duktig, extra bestämd, extra trev-
lig, extra vänlig eller extra sällskaplig är exempel på kompensation (Miller & Myers 
1998, Myers & Rosen 1999). Olle Einarsson berättade att han i kontakten med 
okända personer brukar kompensera för sin storlek. ”Jag får visa att jag har en social 
kompetens som kanske överväger det andra [övervikten]” (4 nr.2:474) sa han och 
fortsatte med en mer detaljerad redogörelse för hur han gå tillväga och i vilken ut-
sträckning han uppfattar att det fungerar:   

Kanske inte fullt ut, första synintrycket är ganska viktigt när man bildar sig en upp-
fattning om en människa. Men det går att kompensera i viss mån alltså. Jag brukar 
känna av vilken nivå jag ska lägga mig på. Jag har ju jobbat som säljare i många år, så 
det är väl en yrkesskada, lite grann. Att lära sig att gå in lite halvdämpad och ge sig 
själv tre minuter att känna av ungefär var den andra människan ligger på för våg-
längd. Och sedan lägga sig på samma. (4 nr.2:476)  

Olle använde sociala färdigheter som han hade utvecklat i yrkeslivet för att kompen-
sera för sin övervikt och menade att det fungerade tillfredsställande, om än inte fullt 
ut. Andra verkade inte bry sig nämnvärt om hans övervikt, i alla fall inte så att han 
själv uppfattade det som ett problem.  

Kompenserande väger upp för uppfattade tillkortakommanden och underlättar in-
teraktion men innebär också att betydelsen av övervikten reduceras till förmån för 
något annat. Man kan säga att kompenserande binder upp andras uppmärksamhet 
genom att personen expanderar sig själv med positivt innehåll, bortom kroppsvik-
ten. Vänlighet är ett ofta använt attribut. Jeanette Nyström resonerade om varför 
överviktiga i allmänhet framstår som snälla: ”Det är lättare att vara glad och snäll än 
sur och bitter för då har man två saker emot sig. Man har sitt humör och man har 
sin kroppsstorlek. Jag tror att det är därför tjocka människor är snälla” (15:49). 
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Kompenserande kan således också handla om att inte förknippas med för många 
negativa attribut.  

Avledande  

Om man säger om kompenserande att det handlar om att omleda uppmärksamhe-
ten från den feta kroppen till något annat, kan man om avledande säga att det hand-
lar om att i största möjliga utsträckning undgå uppmärksamhet överhuvudtaget, och 
ändå delta i det sociala livet. Att ”ligga lågt” är ett vanligt handlingsmönster. Mia 
Svensson berättade vid flera tillfällen under de två intervjuer hon deltog i att hon 
höll sig i bakgrunden i sociala sammanhang, för att inte dra uppmärksamhet till sig. 
Hon uppfattade det som ett handlingsmönster som hon redan i barndomen lärde sig 
fördelarna med:  

Men som ett exempel, vi stod på skolgården och så kom det en annan tjej som också 
var överviktig. Hon var ungefär lika stor som jag och henne satte de igång och gapa 
åt direkt. Hon var en sådan där som gapa och skrek och härjade och förde världens 
liv, skällde på folk. Henne såg de direkt och började hacka på och då säger hon så 
här: ”Men henne då, varför retar ni inte henne, hon är ju också tjock?!”. Och då tittar 
de på mig som ”jaha, oj”, ungefär. ”Ja, men hon är ju snäll”. Jaha, det var det också, 
jag är snäll. Du ska va snäll, då retar de dig inte. (3 nr.2:261) 

Snällheten hade resulterat i att Mia inte drog onödig uppmärksamhet till sig och i 
förlängningen undkom att bli trakasserad för övervikten. Jeanette Nyström hade 
liknande erfarenheter och reflekterade så här kring funktionen: ”Jag tror att man 
försöker att vara trevlig och snäll för det mesta på något sätt för att skydda sig” 
(15:49). Hon menade inte bara att snällhet och trevlighet är ett skydd utan också att 
det underlättar interaktionen med andra (se Cahnman 1969, Hughes & Degher 
1993). Genom ett sådant beteende undkom hon elaka kommentarer och dömande 
blickar. Det är emellertid inte bara genom att ligga lågt som uppmärksamhet kan 
undvikas. Linus Ekblad menade, något överraskande, att uppmärksamhet på krop-
pen också kan undvikas genom iögonenfallande attribut som färgrika kläder:   

Linus: Det absurda är att man syns mindre i de här kläderna [pekar på sin färgrika 
jacka] än vad jag syntes när jag hade XX-uniformen på mig. Folk tittade mer på mig i 
XX-uniform än vad man tittar på mig när jag har de här jackorna på mig. 

Aimée: Varför tror du att det är så? 

Linus: I XX-uniform så försöker man, då blir det lite grå mus över det hela, så gott 
man nu kan det i min storlek. Medan du i det här [och hänvisar till sina färgrika jack-
or] inte är en grå mus, utan du ger en signal om att man är stor och stark och tuff. 
Här kommer jag och det står jag för! Då slipper man en massa skit. Det är min upp-
fattning, om det är så det vet jag inte, men jag tror att det stämmer rätt bra faktiskt. 
(10:146-148) 
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Det löper som en undertråd i Linus resonemang att synintrycket av kläderna är så 
starkt att det binder upp andras uppmärksamhet och skymmer sikten för kroppen, 
men ombedd att ytterligare förklara hur det fungerar lyfter han också fram de signa-
ler som kläderna ger och som möjligen innebär att han blir mindre uttittad än i sin 
grå arbetsuniform. Han uppfattar att kläderna signalerar säkerhet och styrka som tar 
udden av andras potentiella opposition och synpunkter på hans kroppshydda. Helt 
uppenbart blir han också stärkt i sin självkänsla genom att inte ligga lågt utan tillåta 
sig att hålla en ”hög profil.”  

Självironiserande  

Det är inte ovanligt att feta uppfattar dömande blickar och nedgraderande kommen-
tarer som ständigt överhängande hot. Hotbilden är en prognos för andras tyckande 
och handlande och bygger på en kombination av konkreta erfarenheter av social 
utsatthet och vetskapen om den fetas sociala roll. Eftersom den feta på goda grun-
der kan förvänta sig att bli illa behandlad ligger självironiserande nära till hands. Själv-
ironiserande kallades i intervjuerna oftast ”skämtande” troligen på grund av de för-
lösande skratt som det tenderar att utlösa, men förmodligen också för att det, när 
det träffar rätt, spelar ett spratt. Det ger illusionen av att den feta kan se in i framti-
den, att se handlingar i ett skede då de ännu inte har lämnat impulsstadiet. Själviro-
niserande desarmerar fientlighet genom att, så att säga, ta orden ur mun på den möj-
liga antagonisten. Genom att visa på självdistans, kulturell kompetens och en slag-
kraft hos den ironiserande personen, är den självironiserande handlingen en styrke-
demonstration, oavsett om den träffar målet eller ej.  

Jeanette Nyström berättade på nedanstående sätt om hur hon i kontakten med 
andra ofta kommit att använda sig av självironiserande för att manövrera sig ur - 
och runt - hotande situationer i offentligheten. Vanlig artighet hade hon provat, men 
menade att hon då ofta bemöttes med dröjsmål och nedgraderande responser: 

Det behöver inte vara att någon säger någonting, det kan vara saker som att man är 
på ett kafé och ska förbi och folk drar inte in stolen och min kompis kommer emel-
lan … sådana grejer kan lätt få mig ur balans, men samtidigt är det sådana saker jag 
skämtar om sedan. Då kan jag säga till tjejen som sitter som är jättesmal och sörplar 
på den där colan: ”Ursäkta mina lår, det går liksom inte, jag kan inte snöra in dem 
mer än såhär” eller ”Jag glömde korsetten, skulle du kunna dra in din stol?”, eller 
”Tant är stor” brukar jag köra: ”Ursäkta tant är stor, skulle man kunna få komma 
förbi?” […] Då brukar folk bara garva och så är det inget mer med det. Då hinner de 
inte ens titta på mig med den där blicken - ”fy fan, du är så jävla tjock”- utan då blir 
det ett leende istället för att man skämtar. Om jag annars hade sagt ”ursäkta” så kan-
ske de skulle titta och ”det förstår jag väl” och så drar de in stolen. Nu avväpnar jag 
det istället. (15:425,427)  

Skrattet, eller leendet, som Jeanette beskriver som en vanlig reaktion, kan i spelter-
mer ses som bekräftelse på att motparten är ställd i schack-matt situation, eller åt-
minstone i schack. Det var inte bara för att manövrera i sociala situationer i allmän-
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het och i mötet med främlingar som Jeanette använde sig av ”skämt”. Hon beskrev 
det också som ett effektivt medel för att reducera den närmaste omgivningens tryck 
på bantning: 

Det är ingen som konfronterar om någonting eller börjar diskutera om man skojar 
om en massa saker som oftast är på bekostnad av mig själv. Då tas inte något allvar-
ligt upp om man säger så, man kommer undan där på något vis. Annars så blir det 
gärna att om man är allvarlig så kommer folk fram kanske, eller vänner och bekanta, 
och ”men du har väl försökt med den här bantningsmetoden, hur funkar det för 
dig?” Då känner jag att, hellre skämtar jag om att jag är så tjock att jag fastnar i hissen 
eller någonting, då blir folk på en annan nivå. […] Och skämtar man om det och om 
någon säger någonting, ”hur gick det för dig med den där bantningskuren?”, ”det ser 
du väl”, då kan man skämta bort det direkt, då kommer man aldrig ner på en allvarlig 
nivå. (15:82,88) 

Självironins ofta lätta eller moderata överdrift är i exemplen som Jeanette nämner, 
närmast stegrad till karikatyr eller satir. Genom att beskriva sig själv som så gott som 
helt obotlig och som så stor att hon inte ens ryms i en ordinär personhiss markerar 
hon att hon inte är beredd att gå in i några allvarliga diskussioner om sin kroppsstor-
lek. Genom att göra en karikatyr av sig själv, får hon samtidigt omgivningens om-
sorger att framstå som överdrivna eller kanske rent av överflödiga.  

Splittrande av den dömande blicken 

Vi reagerar alla på avvikelser från det normativt förväntade. Den som avviker drar 
omgivningens uppmärksamhet till sig, oavsett om avvikelsen definieras som positiv 
eller negativ. Genom att ingå i en grupp med sina lika - att vara en i mängden - kan 
den feta undvika att själv hamna i fokus för den granskande och dömande blicken. 
Splittrandet innebär inte en utplåning av blicken men väl att fokus avleds från den 
enskilda personen och in till gruppen. Den dömande blicken finner som Ulrika 
Bergström och flera andra noterade inte fäste. Den blir mer ofokuserad och uppfat-
tas därigenom som mindre obehaglig och personligen påträngande. Så här beskrev 
Ulrika det: 

Är man ute ett helt gäng överviktiga och spelar minigolf, och folk glor på dig, då får 
de ju glo på alla tio och då är det inte en de kan fästa blickarna på, och då struntar du 
i att folk glor på oss alla tio. Det bjuder vi på. Men är du ute med några som du upp-
fattar som mer normala i vikten, och de glor, då vet du att de glor ju bara på dig. 
(11:225)  

Att ingå i en grupp av likar innebär inte bara att den dömande blicken rent faktiskt 
tappar fästet och därför upplevs som mindre obehaglig. Gruppen reducerar också 
känslan av unicitet och är dessutom en potentiell maktfaktor av annan dignitet än 
vad en enskild person är. Den ger på så sätt den enskilda trygghet och mod att göra 
sådant som han eller hon annars skulle tveka inför eller kanske helt avstå ifrån. ”Är 
vi flera som är ute och går eller någonting då törs man äta en glass, för då är man 
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flera välväxta som äter glass och då vet de inte vem de ska stirra på” (3:68), sa Mia 
Svensson. Rickard Göransson beskrev liknande erfarenheter, men tog begreppet 
våga ytterligare ett steg: 

Vi gjorde någonting roligt för lite drygt ett år sen. Då var vi sju stycken [feta] som 
knata in på Mc Donalds i X-köping och då visste de inte vad de skulle titta på. Vad 
roligt vi hade åt dem då. (7:130) 

Den dömande blicken framstod i skydd av gruppen inte längre som obehaglig utan 
som närmast löjeväckande. I en annan formulering sa Rickard att gruppen ”fullkom-
ligt stormade” in på Mc Donalds. Termen stormade är en krigsmetafor som antyder 
att avsikten var mer än att bara våga. Gruppen tog strid mot de uppfattade normal-
viktiga, som hade ockuperat lokalerna. Av munterheten att döma avtågande de från 
platsen med en känsla av seger.  

