
Lunds Universitet

Socialhögskolan

SOL 066

Vårterminen 2001

STORA KVINNOR

- EN STUDIE AV SAMHÄLLETS

INSTÄLLNING TILL KVINNOR MED

KRAFTIG ÖVERVIKT

Författare: Ann-Christin Göransson

            Ann-Marie Olsson

              Handledare: Monica Magnusson-Granqvist



2

Abstract

The purpose of this essay is to examine if discrimination of obese women occurs and if people
in general have prejudices against these women. We have made an investigation to find out if
there is any connection between female obesity and social exclusion/discrimination. We have
also investigated what kind of prejudices against female obesity that impress our society. We
wanted to investigate how obese women feel about the treatment in the society and investigate
how people in general perceive obese women. We have also put the prejudices in relation to
facts. Our essential questions are:
• Is there any connection between female obesity and social exclusion/discrimination?
• How does society treat obese women?
• What attitudes and possible prejudices occur in our society about obese women?
• Do the possible prejudices affect the social life situation for the women?
• Do the possible prejudices also affect people in general?
• What are the factors behind the possible prejudices?
• Is there a stigmatization of obese women and does this mean that there is also a self

stigmatization?

The theoretical frame of reference is based upon two theories; Anthony Giddens late society
and the labelling theory. We chose to work with a qualitative method in the form of
interviews. When we analysed the material we found that prejudices against obese women are
very common. Media and commercials strengthen these prejudices. Obese women are also
stigmatised and discriminated in our society. The stigmatization leads to a self stigmatization
and the prejudices affect their life in a negative way.
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Att vara tjock

Att vara tjock betyder att stiga på tunnelbanan och oroa sig för om man får plats på det givna
utrymmet.

Att vara tjock innebär att jämföra sig själv med alla andra kvinnor för att upptäcka sådana
som själva är så feta att man kan känna sig lugn.

Att vara tjock innebär att vara utåtriktad och jovialisk för att gottgöra de brister man anser sig
ha.

Att vara tjock innebär att tacka nej till inbjudningar att följa med till badstranden eller
danstillställningen.

Att vara tjock innebär att vara utestängd från samtidens masskultur, mode, idrott och
friluftsliv.

Att vara tjock är att ständigt göra dig själv och dina vänner förlägna.

Att vara tjock är att oroa sig var gång en kamera kommer inom synhåll.

Att vara tjock är att skämmas över att finnas till.

Att vara tjock betyder att vänta på att bli slank för att kunna leva.

Att vara tjock betyder att inte få ha några behov.

Att vara tjock innebär att ständigt försöka  gå ner i vikt.

Att vara tjock betyder att aldrig säga ”nej”.

Att vara tjock betyder att måna sig om andras behov.

Att vara tjock är att ha en ursäkt om man misslyckas med något.

Att vara tjock är att vara lite annorlunda.

Att vara tjock innebär att vänta på den karl som kan tycka om dig trots fetman – som orkar
kämpa sig igenom fettlagren.

Att var tjock innebär nu för tiden att få höra av väninnorna att ”Det är inte karlar som är
viktigast” – innan man själv fått en chans att ta reda på om det förhåller sig så.

Framför allt har en tjock kvinna lust att gömma sig.
Paradoxalt nog är dock hennes öde att ideligen bli uppmärksammad.

Orbach, Susie (1998) Fetma är en kvinnofråga, Paddington Press Ltd, sid 43f
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FÖRORD

Vi vill tacka alla de intervjupersoner som har ställt upp och hjälpt oss att genomföra denna

studie. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring kvinnor med kraftig

övervikt har de varit med och byggt grundstommen i vår undersökning. Vi vill även tacka vår

handledare Monica Magnusson-Granqvist för hennes stöd, råd och engagemang. Vidare

tackar vi alla de personer som ställt upp med litteraturtips, telefonnummer och annan

information som behövts för vårt arbete.
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1. INLEDNING

Inledningsvis redogör vi för bakgrunden till vår uppsats, varför vi valde just detta ämne samt

hur arbetet växte fram och förändrades under arbetets gång. I det här kapitlet presenterar vi

även vårt syfte och vår problemformulering.

1.1 Bakgrund

Vi som har skrivit detta arbete har ofta fört diskussioner kring det smala kroppsideal som

idealiseras i vårt senmoderna samhälle. I media och reklam möts vi ständigt av ”den smala,

perfekta, människan”. Olika bantningsmetoder avlöser varandra och vi pumpas med

information om hur vi borde se ut och tänka. Att ha kontroll över sig själv, och därmed även

över sin kropp, ses som ett tecken på att man lyckats med sitt liv. En lyckad människa är smal,

kanske lite mullig, men absolut inte kraftigt överviktig. Samtidigt får vi rapporter om ett ökat

antal människor med övervikt i vårt land.

Både i media och från privata källor har vi hört berättelser om hur kraftigt överviktiga

upplever sig diskriminerade i vårt samhälle, uteslutna från arbetsmarknaden och den sociala

gemenskapen. Vi har hört kraftigt överviktiga personer berätta att de ej tas på allvar då de

söker läkarvård, att de får utstå elaka kommentarer från omgivningen, blir förbisedda och

ignorerade i affärer. De anses till och med som ”dummare” än andra och/eller till och med

mindre värda. Dessa berättelser har väckt en nyfikenhet hos oss och får oss att undra om

kraftigt överviktiga personer diskrimineras i vårt samhälle. Vi hade ursprungligen tanken att

skriva om fetma hos både män och kvinnor men upptäckte att kraftigt överviktiga kvinnor

verkar vara mer utsatta för fördomar och diskriminering än kraftigt överviktiga män. Vi valde

då att avgränsa vår uppsats till att gälla enbart kraftigt överviktiga kvinnor.

1.2  Problemformulering

I vårt senmoderna samhälle får individen ett allt större ansvar för sig själv, sina handlingar,

sin livsstil och hur hon väljer att designa sin kropp. En slank kvinnokropp symboliserar lycka

och framgång medan en kraftigt överviktig kropp symboliserar sjukdom, lathet och
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misslyckande. Samtidigt ökar antalet individer med fetma i vårt land och vi undrar hur detta

påverkar gemene man.

Vi frågar oss om vårt samhälle präglas av fördomar mot kraftigt överviktiga kvinnor. Hur

präglar dessa eventuella fördomar vår syn på kvinnlig fetma och vilka efterverkningar får

detta för den kraftigt överviktiga kvinnan och gemene man? Bidrar de eventuella fördomarna

till att kvinnor med kraftig övervikt stigmatiseras och diskrimineras? Vi undersöker främst

aspekter som rör den vardagliga sociala interaktionen mellan kraftigt överviktiga kvinnor och

omgivningen. Vi går även ett steg längre och studerar hur kraftigt överviktiga kvinnor bemöts

då de söker arbete och läkarvård. Blir kraftigt överviktiga kvinnor bemötta på ett annat sätt

jämfört med en ”normalviktig” eller smal kvinna?

