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I västvärlden existerar en skönhetsmyt. Denna myt bygger på tanken om att det är en viktig

egenskap för kvinnor att vara vackra. Myten reproducerar en ordning grundat på genus där

män överordnas kvinnor, ett patriarkalt system. Bantningsindustrin har ett intresse i denna

myts upprätthållande då skönhet kopplas till smalhet, vilket gör det möjligt att profitera på

kvinnors önskan om viktnedgång.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur denna myt reproduceras av ViktVäktarna och varför. De

religiösa undertonerna i bantningen analyseras. Syftet är se hur skönhet, lycka och framgång

kopplas till viktnedgång och smalhet. Uppsatsen visar på hur denna myt ses som så naturlig

att den inte ifrågasätts. Kopplingen mellan att slank är vacker och vacker är lycklig som en

kedjereaktion möjlig att sätta igång genom ViktVäktarna enligt deras eget material är vad som

kommer läggas tyngden på i denna uppsats.

Undersökningens grundperspektiv baseras på synen om en subjektiv vetenskap och metoden

som används är retorikanalys. Genom retoriken går det att se på de myter som används som

argument för att köpa bantningsföretagets produkter. Undersökningen sker på skriftligt

material producerat av det svenska dotterbolaget till Weight Watchers International Inc.

Det synligaste användandet av skönhetsmyten som retoriskt knep hittas i före- &

efterreportagen. Viktväktarna använder sig även av myten om övervikt som ett ”bevis” på

dumhet och karaktärsbrist. De har också en syn på att viktnedgång är lätt, men endast med

Viktväktarnas beteendemodifierande metod. ViktVäktarna har religiösa undertoner i sitt

upplägg av kurser och i sitt val av språk i sitt material.
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1. Inledning

Ordet borde förbjudas

– banta är det samma som att lida

– och vem vill göra det frivilligt?1

Jag funderade i början av detta uppsatsarbete på att undersöka kvinnotidningars syn på fetma

och bantning men började mer och mer koncentrera mig på det tydliga likhetstecknet mellan

skönhet, lycka, framgång och slankhet. Ett antal liknande analyser av reklamer hittade jag en

rad exempel på. Därför gav jag mig in på att se på reklamer men blev med tidens gång mest

fascinerad av ViktVäktarna, ett välkänt företag som gör stora vinster inom bantningsindustrin.

Kanske spelade det in att ViktVäktarna är den enda bantningsmetod jag själv prövat .

Ett annat skäl till att jag valde ViktVäktarna var att de inte utger sig för att vara en

bantningsmetod utan en kurs i att äta rätt. Jag tycker att det finns en intressant motsättning i

detta budskap och att faktiskt alla kursdeltagare vägs innan kurspassen börjar varje vecka.

Mitt intresse ligger i att se hur man kopplar skönhet och lycka till smalhet och viktnedgång.

Jag menar att det är tydligt att människor, framförallt kvinnor under olika former i dag och

genom historien, underställts krav på skönhet för att passa in i samhället. Med detta synsätt

menas också att jag inte kommer att ägna tid till att försöka bevisa att det existerar en struktur,

ett patriarkat som förtrycker kvinnor – detta har så många gjort före mig.

På samma sätt kommer jag inte att hävda att det finns något som objektiv kan kallas skönhet,

vad som är vackert är en individuell åsikt, men en individs åsikt är alltid en del av ett

kollektiv. Den formas av allmänrådande ideal.

                                                          
1 ViktVäktarna, 2001:2 s 3
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Inte minst erfar jag som själv är överviktig detta varje dag. Ofta då jag träffar människor jag

inte träffat på länge får jag frågan om jag gått ner i vikt. Jag har ofta funderat på hur jag ska

förhålla mig till detta påstående, då jag vet att detta är menat som en komplimang. Att jag på

något sätt skulle ha lyckats gå ner i vikt (vilket aldrig är fallet) blir ett sätt att säga något

positivt om mig genom de egenskaper vi kopplar till viktnedgång. På samma sätt kan man se

på komplimangen ”du ser smal ut i den klänningen”. Jag är inte smal men kan se smalare ut

vilket då är något positivt.

1.1  Frågeställning och syfte

Denna uppsats utgår från antagandet att det finns en social och en ekonomisk struktur som gör

att vi reproducerar denna myt och understödjer ett slankhetsideal. Bantningsindustrin

synliggör dessa strukturer och dess sammankoppling som tydligast i sin verksamhet. Vikt-

Väktarnas produkt för viktnedgång är en kurs i matkontroll och disciplinering av vissa

kroppsfunktioner. Det som gör ViktVäktarna så intressanta är att det är många som använder

det, det är en bantningsmetod som är känd för att ge bra resultat. En annan aspekt är att det är

ett internationellt företag som är knutet till en rad multinationella företag. McDonalds har sin

ViktVäktar-meny och vid varje veckomöte får man recept och reklam från bl a Heinz och

Nestlé för att använda deras mat.

Jag vill påpeka att jag inte med denna uppsats är ute efter att bevisa att ViktVäktarna är ett

felaktigt sätt att nå viktnedgång eller inte gör så att deras medlemmar går ner i vikt.

Beteendemodifierande metoder för viktnedgång är väldigt bra och används mycket inom

sjukvården. Tanken är att se kritiskt på hur en myt existerar och reproduceras, inte att skriva

ner ett enskilt företag inom bantningsindustrin.

Syftet med uppsatsen är sålunda att genom material från ViktVäktarna analysera hur ett

bantningsföretag i sin retorik kopplar lycka, framgång och skönhet till vikt. Jag vill sätta in

detta i ett sammanhang där fokuseringen på kvinnors (och till viss del mäns) kroppar och

kontrollen av dessa inte bara är något individen sysslar med utan är en del av ett patriarkalt
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samhällssystem. Det som ses som något privat och individuellt är snarare något mycket

offentligt och kollektivt.

Jag kommer att undersöka kopplingarna mellan vikt, skönhet och lycka genom att granska

ViktVäktarnas retorik i deras material, deras image och de löften de förmedlar. Jag kommer

att koppla detta med teorier om hur kapitalism och patriarkat reproduceras genom skönhets-

mytens existerande. Det jag vill visa är på en samhällsrådande struktur med ViktVäktarna

som ett empiriskt exempel. Jag kommer även att se på de religiösa inslag som existerar i

skönhetsmyten med betoning på bantningsindustrin och då främst ViktVäktarna.

1.1.1 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa min uppsats genom att välja att se på ett bantningsföretag som har

övervägande kvinnliga kunder, därför kommer även min uppsats i mångt och mycket handla

om kvinnor. Detta betyder inte att män inte också är påverkade av skönhetsmyten eller inte

vill gå ner i vikt. Undersökningar har dock visat att kvinnor väljer att banta emedan män

väljer att träna vilket kanske kan förklaras av att kroppsidealet är olika för män och kvinnor.2

Jag har också valt ett välkänt företag som genom sin rekrytering av arbetskraft (du måste ha

gått ner i vikt via ViktVäktarna för att kunna arbeta som konsulent) har en stor del kvinnlig

personal.3 Därför vill jag redan nu understryka att underordning inom system inte bara

reproduceras av de överordnade utan i högsta grad av de underordnade.4 Genom att göra allt

för att passa in i myten om att skönhet ger makt reproducerar kvinnor skönhetsmyten varje

dag.

Jag är medveten om att ViktVäktarna också har män som kunder, men män väljer generellt att

komma p g a hälsoproblem och blir oftast medlemmar då deras läkare rekommenderat detta.5

En av orsakerna till att män inte bantar kan vara att de visat sig inte ha samma uppfattning om

                                                          
2 Se Grogan, Body image, 1999
3 http://www.viktvaktarna.se
4 Se Hirdman , ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Genus i historisk
forskning, Christina Carlsson (red), 1993
5 ViktVäktarna, 2001:3
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det negativa i att ha en överviktig kropp som kvinnor har och att män har visats sig inte vara

lika medvetna om att de äter så kaloririk mat som de faktiskt gör.6

Jag har också valt att avgränsa mig mot att undersöka hur ViktVäktarna ser på övervikt och

hälsa då jag vill se på skönhetsmyten med ViktVäktarna som ett empiriskt exempel. Deras

material innehåller mycket material om hälsoproblemen med fetma oftast som intervjuer med

olika läkare som är specialister på övervikt eller på överviktrelaterade sjukdomar som t ex

diabetes. Hälsa och skönhet går hand i hand i ViktVäktarnas material, då rubriker som

”Vägen till ett bättre liv” lika väl kan analyseras som en väg till bättre hälsa som till lyckan att

bli smal. Sanningen är nog att man bör tolka in båda dessa meningar i orden ”bättre liv”. Detta

gör att jag inte helt kan utesluta att se på texterna om hälsa, då jag skulle ge en sned bild av

ViktVäktarna.

1.2 Material för undersökningen

Jag kommer att använda mig av skriftligt material om ViktVäktarna som företaget själv

producerat. Deras svenska hemsida och medlemstidning, ViktVäktarna, kommer att vara det

material som jag lägger huvudpunkten på men jag kommer även använda ViktVäktarnas

brevkurs. Att jag valde brevkursen är av en praktisk karaktär. Den ordinarie kursen innehåller

samma material men det tar sexton veckor att samla på sig och du måste då delta i

ViktVäktarnas möten och gå på invägning en gång i veckan.

Andledningen till att jag också valt att se på medlemstidningen är att den går ut till alla som är

medlemmar, även de som inte deltar i några veckomöten. Den har alltså både funktionen av

att vara en tidning för aktiva ViktVäktare med bl a postorder och samtidigt fungerar den som

en slags reklam för att få tillbaka gamla medlemmar. Då 60 % av medlemmarna är

återinträdare är denna tidning ett av de främsta sätten att rekrytera medlemmar eller för att få f

d medlemmar att bli aktiva ViktVäktare igen.