Retirerande  

Om den feta upplever andras dömande blickar och verbala påpekanden som allvar-
liga bekymmer kan han eller hon istället för att låta sig brytas ner, i varierande ut-
sträckning, retirera från det sociala livet. Att leva livet inom hemmets väggar är den 
starkaste formen av retirerande. På TV och i andra media kan vi ibland ta del av hur 
ett sådant liv kan se sig. I en artikel i Aftonbladet den 8 oktober 2008 kunde vi till 
exempel läsa om hur världens fetaste man, José Luis Garza, under sina sista måna-
der i livet var sängliggande (Sundholm 2008). Det är inte troligt att Garzas totala 
bundenhet till hemmet i slutet av livet bara var en strategi för att undkomma sociala 
olägenheter och oklart om det ens var det dessförinnan. Uppenbart är dock att han 
levde delar av livet i närmast total tillbakadragenhet. Ingen av intervjupersonerna 
hade erfarenhet av ett sådant liv. Flera berättade dock om relativt omfattande retire-
rande och ännu flera om olika former av partiellt retirerande.   

Omfattande retirerande 

I tidigare forskning nämns isolation, i betydelsen att den feta lever i avskildhet, som 
en negativ effekt av stigmatiseringen (Schumaker et al. 1985, Kuskowska-Wolk & 
Rössner 1990, Strauss & Pollack 2003, Hayden-Wade et al 2005, Berg, Simonsson & 
Ringqvist 2005). Det finns goda skäl att kalla många likartade handlingsmönster för 
omfattande retirerande istället för isolering, eftersom ett liv i avskildhet inte behöver 
innebära att den feta inte har någon kontakt med andra.  

Omfattande retirerande innebär att den feta retirerar från merparten av sociala 
sammanhang utanför hemmet och bara har kontakt med den närmaste familje- och 
vänskapskretsen. Modern i filmen Gilbert Grape, Bonnie Grape, illustrerar hur ett 
omfattande retirerande kan te sig. Hon var inte lika fysiskt hindrad som Garza. Hon 
kunde både ta sig ur hemmet och åka bil, men gjorde det bara när hon fann det ab-
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solut nödvändigt. Av vad som framkommer i filmen var det en kombination av 
praktiska och sociala omständigheter som gjorde att Bonnie höll sig i hemmet - 
praktiska i bemärkelsen att hon hade svårt att gå och röra sig och sociala för att hon 
inte ville bli gjord till åtlöje, varken för egen del eller för sina barns skull. Hon 
skämdes själv och visste att hennes barn skämdes för henne, men också att de riske-
rade att utsättas för vad Goffman kallar “courtesy stigma”, stigmatisering genom 
association med henne. Skammen för den feta kroppen lyftes också bland intervju-
personerna fram som en viktig anledning till mer omfattande retirerande. Med ut-
gångspunkt i egen erfarenhet och observationer av andras agerande delade Ulrika 
Bergström in feta i två grupper:  

Det finns de som accepterar sin kropp och vågar visa sig och så. De vågar vara ute i 
folkvimlet. Sen finns det de som skäms väldigt mycket för sig själva. De håller sig 
bara till den lilla familjen och vågar knappt gå till affären och handla utan skickar nå-
gon annan. Och det finns de som inte vågar gå ut i arbetslivet eller någonting på 
grund av att de har övervikt. (11:171) 

I citatet exemplifieras ett relativt omfattande retirerande, där den feta bara umgås 
med sina närmast anhöriga och varken söker sig ut i arbetslivet eller vistas i affärer. 
Av uttalandet att döma beror reträtten inte så mycket på fysiska svårigheter eller 
omöjligheter utan är ett medel för att undvika den skam som aktiveras i kontakten 
med andra. Omfattande retirerande av det här slaget har likheter med hur Bonnie 
Grape levde. Den feta umgås huvudsakligen med personer i den egna familjen och 
den närmaste vänkretsen, ibland kombinerat med umgänge med andra personer i 
samma belägenhet och med liknande erfarenheter. Det vore att reducera de funktio-
ner som Överviktigas Riksförbund och andra sammanslutningar har att antyda att 
de enbart erbjuder möjligheter till alternativ social gemenskap, men de är inte desto 
mindre sammanslutningar som kan ha sin lockelse i att de, som Torsten Edman ut-
tryckte det, ger den feta en möjlighet att ”känna sig normal”.  

Reträtten är i de ovantstående exemplen “objektiv” i bemärkelsen att även en 
utomstående, genom observationer av den fetas umgänge, skulle kunna konstatera 
att det är fråga om socialt undandragande. Den nedanstående konversationen med 
Mia Svensson visar att reträtten ibland är mer subtil än så. Retirerandet kan vara 
mentalt och därför inte konstaterbart med tekniker syftande till att beskriva den fe-
tas sociala nätverk:   

Mia: Man stänger in sig på något sätt i sin egen lilla värld. Det är svårt att förklara. 
Men blir ledsen och man går inte ut så mycket. Man går ut om man måste ungefär.  

Aimée: När du säger att man stänger in sig i sin egen lilla värld vad menar du då?  

Mia: Det kan vara att man stänger in sig i sitt hem. Men jag har ju aldrig varit sådan 
direkt. Det är det som är svårt. Jag har ju aldrig låst in mig jag har ju ändå varit ute. 
Men jag har mer gömt mig i ett hörn ungefär. Sprungit och smugit längst med hus-
väggen och sett livrädd ut. (3 nr.2:37-39) 
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Mia var fortfarande kvar i det ordinära sociala livet, men hon var där på ett undan-
draget sätt. Den form av retirerande som hon beskriver är ytligt sett den direkta 
motsatsen till vad som i forskningsgenomgången beskrevs som ”att komma ut” och 
kan lätt uppfattas som ett passivt, föga produktivt och undergivet förhållningssätt, 
men är mer offensivt än så. Mia visade snarare mod och tapperhet. Hon var rädd, 
men trotsade sin rädsla och höll sig på så sätt kvar i det allmänna sociala livet, som 
en kandidat till det smala och normalviktiga kollektivet. Mia betraktades inte och 
kände sig inte som en fullvärdig medlem, men var i alla fall där.  

Partiellt retirerande 

En fet kropp uppfattas som särskilt problematisk när den på ett påtagligt sätt är i 
fokus. Att bada, dansa och gå på gym är exempel på aktiviteter och sammanhang där 
den är det. Partiellt retirerande innebär att den feta undviker eller rent av håller sig 
ifrån situationer där andras dömande blickar uppfattas som särskilt påtagliga (se pa-
rallell i undvikande Degher & Hughes 1999, Puhl & Brownell 2003, Sobal 2006). 
Zdrodowski (1996) har visat att ätande i offentliga sammanhang förknippas med 
skuld och ångest bland överviktiga kvinnor, och att de i möjligaste mån håller sig 
ifrån sådana situationer för att reducera upplevelsen av sociala olägenheter. Även 
ätande bland familjemedlemmar kan uppfattas som problematiskt. För att und-
komma kommentarer och blickar kan överviktiga välja att äta i ensamhet (Zdro-
dowski 1996). Bland intervjupersonerna var det vanligtvis andras blickar som de sa 
sig undkomma genom att inte äta i offentliga sammanhang. När det gällde ätande 
inom familjen var det snarare en kombination av att undkomma både blickar och 
kommentarer som gjorde att de drog sig undan. Lisa Eriksson berättade att hon un-
der uppväxten åt sig mätt i ensamhet, bortom övriga familjemedlemmars blickar och 
kommentarer.   

Även andra former av partiellt retirerande kan förekomma. Lisbeth Dahlman 
berättade att hon tidigare i livet hade begränsat sig till att sköta sitt jobb och de allra 
nödvändigaste uppgifterna i vardagen. I övrigt höll sig ifrån att göra saker med 
andra. ”Jag följde ju aldrig med tjejerna när de skulle någonstans, och till slut hade 
jag ju inte tjejkompisar” (1 nr.2:57). Lisbeth höll han sig undan för att hon skämdes 
för sin kropp och för sig själv. Mia Svenssons redogörelse illustrerar att retirerandet 
kan ha en mer komplex bakgrund än enbart ett värnande om den egna personen 
och självkänslan:  

Om du och jag går på stan och så kommer det någon som ger en kommentar om 
mig. Då tycker jag att det blir mer pinsamt för din skull än för min skull. Jag är ju 
van. […] Då kan jag säga nej för att bespara dig det. (3 nr.2:141,143)  

“Då kan jag säga nej…” är en formulering som antyder att Mia inte pratar specifikt 
om oss utan använder mig för att konkretisera en form av överväganden som hon 
mer eller mindre vanemässigt gör. Mia var, som hon säger, så van vid nedgraderande 
kommentarer och pinsamheter att möjligheten till ytterligare sådana inte avskräckte 
henne från att visa sig i offentligheten tillsammans med mig. Men hon håller öppet 
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för att hon skulle avböja mitt sällskap för att eliminera risken för att jag genom blot-
ta sällskapet skulle hamna i dålig dager, eller i pinsamma situationer. Reträtten från 
det möjliga umgänget med mig, och förmodligen andra personer som hon skulle 
klassificera som inom det ordnades ram, handlar inte bara, eller ens i första hand, 
om ett värnande om den egna personen utan framstår framför allt som en självupp-
offrande handling – som ett sätt att bespara andra obehag. 

Konfronterande 

Andras blickar och kommentarer kan uppfattas som berättigade eller oberättigade. 
Bedöms en handling som orättfärdig kan den feta personen försöka ignorera den, 
dra sig tillbaka eller välja att aktivt reagera mot den som utför den kränkande hand-
lingen. Konfronterande innebär att den feta verbalt eller med andra medel visar den 
som utför kränkande handlingar att hon eller han inte accepterar beteendet.  

Returnerande konfronterande  

Returnerande konfronterande innebär att den feta utsätter andra för samma beteen-
de som han eller hon själv utsätts för, inte sällan genom accentuering av ett specifikt 
beteende, för att öka obehaget och tydligt markera att man inte accepterar den andra 
partens implicita eller explicita anspråk på överordning. Benägenheten till returne-
rande konfronterande varierar från person till person. En del gör det ofta, andra 
enbart i situationer där de anser sig utsättas för särskilt kränkande handlingar eller 
när omständigheterna är särskilt gynnsamma. Carin Andersson menade sig tillhöra 
den förstnämnda gruppen och sa att hon ofta konfronterar personer som stirrar på 
henne och hennes ännu större man när de vistas i offentliga sammanhang:  

När vi har varit ute, för då stirrar folk, och då blir jag så förbannad rent ut sagt. För 
det är så elakt gjort, varför måste man göra så? Och jag brukar ställa mig och stirra 
tillbaka på dem, liksom vad är du för en människa. (6:147) 

Det framgår inte helt klart av citatet att hon accentuerade motpartens beteende, men 
formuleringen ”jag brukar ställa mig” antyder att hon inte drog sig för att returnera 
relativt förstulna blickar med ett mer demonstrativt och öppet tillrättavisande bete-
ende än så. I Mia Svenssons redogörelse är accentueringen mer tydlig. Hon kände 
sig ständigt utsatt för andras dömande blickar, var inte lika benägen att ägna sig åt 
returnerande konfronterande som Carin, men berättade att hon gjort det vid några 
tillfällen då hon kände sig lite mer självsäker än annars:  

Någon gång när några stod och tittade på mig. Då ställde jag mig framför helt tyst 
och glodde på dem. Så efter en stund frågade jag om de hade tittat färdigt nu? Och så 
gick jag. (3 nr.2:27)  
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Mia tittade inte bara tillbaka på avstånd utan sökte av allt att döma närkontakt med 
de som tittat, stirrade inte bara i allmänhet utan såg dem i ögonen och avslutade 
med att verbalt kommentera det olämpliga i deras beteende samt med att demon-
strativt vända dem ryggen. Uppsökande istället för undflyende, den obönhörliga och 
insisterande ögonkontakten och att hon vände ryggen till de personer som hon upp-
fattade hade tittat på henne på ett oacceptabelt sätt innebär inte bara att hon vägrade 
låta sig underordnas. De är alla utpräglade dominanshandlingar syftande till att ut-
mana och underordna den som gör anspråk på att vara överlägsen. Lyckades Mia i 
sitt uppsåt? Av slutpoängen att döma, ja: ”De blev bara helt chockade och såg liv-
rädda ut” (3 nr.2:29). Just sådana reaktioner är förväntade av den vars självtillskrivna 
överlägsenhet har vänts i förlust. Lisbeth Dahlman beskrev att hon mött liknande 
reaktioner, vid tillfällen då hon hade konfronterat tittande kvinnor:   

Det har ju hänt liksom att jag har blivit så elak på gamla dagar att jag har gått fram till 
tanter som har stått och tittat på mig och sagt […] ”Jag vet att jag är tjock, men det är 
inte kul att bli uttittad”, och då dryper de ju alltså. Men det är långt ifrån alla gånger 
som man vågar säga något. (1:224, 227) 

Lisbeth drog sig, liksom Mia, ofta från att konfrontera personer som tittade ut hen-
ne men hade med ålderns rätt och ökande säkerhet emellanåt gjort det och använde 
sig då av en kombination av uppsökande och verbalt tillrättavisande (se paralleller: 
verbalt försvar i Joanisse & Synnott 1999). ”Drypa” är en träffande benämningen på 
den undergivenhet som den som besegrats i en kamp om dominans ofta demonstre-
rar. Det är detsamma som vad man ibland kallar att lämna platsen – arenan – där 
kampen nyss utspelades med ”svansen mellan benen” och med motsvarigheter i 
seder som att bocka, niga och knäböja inför överheten. De är alla handlingsmönster 
som samtidigt minimerar den direkta ögonkontakten och rent fysiskt krymper den 
som utför handlingen. 