1.2.1  Syfte och frågeställningar

Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka om det förekommer fördomar mot, och

diskriminering av kraftigt överviktiga kvinnor. Vi studerar hur de eventuella fördomarna

påverkar både de överviktiga kvinnorna och gemene man. Därför undersöker vi:

1. hur kraftigt överviktiga kvinnor själva upplever att de bemöts i samhället

2. hur gemene man ser på kraftigt överviktiga kvinnor

3. vilka verkningar fördomarna får på individnivå

Vi kommer också att sätta fördomarna i relation till faktauppgifter.

Våra frågeställningar är således:

• Finns det något samband mellan kvinnlig fetma och socialt utanförskap/diskriminering?

• Hur blir kraftigt överviktiga kvinnor bemötta i samhället?

• Vilka attityder och eventuella fördomar florerar i vårt samhälle när det gäller kvinnor med

fetma?

• Stämmer dessa eventuella fördomar överens med de fakta som finns?

• Påverkar de eventuella fördomarna kvinnornas sociala livssituation?

• Sker det en stigmatisering av kraftigt överviktiga kvinnor och innebär detta också en

självstigmatisering?

• Påverkar de eventuella fördomarna även folk i gemen?
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• Vilka faktorer kan tänkas ligga bakom de eventuella fördomarna?

1.3 Metod och urval

1.3.1 Metod

Då vårt mål med denna undersökning är att sätta oss in i intervjupersonernas subjektiva

upplevelser av kraftig övervikt bland kvinnor, har vi valt att använda oss av kvalitativ metod.

Vi har gjort en halvstrukturerad intervjuundersökning för att därigenom komma åt de kraftigt

överviktiga kvinnornas och omgivningens åsikter, känslor och tankar kring det undersökta

fenomenet. Vi kunde ha använt oss av en kvantitativ metod för att, till exempel genom en

enkätundersökning, få en mer systematisk, strukturerad och objektiv observation av

fenomenet. I denna undersökning vill vi dock utgå från en subjekt-subjekt relation mellan oss

och våra intervjupersoner. Vi vill få en inblick i intervjupersonernas subjektiva situation och

genom detta skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av hur intervjupersonerna

upplever fördomar och diskriminering mot kraftig övervikt bland kvinnor (Holme; Solvang,

1991).

Vi jämför de kraftigt överviktiga kvinnornas egen förförståelse av hur samhället ser på dem

med de icke-överviktigas tankar, åsikter och eventuella fördomar. Undersökningen har en

induktiv inriktning då vi utan större förkunskaper försöker skaffa oss en helhetsförståelse av

olika aspekter hos fenomenet ”kraftig övervikt hos kvinnor” (Holme; Solvang, 1991). Under

arbetets initiala skede koncentrerade vi oss på att samla in relevanta data. Vi upptäckte att

finns förvånansvärt lite tidigare forskning på området ”bemötande av överviktiga”, vilket

gjorde arbetet än mer intressant.

Som teoretiskt perspektiv använder vi oss av Anthony Giddens teori om det senmoderna

samhället. Vi går även in på stämplingsteorin och använder då begreppen stigmatisering och

självstigmatisering. Då vi vid ett flertal tillfällen, i litteraturen, stött på feministisk teori tar vi

även upp aspekter ur denna.
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1.3.2 Urval

I början var vi inriktade på att undersöka kraftig övervikt ur ett allmänt perspektiv, det vill

säga utan könsindelning. I våra intervjuer och i den litteratur vi läst kring kraftig övervikt fick

vi på ett tidigt stadium uppfattningen att det är kvinnorna som lider mest, och är mest utsatta

för diskriminering på grund av sin kraftiga övervikt. Vi avgränsar därför vår uppsats till att

gälla enbart kraftigt överviktiga kvinnor, vilket även känns som ett klokt beslut med tanke på

att denna uppsats är begränsad både i omfång och i tid

Vårt urval av intervjupersoner är icke-slumpmässigt. Vi fick kontakt med personerna genom

den så kallade ”snöbollsmetoden” (Holme; Solvang, 1991). En av oss har en bekant som själv

varit kraftigt överviktig. Hon gav oss namnen på andra kraftigt överviktiga eller före detta

kraftigt överviktiga kvinnor som hon trodde kunde vara intresserade av att medverka i vår

undersökning. De icke-överviktiga intervjupersonerna har vi fått kontakt med genom att till

exempel tillfråga våra familjemedlemmars vänner och arbetskamrater och på så sätt lyckats få

tag i personer som var positiva till att medverka i vår undersökning.

Vi har intervjuat fyra kvinnor som är eller har varit kraftigt överviktiga. Detta gjorde vi för att

få kvinnornas subjektiva berättelser kring allmänhetens bemötande och för att ge dem en

möjlighet att utveckla sina tankar kring detta. Vi har även intervjuat två män och två kvinnor

som inte är eller har varit överviktiga. Detta gjorde vi för att få en bild av icke-överviktigas

attityder till och tankar kring kraftig övervikt bland kvinnor. Vi skrev en halvstrukturerad

intervjuguide för de kraftigt överviktiga kvinnorna (se bilaga 1) och en för de icke-överviktiga

personerna (se bilaga 2). Båda intervjuguiderna har öppna svarsalternativ (Holme; Solvang,

1991). Samtliga intervjupersoner har fritt reflekterat kring kroppsideal, kraftig övervikt bland

kvinnor, diskriminering av kraftigt överviktiga kvinnor, egna och andras erfarenheter etc.

Vi har fått uppfattningen att de kraftigt överviktiga kvinnorna själva upplever omgivningens,

det vill säga gemene mans, inställning/attityder/fördomar som det mest diskriminerande. I

våra intervjuer har vi därför valt att inte använda oss av till exempel arbetsgivare, läkare etc.

Vi har inte heller avgränsat oss till någon specifik åldersgrupp.

Vi har förlagt våra intervjuer till Helsingborg med omnejd.
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1.3.3 Reliabilitet och validitet

Resultatens tillförlitlighet kan ha sina svagheter, bland annat på grund av den knappa tid vi

haft till förfogande. När det gäller intervjuerna kan vi ha tolkat intervjupersonernas svar på ett

felaktigt sätt. Det finns en risk för att vi inte förstått intervjupersonernas motiv eller icke-

verbala signaler. Respondenterna kan vidare, i sina svar, ha utgått från de förväntningar de

trodde vi hade på dem. Det begränsade intervjumaterialet i vår undersökning kan innebära

brister i validiteten. Dock anser vi att våra intervjuer tillsammans med de övriga

informationskällor vi använt ger undersökningsmaterialet värde.