                                                          
6 För mer kunskap om vikt, bantning och män se Anderson & Michanek, Mansbantning. Den första boken om
män och fetma, 1998
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Valet av materialet har grundat sig främst på att jag redan tidigt bestämt mig att se på den

officiella bild ViktVäktarna som företag har. Då jag efter ett antal övervägande bestämt mig

för att se på hur ViktVäktarna är en del av en struktur har jag valt att inte gå in på individplan.

Att jag använder mig av hemsidan beror på att jag vid ett samtal med företagets huvudkontor i

februari 2001 blev hänvisad till denna med motiveringen ”där finns all information du kan få

om oss”.

Jag har vid ett flertal tillfällen funderat på att göra intervjuer med både medlemmar och

anställda vid ViktVäktarna men har valt att avstå. Detta för att jag inte i första hand söker

kunskapen om hur människor som är en del av denna organisation upplever ViktVäktarna

utan jag vill se på hur man genom att analysera de texter de ger ut kan urläsa och se hur de

reproducerar en allmänt rådande norm. Att se hur dessa människor upplever ViktVäktarna är

intressant men skulle föra denna uppsats åt en annan riktning än den jag valt.

1.3 Disposition

Jag kommer att först gå igenom de teorier jag grundat min uppsats på. Teorikapitlet börjar

med en genomgång om hur patriarkat och kapitalism som system av förtryck samarbetar och

deras sammansvetsning genom skönhetsmyten för att sedan kort visa på visa värderingar och

socioekonomiska faktorer då det gäller övervikt i Sverige. Efter detta kommer jag att redovisa

hur skönhetsmyten konstruerats för att därefter sätta disciplineringen av kroppen i ett

historiskt perspektiv. Jag kommer även i teorikapitlet ta upp fetma som en feministisk fråga.

Metodkapitlet innehåller en diskussion kring vetenskapens subjektivitet och en redovisning av

retorikanalysen som metod. Jag har även i metodkapitlet en del reflekterande tankar kring

arbetet av denna uppsats. Det empiriska kapitlet kommer att innehålla analys av

ViktVäktarnas material som knyts till de tankar och teorier som finns i teorikapitlet.

Sammanfattningen kommer sedan att avrunda uppsatsen genom att knyta ihop uppsatsens

trådar och även innehålla mina egna uppfattningar och tankar kring ämnet.
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2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 Strukturer, värderingar och socioekonomiska faktorer

Det känns viktigt att sätta den här uppsatsen i ett sammanhang, att visa på att ViktVäktarna

och deras retorik inte är en tillfällighet producerat av ett enskilt företag för att sälja sin

produkt. Att ViktVäktarna väljer att marknadsföra sig på ett visst sätt visar på en kunskap och

en medvetenhet om vilka koder och myter som vi ser som verklighet och normalitet.7 Dessa

myter används ju i reklamen just för att vi ska tro att vi kan uppnå den genom användandet av

den produkt som det görs reklam för. Jag menar att skönhetsmyten existerar i samspelet

mellan två strukturer/system, patriarkat och kapitalism, i vårt samhälle. Skönhetsmyten är en

patriarkal myt om lycka och skönhet som profiteras av kapitalism.

Den patriarkala strukturen bygger på en ojämn relation mellan män och kvinnor som inte är

uppbyggd på några biologiska faktorer utan fokuserar på det socialiserade könet. Yvonne

Hirdman visar på två principer inom detta system, dikotomin, eller isärhållandets tabu och en

hierarki mellan könen som gör mannen till norm och kvinnan till avvikande från normen.

Denna genussystemteorin visar på ett maktförhållande mellan könen där kvinnor som aktörer

är delaktiga i underordningen av kvinnor då de själva reproducerar detta förhållande.8 Detta är

tydligt genom att det är kvinnorna själva som bantar, rakar sig, läser damtidningar och lägger

ner sina pengar på diverse skönhetsprodukter. Det visar sig också som Wolf tar upp att

kvinnor har lägre självförtroende och därför underskattar sitt värde på arbetsmarknaden (men

ofta överskattar sin kroppsstorlek).9

Konsekvenserna blir stratifiering av kön och förtryck som uppstår på grund av arbetsdelning

mellan könen. Heidi Hartman visar med sin tvåsystemsteori hur patriarkat och kapitalism går

samman och menar att denna arbetsdelning som blir resultatet är grunden för patriarkatet d v s

                                                          
7 Se ”Semiotiska koder och myter” i kapitel 3. Metod.
8 Hirdman ,”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Genus i historisk forskning,
Christina Carlsson (red), 1993
9 Wolf, Skönhetsmyten, 1996
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det manliga förtryckarsystemet mot kvinnor.10 Detta gör att män tjänar både ekonomiskt (då

de har högre lön än kvinnor) och i tid (då kvinnor utför den största delen av hushållsarbetet).

Wolf drar samma slutsats men binder ihop den med teorin om skönhetsmyten som ett sätt att

hålla kvinnor i underordning:

En spärreld av föreställningar som får kvinnor att känna sig mindre värda än

männen, eller att deras värde hänger på utseendet, bidrar till att hålla detta

maskineri igång. Detta visar återigen att myten är politisk och inte sexuell.

Låg kvinnlig självaktning må ha ett sexuellt värde för vissa män men det har

ett ekonomiskt värde för hela samhället. Kvinnors svaga fysiska självbild är

i mycket mindre omfattning ett resultat av sexuell konkurrens än av

marknadens behov.11

Med detta menar Wolf att det är tydligt att önskan om att vara smal och vacker handlar om att

fästa kvinnors uppmärksamhet på att oroa sig mer för sitt utseende istället för pengar och

makt i samhället. Det handlar inte om att försöka var sexig eller vacker för sig själv eller

någon annan utan  detta ger en klar ekonomisk vinning för män.

I Stockholms Läns kvinnohälsorapport fastslår man att övervikt och fetma är ”klassrelaterade

problem och vanligare i socioekonomiskt svaga grupper och bland invandrare”.12 På samma

sätt kan vi se att myten om den lata arbetarklassen som växte fram med borgarklassens

framgångar, att den som är fattig är det p g a lathet och/eller lägre intelligens sammanfaller

häpnadsväckande med dagens syn på överviktiga. I samma rapport refereras till intervjuer

gjorda av Anneli Liukko om överviktiga där en kvinna uttrycker sitt ogillande mot

överviktiga genom t ex: ”Är man tjock vill man inte anstränga sig intellektuellt”. En annan

intervjuperson menar att ”En fet person kan inte kontrollera sina lustar, ligger kanske på

sängen och äter praliner”. Intervjuerna visar just att det är bristande karaktär som de 30

personer Liukko har intervjuat anser vara orsaken till övervikt och fetma.13

                                                          
10 Hartman, ”Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet” i Genus i historisk forskning, Christina
Carlsson(red), 1993
11 Wolf, Skönhetsmyten, 1996 s 48
12 Ekenvall, Rinnan & Winzer , ”Kvinnors övervikt och hälsa” i  Stockholms läns kvinnohälsorapport, 1996
13 Ibid
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Dessa intervjuer om överviktiga liknar i mycket åsikter om arbetarklassen i borgliga hem. Att

dessa två grupper i mycket sammanfaller är därför intressant att se. Kan de vara så att vi idag,

då individualismen i mångt och mycket vill försöka påvisa att klassamhället är icke-

existerande har skapat en hegemonisk myt om att det inte är klass utan ”dålig karaktär” som

gör att vissa människor tillhör ett lägre skikt i samhället än andra?

2.2 Myten

Skönhetsmyten kan i korthet definieras som myten om att människor, framförallt kvinnors

status, välmående och framgång, påverkas eller är till följd av deras utseende. En idé om att

kroppen kan och bör justeras och förändras för att passa in i ramar av normalitet. Detta sker

genom en kontroll av kroppen och dess funktioner. En av dessa är kontrollen över matintagen

för att nå en slank kropp. Skönhetsmyten utger sig för att vara objektiv och existerar som

självklarhet i samhället.14

Myten skapar en syn på vad som är korrekt, kvinnligt och vackert och det motsatta är

inkorrekt. Den gör sexualitet och femininitet till stillbilder som är omöjliga att leva upp till.

Den producerar en lögn om att kvinnor måste vara attraktiva på ett visst sätt för att kunna

appellera till det motsatta könet trots att verkligheten visar att kvinnor av alla slags utseende

blir förälskade och förälskas i. Denna bild av ett normalt och korrekt utseende gör att kärlek

och närhet kopplas till utseende. Att ha rätt till kärlek och uppmärksamhet har endast den som

befinner sig innanför ramarna. 15

Wolf menar att stereotypifiering av kroppar och genusrelaterade egenskaper ger en skev bild

av vad som är sexuellt attraktivt. Det unika – ärren från barndomen, magens utbuktning, de

oregelbundna dragen blir det felaktiga, det ”onormala”:16

                                                          
14 Wolf, Skönhetsmyten, 1996
15 Ibid
16 Ibid
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It became clear that it was not primarily our sexuality, but our bodies as a

whole that normality affected as a controlling principle. None of us was

normal. In every case there was something to be criticized or hidden or

slimmed down, something that showed us to be inadequate in relation to a

body who was truly feminine.17

Det är en förtryckande tanke då ingen kvinna ser sig som normal eller feminin i sin kropp utan

ett antal förändringar. Känslan av att inte känna sig normal skapar en dålig självkänsla och en

uppfattning av den egna kroppen som fel. Detta socialiseras in som mönster redan i tidig

barndom och reproduceras under hela livet. Haug m fl menar att vi måste se det sexuella och

därmed kroppen inte som ett individuellt problem utan som ett kollektivistiskt och få upp

diskussion kring upplevelsen av kvinnors kroppar som normalitetsprojekt.18

2.3 Disciplinering av kroppen

Disciplinering av kroppen har länge varit ett sätt att visa social status. Det nutida skönhets-

idealet innehåller klara värderingar av vad som är rätt och fel. Det existerar moraliska

värderingar i denna idealbild. Kroppen blir ett tecken på social ställning/status och en

indikation på det inre ”själstillståndet”. Fram till 1800-talet gick skiljelinjen huvudsakligen

mellan klass, ras och kön. Kroppens utseende indikerade detta genom storlek, hudfärg etc.