Fysiskt konfronterande  

Fysiskt konfronterande innebär att den feta går till fysiskt angrepp mot den som beter 
sig illa (se Joanisse & Synnott 1999). Intervjupersonerna beskrev sådana handlingar 
som enstaka. Mia Svensson berättade att hon vid ett tillfälle slagit till en skolkamrat 
som ofta trakasserade henne. I övrigt beskrev hon sig själv som väldigt osäker under 
uppväxten och var tydlig med att påtala att den fysiska handlingen var en engångsfö-
reteelse. Mia motiverade sitt handlande med att hon visste att många av de övriga 
skolkamraterna tyckte illa om just den personen. Den vetskapen gav henne mod att 
slå till honom. Mia berättade att flera hade jublat efter slaget. Hon hade således inte 
bara visat personen i fråga att hon inte accepterade att han behandlade henne illa 
utan uppfattade också att hon höjde sitt sociala anseende bland kamraterna. Även 
Gudrun Nylander berättade om ett tillfälle då hon hade konfronterat en man fysiskt. 
Under en skidsemester i Sälen hade hon varit ute och dansat med sina vänner. När 
orkestern skulle börja spela stod hon och hennes vänner i kö för att bli insläppta:   
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Då står det en kille i 40-45 års åldern med två unga tjejer precis bakom mig. ”Vad gör 
du här din fläskiga jävla kärringjävel” säger han till mig. Jag sa inte ett ljud, utan vän-
de mig om och sparkade honom på smalbenet det värsta jag kunde. (13:73) 

Gudrun såg mannens verbala påhopp som så grovt och plumpt att hon bedömde att 
en spark var mer lämpad än att prata med honom. Hon gick till fysiskt angrepp för 
att hon inte accepterade hans beteende och hade aldrig ångrat sparken utan konsta-
terade att: ”där gick min gräns” (13:73).  

Handlar Gudruns, Mias och andras redogörelser för konfronterande handlingar 
om självpresentation? De kan självfallet analyseras så och det vore märkligt om 
redogörelserna inte alls är det. En presentation av sig själva och sina 
livsomständigheter är ju strängt taget vad de personer som deltar i intervjuer 
ombeds åstadkomma. Men både detaljerna och helheten antyder att redogörelserna 
också har en resonans i genomlevda händelser. Ytterst sett spelar det egentligen inte 
så stor roll. Konfronterande handlingar är en del av vardagslivet och existerar som 
möjligheter även för kraftigt överviktiga, oavsett om eller hur ofta de praktiseras av 
just den person som berättar om det, eller om de realiseras på exakt det beskrivna 
sättet eller ej. De är, som vi har sett, också både dokumenterade och ibland 
förespråkade i den tidigare fetmalitteraturen. 

.    
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DEN HÄR AVHANDLINGEN ger ytterligare stöd för slutsatser som har dragits i andra 
studier, exempelvis att övervikt/fetma till stor del är ett socialt genererat personligt 
bekymmer, att överviktiga förknippas med fördomar och ofta diskrimineras, att den 
överviktiga personen ofta uppfattar omgivningens uppmärksamhet på den egna 
kroppsvikten som det största problemet, att diskriminerande handlingar och fördo-
mar kan påverka överviktigas självbild och handlingsmönster och att övervikt kan 
göras på flera olika sätt. 

Avhandlingen har under arbetsprocessen varit en analys av viktordningen. Som 
färdig produkt är den inte enbart en analys. Den är också ett tillägg till, eller ett nytt 
element i viktordningen. Det som är nytt är den teoretiska ramen och den teoretise-
rande framställningen om viktordnandets betingelser, viktiggörande processer, in-
ordnande viktgörande och uppmärksamheten på olika former av oviktiggörande, 
med tillhörande subprocesser och element.  

Viktordningen framställs i det här arbetet som en komplex struktur, eller snara-
re som ett ständigt pågående strukturerande, som gör omfångsrika kroppar till 
oordning och smala och normalviktiga till ordning, men även som en struktur som 
på olika sätt utmanas. Den, är som Anselm Strauss (1978, 1993) säger om alla ord-
ningar, i viss mån och i olika avseenden förhandlad, men förhandlingarna sker inte 
mellan jämnstarka parter och den är därför förhållandevis stabil. Viktordningen görs 
i interaktion mellan människor och i interaktion mellan människor och ting, den är 
ständigt pågående, den är inte utan befinner sig i ett tillstånd av vardande.  

Strauss term ”processual ordering” stämmer väl överens med den syn på social 
ordning som genomsyrar de föregående kapitlen:  

I suggest two new words in combination: processual ordering. My use of the 
verb―ordering―instead of the usual noun is meant to emphasize the creative or con-
structive aspect of interaction, the “working at” and “working out of” ordering in the 
face of inevitable contingencies, small or large. (Strauss 1993, s. 254) 

Att jag i formuleringen ovan använder ”omfångsrika kroppar” istället för mer preci-
sa termer som “feta” och “överviktiga” beror på att jag menar att den begreppsap-
parat som har lanserats i det här arbetet har en större räckvidd än så. Den är till stor 
del utvecklad ur eller från intervjuer med kraftigt överviktiga personer, men det före-
faller inte vara alltför vågat att påstå att flertalet av begreppen är applicerbara även 
på marginellt överviktiga och normalviktiga. Kroppsvikten är viktig för alla och vi är 
alla, på olika sätt, inbegripna i görandet av viktordningen. 
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Viktordningen är givetvis inte den enda ordning som finns. Det finns ett otal 
ordningar, gamla och nya, små och stora, lokala och mer spridda. Viktordningen har 
flera likheter med andra, stora och spridda, ordnande system, exempelvis med ge-
nusordningen. En egenskap är att den inkluderar alla, överviktiga och feta såväl som 
normalviktiga och smala. Den egenskapen har även genusordningen. En annan 
gemensam egenskap är att vi erhåller olika positioner i det ordnande systemet, bero-
ende på vilken kategori vi anses tillhöra. Att det är så är intimt förbundet med att 
det finns normer och värden som befäster vilka kroppar som är normala, acceptera-
de och eftersträvansvärda. I likhet med genusordningen är viktordningen dessutom 
en dynamisk struktur som rymmer substrukturer och processer. Den är socialt kon-
struerad och socialt upprätthållen, samtidigt som den kan sägas leva ett eget liv, obe-
roende av enskilda individers handlande. Vi föds in i den och blir en del av den vare 
sig vi vill eller inte. Den har på så sätt en egen existens, bortom den enskilda perso-
nens tänkande och handlande. Den är ett osynligt men ändå kännbart fängsel som 
sätter ramar för våra handlingar och ger upphov till effekter i våra liv. Samtidigt som 
viktordningen har en oberoende status är den långtifrån skild från mänskligt hand-
lande. Genom vad vi gör, hur vi tänker och hur vi förhåller oss till våra egna och 
andras kroppar gör vi den kontinuerligt. Även det har viktordningen gemensamt 
med genusordningen och, för den delen, med mänskliga ordningar i allmänhet. 
Kroppsvikt kan också, liksom kön och genus, göras på okonventionella sätt, på sätt 
som avviker från förväntningarna och innebär ett slags frigörelse från de ordnande 
praktikerna.  

 Kroppen är naturligtvis central i all fetmaforskning. Den dokumenterande 
forskningen visar hur den överviktiga kroppen kan vålla personliga problem. Den 
problematiserande forskningen visar att den är ett socialt skapat problem. Den poli-
tiserande forskningen arbetar för att ta tillbaka den överviktiga kroppen från medi-
cinens domäner och göra den till en individuell egendom; en kropp som överviktiga 
och feta definierar och gör på sitt eget sätt. Teorin/teoretiserandet av viktordningen 
innebär att ”vikt” ges en annan innebörd och tillskrivs ännu större betydelse än i 
den tidigare forskningen. Kroppsvikten betraktas inte som en variabel, beskaffenhet 
som ligger till grund för social kategorisering eller som ett specifikt kvinnligt pro-
blem, utan som aktör i och grundläggande för ett alldeles eget ordnande system. Synsät-
tet ligger i linje med Chris Shillings påstående om kroppar i allmänhet som delaktiga 
i formandet och upprätthållandet av sociala system: 

... experiences and management of bodies are not only central to the experience of 
human agency and constraint, but also to the formation and maintenance of social 
systems. (Shilling 2003, s. 19)  
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Varför först nu? 

Under sin karriär arbetade Erving Goffman för att göra mänsklig interaktion i var-
dagslivet, eller närmare bestämt ansikte-mot-ansikte interaktion, till ett avgränsat 
och analytiskt sammanhängande delområde inom sociologin (Goffman 1983, Ken-
don 1988). I det som kom att bli hans sista offentliga framträdande benämnde han 
delområdet ”The Interaction Order” (interaktionsordningen) (Goffman 1983). Be-
nämningen var ingen slump. ”The Interaction Order” är också titeln på konklusio-
nen i hans avhandling och markerar enhetlighet i hans för övrigt komplexa forsk-
ning (Manning 1992, Kendon 1988). I artikeln The Interaction Order lanserar Goffman 
en uppsättning idéer för fortsatta studier av ansikte-mot-ansikte interaktion. Bland 
annat beskriver han kategoriserande som fundamentalt för interaktionsordningen. 
Enligt Goffman placerar vi regelmässigt in varandra i en eller flera sociala kategorier. 
En del av dem har en särskilt stor betydelse.  

Goffman (1983) menar att det finns fyra statusdeterminerande egenskaper: ge-
nus, klass, ras och ålder. De har två gemensamma drag: 1) Varje person kan placeras 
inom var och en av dem samtidigt. 2) Inplaceringen går att göra vid första mötet 
och enbart genom någons kroppsliga närvaro. Kroppsstorlek och kroppsvikt har 
samma utmärkande drag som de egenskaper Goffman nämner. För det första krävs 
enbart vår fysiska närvaro för att andra ska kunna placera oss i en storleksklass, 
ibland till och med i en viktklass. För det andra är storleken/vikten något vi har 
samtidigt som vi har ett kön, en ålder, ”en ras” och en klasstillhörighet.  