1.3.4 Etiska överväganden

I vår uppsats har vi tagit hänsyn till respondenternas personliga integritet. Intervjupersonerna

har fått veta att intervjuerna skulle spelas in (på minidisk) och att de skulle ta ca 1,5 timmar

att genomföra. Inga förberedelser skulle behövas från deras sida. Vid intervjutillfället har vi

närmare berättat om intervjuernas syfte, garanterat intervjupersonernas anonymitet, gett en

snabb inblick i den sorts frågor vi kommer att ställa samt meddelat att uppsatsen kommer att

publiceras på Internet. Adress och tidpunkt har vi bett att få återkomma med så snart vi fått

information om detta, dock senast i slutet av juni.

1.3.5 Transkribering och analys av intervjuer

Vi spelade in våra intervjuer på minidisk. Vi ville ha en så bred analys som möjligt av

materialet och därför skrev vi ordagrant ut intervjuerna i sin helhet. Därefter raderade vi all

information på den aktuella disken (Holme; Solvang, 1991).

Vi har gjort en helhetsanalys genom att vi vid genomläsning av intervjuerna försökt bilda oss

ett allmänt intryck. Efter detta har vi försökt hitta en struktur eller ett antal återkommande

teman i intervjuerna. Vi har jämfört resultatet för att hitta likheter och skillnader. Efter detta

har vi knutit våra intervjuresultat till aktuell forskning samt annan litteratur. Vi har analyserat

materialet utifrån Anthony Giddens teori om det senmoderna samhället samt utifrån

stämplingsteorin (Halvorsen, 1992).
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1.4 Definitioner

I detta avsnitt tar vi upp de begrepp och definitioner som vi anser är relevanta i vårt

uppsatsarbete.

1.4.1 Kraftig övervikt och fetma

I denna uppsats använder vi oss av begreppen kraftig övervikt och fetma. Med båda dessa

begrepp avser vi kroppsvikt som överstiger ”normalvikten” med minst 50 kilo. Våra

informanter som har eller har haft kraftig övervikt har själva fått definiera den övervikt de

anser sig ha eller ha haft. För att förankra begreppen vetenskapligt har vi dock undersökt vilka

metoder som finns att tillgå då vi ska mäta och definiera kraftig övervikt och övervikt

vetenskapligt.

Det är svårt att definiera vilka tillstånd som egentligen är kraftig övervikt/fetma. Den relativa

kroppsvikten följer en så kallad normalfördelningskurva, en Gaussklocka. De flesta individer

ligger kring medelvärdet på denna kurva, och över och under medelvärdet avtar sedan antalet

individer. Stephan Rössner menar att det är först när fettmängden blir farlig som vi kan tala

om kraftig övervikt som innebär risker för till exempel för tidig död eller psykiska obehag

(Rössner, 1997).

Sociologen och gestalterapeuten Anna Johansson är en av de som reagerat mot olika

definitioner av fetma och övervikt. Hon säger att hon inte kan undgå att använda sig av ordet

”övervikt” men att det enligt hennes åsikt är ett relativt begrepp. Hon undrar vem det

egentligen är som definierar vad som är normalvikt för vem. Om en medelålders kvinnas

normalvikt enligt den aktuella vikttabellen skall ligga runt femtiofem kilo och hon inte vägt

det sedan artonårsåldern, varför skulle det då vara denne persons normalvikt? Johansson

undrar varför läkare och tidningar med ”dårars vishet” tar fram olika tabeller som sedan

används i vått och torrt (Johansson, 1999).

Bland annat sjukvården, ViktVäktarna, hälsotidningar samt WHO använder sig av en

mätmetod som kallas Body Mass Index (BMI). Metoden är enkel: man dividerar vikten i kilo

med längden i kvadrat. Om jag väger 63 kilo och är 1,65 centimeter lång blir mitt BMI alltså

63/1,65 x 1,65 = 23,1
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Av nedanstående tabell kan man sedan utläsa hur man ligger till på sin viktkurva:

Undervikt                         BMI under 20,0

Normalvikt                       BMI 20,0 – 24,9

Måttlig övervikt               BMI 25,0 – 29,9

Fetma                               BMI 30,0 – 34,9

Svår fetma                        BMI över 40,0

Källa: Rössner, Stephan (1999), Vikten av vikten , Brombergs Bokförlag AB, sid 18f

Denna tabell kan vara missvisande då den inte skiljer på vad som är fett och vad som är till

exempel muskler eller vatten i kroppen (Rössner, 1996; Rössner, 1997).

Atrens menar att definitionerna på övervikt är föråldrade och inte har uppdaterats i den takt

människans kropp utvecklats. Atrens anser att det är svårt, eller rent av omöjligt att svara på

frågan hur mycket en person skall väga och han vänder sig emot att människor påstår sig ha

svaret på denna fråga. Atrens propagerar för att vi ska bojkotta definitionen av som är

idealvikt och i stället hitta en annan, lämpligare och mer tilltalande definition. Detta är helt

möjligt eftersom idealvikter enligt honom är godtyckliga och personliga (Atrens, 1989).

1.5 Fortsatt framställning

Vi har lagt upp uppsaten enligt följande. Första delen av vår uppsats är en faktaredovisning

där vi börjar med en historisk tillbakablick. Vi visar på hur kroppsidealet ändrats från 1800-

talet och fram till idag, varefter vi går över till att studera det aktuella forskningsläget när det

gäller fördomar och diskriminering av kraftigt överviktiga kvinnor. Vi redovisar även aktuell

statistik när det gäller antalet kraftigt överviktiga i vårt land. Vi avslutar denna första del med

att redogöra för vår teoretiska förankring.

Andra delen innehåller vår egen undersökning och vi börjar med att presentera våra

intervjupersoner varefter vi redogör för intervjuresultaten. Vi kopplar kontinuerligt samman

dessa med relevant fakta på området. Då vi anser att det är betydelsefullt tar vi även upp och

beskriver Överviktigas Riksförbund och dess arbete. Efter detta analyserar vi materialet
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utifrån Giddens teori om det senmoderna samhället samt stämplingsteorin. Vi avrundar

arbetet med en slutdiskussion där vi reflekterar över undersökningens resultat och våra egna

tankar och funderingar.