Borgaremännen var tjocka då de hade råd att äta sig mätta till skillnad från de fattiga. Adelns

svar var en slank kropp då de inte hade något intresse att visa upp sitt välstånd, de ville visa

att de stod över att visa upp sin rikedom, vilket så småningom togs upp av den växande

medelklassen där det blev viktigt att visa upp en ”slank och vacker hustru”.19

Även inom kyrkan har det varit tydligt att en kontroll av kroppen visat på ett högre stånd.

Detta kan man se genom fastan och genom det tydliga negativa i att ”följa kroppens lustar”.

Det sexuella, kroppliga sågs som synd och genom att låta bli det kroppsliga kunde man nå det

                                                          
17 Haug (red), Female sexualization, 1987 s 269
18 Ibid
19 Bordo, ”Den slanka kroppens budskap”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1993:2 s 7
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själsliga. Bordo menar att det fanns och finns en moralisk betydelse av kroppens utseende

som leder bakåt i tiden, och som ”utgör kulmen på en historisk utveckling av den sociala

symboliken i kroppsvikt och kroppsomfång”.20

Att sexualiteten och därmed även kroppen är kontrollerad och inordnad i samhälliga normer

är något som Haug m fl tar upp i en diskussion om vad staten har för intresse av att just

reglera sexualitet med olika lagar. Kroppen är inte något som individen själv har rätt att

bestämma över utan ett antal lagar existerar som reglerar vilken slags sexualitet som får

utövas, med vem och en åldersgräns för detta. Haug m fl menar att staten genom detta hjälper

till att splittra de underordnade klasserna på ännu ett sätt genom att disciplinera och lägga in

förbud i det som anses som det mest privata. Detta bör ses i ett internationellt ljus med tanke

på att just svenska lagar kanske är mer liberala än andra länders. Lagar om förbud mot abort

eller homosexualitet är kanske främmande för oss idag men realitet i många länder.21

Den fokusering vi idag ser på vikt och hälsa inte är något slumpartat. När massmedia

framställer sjukdomstillstånd kring vikt som anorexi eller sjuklig fetma är detta ett sätt för oss

att se var gränserna för en ”normal” kropp går:

(…) intresset för övervikt och bantning är inte onormalt. I själva verket kan

det vara så att sysslandet med detta fungerar som en av vårt århundrades

mest kraftfulla ’normaliserande’ strategier, eftersom den säkrar tillväxten av

självreglerande och självdisciplinerande ’undersåtar’, som är känsliga för

varje avsteg från den sociala normen och är inställda på att förändra sig

själva för att uppfylla dessa normer.22

Wolf menar att den moderna kulturen undertrycker kvinnors aptit då det gäller mat på samma

sätt som sexualitet förnekades på 1800-talet. Skönhetsmyten menar Wolf ersatte sexualiteten

som ett sätt att få kvinnor att känna skam över sig själv och sina kroppar. Den skam som

kopplas till sexuell aptit kopplas nu stället ihop med oral aptit. Wolf drar också paralleller

mellan dagböcker skrivna på 1800-talet av kvinnor där de noterar varje moralisk svacka i

                                                          
20 Ibid
21 Haug (red), Female sexualization, 1987
22 Bordo, ”Den slanka kroppens budskap”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1993:2 s 4
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deras dagliga liv med de matdagböcker som idag bantare uppmanas att skriva.23 En slags

övervakning som kvinnor levt med under olika skepnader i århundraden:

Detta rituella bruk av oupphörlig övervakning är ett livfullt exempel på det

verkliga motivet bakom myten (…). Samhället bryr sig egentligen inte om

hur kvinnor ser ut. Det som är verkligen viktigt är att kvinnor finner sig i att

andra talar om för dem vad de får och inte får äta. Kvinnor iakttas med

andra ord inte för de ska uppföra sig korrekt utan för att de skall veta om att

de är iakttagna.24

Den tydligaste delen av övervakningen tycker jag är skvallret om andras kroppar. Dagligen i

fikarum diskuterar människor andras viktuppgång och viktnedgång. Här kan man se en klar

övervakning bland människor. Kvinnor vet att de är iakttagna, att varje förändring av deras

kroppar registreras av andra då de själva registrerar andras kroppar på samma sätt. Att vara

snyggare/smalare än sin pojkväns exflickvän är något man ofta hör uttryckas i triumf. Detta

att vara närmare myten, att ha mer kontroll över sin kropp måste ju betyda att kvinnan är mer

attraktiv, mer socialt godkänd. Det finns ett intresse i att kontrollera andras kroppar, detta

skapar makt. Att detta är tydligt kan ses från sin extremaste variant, våldtäkten, till den mer

sublima kontroll, den som sker via massmedia och via kollektiva åsikter. Människor som inte

följer de uppsatta reglerna för disciplinering straffas och hålls utanför genom t ex baktaleri

och  genom att ha svårigheter med att få arbete.

”I det moderna samhället är fetma ett välkänt medicinskt och socialt problem. Att se fetma

som ett problem är emellertid också förknippat med kulturella normer för skönhet, och vad

som anses vara ett normalt och acceptabelt beteende” anser Sarlio-Lätheenkorva.25 Övervikt

är av kulturella skäl, inte bara av medicinska, definierat som ett problem. Att det är ett

disciplineringsproblem blir tydligt då det är dålig karaktär som tydligt ses som en av de

största orsaker till övervikt bland människor, något som man orsakat själv.

                                                          
23 Wolf, Skönhetsmyten, 1996
24 Ibid s 96
25 Sarlio-Lätheenkorva , ”Hur ser samhället på den fete?” i Fetma/fedme –en nordisk lärobok, Andersen,
Rissanen & Rössner (red), 1998
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2.4 Den feministiska frågan om fetma

Fetma är en social sjukdom, och fetma är ett feministiskt problem. Att vara

fet innebär inte brist på självbehärskning eller brist på viljestyrka. (…) Det

är en reaktion på ojämlikheten mellan könen.26

Det känns omöjligt att skriva uppsats om fetma utan att nämna Orbachs bok Fetma är en

kvinnofråga från 1978. Susie Orbach är psykoanalytiker och ser fetma som en medveten eller

omedveten handling mot de könsstereotypa könsrollerna, ett motstånd mot den rådande

normens definition av kvinnlighet. Detta går emot hur övervikt betraktas inom klassisk

psykoanalys där det ses som ett avvikande och mansfientligt beteende. Orbach menar vidare

att frossande och fetma har reducerats till karaktärsbrister istället för att ses som uttryck för

plågsamma upplevelser och olust inför sin egen kropp och sexualitet.27

Orbach menar att kvinnor ser sig själv utifrån som objekt som skall formas efter den bild som

media visar upp som kvinnlig. Kvinnans kropp blir inte hennes egen utan en allmän ägodel.

Därför menar Orbach att många kvinnor väljer fetma som ett sätt att slippa denna

marknadsföring av sin kropp, som en ”revolt mot kvinnans maktlöshet, mot påtryckningarna

att se ut och uppträda på ett visst sätt, och mot att värdesättas efter sin förmåga att skapa en

viss bild av sig själv”.28

Kvinnor väljer att svälta eller på olika sätt påverka sitt beteende för att tillfredsställa en

manlig kultur. Det är en yttring av självutplåning att skapa den kontrollen över sin vikt.

Genom att disciplinera sin kropp och anse sig göra det av fri vilja. Siffror från USA visar att

cirka 60 % av kvinnorna försöker att gå ner i vikt någon gång varje år.29 Därför är detta en

feministisk fråga. Feminismen ger oss möjlighet att utifrån ett annat perspektiv belysa

fenomenet och att på så sätt ge en sannare bild om önskan att bli smal. Att bantningsindustrin

dessutom enligt Naomi Wolf omsätter 33 miljarder dollar per år gör att bantningsindustrin är

ett sätt att tjäna pengar på kvinnors lidande.30 Wolf visar härmed att det krävs en kritisk syn

på detta fenomen.

                                                          
26 Orbach Susie, Fetma är en kvinnofråga. Att gå ner i vikt utan att banta, 1980 (1978) s 19
27 Ibid
28 Ibid  s 23
29 Michanek & Rössner, Bruksanvisning för bantare. Med alla fakta, alla bra metoder, 1995
30 Wolf, Skönhetsmyten, 1996
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En annan aspekt som gör just bantning till en kvinnofråga är att den så tydligt är reproducerad

av kvinnorna själva. Sarah Grogan tar upp en undersökning av Gail Haunton som visar på hur

ologisk denna önskan om smalhet egentligen är och hur mycket myter och uppfattningar om

vad andra tycker ha styr vår uppfattning om hur vår kropp ska se ut. Undersökning

genomfördes genom att kvinnor fick välja bland fotografier av kroppar i olika storlekar från

mycket smala till mycket tjocka. De fick välja ut en som representerade deras egen storlek, en

som var deras eget ideal och en för vad de trodde var mäns ideal och en annan för vad de

trodde var kvinnor i allmänhets ideal. Deras egna idealbild var smalare än den bild som

representerade vad de ansåg vara deras egen kroppsstorlek. Därefter följde vad de trodde var

mäns önskan på storleken på kvinnokroppen och den smalaste var vad de trodde att andra

kvinnor föredrog.31

Grogan tar också upp ett antal andra studier som visar på att kvinnor vill bli smalare än vad de

är oavsett om de är överviktiga eller inte, och väljer att koppla attraktivitet till en smalare

kropp än deras egen. Kvinnor tror alltså att andra kvinnor vill vara smalare än de själva önskar

vara och har en klar uppfattning om att detta är vad män också finner attraktivt,  dock inte lika

smalt som kvinnorna.32

                                                          
31 Grogan, Body Image, 1999
32 Ibid
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3. Metod

3.1 Den subjektiva vetenskapen

Perspektivforskning sker ur många olika perspektiv såsom klass, åldersgrupp, kvinnor, män

eller etniska grupper. Detta utifrån övertygelsen att det gagnar pluralismen i samhället.