Goffmans analys bär på drag av sin tid. Hans omnämnande av ”ras” som sta-
tusdeterminerande egenskap känns idag både lite främmande och skrämmande. Men 
jag har också om och om igen frågat mig varför han inte räknade in kroppsstor-
lek/vikt bland de statusdeterminerande egenskaperna. Hade han gjort det så hade 
det troligen fungerat som impuls för att utveckla en teori om vikten, inte minst för 
att de egenskaper han nämnde har eller hade ”egna” teorier kopplade till sig. Var det 
för att vikten inte spelade någon roll under 1960 - 1970 talet. Nej, både historiskt 
inriktade (Schwartz 1986, Seid 1989, Stearns, 1997) och tidigt daterade studier (Ri-
chardson et al. 1961, Cahnman 1968) visar att det inte var så. Tydligt är däremot att 
vågen, vägandet och kroppsvikten har blivit allt mer betydelsefulla med åren. Beak-
tat att den väldigt starka fokuseringen på kroppsvikt är av senare datum och att so-
cialvetenskaplig forskning om vikt och kroppsstorlek var i sin vagga när Goffman 
var verksam är det kanske inte så märkligt att han inte betraktade vikt som en sta-
tusdeterminerad egenskap. Idag är det svårare att inte göra det. Kroppsstor-
lek/kroppsvikt är inte bara något vi med lätthet kan klassificera varandra utifrån. 
Den har, liksom de egenskaper som Goffman nämner, sociala strukturer kopplade 
till sig. Flera sådana, såsom antifet-attityden, diskriminering, fördomar, negativa dis-
kursiva framställningar, sjuklighetsgörande, och förtryck har behandlats, både i det 
här arbetet och i tidigare forskning. 
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Att en teori om viktordningen, trots att det varit närliggande, inte heller har ut-
vecklats i senare forskning har, som jag ser det, mer komplexa orsaker. En historisk 
sådan har redan nämnts. Vikten har med tidens gång blivit allt viktigare i den väster-
ländska kultursfären – och i växande utsträckning globalt. Att teorin inte heller då 
har formulerats beror nog delvis på att viktordningen har blivit förgivettagen. Smal-
het som ideal, norm och värde, liksom olika metoder för viktkontroll och vikt-
minskning, har idag en sådan närvaro i vardagslivet att de närmast har naturaliserats. 
Alla vet att fetma är ett negativt attribut och att den som är överviktig eller fet lever i 
en socialt utsatt situation. Det framstår till och med som befogat, eller åtminstone 
som oundvikligt. En annan orsak är, enligt min mening, att det ordnande systemet 
har skymts av andra teoretiska ramar. Det har skenbart inte funnits något behov av 
att utveckla en teori om ett ordnande system baserat på vikt utan det har uppfattats 
som tillräckligt att betrakta fetma som en genusfråga, en klassfråga, som en instans 
av stigmatiserande tillstånd i allmänhet, som en diskursivt skapad problematik, och 
så vidare. Sådana analyser har, så att säga, ofta varit uppseende- och tankeväckande 
nog. 

Om begreppen och deras relationer till tidigare 
forskning/begreppsbildning  

För att skapa förståelse för hur viktordningen fungerar spelar begrepp en central 
roll. Antropologen och genusforskaren Britt-Marie Thurén beskriver begrepp som 
tankeverktyg som ökar förståelsen för den värld vi lever i:   

Jag tror inte det går att utforma begrepp som exakt motsvarar något stycke verklig 
verklighet. Men just därför att verkligheten i hög grad antar färg och form alltefter 
hur vi tänker på den, så behöver vi begrepp för att kunna tänka. (Thurén, 1996, s. 69) 

Begrepp är, som termen antyder, till för att göra det annars undflyende eller ogrip-
bara mer gripbart. Den begreppsliga framställningen i den här avhandlingen motsva-
rar, som Thurén säger i sitt eget arbete, inte exakt några delar av ”den verkliga verk-
ligheten”, i bemärkelsen enskilda personers vardagsliv. Den är till för att öka förstå-
elsen för kroppsstorlekens och viktens sociala betydelse.  

    Om varje forskare, med utgångspunkt i egen empiri, lanserade begrepp i samma 
utsträckning som i det här arbetet skulle sådana lätt kunna förlora sitt värde. Alltför 
många och alltför specifika begrepp riskerar att skapa mer förvirring än förståelse. 
En systematisk genomgång, inklusive motivering, av de begrepp som förekommer i 
den föregående texten, riskerar att bli tråkig och skulle möjligen addera till eventuell 
förvirring snarare än att undanröja den, men jag vill ändå kommentera några av de 
begrepp/begreppskluster som jag uppfattar som mest centrala, antingen för att de är 
betydelsefulla för förståelse av helheten, eller för att tydliggöra släktskapet med re-
dan etablerade begrepp eller tidigare forskning. 
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Huvudbegreppen 

Grundad teori/grundat teoretiserande förutsätts bygga på någon form av iakttagel-
ser av den sociala verkligheten. De enskilda begreppen, men också helheten, ska 
svara mot frågor som: vad är det som försiggår här och vad är det här ett uttryck 
för, och är på så sätt avsedda att ”förklara” eller skapa en skärpt förståelse för iakt-
tagelserna. På begreppslig nivå har jag, när så varit möjligt, återanvänt begrepp från 
andra källor. I andra fall har det varit nödvändigt att utveckla helt nya termer och 
begrepp alternativt att modifiera eller utveckla redan befintliga för att uppnå ”reso-
nans” (se sid 68) med det empiriska underlaget.  

Ordning är ett begrepp som förekommer i många teorier om den sociala värl-
den. Att det kopplas till vikt är nytt. Viktordningen är således ett nytt begrepp. Ef-
tersom den inte tidigare har teoretiserats har det varit nödvändigt att först av allt 
sätta ett namn på den och sedan försöka klargöra vad som avses. Benämningen var 
inte ett självklart val. Kroppsstorleksordningen är ett alternativ som har beaktats 
men valts bort, dels på grund av benämningens krånglighet, men framför allt för att 
vikt associerar till kroppens omfång och inte till längden, som också är en aspekt av 
kroppens storlek. 

Där oordning uppstår uppträder förr eller senare ett ordnande. Begreppen vikt-
ordnandets betingelser, viktiggörande, inordnande viktgörande och oviktiggörande 
är en konsekvens av synen på övervikt som ett ordnings-/ordnandeproblem och 
bidrar också till förståelsen av varför ordingen sällan eller aldrig är permanent. Som 
begrepp har framför allt ”inordnande viktgörande” och ”självbestämt viktgörande” 
släktskap med mer välbekanta. Det första är relaterat till att ”banta” men är mer in-
klusivt. Det inbegriper inte bara personens egenaktivitet utan också aktiviteter som 
han eller hon utsätts för av omgivningen, i viktminskande syfte. Det andra är relate-
rat till ”sluta banta” men omfattar också de idéer och erfarenheter som kan under-
bygga ett sådant agerande och har delvis en annan innebörd. Självbestämt viktgö-
rande innebär inte nödvändigtvis att personen slutar bry sig om vikten eller tänka på 
kosthållningen. Det innebär väsentligen enbart en frigörelse från konventionella 
viktminskningsmetoder, samt från det inordnande viktgörandets tyranni. 

 Användningen av böjningsformer som ordnande och görande är avsedd att be-
tona handlingsaspekten och den kontinuerligt pågående karaktären av olika hand-
lingar. Aktiv-formen innebär inte nödvändigtvis att den ena eller andra formen av 
görande är ständigt pågående på individuell nivå. Den refererar i första hand till 
viktordningen och att görandena med största sannolikhet pågår mest hela tiden, på 
olika ställen i det ordnande systemet. Användningen av ”viktig”, som i viktiggörande, har 
en dubbel funktion. Dels synliggör termen att vikten är i handlingarnas fokus, dels 
att den är just viktig. 

Presentationsordningen, att texten börjar med viktiggörande och slutar med 
oviktiggörande, kan komma att tolkas som att jag lanserar en karriärmodell för feta 
personer, i bemärkelsen att överviktiga/feta successivt går från att vara oviktiggjor-
da, sedan blir viktiggjorda, sedan ingår i inordnande viktgörande, för att i sista änden 
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komma att ägna sig åt olika former av självbestämt viktgörande och oviktiggörande. 
Ungefär så kan det gå till, men i intervjuerna gavs också många exempel på proces-
ser från långvarigt motstånd mot socialt viktiggörande till självgenere-
rat/samvetsgenererat viktiggörande, på självbestämt viktgörande som inte föregåtts 
av inordnande viktgörande, på inordnande viktgörande som pågår/pågått parallellt 
med olika former av oviktiggörande, på processer som på olika vägar rört sig från 
inordnande viktgörande till socialt viktiggörande, på ständiga pendlingar mellan 
självbestämt viktgörande och inordnande viktgörande, på spirande självbestämt vik-
tiggörande inom ramen för det inordnande, och så vidare. Jag nämner dessa motex-
empel dels för att jag tror att begreppsapparaten kan vara värdefull för att analysera 
enskilda livsförlopp och skillnader mellan personer, förutsatt att den inte uppfattas 
som en ”normalmodell” utan används i sina delar för att synliggöra just variationer 
och komplexitet. Men framför allt nämner jag motexemplen för att betona att det 
inte primärt är personer och deras livsprocesser utan, synen på och hanterandet av 
(starkt) överviktiga kroppar som texten handlar om. 

Varför så många delprocesser? 

Förenklat uttryckt behandlas i de föregående kapitlen, å ena sidan hur vikten görs 
viktig och å andra sidan hur den görs oviktig, eller snarare mindre viktig, i övervikti-
ga personers liv. Frågan man kan ställa sig är då varför inte viktordnandets betingel-
ser och inordnande viktgörande har inkluderats som subprocesser till viktiggöran-
det? De gör väl också vikten viktig? Så kan det givetvis vara, men en del av svaret är 
att ”betingelserna” har en annan natur än de element som analyseras i avsnitten om 
viktiggörande. De är inte handlingar utan produkter av mänskligt handlande. De gör 
heller inte vikten viktig enbart för den överviktiga utan även för medlemmarna i det 
smala och normalviktiga kollektivet och ligger så att säga till grund för deras ageran-
de. Det är för att normalvikt tillmäts värde och i kraft av det som normalviktiga 
handlar som de gör och gärna uppfattar sitt handlande som berättigat. En annan 
anledning till att skilja ”betingelserna” från ”viktiggörandet” är empirisk. Betingel-
serna kommenterades inte så mycket av intervjupersonerna. Det var inte de, utan i 
första hand det sociala bemötandet (och delvis de rent fysiska olägenheterna) som 
beskrevs som orsaker till att vikten var eller hade blivit viktig för dem själva. ”Be-
tingelserna” framstår, med en logisk formulering, som nödvändiga men inte tillräck-
liga villkor för individuellt viktiggörande. 

Varför har då inordnande viktgörande karaktäriserats som en av fyra övergri-
pande processer i viktordningen? De inordnande aktiviteterna beskrevs ju i intervju-
erna ganska ofta som orsaker till viktiggörande och det motsatta fenomenet ”själv-
bestämt viktgörande” betraktas ju som en subform till oviktiggörande! Motivet till 
att ändå särskilja ”inordnande viktgörande” från ”viktiggörande” är dubbelt. För det 
första är ändamålet med ”inordnande viktgörande” alltid att göra överviktiga till 
ordning (eller undvika att normalviktiga blir oordning). ”Viktiggörande” kan ibland 
vara en följd av inordnande aktiviteter, men uppträder då som en oavsedd konse-
kvens. Att betrakta de inordnande aktiviteterna som subprocesser av viktiggörande 
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vore att bortse ifrån det primära syftet. För det andra är de inordnande aktiviteterna 
centrala för teoribygget. De illustrerar hur strävan att göra i ordning praktiseras, 
både systematiskt och sporadiskt och av olika aktörer.  

Underbegreppen 

Trots studiens begreppsrikedom kommer bara ett fåtal förtydliganden kring utveck-
landet av processernas underbegrepp att göras. Generellt har det handlat om att fin-
na ord som tydligt anger karaktären och innehållet i de beskrivna subformerna. 
Terminologin synliggör karaktär och innehåll men också variation och komplexitet 
inom vardera process. 

Hålla ordning och göra i ordning 

Hålla ordning och göra i ordning är nya begrepp som relaterar till etablerade be-
grepp som särskiljande, diskriminering och annorlunda-görande, respektive det ny-
lanserade begreppet inordnande viktgörande. Hålla ordning kan förstås som en 
gemensam strävan efter att hålla ordning och oordning åtskiljda. Åtskiljandet kan 
ske i form av diskriminering, annorlundagörande, särskiljande, exkluderande, redu-
cerande och expanderande. Hålla ordning gör överviktiga till oordning och smala till 
ordning och inbegriper, på så sätt, även de som är ordning.  

Göra i ordning är också en kollektiv strävan, basalt av mer välvilligt slag. Den är 
nära förbunden med inordnande viktgörande. Inordnade viktgörande är aktiviteter 
för att göra den överviktiga smal(-are). Göra i ordning synliggör en vilja att införliva 
överviktiga i det smala och normalviktiga kollektivet; ett slags villkorat accepterande. 
Så enkelt är det långt ifrån alltid. Som nämnts i kapitel nio kan inordnande viktgö-
rande göra att överviktiga känner sig än mer annorlunda och odugliga. Gränsen mel-
lan göra i ordning och hålla ordning kan således vara flytande. Det är den även för 
att de inordnande praktikerna i sig underordnar och kräver underordning, för att alls 
vara verksamma. 