2. KROPPENS HISTORIK

I dagens samhälle idealiseras den slanka kvinnokroppen, men har det alltid varit så? I detta

avsnitt vill vi studera om synen på det kvinnlig kroppsidealet varit  konstant eller om den har

ändrats över tid.

Var tid har sina kroppsideal och i takt med politiska, ekonomiska och samhälleliga

förändringar omdefinieras dessa (Ekman, 1997). På 1800-talet ses fetma som ett tecken på

välmåga och välstånd (Atrens, 1989). Detta visar bland annat Kyrkoherde Åkermans

minnesantecknigar från Vemmenhögs härad: ’Att vara fet är en stor dygd och ingiver stor

respekt. Det vittnar om rikedom och välmåga. Man har råd att äta sig mätt, det har ej alla.

Skall folk säga en någon artighet kan de ej säga bättre än att man ’tad si’’ (tagit sig, blivit

fet) (Borlid; Håkansson, 1994, s 42). Anneli Liukko skriver i sin doktorsavhandling Mat,

kropp och social identitet att kosten var ett påtagligt bevis på individens maktposition och

sociala status. Fetma visar på att individen har det gott ställt och därmed har råd att äta sig

mätt. Hon menar att denna funktion som prestigegivare bygger på att det samtidigt råder brist

på mat hos andra grupper i samhället (Liukko, 1996).

Dock ändras denna syn i slutet av artonhundratalet och det är nu som självkontroll och

självbehärskning börjar bli ett uttalat ideal. Claes Ekenstam har i sin doktorsavhandling om

kroppens idéhistoria refererat till svenska ettikettshandböcker från artonhundratalet. I dessa

framhävs självbehärskning alltmer som en önskvärd egenskap. I början av nittonhundratalet

står att läsa att självbehärskning inte bara är en dygd utan också en plikt. Att bedriva

självförnekelse ses som ett villkor för själslig hälsa. Under denna tid är det borgerliga

kvinnoidealet en späd, blek, ömtålig, ren, kysk, behärskad och eterisk kvinna. Flickorna

uppfostras till att, även i sin ensamhet, korrigera sig själva i tanke, känsla och kropp. Det är

under denna epok som kvinnor börjar svälta sig själva för att passa in i idealformen av

kvinnan (Johansson, 1999).
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Under hela 1900-talet högprioritera ”hälsan” och det svenska folket får ta del av olika

pedagogiska knep för att styra sitt ätmönster. Exempel på detta är kostcirkelns sju olika

livmedelsgrupper, kostpyramiden, tallriksmodellen samt det lite nyare ”gröna nyckelhålet”

(Liukko, 1996).  På tjugo- och trettiotalet börjar kvinnor sysselsätta sig med bantning och

slankhet och den kurviga formen ersätts av den rätlinjiga (Wolf, 1991). Den svenska

medelklassen börjar träna och forma sina kroppar. Tidigare har synen på rörlighet varit

negativ och kopplad till underklass och fysiskt arbete. Nu ändras synen radikalt och rörlighet

framstår plötsligt som en grund för livskraft, vitalitet och livsduglighet. Kvinnorna ska nu

vara sunda och det grundas hälsosamma livsstilar och gymnastiska övningar. När kvinnorna

under efterkrigstiden gör sitt massiva inträde på arbetsmarknaden, och media- och

konsumtionsindustrin expanderar, blir den androgyna kvinnokroppen ett allt mer dominerande

ideal (Johansson, 1999).

Synen på kraftig övervikt som fel, fult och äckligt och på den smala kroppen som normal,

vacker och hälsosam etableras under 1990-talet. Idag är denna syn på kroppen helt

dominerande i västvärlden. Vi ser tydliga tecken på detta bland annat i MissWorld tävlingarna

där vinnaren numera kan komma från många olika kulturer, vara brunögd och mörkhyad,

blåögd och blond men utan undantag alltid är smal. Data från Fröken Sverige- tävlingen visar

att hon under de senaste 30 åren blivit fyra centimeter längre och 15 kilo magrare. De

kvinnliga formerna har bytts ut mot ett androgynt kroppsideal (Johansson, 1996; Rössner,

1999).

I dagens samhälle lever vi efter devisen ”en sund själ i en sund kropp” och detta har blivit vår

”sanning”. En lyckad kvinna är en kvinna som kan visa upp en sund kropp, men som Anna

Johansson säger: ”Vad vi tycks definiera som en sund kropp är inte i första hand en kropp

som vi vet är fri från sjukdomar utan en kropp som ser sund ut, det vill säga en slank, fettfri,

solbränd och vältränad kropp. En kropp som tycks hållas i trim” (Johansson, 1999, s 34).

Idag är den sunda livsstilen och den sunda kroppen en given norm och den anses inte bara

vara vacker utan är också kopplad till traditionella manliga attribut såsom styrka, framgång,

kontroll och makt. Vår matkultur har allt mer inriktat sig på fettsnåla alternativ såsom lättost,

lättmjölk och lättfil (Liukko, 1996).  Numera räcker det dock inte med att bara var smal. Man

ska även ha en fast kropp. Allt som buktar eller hänger ut ses som fiender som måste besegras

genom träning, anticellulitkrämer, eller fettsugning. Inget får hänga ut och kontrollen över

kroppen måste vara total (Johansson, 1999). Vi har till och med börjat tala om en



16

”motionspyramid” som innehåller begrepp som ”basmotion” och ”tilläggsmotion” (Liukko,

1996).

Sammanfattningsvis konstaterar vi att kvinnlig fetma historiskt sett har symboliserat det

välgörande, varit ett tecken på överflöd och ingivit tillförsikt. Fetma sågs förr som ett tecken

eller en garanti mot fattigdom och brist. Men i seklets början vände trenden och det smala

kroppsidealet dök upp. Nu var den överviktiga kvinnokroppen ute och den smala, beniga

kvinnan blev en ikon för hur vi ska se ut (Thunberg, 1996). Kopplingen mellan mat och

utseende är nu mer central än någonsin. Vårt samhälle premierar ungdom och skönhet och

kroppen har blivit ett sorts visitkort. Numera blir man bedömd efter hur smal och snygg man

är (Larsson; Zaitzewsky, 2001). Trots detta är fetma nu ett av västvärldens största

hälsoproblem och man talar om den som en ”fetmaepidemi” (Peterson, 1997).