Genom att perspektivforskning på så sätt klarlägger målgruppens ställning i samhällets makt-

hierarkier och kan öka samhällsrelevansen i forskningen. Den teoretiska grunden för all

perspektivforskning är att målgruppen skiljer sig på ett signifikant sätt från andra grupper när

det gäller de situationer som studeras.33

Kvinnoforskningen har varit en drivande del av ifrågasättandet av den akademiska

vetenskapen som objektiv och neutral. Diana Mulinari menar att objektivitet ska ses i

betydelsen av ”icke-engagemang” där forskarens bakgrund inte påverkar forskningen.34

Genom synen på en objektiv forskning vilken definieras som neutral och ”sann” så osynliggör

och förringar man frågan om med vilken rätt vetenskapen kan definiera och analysera andras

verklighet. Detta utestänger den personliga kunskapen i de fall den inte kommer från det håll

som anses vara det normalt rådande. I ett samhälle som domineras av vita män så blir deras

subjektivitet objektiv på detta sätt.35

Ett exempel är vad Kerstin Sandell skriver om i kapitlet ”Normalitet, sexualitet och makt” i

samma bok. Sandell diskuterar om hur när hon som lesbisk forskar om lesbiska ifrågasätts

emedan heterosexuella som forskar om heterosexuella aldrig upplever detta ifrågasättande om

deras objektivitet eller vetenskaplighet. Det är tydligt att den avvikande alltid måste försvara

sin position och sin önskan om att vara en del av det offentliga rummet.36

                                                          
33 Genusperspektiv i forskningen, (Ds 1996:26), 1996
34 Mulinari, ”Att tänka feministisk teori och bedriva feministisk forskning”  i Sociologisk kvinnoforskning,
Lundqvist & Mulinari (red), 1997
35 Ibid
36 Sandell, ”Normalitet, sexualitet och makt” i Sociologisk kvinnoforskning, Lundqvist & Mulinari (red), 1997
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Distansen till sitt arbete är imaginär. Jag som själv aldrig velat definiera mig som en del av en

grupp överviktiga, är plötsligt där. Skrivande om mig själv trots att jag inte vill erkänna att jag

är en av ”dem”, de tjocka, de som enligt statistiken är mer deprimerade, har mindre sex och

löper större risk för en rad sjukdomar.

Sandell menar att hon inte kan skriva om lesbiska som ”de” då deras verklighet är hennes. På

samma sätt kan jag inte skriva om skönhetsmyten och vikt utan att ta in mig själv. Att jag

under uppsatsens skrivande genomlever denna myt varje gång jag provar ett plagg på H & M

och inser att deras största storlek på normalsortimentet inte passar ordentligt. Det är med

dessa ögon jag ser på de glassiga broschyrerna och brevkursen från ViktVäktarna, som en av

dem som skulle kunna få ett nytt liv genom deras kurs, som skulle kunna bli vacker.

Anna Jónasdóttir påpekar dock att kvinnor inte skall behöva legitimera sin medverkan i

samhället inklusive i akademin med påvisbar könsnytta medan män fortsätter att skapa

kriterierna för bedömningen.37 Vi måste bli medvetna om att all forskning utgår från

forskarens egen intressevärld vilket påverkas av dennes liv.  Dessutom är det inte på något

sätt genetiskt eller hormonellt betingat vilket kön som ”kommer på” eller finner det intressant

att studera könspecifika frågor ur ett eller någon kombination av dessa olika perspektiv. Dock

är det ett välkänt empiriskt faktum att det hittills är mest kvinnor som intresserat sig för

detta.38

3.2 Semiotiska koder och myter

Enligt Saussure är vår förståelse av verkligheten konstruerad av ord och andra sorters tecken

som används av individer och kollektiv i en social kontext. Ord är inte etiketter som är

kopplade till specifika, naturligt existerande ting, utan att ordet, benämningen, finns före

saken. Språk och andra kommunikationssystem som vi använder kollektivt ger de ramar som

omgärdar vad vi ser som vår verklighet. Det som finns utanför, som vi inte har ord för

existerar inte heller för oss. Då språket fanns före vi föddes, föds vi in i detta kodsystem och
                                                          
37 Genusperspektiv i forskningen, (Ds 1996:26), 1996
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vår egen känsla av identitet beror på system av tecken och symboler som ger form och

mening åt vår verklighet och medvetenhet. Vi existerar endast som individer då vi genom

detta kodspråk förstår meningen av etiketten ”individ” och skillnaden mellan ”individ” och

”kollektiv”.39

Barthes visar på att eftersom vi använder koder för att se på världen ses de ofta endast som ett

sätt att beskriva saker men när vi ser på t ex media kan vi se att dessa etiketter betyder mer än

att tala om för oss vad det är för föremål.40  Som exempel kopplas parfymnamnet Chanel no 5

inte endast till en vätska som är brun innehållande bland annat alkohol och luktande på ett

speciellt sätt, utan även till klassisk och mycket kvinnlig smak och stil. Hur vi tänker om

personer, saker och platser eller idéer är konstruerade och reproduceras inom sociala

kontexter.

På samma sätt kodar vi i vår västerländska kultur smalhet med skönhet och framgång. Vårt

skönhetsideal har under åren, då det gäller kvinnors kroppar blivit längre och smalare och

omöjligt att nå utan plastikoperation. Bordo visar på hur vi trots att vi är medvetna om att

många fotomodeller är skönhetsopererade och retuscherade på de bilder vi ser, så väljer vi

ändå att se detta som ett ideal vi vill uppnå.41

3.3 Retorikanalys

Enligt Aristoteles är retoriken ”konsten att vad det än gäller finna det som bäst är ägnat att

övertyga” 42 Retoriken hör ihop med politiken men också med reklamen, då retoriken handlar

det om att övertyga. Den här uppsatsen handlar både om politik, i betydelsen av hur

människor påverkas av system och om reklam. Därför har det fallit sig naturligt att använda

mig av retorikanalysen för att göra min undersökning. Retorik är de sätt vi människor

                                                                                                                                                                                    
38 Ibid s 93
39 Bignell , Media Semiotics. An introduction, 1997 s 6–7
40 Ibid s 16
41 Bordo, Unbearable weight. Feminism, western culture and the body, 1993
42 Hedlund & Johansson, Marknadsretorik. En bok om reklam och konsten att övertyga, 1993 s 10
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använder för att påverka varandras tankar och åsikter, tänkande och beteende genom att

använda symboler.43

Karlberg och Mral menar att det är forskningsfrågan som avgör om det är lämpligt att

använda en retorikanalytisk metod.44 Jag har i denna uppsats valt att använda mig av retorik-

analysen som metod då jag ansåg den vara mest lämpad för att analysera de texter jag valt.

Detta för att jag vill se på de budskap ViktVäktarna försöker påverka oss med. Hur de

använder sig av existerande koder och myter och symbolerna för dessa. Genom att analysera

helheten i budskapet på det sätt som retorikanalysen förordar tror jag mig kunna hitta de mest

sannolika svaren på min frågeställning.

Retorikanalysen är en metod för att undersöka människors sätt att kommunicera. Denna

metod att analysera retorik innebär att se på produktionen, innehållet och mottagandet av ett

budskap. Den har ett helhetsperspektiv, den tittar på hela kommunikationsprocessen och inte t

ex enbart på färger i en bild eller endast texten i en reklam. Retorikanalysen är inte deskriptiv

utan tolkande och därför även värderande.45

I denna uppsats empiriska exempel46 kommer jag att kombinera retoriken med semiotik,

vilket enligt Karlberg och Mral kan vara meningsfullt vid vissa undersökningar.47 Detta då jag

är intresserad av hur myterna används i mitt material. Däremot kommer jag inte att göra en

ren semiotikanalys då detta inte passar min frågeställnig.

Retorikanalysen är kritisk i sin natur, den ifrågasätter sitt objekt för undersökning, vilket

passar in i min syn på hur jag väljer att förhålla mig mot det jag undersöker. Karlberg och

Mral menar att man alltid bör visa på sin bakgrund och grund i form av teorier och personlig

inställning till det man undersöker och inte hävda sin objektivitet då detta är omöjligt inom

den tolkande vetenskapen.48

                                                          
43 Ibid
44 Karlberg & Mral, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik, 1998 s 14
45 Ibid
46 Se kap 4. ViktVäktarna – ett empiriskt exempel.
47 Ibid s 16
48 Ibid
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3.4 Reflektivitet

Vid ett antal tillfällen under mitt uppsatsskrivande har jag fått frågan ”varför går du inte dit?”

d v s till ViktVäktarna för att göra deltagande observation eller göra intervjuer med personal

och/eller medlemmar. Karlberg och Mral menar att en del av retorikanalysens punkter är att

även se på publiken och deras reaktion.49 Jag har valt att göra detta inte genom intervjuer utan

genom att se mig själv som publiken. Jag har, som jag innan talat om, en gång för många år

sedan varit medlem och har därför en kunskap om hur mötena går till.

Jag har resonerat kring vad det skulle ge min uppsats att intervjua personal och kommit fram

till att jag inte tror att det hade gjort min analys klarare. ViktVäktarna är ett företag och har en

företagspolicy där man då jag tagit kontakt med huvudkontoret uppmanat mig att ta kontakt

med marknadschefen. Det hade alltså inte varit populärt att ta kontakt med någon konsulent

ute i landet även om jag inte direkt blivit förbjuden att göra detta.