Viktordningens kategoriseringssystem 

Kategorisering av överviktiga och feta har behandlats i tidigare fetmaforskning, dock 
utan att själva kategoriseringssystemet och den kategoriserande processen har analy-
serats. Åtskillnaden mellan elementen: mätande, klassifikationssystem, sorterande, 
värderande och socialt graderande är liksom de subformer av mätande et cetera som 
behandlas till övervägande del ett resultat av ingående analys av intervjuerna. Nyttan 
av analysen ligger dels i att flera otillräckligt uppmärksammade sätt att mäta, sortera 
och kategorisera kroppsvikt lyfts fram, dels i att komplexiteten i det kategoriserande 
systemet och kategoriseringsprocessen tydliggörs.       
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Socialt viktiggörande 

Begreppet socialt viktiggörande refererar till olika former av negativa responser från 
den sociala omgivningen som kan göra vikten till en olägenhet för den överviktiga 
personen och är närbesläktat med stigmatisering/diskriminering. Stigmatisering av 
överviktiga och feta har, som jag inledningsvis redogjort för, huvudsakligen stude-
rats genom dokumentation av vilka som stigmatiserar, vilka fördomar som finns om 
feta och i vilken omfattning diskriminering/stigmatisering sker. Ytterligare doku-
mentation har framstått som överflödig för den här studiens syfte och hade krävt en 
annan typ av datainsamling. Begreppen reducerande-, expanderande-, och exklude-
rande viktiggörande samt ”den dömande blicken” kan ses som nyanseringar och 
specificeringar av stigmatiseringsbegreppet (i den vida bemärkelsen förringande, 
negativt utpekande och kränkande bemötanden). Reducering och expandering är i 
Goffmans stigmateori två delmoment i social kategorisering, men namnges inte och 
passerar därför lätt förbi. Jag läser dessutom Goffman (1963) och framför allt Sim-
mel (1995) som att de huvudsakligen diskuterar förhållandet mellan kategori och 
person. Den ”verkliga” personen är, så att säga, samtidigt både något mer och något 
mindre än vad han eller hon till följd av den sociala kategoriseringen uppfattas vara. 
Så uppfattar jag det också, men reducerande och expanderade har i det här arbetet 
också en delvis annan innebörd. De är dessutom konkreta handlingsmönster, som i 
det första fallet innebär att den överviktiga bemöts enbart utifrån sin övervikt och i 
det andra fallet innebär att personen, med varierande tydlighet, dumförklaras, latför-
klaras, sjukförklaras, odugligförklaras eller ”förklaras” vara någon av de andra egen-
skaper som feta, i föreställningsvärlden, har. 

  Den dömande blicken var så central för intervjupersonerna och är så viktig för 
förståelsen av det här arbetet i sin helhet att den behandlas i ett eget avsnitt. 

Den dömande blicken  

Begreppet ”den dömande blicken” har i så stor utsträckning utvecklats från inter-
vjuerna att det närmast kan betraktas som en så kallad ”in-vivo-kod38”, men är sam-
tidigt närbesläktat med Michel Foucaults ”the gaze”.  

Just a gaze. An inspecting gaze, a gaze witch each individual under its weight will end 
by interiorizing to the point that he is his own overseer, each individual thus exercis-
ing this surveillance over, and against, himself. (Foucault 1980, s. 155) 

Övervakning, disciplinering och reglering av överviktiga kroppar har i viss utsträck-
ning studerats med utgångspunkt i Foucaults idéer (Chapman 1999, McKinley 1999, 
Germov & Williams 1999, Heyes 2006, Murray 2008, Harjunen 2009). Samantha 
Murray (2008, s. 36-43) använder termen ”den kliniska blicken” (the clinical gaze). 
John Germov och Lauren Williams (1999) har analyserat hur bantande överviktiga 

                                              
 
38 En in-vivo kod är i GT-ansatsen en term som direkt anknyter till intervjupersonernas/källans eget  
språkbruk 
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kvinnor övervakar och reglerar sina kroppar. De menar att det är vanligare att kvin-
nor ägnar sig åt sådan övervakning än att män gör det och kallar därför övervak-
ningen ”den kvinnliga blicken” (female gaze).  

Begreppet ”den dömande blicken” inbegriper övervakning eller, mer precist, in-
spektion men skiljer sig i några avseenden från den övervakande blicken. För det 
första är den dömande blicken inte bara övervakande utan även dömande, till och 
med utdömande. Till skillnad från den övervakande blicken kopplas den, för det 
andra, inte direkt till makt. Den betraktas inte primärt som en av maktens former 
utan som en av flera ordnande former. Genom att frigöras från den direkta maktre-
ferensen, frigörs den för det tredje, även från det inslag av determinism som lurar i 
”the gaze”.  Den dömande blicken sätter villkor, men den bestämmer inte vad över-
viktiga gör, eller hur de tänker och känner. Den dömande blicken reser anspråk på 
överordning och kan betraktas som ett försök till maktutövning. Genom ignoreran-
de, distraherande, retirerande och andra tekniker kan dock makten motverkas. 

Socialt oviktiggörande 

Socialt oviktiggörande handlar om hur överviktiga kan göra vikten oviktig, eller 
mindre betydelsefull i det sociala livet. De fyra formerna för socialt oviktiggörande: 
ignorerande, distraherande, retirerande och konfronterande är mer inklusiva än co-
ping- eller hanterandestrategier som har identifierats tidigare, både i fetmaforskning-
en och annan forskning. De är paraplybegrepp som antingen innesluter tidigare 
identifierade och definierade hanterandestrategier eller ger dem ett vidare och mer 
varierat innehåll. I vissa fall modifieras även betydelsen. 

Ignorerande har i tidigare fetmaforskning betraktats som en positiv form av co-
ping som den överviktiga kan använda för att stärka sitt självförtroende (Myers & 
Rosen 1999). I det här arbetet återanvänds termen, men med en delvis annan bety-
delse. Dessutom särskiljs olika underformer. Ignorerande kopplas inte till självför-
troende, eftersom relationen till det framstod som något osäker i intervjuerna. Igno-
rerande och de olika underformerna av sådant handlar, i den betydelse det har an-
vänts här, helt enkelt om att på olika sätt avskärma sig från den dömande blicken 
eller tillbakavisa den, för att undslippa sociala olägenheter. 

 Begreppet distraherande är nytt inom fetmaområdet, vad jag känner till inom 
coping-området rent generellt. Det syftar på olika tekniker för att lösa upp omgiv-
ningens uppmärksamhet på den feta kroppen. Subformerna: avledande, självironise-
rande och ”splittrande av den dömande blicken” har inte namngetts och begrepps-
liggjort tidigare. Kompensation har använts tidigare, både i coping-relaterad fetma-
forskning och andra sammanhang, och syftar då på hur den feta personen försöker 
väga upp för sitt tillkortakommande för att förebygga friktioner i den sociala inter-
aktionen (Hughes & Degher 1993, Miller & Myers 1998, Myers & Rosen 1999). I 
den betydelsen används begreppet också här, dock med skillnaden att kompensation 
uppfattas som en av flera tekniker för distraherande. 
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Retirerande är en terminologisk förändring jämfört med ”social isolering ” som 
ibland förekommer både i tidigare fetmaforskning och i socialvetenskapligt oriente-
rad forskning om människors sjukdomserfarenheter (se t.ex. Charmaz 1983). Skälet 
är framför allt att termen ”isolering” känns alltför drastisk. Ingen av personerna i 
den här studien levde i sträng bemärkelse i isolering och det är sannolikt inte heller 
många andra feta personer som gör det. Den förändrade terminologin går hand i 
hand med en modifiering av innebörden. Social isolering har tidigare betraktats som 
ett handlingsmönster med negativa konsekvenser för den fetas självförtroende (My-
ers & Rosen 1999). I det här arbetet lyfts socialt undandragande fram som något 
positivt39, som ett sätt att hantera sociala olägenheter på. Genom att retirera; hålla sig 
undan från vissa sociala sammanhang eller hålla en låg profil, undviker den retire-
rande personen onödiga risker i det sociala livet.  

När konfrontation har tematiserats i tidigare forskning har konfronterande be-
handlats som en form av motstånd mot förtryckande strukturer (Joanisse & Syn-
notts 1999, Puhl & Brownell 2006). Intervjupersonerna i den här studien menade 
ofta att de var diskriminerade och illa behandlade, men de pratade inte i termer av 
förtryck och motstånd. När de beskrev att de konfronterade andra var det inte fråga 
om ett medvetet motstånd mot förtryckande strukturer utan för att hantera krän-
kande bemötanden. Därför har konfrontation framställts som ett sätt för feta att 
konfrontera konkreta personer i syfte att tillbakavisa kränkningsförsök eller motpar-
tens anspråk på överordning.  

Självbestämt viktgörande 

Självbestämt viktgörande innebär, förenklat uttryckt, att den överviktiga personen, i 
formell bemärkelse, slutar banta. ”Sluta banta” har ibland betraktats som en form av 
protest mot viktfokusering, viktminskningstekniker och fetmaförtryck (Germov & 
Williams 1999). Den här studien vidareutvecklar begreppet ”sluta banta”, dels ge-
nom att lyfta fram hur olika tankemodeller kan omgärda och underbygga ett sådant 
beslut, dels genom att ge termen sluta banta ett varierat begreppsligt och empiriskt 
innehåll. ”Sluta banta” innebär i det här arbetet varken ”protest” eller (nödvändigt-
vis) att den överviktiga personen slutar bry sig om vikten och kosthållningen. Sådana 
drastiska innebörder kan ”sluta banta” förmodligen ha för enskilda personer, men 
det var inte så som intervjupersonerna i den här studien karaktäriserade det. Sluta 
banta innebar inte protest eller icke-handlande utan handlade snarare om erfaren-
hetsbaserad misstro mot konventionella viktminskningsmetoder, om att söka och 
pröva egna vägar och om att inte (längre) leva i en vardag där vikten och strävan 
efter viktminskning helt dominerar. Sluta banta var mer en fråga om frigörelse från 
det inordnande viktordnandets tyranni än en fråga om ”protest”. Benämningen 

                                              
 
39 Sobal (2006) nämner, men utan att utveckla det vidare, socialt undandragande (social withdrawal) som en 
strategi som den feta kan använda för att minska sociala olägenheter.   
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”självbestämt viktgörande” speglar det förhållningssättet bättre än ”sluta banta”, 
passar bättre in i den begreppsliga strukturen i det här arbetet och löser upp det di-
kotoma tänkande som lurar i termen sluta banta.  

Fortsatt forskning 

Min syn på social ordning har en parallell i synen på teori. Användningen av termen 
teoretiserande (se Charmaz 2006, Clarke 2005), istället för teori, speglar den stånd-
punkten och det här arbetet är ett steg i en lång teoretiserande process. ”Ett fett liv” 
reser inte anspråk på att vara sista ordet. Min föresats har varit att ta ett första steg 
och att presentera en variationsrik teoretiserande helhet. Det har ibland inneburit att 
empiriska detaljer bara ofullständigt har uppmärksammats och att analytiskt djup 
fått stå tillbaka. En hel del av de ordnande former som behandlas kunde förmodli-
gen utvecklats genom ytterligare tankearbete och teoretiska studier. Det finns också 
outnyttjad information redan i de citat som förekommer i arbetet och med största 
sannolikhet ännu mer att hämta fram ur intervjuerna. Ytterligare intervjuer, fler ob-
servationer och andra informationskällor hade, helt säkert, kunnat resultera i nya 
insikter, med både tillägg och modifieringar av helheten som konsekvens. 

 Att det finns sådana luckor har både en krass och en taktisk bakgrund. Den 
krassa bakgrunden är att jag var tvungen att dra gränsen någonstans, av både prak-
tiska och mentala skäl. Jag har dragit den gränsen i ett skede då jag tycker att jag 
med rimlig grad av tydlighet, stringens, detaljrikedom och analytiskt djup har något 
att tillägga till vad som tidigare har sagts. Resten ser jag som uppgifter för fortsatt 
forskning och vidare teoretiserande. Den taktiska bakgrunden har att göra med till-
gängligheten och med vad texten är avsedd att kommunicera. Avsikten har varit att 
förmedla förståelse för en helhet. För många sidor innebär för mycket läsmotstånd, 
för många detaljer riskerar att skymma sikten för helheten.  

Jag hoppas att avhandlingen kan väcka frågor hos andra och att sådana frågor 
kan stimulera till fortsatt forskning, längs spår som jag inte själv har tänkt på, men 
avslutar ändå med några egna reflexioner och frågor: 
 

 Alla som lever i en ”vikt-viktigfierad” kultur, ett sammanhang där vikten är 
väldigt viktig, kan viktiggöras, på både positiva och negativa sätt. Hur och i 
vilka avseenden görs normalviktiga och underviktiga kroppar liksom kroppar 
på gränsen mellan olika vikt- och storleksklasser viktiga? 