3.  AKTUELLT FORSKINGSLÄGE

Forskningen om kropp och kroppsideal är relativt ny inom sociologin. Även om kroppsideal

alltid funnits är det först i mitten av 1980-talet som man börjar se på kroppen som ett eget

fenomen. Den ökande kroppsfixeringen i konsumtionskulturen har fått forskare att

uppmärksamma frågan om kroppsstorlekens betydelse för människans sociala liv (Lindskog,

2000). Detta innebär att det finns ytterst lite forskning och personliga vittnesbörd om vuxna

kvinnors erfarenheter av övervikt och fetma (Johansson, 1999). Detta kan vara en av

orsakerna till att felaktiga föreställningar om hur farligt det är att vara tjock fortsätter att

dominera både bland folk i allmänhet och hos företrädare för hälso- och bantningsindustrin.

Den rådande avskyn för fetma är både obefogad och farlig (Atrens, 1989).

3.1 Statistik

Vi hör ständigt att svenskarna blir allt tyngre, men hur är det egentligen? I detta avsnitt visar

vi aktuell statistik över antalet överviktiga personer i Sverige.

Medelvikten går varje år upp ett halvt kilo (en ökning som sker särskilt bland unga män). Om

vi ser på övervikt internationellt är det första gången i världshistorien som det finns lika

många överviktiga som svältande. Sammanlagt bildar detta 1,1 miljarder av båda grupperna

enligt Worldwatch Institute (Atrens, 1988; Kennedy, 2000). Enligt
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Världshälsoorganisationens (WHO) definition är var tredje svensk överviktig vilket utgör 6

procent av männen och 9 procent av kvinnorna i vårt land (Rössner, 1996). Antalet

överviktiga i Sverige beräknas således vara cirka 800 000 och öka med en halv till en procent

om året (Holm, 2001).

Vi kan alltså se en markant ökning av personer med kraftig övervikt/fetma i vårt

västerländska samhälle.

4. TEORETISKA PERSPEKTIV

I analysen av denna undersökning använder vi oss av Anthony Giddens teori om den ökade

individualiseringen i vårt senmoderna samhälle. Vi utgår även från stämplingsteorin, där vi

redogör för hur kraftigt överviktiga kvinnor stigmatiseras och självstigmatiseras. Då

litteraturen om kvinnlig övervikt domineras av feministisk teori redogör vi även kort för dessa

tankegångar.

4.1 Senmodernistisk teori

Vi utgår i vår egen analys från samhällsvetaren Anthony Giddens teori om den ökade

individualiseringen i vårt senmoderna. Vi använder oss av Giddens bok Modernitet och

självidentitet (1991), och vi återger fritt Giddens teori om individen i vårt senmoderna

samhälle. Giddens använder sig av begreppen senmodernitet och radikal modernitet då han

diskuterar och analyserar dagens västerländska samhälle, den senmoderna individen och

självets påverkan av de moderna processerna. Giddens menar att detta samhälle alltmer

präglas av institutionella och sociala förändringar. Det nya samhället skapar nya individer,

nya beteenden och fler möten mellan människor. Detta kan leda till nya sociala problem men

har också många positiva effekter. Vi använder oss i vår analys av följande begrepp:

• Individualisering: Giddens talar om en ökad individualisering som innebär att människan

i vårt senmoderna samhälle har betydligt större självbestämmanderätt än förr. Förr föddes

man in i en identitet, till exempel som bondson, men nu måste man själv skapa sig en

identitet.

• Livsstil: Centralt i Giddens resonemang är begreppet ”livsstil”. Livsstilen innehåller ett

flertal beteenden, rutiner och vanor som individen utvecklar och införlivar. En person kan

ha flera kontextuellt bundna livsstilar, knutna till olika miljöer och situationer. Rutinerna
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är reflexivt öppna för förändringar utifrån självidentitetens rörliga karaktär. Individerna

kan/måste i stor utsträckning själv välja sin livsstil men yttre faktorer så som kön,

klasstillhörighet, status och etnicitet påverkar också.

4.2 Stämplingsteorin

Stämplingsteorin går ut på att samhället utövar social kontroll genom att använda sig av regler

och normer som är både formella och informella. En norm kan vara något vi lär oss redan som

små, det vill säga vi socialiseras in i skrivna eller icke-skrivna, uttalade eller icke-uttalade

regler för hur vi ska tänka och bete oss i olika sammanhang. Andra normer och regler lär vi

oss på olika sätt i interaktionen med vår omgivning. När en individ eller grupp stämplas kallar

man detta för stigmatisering. I Sociologiskt Lexikon (Brante, 1998) beskrivs stigmatisering på

följande sätt:

”Stigma(tisering), att tillskriva en individ eller en grupp en rad negativa egenskaper mot
bakgrunden av ett bestämt kännetecken, ett stigma. Stigmatiseringen kan bland annat
förekomma beträffande kroppsliga skavanker /---/ Stigma hänvisar till ett attribut som gör en
person annorlunda än andra personer i den kategori som han i övrigt tillhör, och som bidrar
till att diskreditera personen i andras ögon. Andra stigmatiserar personen om de reducerar sin
uppfattning om honom, från att vara en hel person till att bli en besmittad, mindervärdig”
(Brante, 1998, sid. 313).

Stigmatiseringen är en process under en längre period, och orsakas inte av en enda avvikelse.

Individen går igenom en serie stadier, där genomgången av det ena stadiet bildar en grund för

det nästkommande. Genom att vissa personer eller grupper stigmatiseras tvingas de med eller

mot sin vilja spela en roll som svarar mot den bild samhället har av dem (Goldberg, 2000).

4.3 Feministisk teori

”Feministisk teori är som teoribildning ett försöka att skapa en sammanhängande teori om

kvinnoförtrycket och samtidigt också över faser och aspekter i kampen mot kvinnoförtryck ”

(Brante, 1998, sid 84)

Anna Johansson, sociolog och gestaltterapeut, och Naomi Wolf, journalist och fil dr i

litteraturvetenskap, utgår från feministisk teori. De kopplar samman manlig överordning och

kvinnlig underordning med kvinnans frigörelse och dagens kvinnliga kroppsideal. I boken

Elefant i nylonstrumpor (1999) undersöker Anna Johansson vad det egentligen betyder att
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vara kraftigt överviktig kvinna och hur den överviktiga kvinnan framställs, ses och bemöts av

omgivningen. Hon försöker förstå ätande och fetma som historiska, kulturella och sociala

fenomen. Hon visar på de kulturella föreställningar som patologiserar kvinnor med övervikt,

definierar kvinnors ätande och hunger som något problematiskt och kvinnlig fetma som

defekt, fel och äcklig.

Naomi Wolf talar i sin bok Skönhetsmyten (1991) om ”kvinnlig lydnad” och menar att

kvinnors kroppar ägs av samhället. Wolf säger att kvinnokroppsidealet handlar om samhällets

makt och kommer sig av att kvinnorna under de senaste tio åren slagit bräscher i

maktstrukturen.