Vid ett samtal med en marknadschef kan jag inte se vad jag skulle få reda på som inte står i

deras material. Detta då denna naturligtvis kommer ge mig den officiella synen på

ViktVäktarna som företaget vill att vi som publik, d v s konsumenter, ska ha av ViktVäktarna.

Denna syn finns redan i de material jag valt att undersöka.

Kanske hade ett antal intervjuer med medlemmar gett en bredare syn på vad ViktVäktarna

verkligen är och hur man upplever ViktVäktarnas budskap och retorik. På samma sätt hade

även intervjuer med människor som är kritiska mot bantningsindustrin gett ett annat

perspektiv på mitt ämne. Jag har valt att avstå från detta och låtit mig själv som f d medlem få

framstå i uppsatsen istället.

Detta har också gjort att jag aldrig ordentligt har ”gett mig till känna” för ViktVäktarna, vilket

jag inte heller har känt något skäl att göra. ViktVäktarna är ett stort offentligt företag och är

därför medvetna om den granskning de ständigt genomgår, därav förklaras kanske tydligast

varför jag vid kontakt blir hänvisad till marknadschefen och inte till någon lokal konsulent.

                                                          
49 Karlberg & Mral, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik, 1998
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Jag anser att jag fått fram det jag vill i valet av metod och undersökningsmaterial, kanske jag

skulle valt att bara koncentrera mig på t ex ViktVäktarnas hemsida och inte valt tre

komponenter: hemsidan, medlemstidningen och deras brevkurs. Mycket av materialet går

igen i alla tre, framför allt i hemsidan och medlemstidningen men jag har själv tyckt att detta

har ökat nyanserna i min analys.
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4. ViktVäktarna – ett empiriskt exempel

4.1 Om ViktVäktarna

Enligt företagets egna siffror känner cirka 95 % av Sveriges befolkning till ViktVäktarna och

deras verksamhet. ViktVäktarna har funnits i Sverige sedan 1972 och idag är cirka 1000

grupper på 350 orter verksamma i Sverige och det finns grupper aktiva i mer än 32 länder,

vilket ger över 1 miljon aktiva medlemmar världen över.50

ViktVäktarna är ett företag vars affärsidé är att marknadsföra en effektiv

metod för att förändra kostvanor. Företaget arbetar, likt läkemedels-

företagen, utifrån vinstintresse, där betydande delar av överskottet

återinvesteras i programutvecklingen och forskningen inom övervikts-

området.51

I resten av världen heter företaget Weight Watchers, men i Sverige har man valt att behålla

namnet ViktVäktarna, vilket har varit namnet i Sverige sedan starten. Huvudbolaget Weight

Watchers International såldes av sin grundare Jean Nideth (som startade ViktVäktarna i USA

på 60-talet) till Heinz, som redan under många år har tillverkat matvaror som passar in i kost-

programmet. Det svenska företaget är idag ett dotterbolag till WWI som i sin tur numer är ett

dotterbolag till Invus då Heinz sålde det 1999.

Weight Watchers Food som tillverkar och säljer färdiga djupfrysta rätter i Sverige är dotter-

bolag till Heinz, och inte till WWI. Det betyder att ViktVäktarna är helt fristående från

Weight Watchers Food och har inga som helst vinstintressen i verksamheten.

Medlemmarna är till största delen kvinnor 52 och cirka 60 % av de 120 000 personer som varje

år blir medlemmar är personer som varit medlemmar innan. Det kan kanske förklaras av att

                                                          
50 www.viktvaktarna.se
51 Ibid
52 Under 10% är män. ViktVäktarna, 2001:3
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endast 20 % av medlemmarna når sin målvikt, d v s en vikt mellan BMI 20–25.53

Medlemmarna minskar cirka 0,5–1,5 kg per vecka, män ofta mer än kvinnor.

Metoden bygger på diet, motion och beteendemodifiering. Kostprogrammet innehåller cirka

1200–1500 kalorier beroende på hur mycket medlemmen väger och dess kön. Grundtanken är

att det ska finnas flexibilitet och variation så att man inte tröttnar och kan välja att äta det man

tycker om. Det finns en stor receptbank och tanken är att man ska lära sig att hantera fettrik

och annan ohälsosam mat på ett sundare sätt. 54

Kurspassen leds av personal som själva varit medlemmar och genom ViktVäktarna blivit

normalviktiga. Dessa konsulenter håller varje vecka en lektion på cirka 40 minuter där ämnen

som motion, beteende och kostfrågor tas upp. Innan varje veckomöte vägs medlemmen och

veckans kursprogram delas ut. Materialet innehåller även tips och råd då det gäller motion.

Priset är 95 kr per vecka och grundkursen tar 16 veckor. När som helst kan man dock avsluta

kursen. När målvikten är nådd, går medlemmen en s k ”jämnviktskurs” som är en kurs i hur

medlemmen kontrollerar och behåller sin nya vikt. Efter detta blir man guldmedlem och är

välkommen att delta i veckomötena gratis så länge målvikten hålls.55

Kursen finns också som brevkurs och även som ”ViktVäktarna på jobbet” där kursen

arrangeras i samarbete med företagens hälsovård. Många vårdcentraler har även samarbete

med ViktVäktarna och det är inte ovanligt att läkare uppmanar sina patienter bli medlem för

att nå viktminskning.

4.2 Points Plan

Kostprogrammet har under åren haft skiftande pedagogiska upplägg. Jag kommer här kort

förklara hur det nuvarande programmet Points Plan fungerar.

                                                          
53 BMI är ett mått på hälsosam vikt. BMI räknas genom formeln (längd i m * längd i m) / vikt = BMI. BMI
under 20 ses som undervikt och över 25 som övervikt, över 30 som fetma och över 35 som svår fetma. För att
kunna bli medlem i ViktVäktarna måste du som minst ha ett BMI på 20 plus 3 kg.
54 www.viktvaktarna.se
55 Ibid
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Allt medlemmen äter per dag är värt ett antal points enligt en tabell. Antalet points ett livs-

medel är värt påverkas av dess fett och hur många kalorier livsmedlet innehåller. De flesta

grönsaker och frukter är 0 points vilket gör att medlemmen kan äta hur mycket som helst av

dessa. Detta gäller inte fettrika sådana som t ex avokado. Ett glas vin ger 2 points och en

normal ViktVäktarlunch cirka 5 points.

Antal points medlemmen äter per dag är baserat på kön (män äter fler än kvinnor) och den

aktuelle vikten. En kvinna över 100 kilo ska äta 26 points. Per vecka kan medlemmen ”spara”

4 per points per dag till ett festligare tillfälle, dessa kallas ”fiestapoints”. Genom att motionera

får medlemmen extra points att äta per dag.56

4.3 Poängen med points förändrar ditt liv

ViktVäktarnas retorik är klar i sitt budskap – med deras kostprogram kan du förändra ditt liv.

Introduktionsbroschyren i brevkursen heter Vägen till ett bättre liv. Vägen är deras kurs och

målet, det bättre livet, är vad som fås genom smalhet. Smalheten är här symbolen för lyckan.

På hemsidan och i medlemstidningen kan man läsa om alla de som genom slankheten fått ett

helt nytt liv.

Genom att använda sig av dessa före- & efterreportage får också tesen om slankheten och

lyckan efter en genomgången ViktVäktarkurs ett ”objektivt” skimmer över sig. Det är inte

företaget själv som säger att deras kunder har lyckats utan det är kunderna själva. Reportagen

är alla uppbyggda på samma sätt: först är personen negativ till ViktVäktarna och berättar om

alla de olika metoder för viktnedgång de genomfört och misslyckats med. Sedan när de väl

börjat på ViktVäktarna inser de att det är det enda hållbara sättet att gå ner i vikt.

ViktVäktarna använder sig av de koder och myter vi har om skönhet och de sociala koder som

kopplas till dikotomin fetma/smalhet. De använder sig också av ett mycket klassiskt retoriskt

knep, nämligen att använda sig av auktoriteter då det gäller att visa faran med övervikt. I varje

                                                          
56 Vägen till ett bättre liv, 2000
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nummer av deras medlemstidning skriver eller intervjuvas läkare, dietister och liknande som

talar om faran med övervikt.

Då de flesta av ViktVäktarnas medlemmar är återinträdare, vilket förklaras av ViktVäktarna

med att medlemmarna ”tappar sin motivation”, kan vi inse att dessa vid mer än ett tillfälle

försökt minska sin vikt. Som Wolf skriver i Skönhetsmyten (1996) så är det ju en del av själva

idén med skönhetsmyten att den inte går att uppfylla och varje gång en medlem skriver in sig

gör ViktVäktarna som företag en ekonomisk vinst. Därför gäller det för ViktVäktarna att

förklara detta med att alla inte lyckas att ”gå vägen till ett bättre liv”.

Motivation eller viljan till att själv disciplinera sin kropp måste existera då ViktVäktarna bara

är ett redskap, och Point Plan ses aldrig som den felande länken om medlemmen inte går ner i

vikt. Detta är ett budskap, ett antagande som stämmer väl in med den uppfattningen av över-

viktiga som Liukko hittade i sin undersökning, att överviktiga har ”dålig karaktär” och inte är

tillräcklig självkontrollerande.57 Denna uppfattning är tydligen delad av de överviktiga själva

då detta att motivationen tryter eller att man har dålig karaktär tas som ett giltigt skäl eller

förklaring för att misslyckas med Point Plan. Här använder sig alltså  ViktVäktarna av en myt

i samhället för att förklara att så många människor går igenom kostprogrammet utan att nå sin

målvikt.