 

 Oviktiggörande relaterar i det här arbetet till kraftigt överviktigas egna aktivi-
teter. Kan även vänner, media, läkare och andra aktörer, göra fetas övervikt 
oviktig. I så fall hur och i vilken omfattning? 
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 Sobal (1999) konstaterar att även icke-feta kan ägna sig åt att sluta banta och 
tänka på kroppsvikten. Hur sker oviktiggörandet för normalviktiga, under-
viktiga och människor på gränsen mellan olika vikt- och storleksklasser? 

 

 Det här arbetet tematiserar inordnande viktgörande av överviktiga och feta. 
Hur inordnas underviktiga? 

 

 Vardagliga företeelser, som när redan smala avstår bullen till kaffet, tar dagli-
ga promenader, tar trapporna istället för hissen och äter sallad till lunch, an-
tyder att en form av viktgörande som kan kallas ”vidmakthållande viktgöran-
de”.  Sådant viktgörande tematiseras inte i den här studien. Hur sker det, var-
för, vilka former kan det anta och vilka ägnar sig åt sådant? 

 

 Vilka positioner, funktioner och roller har normalviktiga och underviktiga i 
det viktordnande systemet? Finns det skillnader mellan marginellt överviktiga 
och riktigt stora kroppar? Har kroppsformen någon betydelse, eller är vikten 
helt avgörande? 

 

 Vikten är förmodligen viktig i alla kulturer, men kanske inte i samma ut-
sträckning, och på samma sätt. Kanske hanteras den också på olika sätt. Vilka 
kulturella och subkulturella variationer har viktordningen? 

 

 Hur samspelar viktordningen med demografiska förhållanden, med medi-
cinsk kunskap, med ekonomiska förhållanden och med olika marknadskraf-
ter? 

 

 Hur produceras, reproduceras och förändras den av och i media? 

 

 Hur interagerar viktordningen med andra stora ordnande system, som ge-
nusordningen och klassordningen? 

 

Så långt, allt väl. Frågorna pekar framåt. De visar på möjligheter till fortsatt forsk-
ning. Det ligger i linje med synen på teoretiserande som en ständigt pågående pro-
cess. Men var började den processen? Är ”Ett fett liv” första steget. Nej, egentligen 
inte. Det jag har kallat, ”den frånvarande närvaron” av viktordningen i tidigare 
forskning, innebär strängt taget att teoretiserandet började innan jag började. Ter-
men ”artikulering” i arbetets undertitel är ett uttryck för samma sak. Analysen på de 
föregående sidorna är väsentligen ett försök att tydliggöra det som intervjupersoner-
na pratade om. De hade utifrån egna erfarenheter och andras erfarenheter redan 
påbörjat teoretiserandet. 



Summary 

201 
 

SUMMARY  

 

 

 

PEOPLE’S LIVED EXPERIENCES OF FATNESS comprise the starting point of this disser-
tation. The research object is, however, more extensive than “lived fatness”. It in-
cludes not only people’s experiences of living with fatness, but also the social and 
cultural patterns that shape fat people’s actions and partly are shaped by it. This 
study develops what Kathy Charmaz (2006) calls a “theorizing understanding” of a 
life in which body weight is important. More specifically, the aim is to develop a 
conceptual and theorizing understanding of circumstances and possibilities in fat 
people’s lives, and by extension in all our lives.  

Everyone relates to different social categories. Some of these have been shown 
to be included in more extensive ordering systems. Gender, class and ethnicity are 
examples of ordering systems that all people are unavoidably a part of. This study 
suggests yet another ordering system – the weight order. The weight order is a system 
that orders all of us horizontally as underweight, normal weight or overweight. It 
also orders us vertically as super- or sub-ordered depending on which weight cate-
gory we belong to. This means that some are favoured while others are unfairly 
treated. The fact that fat people in Western cultures tend to be sub-ordered, op-
pressed and unfairly treated because of their body size and weight has already been 
shown in previous research, and this study does not treat this to any greater extent. 
By theorizing around the weight order I wish to broaden the understanding about 
how subordination, oppression and unfair treatment of fat people are possible. The 
weight order is not a system for subordination of fat people. Those who dominate 
are also in some sense dominated. Subordination of fat people is rather an effect 
driven by the weight-ordered system.   

The weight order is produced and reproduced by a vast amount of things. It 
can be explained as an extensive machine process, or perhaps a network of people, 
intentions, interactions, situations, meetings, conceptions, preconceptions, notions, 
actions, norms, values, discourses, ideologies, technology, media productions, com-
mercial products, socio-material things, standardized and occasional practices. None 
of these elements are more crucial or important than any other. It is the sum of 
these that drive and are, the weight-ordered system.  

The weight order includes all, regardless of one’s weight. It is made up of many 
actors and operates in many ways. It consists of many details, processes and sub-
processes. Some interact with each other, and co-exist with or complement each 
other. The weight order is complex and constantly moving, sometimes without 
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changing, sometimes in a process of fast or slow change. It tends to be global, but it 
also has cultural and perhaps subcultural variations. It can acquire minor or major 
significance on aspects of the social and cultural circumstances. It can be forceful or 
more open for negotiation. It can be old and well-formed or newer and evolving. It 
interacts with other ordering systems such as class and gender and can therefore be 
more or less noticeable for the person who is different.  

To analyze and describe all this and more within the frame of a dissertation 
project is of course not possible. In this study it is mainly fat people’s accounts of 
their lives, not those of low- or normal-weight people, that is the starting point. The 
goal has been to develop a conceptual and theorizing understanding of fat people’s 
roles and circumstances within the weight-ordering system, here and now, in the 
Swedish context. 

This thesis may give interesting details but no great empirical news to those 
who are familiar with the field of social and cultural aspects of fatness. What is new 
is the theoretical framework, the weight order and four concepts: weight-ordering 
conditions, weightification, subsuming weight-doing, and downplaying weightifica-
tion. Together these demonstrate the dynamics of the weight order and how it pro-
duces, reproduces and sometimes is challenged or negotiated by fat people, the ones 
who do not fit into the criteria for what is considered to be order within the system.    

The weight order is a wider and more inclusive conception than has been pre-
sented in this study. It is therefore a main category that has not been fully devel-
oped. Because of the weight order’s unfinished nature, it is the four sub-categories 
and their relations that make up the framework of the theoretical treatise.  

The idea behind this thesis was developed during analyses of interviews with 
fifteen fat Swedes. It seemed that they did not just describe personal experiences but 
also expressed fragments of something larger. It was not until after reviewing avail-
able experience-based research about overweight and fatness that what the inter-
viewee’s statements indicated started to take form. In all the articles and books there 
were elements that seem to point to something beyond what was said. What was it 
that both the interview material and earlier research indicated but did not articulate? 
Based on this general question, the whole thesis eventually focused on striving to 
understand fat people as bearers of a specific position and role in a more extensive 
ordering system.  

The driving force behind this work was therefore to seek a broader understand-
ing of how this ordering system works. Therefore the forms, the way different 
things are done, are the focus of the theoretical treatise, and not how people experi-
ence or understand their fatness or what they do with their experiences. The nar-
rated experiences are used in order to exemplify the forms.  
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The weight order, an unnamed and partly under-
analyzed system       

The weight order has a kind of “absent presence” (Shilling 2003) in the humanistic 
and social science-oriented research that in some way treats overweight and fatness 
as a personal or social problem. In some cases it becomes noticeable by its effects 
and in other cases parts of it have been theorized and exemplified.  

There is much research about fat people’s lives and circumstances that focuses 
on experiences of fatness as well as on social and cultural “structures” that are as-
sumed to form fat people’s lives. In everyday life as well as in the research results, 
experiences and structures are hard to separate. Sometimes clear distinctions are 
made. In other cases they are unspoken but identifiable.  

There are two mainstreams within earlier research. Sobal and Maurer (1999a) 
defined these as “objectivist” and “constructionist”. In this thesis the objectivist-
focused research is labelled as documenting and the constructionist as problematiz-
ing. Sobal and Maurer’s division is based on which theoretical perspective domi-
nates within each research field. The alternative division focuses on what the two 
research approaches mainly do. One primarily documents the content of an unprob-
lematic stigma issue. The other problematizes the notion of fatness as a natural or 
necessary problem by focusing on social, cultural and scientific processes that make 
or have made fatness into a problem. The problematizing research is to some extent, 
but not always, politicizing. The social inconvenience that fat people face is treated 
as a question of power and politics.   

Numerous research studies have documented the content and the conse-
quences of overweight stigmatization. The main observations have been on patterns 
of actions and thoughts behind why fat people experience social problems. Differ-
ent researchers are more or less united in the observation that overweight and fat 
people are exposed to negative discrimination in Western culture. Discrimination is 
carried out by many actors and exists in both public (Puhl & Brownell 2001, 2003 & 
2006) and private contexts (Sobal et al. 2006, Puhl & Heuer 2009, Latner & Stunk-
ard 2003). Discriminating actions are considered to be connected with what Cran-
dall (1996), Teachman & Brownell (2001), Schwartz et al. (2006) and O’Brien et al. 
(2008) have labelled ”anti-fat attitudes”. These attitudes are based on preconcep-
tions about fat and overweight individuals. Prejudices about fat people are many, for 
example that they are considered to be undisciplined, unmotivated, weak-willed, 
uncontrolled, impulsive and less competent (Puhl & Brownell 2001, 2003). Over-
weight-related prejudice has been documented in public and private contexts (Puhl 
& Brownell 2001, Sobal 2006, Puhl & Heuer 2009). Overweight stigmatization has 
also been shown to influence fat people’s identities and actions. Focus has either 
been on the evolvement of internalized identities (meaning that fat individuals in-
corporate the anti-fat attitude’s content as central parts of themselves Puhl & 
Brownell 2003, Wang, Brownell & Wadden 2004, Puhl, Moss-Racusin & Schwartz 
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2007), or on how fat people handle their stigma with “coping strategies” (Myers & 
Rosen 1999, Puhl & Brownell 2003, 2006).  

In the documenting research “structures” are seldom discussed; instead socially 
prevailing prejudices are assumed to generate discriminating actions. In practice this 
research is not only documenting. It implies the existence of a complex system of 
relatively sustainable collective patterns of actions and thoughts. This structure is an 
inherent condition for the discriminating actions, for fat individuals’ internalization 
of the anti-fat attitude and for the development of a “spoiled identity” (Goffman 
2008). The structure is present in the documenting research as an under-analyzed 
and rather undefined external force, which in different ways is assumed to form or 
decide thoughts and actions of both the fat persons and those around them. How 
the structure works is never analyzed; it is instead taken for granted.  

 Problematizing research complements the documentation by not placing the 
problem within the fat persons or on the prejudices of those around them. Instead it 
is based on fatness as a socially constructed problem. In the anthologies Interpreting 
Weight (1999), Weighty Issues (1999), Bodies Out of Bounds (2001) and Critical Bodies 
(2008) the authors problematize the troubles fat people face by arguing that they are 
socially and culturally generated. The problematizing research does not take the 
structure for granted, but instead analyzes some of its components, such as dis-
courses (LeBesco och Braziel 2001, Owen 2008), discursive patterns (LeBesco 
2004), representations (Shieff 2001, Mosher 2001) and idea systems (Crandall 1994, 
Gard & Wright 2005) that have made and are making fatness into a stigma. By ana-
lyzing discursive patterns, representations, and idea systems, this research shows 
different cultural circumstances that fat people live under and how these have been 
made and are made. Indirectly it shows that things could be different. 

Research about discrimination, prejudice and internalized identities shows that 
fatness can be an individual concern. Research that shows different cultural and so-
cial processes that make fatness so difficult also shows that fatness is a socially con-
structed problem. Other researchers have defined fatness as a political problem. 
Thus fatness has been transformed from an accepted evil into a veritable arena.  

Some researchers claim (Brown 1989, Rothblum 1992, LeBesco 2001) that fat-
ness is included in oppressive structures. By showing how this oppression emerges, 
and how it is created, they show that factors like discrimination, prejudice and dis-
cursive patterns are included as part of one oppressive system of structures. Others 
(Ernsberger & Koletsky 1999, Geasser 2002, Campos 2004, Gard & Wright 2005, 
Oliver 2006) deal with the fatness issue by questioning the foundations on which at 
least overweight and moderate obesity have been viewed as a serious illness. By 
showing how pathologizing is done, they move the focus from fatness as an undis-
puted illness and into a political agenda. Researchers such as Germov & Williams 
(1999), LeBesco (2001), LeBesco and Braziel (2001), Kent (2001), Mazer (2001), 
Kuppers (2001) have shown how the fat body can be made and lived in alternative 
ways, comparing with what has been shown in the documenting research. The ex-
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perience-based politicizing research on overweight and fatness does not present fat 
persons as victims of stigmatizing. They demonstrate opposition in terms of pat-
terns of revolutionary action and alternative forms of identity creation. 