Dale M Atrens menar att männen har monopol på att sätta normerna för hur kvinnoidealet

skall se ut. Atrens menar att kvinnlig skönhet alltid har ”mätts med manlig måttstock”. Detta

visar, enligt Atrens, att kvinnor under historiens gång har haft funktionen av nyttighetsartiklar

som ägts och använts av män. Att ge kvinnorna bestämmanderätt över sina egna kroppar ses

ur det manliga perspektivet ”lika klokt och förståndigt som att låta hästar bestämma hur de

skulle ryktas (Atrens, 1989)”.
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5. VÅR UNDERSÖKNING

5.1 Presentation av intervjupersonerna

I detta avsnitt presenterar vi de intervjupersoner som deltagit i vår undersökning. Samtliga är

avidentifierade.

Anna 34 år, butiksbiträde, har varit kraftigt överviktig, ensamstående med ett barn.

Lotta, 30 år, arbetar på badhus, är överviktig och har varit kraftigt överviktig, ensamstående

med ett barn.

Fia, 36 år, studerar till biolog, har varit kraftigt överviktig, ensamstående med två barn.

Christina, 38 år, arbetslös, kraftigt överviktig, ensamstående med tre barn.

Rolf, 32 år, lageransvarig på passagerarfärja, icke-överviktig, sambo, ett barn.

Ulf, 36 år, inköpare av datorer, icke-överviktig, ensamstående med ett barn.

Karin, 37 år, packare på Findus, icke-överviktig, gift, två barn.

Rut, 64 år, förtidspensionerad, icke-överviktig, gift, tre vuxna barn.

5.2 Fördomar riktade mot kraftigt överviktiga kvinnor

Vårt mål med detta avsnitt är att ge en samlad bild av om det finns fördomar och hur de i så

fall ser ut. Alla våra intervjupersoner menar att det finns fördomar kring kvinnlig fetma -

fördomar som de kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga intervjupersonerna

känt av på ett eller annat sätt.

Det finns massor av kvinnor som vill gå ner i vikt men många av dem vet inte ens varför. När

man frågar kan de svara: ”Jag känner mig mycket bättre när jag är lättare”. Sådana svar
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speglar ofta samhällets antipati mot fetma. Om de skulle lyckas gå ned i vikt skulle de säkert

känna sig bättre, men detta skulle nog mer bero på att de undkommer det sociala trycket än att

de gått ner i vikt (Atrens, 1989). Detta sociala tryck har bland annat sitt ursprung i att

omgivningen ser på fetma som självförvållat, och att denna syn på fetma minskar

omgivningens sympati för den som är överviktig (Persson, 2000).

De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga kvinnorna i vår undersökning

menar att omgivningen ser på dem som ointelligenta, ohygieniska, karaktärslösa och

odisciplinerade. Man tror att de frossar i onyttig mat och godis och att de inte är lika känsliga

som ”normalviktiga”.

”En sak som många som är smala säger då, eller tycker då, som jag har förstått, när dom inte
har velat erkänna det, när jag har konfronterat dom, och det är att tjocka människor är lite
dumma. Dom är inte så intelligenta. Dom har blivit tjocka för att dom är dumma helt enkelt,
dom förstår inte bättre”. (Christina, 38 år)

”Folk verkar tro att man inte känner saker och ting på samma sätt som dom, som dom smala.
Men det är klart att vi blir lika sårade som alla andra”. (Anna, 34 år)

De icke-överviktiga intervjupersonerna i vår undersökning menar att folk i allmänhet har en

negativ inställning till kraftigt överviktiga kvinnor. Dessa kvinnor anses vara ofräscha,

ohygieniska, ohälsosamma, lata, dumma och saknar självkontroll. Vidare tror man att gemene

man tycker det är hemskt att se överviktiga kvinnor och till och med anser att de bör söka

vård.

”Dom tycker att det är hemskt att se såna här, att inte personen gör något åt det, att dom inte

söker vård, läkarvård och /…/ ja, undersöker sig. /…/ utan bara går och låter det vara”. (Rut,

64 år).

Kraftigt överviktiga kvinnor upplevs alltså negativt. Deras utmärkande drag anses vara

hållningslöshet, karaktärssvaghet och oförmåga att ta sig samman. De anses vidare vara

viljesvaga, ofräscha, ohygieniska, ohälsosamma, lata, dumma, obehärskade, fula, sjuka,

olyckliga, misslyckade, omogna, improduktiva, hjälplösa, avvikande, likgiltiga, impulsstyrda,

passiva, aggressionshämmade, distanslösa, rörelsehindrade och mindre värda. Den smala

kvinnokroppen däremot associeras med aktivitet, framgång, frihet, välbefinnande, stark vilja,
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försakande, stränghet, disciplin, sparsamhet och plikttrogenhet (Johansson, 1999; Johansson,

1996; Atrens 1988; Thunberg, 1996).

En del hyser medlidande med tjocka kvinnor och menar att fetma kan bero på

ämnesomsättningsjukdomar eller liknande. I vår undersökning upptäckte vi att detta var

vanligt bland de icke-överviktiga intervjupersonerna. Man tror att kraftigt överviktiga

kommer att dö i förtid på grund av följdsjukdomar och man tycker synd om dem för att de

måste bära på så många extrakilon. En av de manliga respondenterna menar:

”När jag ser en riktigt, riktigt fet människa så tänker jag inte att de har suttit och lassat i sig
massor av godis, utan då tror jag att det är en sjukdom. Att det är något genetiskt. I det här
med medicinskt och genetiskt så tror jag att dom… att det också ligger där i de människorna
att de har så låg ämnesomsättning eller otroligt svårt för att banta att de blir otroligt tjocka. I
mina ögon är en kraftigt överviktig person inte frisk, det kan vara allt ifrån genetisk orsak till
lathet eller för glad i mat”. (Ulf, 36 år)

En kraftigt överviktig kvinna kan också upplevas som stor och stark, vilket vanligtvis är

manliga attribut. Man ser kroppsstorleken som ett skydd mot obehagligheter (Liukko, 1996).