4.4 Att bli vacker

4.4.1 Tina

Redan i början av artikeln58 om Tina i medlemstidningen, ViktVäktarna, befästs det att hon är

attraktiv. Hon beskrivs ha ljust hår, ”ett sött ansikte” och har därför aldrig känt sig tjock. Det

är alltså tydligt att tjockhet hänger ihop med att vara oattraktiv. Skönheten är som Wolf visar

                                                          
57 Liukko refererad i Ekenvall,Rinnan & Winzer, ”Kvinnors övervikt och hälsa” i Stockholms läns
kvinnohälsorapport, 1996
58 ViktVäktarna, 2001:3



27

inte objektiv och därför kan den alltid omkonstrueras. Tina har alltså en rad attribut men inte

alla, därför måste hon fortfarande kämpa för att kontrollera sin kropp. Tina själv säger: ”Jag

har alltid tyckt att utstrålning och personlighet är det viktigaste. Visst är det så men idag vet

jag också att det var ett sätt för mig att skjuta ifrån mig att jag blev större och större”.59

Tina ansåg sig inte vara ful som överviktig då hon inte var rund i ansiktet men då hon såg sin

pojkväns blick när de träffades för första gången efter en utlandsvistelse och insåg att han

tyckte hon var tjock var det dags att börja banta.

Denna artikel om Tina ger tydliga signaler om hur kroppstjocklek och attraktivitet ”hör” ihop.

Tina äger att antal attribut som gör henne attraktiv men detta räcker inte då hon mer och mer

går upp i vikt. I tabellen bredvid artikeln kan vi se exakt hur mycket Tina lyckats gå ner för att

bli vacker. Vågen ger svaret på hur lyckad och attraktiv Tina är för det motsatta könet. För

artikelns budskap är att viktnedgången har gjort Tina vacker. Den börjar med att framhäva

hennes positiva attribut då det gäller hennes utseende för att sedan visa på hur dåligt hon

mådde av att vara överviktig och hur hennes pojkvän reagerade på detta.

En stor del av artikeln handlar om Tinas väg genom ViktVäktarnas kurs och avslutas med den

bästa upplevelsen Tina haft i sitt liv: ”Mamma, morfar och min bästa väninna kände inte igen

mig när de skulle möta mig på flygplatsen. När jag sa hej, började min mamma gråta, min

väninna skrek och mamma sa: ’Åh, vad du är vacker’. Detta var det underbaraste jag varit

med om, säger Tina och ler härligt med hela sitt ansikte.”60

Tina har alltså från att vara attraktiv blivit det ultimata: vacker. Hon har lyckats att bli vad

skönhetsmyten talar om för oss att bli. Hon har tagit kontroll över sitt liv och sin kropp och

därigenom överraskat hela sin familj. Vad pojkvännen säger om viktnedgången står inte i

artikeln, han har inte ens sagt att hon har vägt för mycket, hon har som en god kvinna känt av

hans åsikt genom att tolka innebörden i den blick han gett henne. Vi vet alltså inte vad han

egentligen tycker utan endast hur Tina har tolkat, precis som Wolf visar, hur han ser på

hennes kropp och kopplat detta att ”tycka någon är tjock” till något negativt som måste

justeras. Hon blir ansvarig för sitt eget misslyckande att nå upp till en patriarkal myt som en

manlig publik vill att hon skall göra, i detta fall symboliserat av hennes pojkvän.

                                                          
59 Ibid s 24
60 Ibid s 25



28

Hon kunde likväl ha tolkat hans blick som något positiv, ”han tycker jag är tjock och han

gillar detta”. Men istället ser Tina detta som något negativt och vilket är självklart i artikeln,

inget som behöver skrivas ut. Myten säger att en tjock kropp inte är attraktiv nog även om den

har attribut som t ex långt blont hår. Tina befäster denna myt och det gör även vi läsare, vilket

inte är så konstigt då detta, som Bordo61 har visat, är en del av den ”tolkning” vi gör av en

överviktig kropp. Vi kan alltså genom viktnedgång hos ViktVäktarna gå från att ha vissa

attraktiva attribut till att nå högsta vinsten: att bli vackra.

Tina syns överallt i tidningen inte bara på framsidan och i artikel utan hennes ”efterbild” finns

även på värdekupongerna. Du blir alltså hela tiden påmind om hur du kunde se ut om du

genomfört ViktVäktarnas kurs. Med ”Tina” i handen kan du spara pengar då du går med för

att ”göra en Tina”, så att du slipper ”skämmas på stranden” som Tina gjorde innan sin

viktnedgång.62 Grogan menar att bantningsindustrin är den som står i första led för att bevara

skönhetsmyten.63 ViktVäktarna har tjänat ett antal hundra lappar på Tina under vägen till

hennes skönhet och slankhet och använder sig sedan av henne för att tjäna mer.

Wolf talar om att skönhet inte är objektiv och att man därför alltid från maktens sida kan

bestämma vad som är skönhet och precis som Haug m fl visar i sitt resonemang om att aldrig

känna sig normal som kvinna, kvinnligheten måste hela tiden konstrueras genom olika

attribut.64 ViktVäktarna gör detta då de framhäver att Tina inte är vacker om hon är tjock.

Bilderna visar att Tina är en söt tjej då hon är mullig men först efter en nedgång på 27 kg

uppnår hon det som är riktig skönhet. Du kan alltså tycka att du är attraktiv som tjock, men du

kan aldrig uppnå ”den högsta kasten” för en kvinna – att vara vacker och allt annat är inte

innanför de ramar du skall sträva emot. Detta är Tina medveten om och trots att hon säger att

hon tycker att något annat är viktigt nämligen personlighet så är ändå den största händelsen i

hennes liv att hennes mamma kommenterat att hon är vacker – inte att hon har en fantastisk

personlighet.

                                                          
61 Bordo, Unbearable weight. Feminism, western culture and the body, 1993
62 På framsidan till ViktVäktarnas medlemstidning, ViktVäktarna 2001:3 kan vi läsa ”Nu behöver jag inte
skämmas på stranden” och ”Jag klarade det med hjälp av Points!”. Framsidan är ett fotomontage med en bild  av
en strand i bakgrunden och  bild på ”nya” Tina framför. Inklippt längst ner till höger syns en bild av Tina före
viktnedgången.
63 Grogan, Body Image, 1999
64 Wolf, Skönhetsmyten, 1996 & Haug (red), Female sexualization, 1987
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4.4.2 Malin, Helena och alla de andra

På hemsidan i ”Motivationsbanken” där alla nedanstående berättelser är hämtade ifrån kan vi

läsa om Malin: ”Kontaktlinser, smink och frisyr underströk Malins skönhet som övervikten

tidigare ’döljts’ och det var många som knappt kände igen den ’nya’ Malin i kyrkan.”65

Malins skönhet kommer ifrån att hon har sminkat, friserat och till och med bytt ögonfärg och

gått ner i vikt innan sitt bröllop. Precis som Tina är det tydligt att övervikt inte kan vara

vackert utan endast smala kroppar är vackra. I bakgrunden här står en ”drömprins” som

hennes nuvarande man refereras som under hela reportaget och som hjälpt henne med hennes

viktnedgång.

Helena däremot är glad för att hennes man friade innan hon gick ned i vikt, detta visade ju på

att han älskade henne för den hon var.66  Trots detta väljer hon att gå ner i vikt inför bröllopet.

Att vara tjock innebär att inte vara vacker och det ska ses som något otroligt att en man kan

älska en kvinna om hon är överviktig. Jag vänder på det hela och försöker hitta argument

bland artiklar om män i samma ”motivationsbank”. Har de också blivit älskade trots sin

övervikt, vad tycker deras fruar och flickvänner om deras viktnedgång och framförallt har de

blivit attraktivare?

Daniel menar att han förr inte vågade bjuda upp då han såg i tjejernas blickar att han var ”ful

och tjock”. Med detta uttalande, att ful är en sak och tjock är en annan, att tjockleken inte

påverkar om vi är attraktiva, borde ju Daniel var ”ful och smal” nu. Detta är dock något icke-

existerande i dessa artiklar, är man smal är man också vacker och idag har Daniel inga

problem – tjejerna kommer själva.67 När Björn träffade sin blivande fru tyckte han att han

”såg för mycket ut”68 och Peter berättar att han fått en komplimang från sitt utseende av en

äldre dam. Men sedan är det slut.

                                                          
65 http://www3.weightwatchers.com/International/sweden/success_story/ss_maline.html 2001-04-17
66 http://www3.weightwatchers.com/International/sweden/success_story/ss_archive2.html 2001-04-17 Se under
”Helena”
67 Ibid Se under ”Daniel”
68 Ibid Se under ”Björn”
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Varje reportage om kvinnor nämner hur dessa blivit attraktivare för det andra könet, detta

gäller inte för männen. Det är tydligt att det oattraktiva i att vara överviktig gäller kvinnor och

det är också de som drar högsta vinsten i skönhetslotteriet då de lyckas minska sina mått. De

blir ”vackra”, något som innan har gömts i fett. De kommer genom disciplinering av sin

kropp att få mer uppmärksamhet och känner sig mer tillfreds då de inte längre upplever den

sociala bestraffning som ett utanförskap genom fetma ger.69 Männens vinst av viktnedgången

verkar uteslutande vara en hälsovinst.

4.5 ViktVäktarna och social kontroll

Att ”ta hand om sig själv” är en viktig del av det senmoderna samhället. Rapporterna om

stress och utbrändhet och reportagen om hur man ska undgå detsamma följer varandra i

veckopressen. Susan Bordos resonemang om att en slank och vältränad kropp är just en kod

för detta70 är något som tydligt syns i ViktVäktarnas broschyrer. Detta ”att ta hand om sig

själv” är något vi kontrollerar att vi och andra gör. Kvinnors utseende är till ständig

diskussion och även till viss mån deras hälsa. Vi tycker helt enkelt om att prata om utseende

och kontroll över maten. Idag består de flesta kvinnotidningar om reportage om hur man kan

förändra och ta kontroll över sitt liv då det gäller ekonomi, utseende eller relationer.