In the politicizing research the oppressive structure becomes the largest entity 
and stigmatizing, discrimination, pathologizing, revolt and resistance are examples 
of its existence. Yet this research does not ask if there is anything beyond the op-
pressive structures. Theoretical analyses that illustrate the power of normalization 
(Murray 2008, Harjunen 2009) are also located within the framework of oppression. 
This research does however imply that there are forces enabling the oppression of 
fat people, especially in Western culture. Nor do Kathleen LeBesco (2004) Jana Ev-
ans Braziel (2001) and Joyce L. Huff (2001), who have discussed and partly shown 
that fatness can be viewed as an ordering issue, treat the underlying ordering system. 
Instead they show how it is possible to think about oppression of fatness in terms 
of dirt, pollution and disorder.   

Within, beside and beyond Fat Studies  

This thesis is meant to complement earlier research within the interdisciplinary re-
search field called “Fat Studies” or ”critical obesity research” that strive to release 
fatness from its medical hegemony and challenge assumptions, stereotypes and 
stigmatization by treating it as a problem shaped by social and cultural processes 
(see Colls & Evans 2009, Solovay & Rothblum 2009, Cooper 2010). The idea of the 
weight order is an expansion of LeBescos’s (2004:10-28) concept of order, and of-
fers an alternative way of defining fat and fatness as a social and cultural phenome-
non, as compared with how it has been defined before. This thesis does not focus 
on oppression per se. The idea of the weight order is an attempt to understand and 
clarify the circumstances that make oppression possible.      

The power dimension is therefore only implicitly present in this study. In line 
with LeBesco’s concept of order, the weight order is intimately connected with op-
pression and subordination, but differs by not primarily being a power system. In 
the idea of the weight order, the subordination of fat persons is rather a result of the 
fact that fat people disturb the social order. It is when the actual order is being man-
aged, the fact that bodies have different sizes, that fat people are oppressed and 
subordinated, as well as subjected to normalizing and separating practices. It is in 
these processes that the power appears and makes itself known. The further-
developed idea of order differs in one more way from earlier research in “Fat Stud-
ies”. Researchers such as Bell & McNaughton (2007) and Monaghan (2007) have 
pointed out that the majority of all studies are based of women’s experiences, and 
they therefore would like to see more research about men. Some studies of this kind 
have been done (Nilsson 2009, Mosher 2001).  
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In both cases, however, overweight and fatness seem to be a matter of gender. 
The connection with gender is so common in the experience-based research that it 
almost seems impossible to separate overweight and fatness from gender. This study 
adopts a gender-neutral position, but not in the sense that gender is unimportant. 
Assuming that would be to go against empirical evidence. The matter of body 
weight is not independent of gender, nor of class, ethnicity, age or other categories 
that people are sorted and placed into. This work does not focus on how the weight 
order interacts with other ordering systems.   

This thesis isolates weight order, for the sake of analytical clarity, in the same 
way that different ideas about gender order have focused preliminarily on gender 
and secondarily on issues like class, age and ethnicity. Research that problematizes 
the pathologization of obesity and overweight touches upon the same approach. By 
not having a preliminary gender perspective but instead focusing on the illness-
creating of fatness, fat people as a group indirectly take centre stage. Such processes 
influence in some sense both women and men – people in all classes, ages, and eth-
nicities – and are therefore something that no fat or overweight person can escape 
entirely. Research that problematizes the pathologization of overweight and moder-
ate obesity shows that a critical perspective on fatness and overweight does not have 
to have an explicit gender perspective.  

This study adopts a more gender-neutral critical perspective. Gender-neutral in the 
sense that it is not focusing on how fat women and men are made into disorder, but 
rather on how fat people as a group are made into disorder, or how they “do” their 
fatness or weight in alternative ways.   

This means that this study is moving within, beside and beyond “Fat Studies”. 
It is within because it connects lived experiences of fatness with socio-cultural cir-
cumstances. It is beside because it steps aside from the often-used gender focus, and 
it is beyond because it takes a step further when the weight order is articulated and 
exemplified.  

Everybody lives in and makes the weight order 

The concept of weight order also offers something else content-wise compared to 
how fatness has been theorized in earlier research. Generally speaking, previous re-
search has depicted structural circumstances as something that fat people stand out-
side. The circumstances are described as external powers that influence people’s 
lives in different ways.  

The documenting research tends to depict fat persons as responding to social 
stimuli, as when the anti-fat attitude is considered to make fat people act in almost 
predetermined ways. In the problematizing and politicizing research fat people are 
depicted alternatively as victims and actors. In relation to discursive representations, 
pathologizing patterns and practices, social representations and oppression they get 
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victim-like roles. It is actually only when research focus is on how fat persons can 
define themselves or how they revolt verbally or by their actions that they are por-
trayed as actors, in a true sense. Regardless of whether the fat persons are portrayed 
as passive or active, they are characterized as subordinated social and cultural struc-
tures located outside themselves, which they either “incorporate” or “revolt 
against”.  

The concept of the weight order differs in three ways from how structural cir-
cumstances have been treated in previous research. One difference is that fat peo-
ple, regardless of whether they act in order to maintain, reflect on or negotiate the 
effects of the weight-ordered system, they are always regarded as actors. Another 
difference is that everybody, including the dominant group, the thin and normal-
weight people, are considered to be within (or subordinated to) the weight-ordered 
system. However it is the fat people who tend to be placed in a subordinated posi-
tion. A third difference is that fat people are not seen as positioned outside the 
weight order. They are both in it and a part of the weight order. The participation 
means that fat people are involved in creating the order that tends to subordinate 
them at that same time as they negotiate their subordinated position in different 
ways. The weight order thus includes possibilities for negotiation and renegotiation.   

Methods 

This thesis is a grounded theorizing study, which means that the theoretical con-
struction has been produced from analysis of empirical data (Glaser & Strauss 
1967). In order to do this a number of systematic yet flexible recommendations 
have been used for collection and analysis of qualitative data, and also in order to 
develop/construct theories that are based on empirical observations (Charmaz 
2006).   

This thesis is mainly based on interviews with fifteen individuals, – ten women 
and five men. As the working process was driven by theoretical sampling, which 
means that questions that evolve during analysis are used to point out what kind of 
knowledge or data is needed, other data beside the interviews have been used. In 
some cases this has led to other data sources, and in other cases it led to follow-up 
interviews. In yet other cases new questions were asked about material already ob-
tained. Aside from interviews, research regarding body size, empirical observations 
in autobiographies, newspaper articles, television programmes, advertisements and 
conversations in everyday life have had some influence during the analysis process. 
Although these have not been analyzed in detail, some empirical examples used 
from sources such as these have been used in the theorization. The use of these has 
in some cases added body to the concepts and in other cases filled empty spaces in 
the theoretical construction.  
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As the intention has been to develop an unarticulated dimension in empirical 
data, it was not enough to reproduce what people say or how they say that the world 
works. In order to impel the concept of the weight order it was also necessary to 
obtain knowledge about social order in general. Reading Georg Simmel, Mary 
Douglas, Anselm Strauss and Judith Butler’s theoretical ideas on social order gave 
that kind of knowledge. In order to proceed with the development of the weight 
order, six predefined concepts were chosen to help with the thinking. In the 
grounded theory approach such concepts are called “sensitizing concepts”. Such 
concepts are not supposed to govern what one sees or does not see. Their purpose 
is rather to sharpen the analysis by being inspiring and stimulating (Charmaz 
2006:16-17).  

The first sensitizing concept is not in a strict sense one concept but instead a 
distinction between order and ordering. This distinction highlights the fact that social 
order is constantly ongoing, and finally resulted in the division between ideal and 
actual order. The sensitizing concept a priori has been helpful in sorting out the roles 
of norms, ideas, values and categorization systems within the weight order. The 
concept of social categorization has been a guiding star in identifying fat people’s roles 
in the weight order. The sensitizing concepts of domination or subordination, normative 
order and negotiated order have contributed clarity to 1) what the weight order is, 2) 
who is included, 3) the fact that it is shaped by actions and based on norms and on a 
normative construction, 4) that it is a constantly-changing result of negotiations and 
5) that it involves “alternative” existential forms.   

The theoretical influences have thus not been used in order to analyze the in-
terviews, but instead inspired the expansion of the idea the weight order on an ab-
stract level. On a higher level they inspired thinking beyond both gender and the 
power dimension that so often is central in the problematizing research of over-
weight and fatness.    

In order to get back on track and let the empirical analysis show which direc-
tion the working process should take, the theoretical ideas were put inside brackets. 
The concept of the weight order was by then supposed to get its empirical content. 
It was during this analysis phase that the theorizing treatise started to take shape. 
Categories were created from data, filled in with more data, refined, modified and 
finally transformed into concept. This was a process that resulted in the processes of 
weight-ordering conditions, weightification, subsuming weight-doings, downplaying 
weightification, and their sub-processes.  

Weight-ordering conditions  

Weight-ordering conditions are the weight order’s cultural and social preconditions, as 
they have been crystallized in Western culture. The presentation is based on the dis-
tinction between ideal and actual order, the utopian vision of a society where all 
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have normal weight versus the actual situation. Two intimately related systems has 
been discussed – the system of central values and norms and the system categoriza-
tion.  

The cultural foundations that make thin and normal-weight bodies into order 
and at the same time make the ideal order possible was described in the system of 
weight-ordering values and norms. The weight order’s highest value is the thin ideal, which 
is an ideal bodily condition that often, but to different extents, both men and 
women strive to embody. However there are two types of thin ideals, the aesthetic 
and the medical. The aesthetic ideal is the highest value, which is not achieved by all 
thin people. From a health point of view the more achievable thin ideal is the most 
valued. The thin norm not only includes the ideal form of thinness but it is more tol-
erant. It can be described as a normalizing standard (Butler 2006, p. 59), something 
with which we are compared and is seen as achievable. It is even expected that we 
act in order to make or maintain our bodies thin. If thinness is the norm that shapes 
the broad collective standard, then normal weight sets exact borders for what is a 
healthy and proper thin body. Compliance to the thin norm is therefore not only 
defined by subjective judgements but has also been “objectively” measurable. The 
thin norm probably ranges on an everyday knowledge-based level over the borders 
both upwards and downwards, in relation to the normal weight interval. The thin 
ideal, the thin norm and the normal-weight interval point out the importance of 
thinness. Thinness is however not the only value in the weight order; it is associated 
with a complex of other values. A desirably thin exterior makes people simultane-
ously healthy, aesthetically appealing and morally responsible.  

Norms and values are ordering circumstances as well as forces in the weight-
ordered system. In order to make the ordering aspect more visible, ordering forces that 
work to realize and maintain the ideal order have been discussed. One example is 
the fundamental construction of thin normativity, meaning that thinness is the only 
natural way of being. Thin normativity is based on the idea that all people should be 
thin. The thin normative construction results partly in attempts to make bodies thin, 
but also shapes which bodies are defined as acceptable and which are not. Thin 
normativity is also essential for the two overriding forms of activity; maintaining order 
or putting in order. These have different functions in the weight order. The first dis-
tinguishes between making thin people into order and fat people into disorder, and 
thus maintains order in the weight order. The other, putting in order, covers different 
activities that are supposed to make sure that all people keep their bodies thin or at 
least try to become thin. The first force has the function of keeping order in the 
actual order, while the other is directly focused on preserving and actualizing the 
ideal order.  

The system of weight-ordering categorization is essential for how the actual order is 
handled by focusing on measuring, categorizing systems, sorting, evaluating and 
social grading. Measuring is relational, which means that at least two things are related 
to each other. Measurements of our own and others’ body size and weight are made 
either with special measuring instruments or by visual observation. Visual measure-
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ments rely on subjective judgements and are probably the most common way of 
measuring body size in everyday situations. The measuring instruments are objective 
and are seen to give a fairly similar result regardless of who is measuring. Measuring 
of our own bodies’ sizes and weights can also be done by comparisons of how our 
bodies look, feel and are interpreted compared with others or with how they were 
before.  

The actual order contains a multitude of body sizes. These variations are the 
bases of many categorizing systems. These are ether conventional or self-formulated. 
Conventional categorizing systems mean that the categories are well established and 
are generally and continuously used. Some of these are closely bound with subjec-
tive judgements of bodies’ sizes while others are closely bound to objective measur-
ing of body weight. Some are normative while others are not. On an everyday level 
there are several non-normative conventional categorizing systems. One system is 
small, medium, and big. Big, bigger, biggest is another. In medical circumstances the 
categorizing system that usually is defined as normative is used;  it consists of six 
weight intervals including underweight, normal weight, pre-obesity, obesity class I, 
obesity class II and obesity class III.  