Anneli Liukko menar att när man tittar på föreställningar om kvinnor med fetma ser man att

de minst fördömande är kvinnor som själva försökt gå ner i vikt. I vår egen undersökning fick

vi uppfattningen att de icke-överviktiga kvinnorna var mindre negativa till de kraftigt

överviktiga kvinnorna än de som själva varit kraftigt överviktiga men nu blivit

”normalviktiga”. Detta kan synliggöras i följande citat:

”Folk kan tycka att övervikten är liksom äcklig och tycka att ’det skulle inte jag vilja ha’, men
dom är negativt inställda till min disciplin eller karaktär /…/ det kan jag ju kanske själv tycka
nu när jag har gått ner /…/ inte att man är slapp och slö men man kan ju ändra sig. Ändra sitt
tänkande”. (Fia, 36 år)

Kraftigt överviktiga kvinnor anses tänka mer än andra på trivsel och levnadsglädje (Liukko,

1996). I våra intervjuer mötte vi också synen på den överviktiga kvinnan som öppnare och

generösare än normalviktiga personer. En icke-överviktig kvinna i vår undersökning uttrycker

sig på följande sätt:

”Vad jag har upplevt, dom överviktiga jag känner, dom är väldigt positiva.
Glada människor”. (Karin, 37 år)
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att inställningen till kvinnlig fetma i vår kultur är

övervägande negativ. Slankhetsidealet har gått så långt att en överviktig kropp anses vara en

belastning och en svaghet. Kraftig övervikt och fetma har blivit mycket negativt laddade

begrepp. Många fördomar florerar i vårt samhälle och den kraftigt överviktiga kvinnan är i

allra högsta grad drabbad av denna fördomsfullhet.

5.3 Medias och reklamens inverkan på fördomarna

Var kommer då fördomarna ifrån? Våra intervjupersoner har nämnt media och

reklambranschen som en bidragande orsak i bildandet och bibehållandet av fördomar mot

kvinnligt övervikt och i detta avsnitt ställer vi oss frågan om detta stämmer.

Under efterkrigstiden kom den androgyna kvinnokroppen att bli ett dominerande ideal i den

alltmer växande media- och konsumtionsindustrin (Johansson, 1999). I och med att visuella

media har globaliserats och blivit tillgängliga för i stor sett hela västvärlden kan det smala

kroppsidealet spridas effektivt (Atrens, 1989). Fetma och kvinnors ätande patologiseras och

skambeläggas i media vilket har en betydande roll när det gäller skapandet av fördomar mot

kvinnlig fetma. Vecko- och damtidningar publicerar ständigt artiklar om bantning,

fettförbrännande motion och cellulitreducering. Läsarna uppmanas att kontrollera sitt ätande,

vakta på sin vikt och hålla igen. I samma artiklar kan vi också läsa att vi som smala kommer

att bli mer lyckliga och lyckade (Johansson, 1999). En av våra intervjupersoner kommenterar

detta på följande sätt:

”Lyckligare ja, men dom kan ju inte få vara lyckliga som dom är”. (Fia, 36 år)

Modeindustrin, med sina smala modeller, är en av krafterna som påverkar vårt

förhållningssätt till fetma. Eia Persson har talat med Docent Melcher Falkenberg som menar

att de bilder som vi möter i reklamen, till exempel på H&Ms reklampelare, bidrar till vår

nedlåtande syn på överviktiga människor (Persson, Eia, 2000). En av våra intervjupersoner

gör följande reflektion:

”/.../ där är aldrig tjocka personer i ett skyltfönster, utan det är såna här trådsmala,  så ser
inte en normal människa ut, det kan ju inte alla leva upp till /---/ mannekänger dom ser ju
helt…dom ser ju undernärda ut”. (Rut, 64 år)
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Socialantropologen Rebecca Popenoe, Linköpings Universitet, tycker att det är för enkelt att

skylla på media och reklam för att skapa överdrivna kroppsideal. Hon menar istället att media

avspeglar samhällets värderingar (Persson, 2000).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta är rörande ense om att media och reklam är

en viktig bidragande orsak till fördomar om fetma. Media glorifierar den slanka

kvinnokroppen och framställer fetma som skamligt och fult. I vårt senmoderna samhälle har

media stor makt när det gäller att förmedla olika livsstilar. Det finns en risk att detta påverkar

individernas syn på kraftigt överviktiga kvinnor och får dessa kvinnor att framstå som

karaktärslösa och oansvariga.

5.4 Stigmatisering och självstigmatisering

I detta avsnitt undersöker vi om fördomarna mot kvinnlig fetma innebär en stigmatisering av

den kraftigt överviktiga kvinnan och om detta i så fall även leder till en självstigmatisering.

5.4.1 Stigmatisering

De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga respondenterna i vår undersökning

menar alla att det sker en stigmatisering av kraftigt överviktiga kvinnor i vårt samhälle.

Omgivningens stigmatisering av den överviktige börjar tidigt. Barn blir mobbade och

uteslutna i skolan på grund av sin, eller sin förälders, övervikt. Stigmatiseringen riktar sig inte

bara mot själva kroppsomfånget utan också mot personens dåliga karaktär att inte kunna

kontrollera vikten (Ekenvall; Rinnan; Winzer, 1996).

”Anna blev retad på dagis. Hon blev retad utav en kompis där. Och det han sa, som Anna sa
till mig, och som jag sen också hörde från honom själv, det var ju föräldrarna...alltså det var
ju vuxenord. Dom hade sagt hur tjock jag var och vilka feta lår jag hade och allt sånt. Alla
bråk avslutade den här pågen med att kasta skit på mig så att säga. Att jag var tjock”. (Fia,
36 år)

I många situationer och sammanhang förväntas kvinnor vara åtråvärda, sexiga och vackra.

Där tittar man på kroppen och ser inte personen. I dessa situationer stigmatiseras den tjocka

kvinnokroppen som avvikande och fel. Det kan vara på stranden, på krogen, på dansstället

eller på fester (Johansson, 1999, s 14).
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”Om någon mot förmodan bjöd mig på fest, så tackade jag nej, för jag vågade inte utsätta
mig för risken att bli förlöjligad och utpekad”. (Anna, 34 år)

Det händer till och med att folk kommer fram till den kraftigt överviktige och ger

kommentarer som till exempel ’Vilken äckligt fet människa’ eller ’Du som är så fet borde väl

inte sitta här och äta’. Då kan det vara svårt att upprätthålla en självkänsla. Då blir man

ibland en ”tjockis” inför sig själv (Johansson, 1999; Persson, 2000).

”Det värsta jag varit med om är när jag gick in på ett fik för att ta en kopp kaffe och en fralla.
Det kom fram en kvinna till mig och sa ’Du förstör aptiten för mig när du sitter här och äter,
du som är så fet behöver väl inte mer’ ”. (Anna, 34 år)

Men det finns situationer då en tjock kropp inte är stigmatiserad utan snarare normaliserad,

bland annat i överviktsgrupper eller i situationer där den överviktige känner sig trygg och

närvarande och inte har en tanke på vikt, storlek, fett och valkar. Det kan vara på

arbetsplatsen, tillsammans med familj och vänner eller ute i naturen (Johansson, 1999). I vår

intervjuundersökning ingår en kvinna som är född och uppvuxen på en mindre ort där alla

känner alla. Där upplever hon sig inte stigmatiserad vilket hon tror beror på att invånarna känt

henne ända sedan hon var liten. Där ser man henne som person och inte som kropp.