Kontrollen är viktig och hur denna skall ske kan man få många tips om.

”ViktVäktarna låter kvinnor betala för ömsesidig övervakning”71 skriver Wolf och visst är det

som sker när kvinnor ställer sig på en våg en gång i veckan för att en annan kvinna ska

kontrollera hennes vikt, hennes bevis på att hon ännu en vecka lyckats eller misslyckats att

upprätthålla kontrollen över sitt ätande.

                                                          
69 Detta är vad både Bordo i Unbearable weight. Feminism, western culture and the body, 1993 och Wolf i
Skönhetsmyten, 1996 visar i sina resonemang kring disciplinering av kroppen.
70 Bordo, ”Den slanka kroppens budskap”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1993:2 s 7
71 Wolf, Skönhetsmyten, 1996 s 96
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En lektion varar i ca 40 minuter och leds av erfaren personal, som kallas

konsulent. Både konsulenten och andra medarbetare har själva gått ner i vikt

med hjälp av ViktVäktarnas kostprogram och de talar således av egen

erfarenhet. Med kunskap, humor och värme leder konsulenten lektionen.72

Konsulenten är den som har lyckats, därför blir den också ledare över dessa kvinnogrupper

som går veckoutbildningen i social kontroll av sina kroppar. Dessa kvinnor får tips på hur de

kan använda sötningsmedel i stället för socker i pannkakorna, för så länge pannkakorna är så

kalorisnåla som möjligt kan de ätas. De har redan nått det bättre livet som utlovas i

broschyren Vägen till ett bättre liv.  Med tanke på att nästan alla som går ner i vikt går upp

igen och att 60 % av de aktiva Viktväktarmedlemmarna har varit medlemmar innan men inte

lyckats gå ner eller gått upp i vikt igen blir konsulenterna beviset på att metoden faktiskt

funkar. De är smala och har därför nått det ultimata – att bli vacker.

Min egen erfarenhet av dessa lektioner är att de är roliga om man tycker om tabeller och mat-

recept och att diskutera viktnedgång, vilket man oftast är om man sökt sig till ViktVäktarna.

Men mötena kan också ses som så mycket mer, de innebär invägningen innan själva mötet,

detta som faktiskt gör ViktVäktarna till en bantningsmetod, du ska gå ner i vikt på metoden.

ViktVäktarnas möten fungerar också som en reklam för företagets produkter, vid varje möte

delas det ut rabattkuponger på kalorisnål snabbmat och halv- eller helfabrikatprodukter. Det

kan även vara på mat som är uträknat enligt point-tabellen som McDonald’s mat (det finns en

speciell ViktVäktar-meny). Dessa kuponger är i princip endast för mat från Heinz som ägde

ViktVäktarna till 1999. Möten blir alltså ett tillfälle för konsulenterna att visa att det inte

endast är så att du bör äta kalorisnålt, det bästa sättet att göra det är att äta dem från Heinz.

Företaget gör helt enkelt reklam för sin egen mat som den bästa fast du enligt kursen kan äta

allt.

                                                          
72 Vägen till ett bättre liv, 2000 s 11
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4.6 En religiös ritual

Idag är fastan innan påsk något som få i Sverige genomför, denna har istället ersatts av fastan

inför badsäsongen. Den uppenbara religionsbetonade bantningen som Wolf tar upp i sin

historiebeskrivning av ”slankhetens tyranni” finns inte idag, i alla fall är den svår att finna. 73

Men det rituella i ViktVäktarnas metod har något religiöst över sig. Disciplinering av kroppen

för att nå lyckan finns i de västerländska religionerna. Detta är vad Wolf menar då hon visar

på hur kvinnor förr förde ”moraldagbok” och idag för ”matdagbok”.74 I ViktVäktarnas

program ingår denna ritual genom att du varje dag skriver upp hur många point du har ätit,

hur mycket du har motionerat och om du sparat några ”fiestapoints”.

Den sociala kontrollen blir helt enkelt ett sätt att kunna lyckas, när du inte själv orkar eller kan

disciplinera dig kan du söka denna kontroll hos ViktVäktarna. ViktVäktarna skulle man

kunna säga ersätter kyrkomötena. Istället för biktstol har du en våg där dina synder

registreras. Och under mötena får du lära dig hur du skall göra för att nå frälsning, d v s att få

kontroll över din kropp och genom detta nå smalheten.

Skönhetsmytens riter är inte rätt och slätt en återklang av traditionella

religioner och kulturer utan de ersätter deras funktion. De bildar

bokstavligen talat en ny religion av den gamla, de bygger bokstavligt talat

på traditionella metoder för mystifiering, och hjärntvätt och syftet är att

förändra kvinnors tänkande lika grundligt som någon väckelse. 75

Söndagens predikan om moral och etik, en undervisning i självkontroll byts ut mot Vikt-

Väktarnas veckomöte där kollekten tas redan i dörren. Jag vill här återigen ta upp hur man

inom bantningsindustrin just tar upp dilemman som ”dålig karaktär” eller med ett annat ord

”motivationen” som ett viktigt moment i viktnedgång. Om medlemmen inte är motiverad

kommer inget att hända, det är på medlemmen tyngden läggs för att lyckas. På samma sätt

                                                          
73 De första bantarböckerna innehöll en rad anspelningar på frestelse och synd som vi än idag kan se. Vem har
inte ”syndat” genom att ta en extra kaka eller ser sig ”frestad” att ta en omgång till om ingen ställer undan
maten? Wolf ger oss ett par exempel på titlar på de tidigaste bantarböckerna: ”Jesussystemet för viktkontroll”,
”Guds svar på fett – Bed bort din vikt” och ”Herre, djävulen vill att jag ska vara fet” i Skönhetsmyten, (1996, s
84–85)
74 Wolf, Skönhetsmyten, 1996
75 Ibid s 85
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som det är individen själv som inom den protestantiska kyrkan måste välja ”den smala

vägen”.

I en intervju kan vi läsa om Kalle, som enligt framsidan av tidningen  ”blev en ny människa”.

Innan han började på ViktVäktarna ”började han svettas vid minsta rörelse och tyckte att det

mesta var jobbigt. Inte hade han någon flickvän heller”.76 Idag då Kalle gått ner 37 kilo har

något hänt – han har blivit smal. Detta betyder inte bara att Kalle har gått ner i vikt utan detta

har också förändrat honom på många andra plan, han har numera exempelvis flickvän. Kalle

utbrister i slutet av intervjun ”jag känner mig som ’en bland de smala’ och vill aldrig höra till

’de tjocka’ igen ”.77 Kalle har nått frälsningen.

Kalle har alltså fått lyckan, hälsan och flickvännen genom att gå från en grupp, ”de tjocka”,

som jag tidigare visat t ex genom Liukkos intervjuer kopplas till ”lathet, dålig karaktär,

dumma”, till ”en bland de smala”, d v s någon som är ”framåt, lycklig och snygg”.

ViktVäktarna gör det tydligt i sitt material att alla kan nå detta mål om personen bara är

motiverad nog, har karaktären att göra det rätt.

Innan själva mötet mäts hur duktig medlemmen varit på att hålla budorden. Medlemmen vägs

och varje kilo är ett steg på vägen till det bättre livet. Här finns det också en klar likhet i hur

man väljer att kontrollera varandra och varandras kroppar.

4.7 Tro och hopp – om en lättare framtid

”Ni kommer att upptäcka att det är lättare än ni vågar tro” skriver Helen Lindgren, VD på

ViktVäktarna i sin krönika, och uppmanar medlemmarna som lyckats att skriva till

ViktVäktarna om sina berättelse om viktnedgång.78 Att ge hopp inför framtiden är ett tydligt

retorisk grepp för att få medlemmar. Som jag redan skrivit är det bara cirka 20 % av

medlemmarna som uppnår sin målvikt och det finns inga siffror på hur många av dessa som

                                                          
76 ViktVäktarna, 2001:2 s 12
77 Ibid
78 http://www3.weightwatchers.com/Internationa/sweden/about/helen_index.html 2001-07-16



34

behåller den vikten en längre tid av 5 eller 10 år. Att det är enkelt att gå ner i vikt om man

bara vill är inte något som ViktVäktarnas egna siffror visar på – tvärtom. Många börjar om

igen med ViktVäktarna efter ett tag, går upp igen eller väljer att följa någon annan diet. Helen

Lindgren menar vidare att ”det finns absolut hopp om att få uppleva sommaren smalare” och

”Se fram mot en lättare sommar – det är du värd”.79 Det finns ett värde i att bli smal och det är

inte bara bättre hälsa utan att slippa skämmas och koncentrera sig på sin kropp hela tiden:

Vem har inte upplevt semesterbilderna som man inte vill kännas vid. Trots

att man är solbränd, avslappnad och tillsynes välmående fokuserar man

istället på bilringarna, låren och magen. När man ser övervikten, bestämmer

man sig för att till nästa sommar skall jag minsann ha gått ner i vikt. Men

sedan brukar semesterlöftena klinga av, ungefär som nyårslöftena.80

Det finns alltså ett problem i att vara överviktig, det finns en kod som säger att man ska

skämmas och inte vilja kännas vid sin kropp. Helen Lindgren tar upp det som en självklarhet,

att man inte vill kännas vid sin mage eller sina lår för att de är ”fel” och inte som det är

meningen att de ska se ut. Det finns alltså en allmän förståelse av det icke vackra i en

överviktig om än solbränd och välmående kropp som skall inläsas i texten. Fokuseringen

kring bilringarna är inte för att de är attraktiva och att de brunbrända överviktiga låren är

sexiga utan de är självklart något som man inte vill kännas vid.