Self-formulated categorizing systems mean that people construct categories or 
systems of categories from their own empirical observations. These constructions 
mean that other differences beyond size, such as locomotion and eating history are 
emphasized. Sorting bodies into size and weight categories requires both an esti-
mated measurement and a categorization system. The outcome of measurements are 
compared with various categories in order to be able to place the result in the best-
fitting category. It happens that we place both ourselves and others as bigger, 
smaller or similar. Where the exact boundaries go for who should be placed in one 
or the other category is based on subjective judgements. This means that even if the 
categories are predefined their boundaries are fluid. The distinctions of bodies by 
weight categories are however more exact and are often done in medical situations 
as well as in everyday life. When someone is categorized and given a place in the 
actual order the person is evaluated by which category he/she has been placed in. 
Evaluating judgements are made about how someone looks, and from these judge-
ments conclusions are often drawn about relations between size and health, size and 
characteristics etc. Such conclusions are not always empirically based. The living 
body is therefore charged with additional implications. This also means that the 
bearer is placed on a scale of social grading. The weight categorization therefore also 
underlies social grading, meaning that weight categories are connected with concep-
tions about the “nature” of how normal-weight, underweight and overweight people 
are. This also means that we are ascribed more or less desirable characteristics. 
Those processes are highly important in the judgements of fat persons and in this 
work they are seen as parts of the social category “a fat person”.  
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Weightification 

Weightification means that body weight is made important in people’s lives. For fat 
people this means that overweight can be perceived and understood as something 
negatively important. From the interviews both what can make the weight important, 
and how this can occur has been analyzed. Three sources – physically- socially- and 
conscience-generated weightification – have been treated in this thesis.   

Physical weightification means that big and heavy bodies are experienced as prob-
lematic, and inevitably make the weight important. Physical weightification is based 
on experiences and perceptions directly linked to the overweight body. Two types of 
physical conditions have been illustrated, one that arises from the fat body as a 
physical entity and the other based on how the physical environment is constituted. 
The first kind is called bodily weightification, and the other socio-material weightifi-
cation. Bodily weightification can be characterized as internal as it refers to limited mo-
bility and capacity that arise from the bodily features of “high weight” and “big 
size”. A heavy, voluminous body can be perceived as limiting, and sometimes even 
preventing various basic bodily activities, like walking, bending down, or lifting one-
self. The body comes into conflict with itself and gets transformed from a taken-for-
granted resource into an inconvenience or a hindrance. High weight and big size not 
only limits someone’s mobility. They can also limit the capacity and the ability to 
carry out various socially- and culturally-expected activities. Not being able to play 
leapfrog or climb ropes during physical education in school, or not being able to 
follow a physician’s advice about walking several times a day can be examples of 
limited capacity and not of the person’s limited will. Socio-material weightification are 
externally based, meaning that it is in contact with the socio-material world and the 
knowledge that one’s body is too big and heavy that the fat person’s actions are lim-
ited. The size-standardized things hinder fat persons concretely and directly from 
doing certain activities. This results sometimes in total exclusion, in other cases in 
limiting options, and in yet other cases by making actions and actualization of 
wishes more difficult. Things can also be moderately limiting, in the sense that the 
limitation is an effect by interpretation. Fat people do not test all the chairs and 
things they encounter. Instead they often make judgements about them. These 
judgements can mean that things are perceived as more limiting then they actually 
are. Such interpretation-based judgements are based on earlier contacts with socio-
material things, but also on the knowledge of taking up more space and weighing 
more than others. Borders between actual and imaginary socio-material limitations 
can therefore be fluid.       

Social weightification means that body weight is problematized or made problem-
atic by others in actual social interaction. These weightification processes can induce 
fat people themselves to find their overweight problematic. Body weight does not 
gain importance only because it starts to be experienced as problematic for fat peo-
ple themselves; it is made into a continuous problem by different processes. The 
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following weightifications have been noted and exemplified: reducing-, expanding-, 
and excluding weightification. The first two are interconnected action patterns and 
the substance of social categorization. Reducing weightification means that fat persons 
in some situations are diminished into their overweight and nothing else, and this is 
the first step in social categorization. It is in the second step, expanding weightification 
that the actual labelling is done. It is then that the fat body (and the fat person) is 
ascribed negative attributes that acquire elements of prejudice. These related action 
patterns constitute examples of how fat people are made different and thus disor-
dered. The overweight can also become a problem when fat people are excluded or 
put outside something that others are included in or have excess to. This process 
has been called excluding weightification and shows how fat persons can be made into 
disorder by not being able to participate on the same terms as thin or normal-weight 
people. Social weightification seems to culminate in the judging gaze, which means that 
the fat body becomes important when others look at it. The gazes of others occur 
wherever that fat person is present, and were experienced by the interviewees as 
informing and evaluating as well as judging. It is therefore enough that the fat body 
is looked at in order for fat persons to experience that their overweight has become 
negatively important in contact with others. Judgements are not only present in oth-
ers’ looks but are also present in the media, where the fat person often is depicted as 
an irresponsible individual (Sandberg 2004, Silk & Francombe 2011) who has to be 
trained into a better lifestyle and a thinner body. Through the way fat persons are 
represented in the media, they themselves can observe judgements directed towards 
fat persons as a collective or as individuals. The media thus illustrate the judging 
gaze.  

Conscience-generated weightification means that fat persons make their weight impor-
tant on their own. This kind of weightification is made through conscience in-
formed experiences and actions. It shows how fat people order themselves in ac-
cordance with their position and role as disordered. It has its roots in their knowl-
edge of the weight-ordering conditions. The actual weightifications are made by two 
types of conscience. The first is a unified and shared knowledge that the social col-
lective we are included in has obligations and expectations of how we should look 
and behave. Secondly, the conscious is a unified and shared knowledge about how 
the social collective usually portrays and treats fat people. The first meaning of con-
scious is traceable to when fat people judge themselves and the other when they 
categorize themselves. Self judgement means that fat people judge themselves. Two 
forms of self judgement have been treated; bad conscience and denigrating. The 
first kind means that fat people judge themselves by their feelings of bad conscience 
in relation to their own bodies or behaviour. Denigrating actions are made in con-
tact with others and mean that fat people interpret others’ actions as downgrading. 
Self categorizing means that fat people typify and label themselves with prejudice and 
exclude themselves from taking part in certain activities. Self typifying has its roots 
in their knowledge about what characteristics they are associated with. Even if they 
do not see these prejudices as consistent with how they perceive themselves, their 
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actions show that they are engaged in self typifying. In some cases these actions oc-
cur when they experience themselves, in other cases in contact with others. Self ex-
clusion means that fat persons keep themselves from doing certain things. These 
excluding actions have their roots in fat people’s knowledge about what they should 
and should not do and how they are usually treated by others. Conscience-generated 
weightification exemplifies how fat people make themselves into disorder and also 
how they themselves are part of making the weight-ordering conditions.   

Subsuming weight-doing 

Subsuming weight-doing treats the social and cultural practices that are meant to make 
fat persons thin (-ner). Subsuming weight-doings means that fat people are subjects 
of subsuming activities aimed at making them thin in both institutional and everyday 
life settings. As the term weight-doings reflects, it is actions that are focused on the 
actual body weight that are in focus. Two subsuming forms have been treated; these 
are behavioural influence and energy regulation. These in some sense target that the fat 
persons change their weight. The first one operates indirectly, by stimulating and mo-
tivating comments and actions. The other, energy regulation, is directly focused on 
body weight changes. Behavioural influence targets the actual behaviour and espe-
cially things that others do against the fat person. Energy regulation is directly aimed 
at making the fat person thin (-ner) and are made both by others and by the fat per-
sons themselves. The energy-regulating weight-loss methods and behaviour-
influencing practices have a paternalistic character. They rest on the picture of fat 
persons as having less knowledge as well as on a kind of well-intended taking 
charge. The aim is to normalize the fat person’s weight, but also to “teach” children 
and adults about what are considered to be proper food and exercise habits.  Sub-
suming weight-doings are mostly aimed at changing the fat person’s behaviour and 
body weight, but can also be experienced as practices that make the overweight into 
a negative thing for the fat person. Feelings of being different and worthless can be 
strengthened through subsuming weight-doings. Subsuming weight-doings can 
therefore lead to secondary weightification. This appears when the subsuming practices 
are experienced as general ways of making one’s overweight into a highly negative 
matter.  

Downplaying weightification 

Downplaying weightification can be simply described as an opposing force to weightifi-
cation, and treats how fat people can make their overweight less important. Three 
ways of doing this have been treated in this thesis: theorizing failure, self-determined 
weight-doing and social deweghtification. 
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Theorizing failure is a response to perceived problems with the subsuming weight-
doings and simply means that the fat persons formulate their own explanation mod-
els about why they are and continue to be fat. Theorizing failure has its origin in fat 
people’s reflections about their experiences of subsuming practices, as well as in 
their own weight histories. From these, and in conversations with other fat people, 
they create their own theoretical constructions about the cause of their fatness. 
Theorizing failure is characterized by two types of shifts in focus: cause-shifting and 
problem-shifting. Cause-shifting means that one more link is added to the cause chain 
of why they eat and make themselves fat compared to how they perceive that repre-
sentatives of the subsuming practices describe the problem. This simply means that 
they see their eating as being grounded in underlying problems. The following main 
problems were defined by the interview persons: eating as a means of dealing with 
painful feelings, eating in order to fill an existential void, eating as a means of pleas-
ure, and eating and food as addiction. In the other type, problem-shifting, parts of the 
problem behind their overweight are moved towards the weight focus and the sub-
suming treatment methods. This means that practices focused on changing body 
weight and especially strict diets are questioned and defined as contributing reasons 
for their overweight.   

Self-determined weight-doing, shows how fat people, in contrast to the subsuming 
weight-doing, can make their weight in a self- determined way. This can be simply 
described as to stop dieting, but in practice it is more about creating a way of living 
that is not focused on getting rid of overweight. Self-determined weight-doings in-
clude reformulation of both the goal, of being thin, and the means, focusing on 
weight loss. Reformulating the means creates openings to develop self-determined 
methods, such as methods focusing on how to make a sustainable lifestyle with the fat 
body and how fatness can be made into a good life. For most of the interviewees, 
establishing sustainable routines and guidelines was central. Other important fea-
tures included establishing a more permissive attitude towards one’s eating, or creat-
ing self-composed diets. Self-determined goals are also established, meaning that new 
goals are made in order to improve what they themselves perceive as the more ur-
gent problems. This can be done through establishing goals like alternative weight 
goals or rectifying the primary problem. Setting new goals like these can have posi-
tive effects on fat people’s lives in general. Self-determined weight-doings show how 
fat people negotiate and renegotiate that thinness is the ideal and the norm, and the 
subsuming methods and by extension challenge important parts of the weight-
ordering system.     

Social deweightification means that the overweight is made less important in social 
circumstances. These actions can be seen as reactions to the social disadvantages, 
mainly the judging gaze, that fat people experience in their everyday lives. By getting 
rid of or reducing the influences of the judging gaze they capture or build a better 
life in a social sense. The following social deweightifications have been noted and 
exemplified: ignoring, distracting, retreating and confronting. By ignoring, not paying 
any attention to the looks, others’ potential or actual negative responses are made 
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into non-problems. This means that they do not let others’ problems with their 
weight become their own problems. By different types of distracting techniques, they 
can reduce others’ focus on the overweight body. For example, others’ looks can be 
disrupted when they look at many fat persons at the same time. Distractions can 
also be created by compensating, diverting and self-irony techniques which direct 
others’ attention towards other qualities or actions of the fat person. Retreating 
means that the fat person withdraws from social circumstances; this can be either 
extensive or partial. The first kind involves great tendency to retreat from many 
kinds of social interactions in public. In partial retreat the fat person only withdraws 
from circumstances that they find especially problematic. Confronting means that the 
fat person deals with others’ insulting actions by showing them that they do not ac-
cept that behaviour. This can be done by physical confrontation or by returning the 
look by either staring back or commenting. With social deweightification fat people 
renegotiate their own roles and other people’s importance. In that way they also 
make the weight order’s effects less important personally in their interaction with 
others.  

Downplaying weightification means that fat people challenge their places and 
roles within the weight-ordered system. They challenge both weightifications and 
subsuming weight-doings; in other words they challenge both maintaining order, and 
putting in order. This does not have any large effects on the weight order. By stopping 
attempts to subsume themselves or by not acting in accordance with expectations 
they resist the socially- and culturally-assigned position and role as fat. The renegoti-
ation is mainly located within fat persons themselves, and this can be seen as an evi-
dence for the weight order’s profound influence. The weight order is so fundamen-
tal and well established that it requires extensive powers to change its structure. 
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