Helen Lindgren menar att det är lätt att få ner i vikt men ändå är det tydligt att hon har

vetskapen om att det ofta inte blir så att dessa löften till sig själv realiseras. ViktVäktarnas VD

hävdar alltså att det är lätt samtidigt som vi i före- & efterreportagen kan läsa motsatsen:

Maria Rubio Tommasin var 17 år när hon gjorde sitt första bantningsförsök.

Det skulle följas av oräkneliga försök, ständiga misslyckanden och allt mer

minskande självförtroende. Idag har hon genom ViktVäktarna lärt sig hur

man kan äta och leva gott utan att någonsin behöva banta fler gånger.81

                                                          
79 Ibid
80 Ibid
81 http//www3.weightwatcher.com/International/sweden/success_story/  2001-07-16
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Vi vet alltså att argumentet om lätthet att gå ner i vikt endast gäller om man väljer

ViktVäktarnas metod. Att ViktVäktarna väljer att plocka bort ordet bantning beror antagligen

på att detta ord kopplas till något negativt. Frågan är om det verkligen är så stor skillnad på att

räkna kalorier än att räkna points? Maria har liksom ett antal andra kvinnor gått ner inför sitt

eget stundande bröllop. Jag ser allt det som utlovats genom viktnedgång samlat i drömmen

om det perfekta bröllopet: lyckan, skönheten och normaliteten i att bilda en stabil familj, att

ingå i ett kollektiv. Vägen till denna institution är viktnedgången.

Det är ett hopp som ViktVäktarna producerar genom sin verksamhet snarare än reell vikt-

minskning för medlemmarna. Ett hopp om att kunna nå myten om skönhet genom

viktminskning och en syn på att denna väg är lätt, precis lika lätt som att ”ta hand om sig

själv” som genom kroppspeeling, en ny makeup och annat som skönhetsindustrin producerar.

Att vara vacker ska för en kvinna vara ett mål som uppnås genom att någon annan säger det

till henne. Tina kände sig oerhört glad när hennes mamma uttalade dessa ord och det samma

gäller Maria vars man efter hennes viktnedgång talade om hur vacker hon var.82

                                                          
82 Ibid
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5. Slutord

Det är kört för nu kommer hon

Aldrig taget släpper hon

Det här är fetma miljoner kalorier

Anorektiska mc’s håll i er

De é kört för nu kommer hon

Aldrig taget släpper hon

(Det é för sent att reparera Feven kommer alltid med mera)83

Citatet ovan från en av de svenska kvinnliga rapartisterna får här stå som inledning på

slutordet av två skäl. Det ena är att det är en av de få positiva tolkningar av fetma i svensk

kultur idag. Fetma är i Fevens text tydligt något stark och framåtdrivande i stället för något

som ska kopplas till ”lathet och karaktärsbrist”. Det andra skälet är att texten innehåller ett

klart budskap om att det är dags för en förändring och att den är på väg att ske.

Jag har i denna uppsats valt att undersöka kopplingarna mellan vikt, skönhet och lycka genom

att kritiskt granska ViktVäktarna och den image och de löften de förmedlar genom att göra en

retorikanalys av hemsidan, brevkursen och ViktVäktarnas medlemstidning. Jag har inte

försökt att dölja min subjektivitet utan istället valt att redovisa min erfarenhet av

ViktVäktarna och min feministiska grundsyn inför det här arbetet.

Jag har velat visa på den samverkan mellan två system, kapitalism och patriarkat, som båda

reproduceras genom att upprätthålla skönhetsmyten. Detta har jag exemplifierat genom att se

på ett företag inom bantningsindustrin som jag menar profiterar på kvinnors önskan att nå ett

slankt ideal som anses som vackrare.  Den slanka kroppen blir symbol för ett antal egenskaper

och känslor och en kontroll av den egna kroppen och dess funktioner. Människor som är

                                                          
83 Feven, ”Jag kom. Jag såg”, Hela vägen ut, 2000
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slanka ses som mer lyckade och ”tar hand” om sin kropp. Det finns en koppling i denna myt

att övervikt inte är attraktivt utan att män och kvinnor föredrar smala människor.

Själv äger jag inte våg men varje gång jag i smyg hemma hos någon vän ställer mig på deras

våg för att se hur mycket jag väger bekräftar jag denna skönhetsmyt. Precis som varje gång

jag säger ”tack” för att någon påstått jag gått ner i vikt. Jag bekräftar att smalhet är ett mått på

något viktigt, skönhet och allt vad vi lärt oss att skönhet kan ge. De vackra prinsessorna i

sagorna får sina prinsar medan Pippi Långstump sitter ensam i sin villa med sina guldpengar.

ViktVäktarna använder sig av reportage där man kan läsa om kvinnor och män som lyckats

genom att via viktnedgång ha nått de mål som myten säger d v s lycka, tvåsamhet, skönhet

o s v. Deras bantningsmetod har en rad religiösa inslag och ger en sken av att vara ett lätt sätt

att gå ner i vikt om medlemmen bara är motiverad. Men frågan är inte längre bara varför vi

kopplar dessa egenskaper med vikten, varför vi går på denna myt utan också vad får vi ut av

myten, vill vi det myten vill. Idag vet vi att alla prinsessor inte vill ha prinsar utan andra

prinsessor och många av oss föredrar att leva som Pippi med sina egna pengar.

På samma sätt måste vi också titta på vad som händer efter dessa ”stillbilder” av lycka som

produceras inom reklam och media. De flesta människor som går ner i vikt går upp den

samma på några års sikt. Sagan om Tina, Malin eller Helena slutar inte med ett reportage i

ViktVäktarnas medlemstidning.

Då det existerar en syn i samhället som säger att överviktiga är lata och har dålig karaktär, ger

detta en enkel förklaring till varför överviktiga inte går ner i vikt och ”normaliserar” sin

kroppsvikt. Det ger även en förklaring varför viktuppgång i många fall följer en viktnedgång.

De retoriska greppen som ViktVäktarna använder sig av fungerar då få ifrågasätter

likhetstecknet mellan övervikt och fulhet, lathet kontra slankhet och lycka. De klarar också att

förklara varför så få av deras medlemmar går ner i vikt och varför de går upp. Detta är inget

uttalat hos företaget utan något som är underförstått. Det är inte ens något som ViktVäktarna

är ensamma om. Misslyckas man med viktnedgången är detta ännu ett bevis på den

överviktiges karaktärsbrist.
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Tina som intervjuas säger att insidan är det som räknas men samtidigt så är det utsidan som

hon själv förändrar och är lyckligast av att få komplimanger för. Detta är en dubbelhet i vår

kultur. Vi vet vad som sägs men vi vet också de oskrivna reglerna över att Askungens fula

styvsystrar inte fick prinsen.

Anna Johansson tar upp i sin bok Elefant i nylonstrumpor (1999) komplimanger kring

kroppsstorlek. Hon berättar om hur kvinnor i Nicaragua utbrister ”oj, vad tjock du har blivit”

som en komplimang, då de kopplar smalhet till lidande, matbrist och svält emedan fetma ses

som ett tecken på rikedom och välgång. Att koppla övervikt till något negativ är ett

västerländskt fenomen som visar på att det svåråtkomliga är det som värderas högst. I

Nicaragua är det för arbetarklassen svårt att få tillräckligt med föda vilket gör att fetma

kopplas till rikedom emedan den svenska klassystemet med vårt överflöd av mat istället

värdesätter den som kan kontrollera sitt matintag.

Att matintaget visar på klasstillhörighet är tydligt då övervikt i Sverige ökar som mest hos

låginkomsttagare. Det är också de som är minst medvetna då det gäller hälsosam mat och har

dåliga eller inga motionsvanor, vilket ger sämre hälsa och ökar risken för t ex diabetes:

I British Medical Journal av den 9 juni konstaterar professor Gareth

Williams att den dramatiska ökningen av diabetes i England med åtföljande

flerdubbling av dödligheten jämfört med kontroller var mest påtaglig i

fattiga distrikt, ”death by postcode”, och klart kopplad till fetmans

dramatiska ökning.84

Övervikt ses i dag som ett stort hälsoproblem. WHO har t o m klassat det som en epidemi och

följdsjukdomarna har nu börjat synas mer och mer även i den svenska hälsostatistiken.

Kanske det skulle underlätta att se fetma som en kronisk sjukdom för att få bort synen på

övervikt som något som kopplas till egenskaper och inte bara till fysik. Att ändra ett

skönhetsideal är svårt, men att få en förändring på synen på skönhet som en viktig egenskap

skulle vara en början.

                                                          
84 Flodmark, Lindroos, Näslund, Näslund, Rasmussen & Rössner, ”Diabetesrisk dubbelt så stor för kvinnor”,
Dagens Nyheter 20010709
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Jag ser en klar negativ inverkan på kvinnor av skönhetsmyten som precis som Wolf tar upp

ger en ekonomisk vinning – inte bara för dem som verkar inom bantningsindustrin. Att

kvinnor inte kräver högre löner när de ständigt utsätts för budskapet att de inte är värda något

om de inte är vackra kanske inte är så konstigt. Kvinnor som lever sina liv seende sina

kroppar i andras ögon kommer aldrig ha ork eller tid att skapa en ekonomisk förändring.

Bantningsreligionen har blivit ett sätt att hålla kvinnor i schack på ett mer sublimt sätt än

kyrkans budord.

Jag har i denna uppsats velat belysa något motsägelsefullt i vår samtidskultur – att vi lever i

föreställningar och följer efter myter som har föga med den faktiska världen. Hur människor

trots allt lever efter gamla mönster om än i en ny tappning. Den religiösa ritualen har inte

försvunnit utan endast ersatts av andra i en bantningsreligion. Myterna om gudarna har ersatts

av myten om att kunna bli en gudinna själv.

Kanske behöver vi fler som Feven som kallar sig ”Gudmodern” för att sätta ”brudar på kartan,

ändra hela sagan”85 :

                                                          
85 Feven, ”Bränn BHn”, Hela vägen ut, 2000
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