5.4.2  Självstigmatisering

Med hjälp av omgivningens fördömande syn börjar den kraftigt överviktiga kvinnan ofta

förakta sig själv och se på sig själv som maktlös. När andras bild av den egna kroppen

förvandlas till en ”sanning” om kroppen sker en självstigmatisering och den överviktige får en

destruktiv känsla av att hon inte kan styra sitt eget liv och öde, en känsla av maktlöshet, en

känsla som påverkar henne såväl psykiskt som fysiskt. Kroppsvikten som grund för negativ

social identitet kan problematisera hela ens existens och påverka den överviktiga kvinnans

sociala relationer (Atrens, 1988; Johansson, 1999; Liukko, 1996).

De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga kvinnorna i vår undersökning

bekräftar detta och menar att de fördomar som florerar i vårt samhälle har påverkat deras syn

på sig själva och deras liv negativt. En kvinna beskriver sin kropp på följande sätt:

”Äcklig! Jag vill inte se mig i spegeln bara. Det är motbjudande, det är äckligt, det är…ja,
det är stort överallt, tjockt, slafsigt liksom, det är…usch ja”. (Christina, 38 år)
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Kvinnorna menar att de på grund av människors förnedrande blickar och kommentarer

försöker hålla sig undan från situationer där de riskerar att dra till sig allmänhetens

uppmärksamhet.

” Aldrig att jag skulle gå ut till exempel på sommaren utan jacka. Det räcker att bara gå ut
här ute (pekar på den lilla gräsplätten som tillhör lägenheten) /…/  Det ska mycket till för att
jag ska sitta här ute på bänken. Och då sitter jag på bänken. Jag blir sittande där. Jag reser
mig inte upp om jag ser att det är folk på balkongerna /…/ Här (inne i lägenheten) är jag
skyddad, här är det liksom ingen som kan angripa mig, kritisera mig och kolla mig. Men det
kan dom där ute ju”. (Christina, 38 år)

Många kraftigt överviktiga kvinnor har blivit ett offer för sina egna eller andras fördomar om

fetma och väntar bara på att de ska bli smala för att kunna börja leva (Åhman, 2000). Kvinnan

kanske undviker att göra det hon har lust med på grund av rädsla att få sin kropp

kommenterad, eller bli utpekad och utskrattad av andra. Kanske döljer den överviktige sin

smärta, låtsas som ingenting eller till och med instämmer i skrattet (Katherine, 1991). Studier

har visat att många kraftigt överviktiga kvinnor mår psykiskt sämre än personer som lider av

andra kroniska sjukdomar (Blomqvist, 2000).

En kvinna i vår undersökning berättar att hon stannade kvar i ett destruktivt äktenskap under

flera års tid. Först då hon gått ner i vikt klarade hon av att bryta upp. Hon berättar följande om

anledningen till att hon stannade kvar:

”Jag visste ju, eller trodde mig veta, att jag skulle få leva själv i resten av mitt liv, för det är
väl ingen som ville ha mig, så som jag såg ut. Jag kunde inte attrahera nån”. (Fia, 36 år)

De intervjupersoner som har gått ner i vikt märker stor skillnad i andras bemötande. De

upplever att de efter viktnedgången blir bemötta med större respekt från andra.

”Det var ju inte en käft som höll upp dörren för mig, eller nånting. Nu när jag har gått ner
och är färdig, ja nu håller folk upp dörrarna till en. Det är ingen som släpper en dörr i
ansiktet på mig idag. Det märks”. (Fia, 36 år)

”Just det man säger i klädesaffären här nere. Det är speciellt en. När jag var därinne innan
jag gått ner i vikt brydde hon sig inte om en. Sen när jag gått ner i vikt så ’Oh, vad du har
blitt fin, kom och titta här på våra nya kläder’ och så. Innan tittade hon inte ens på mig. Hon
hälsade bara kort i och med att det var här, liksom där alla känner alla. Jag fick ingen
hjälp”.  (Lotta, 30 år)
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Allt eftersom kilona försvunnit har självförtroendet ökat och de känner och utstrålar en

säkerhet som de inte hade som överviktiga:

”Jag har fått en helt ny självkänsla och ser på mig själv som en värdefull person”. (Anna, 34
år)

Intervjupersonerna tycker att kraftig övervikt är ett individuellt problem som kan leda till ett

eller flera sociala problem. De tar upp aspekter såsom att de kraftigt överviktiga kan ha svårt

att söka jobb på grund av de fysiska hinder som övervikten utgör, att de inte får jobb på grund

av sitt utseende och att detta kan leda till socialbidragsberoende. De överviktiga kan, på grund

av omgivningens negativa bemötande, få dåligt självförtroende, bli deprimerade och få

ångest, vilket kan leda till socialt utanförskap och stigmatisering.

Avslutningsvis kan vi utifrån vår undersökning dra slutsatsen att det sker en stigmatisering av

kraftigt överviktiga kvinnor. Denna stigmatisering leder till en självstigmatisering som visar

sig i självförakt och undvikande av situationer där kvinnan riskerar att bli utsatt för

allmänhetens förnedrande kommentarer och blickar.

5.5 Diskriminering

Både stigmatisering och självstigmatisering kan bidra till ett flertal sociala problem såsom

socialt utanförskap och diskriminering. Vi redogör i detta avsnitt för om kraftigt överviktiga

kvinnorna diskrimineras på arbetsmarknaden och inom sjukvården.

5.5.1 Arbetsmarknad

Intervjupersoner i vår undersökning har vittnat om att det är svårare att få jobb om man är

kraftigt överviktig. Vi undersöker i detta avsnitt om kraftigt överviktiga kvinnor diskrimineras

på arbetsmarknaden.

En kraftigt överviktig kvinna i vår undersökning berättar om hur hon på arbetsförmedlingen

stämplats som ”fet” och ”lat” och hur arbetsförmedlaren talat om för henne att hon inte skulle

kunna få något jobb, så som hon såg ut. Samma kvinna berättar också att hon vid ett tillfälle,

per telefon, fick erbjudande om ett kontorsarbete. Då hon anlände till arbetsplatsen för att



28

träffa sin blivande chef och skriva kontrakt informerade chefen henne plötsligt om att det var

många personer som sökt jobbet. Hon skickades hem med uppmaningen att vänta på ett

eventuellt telefonsamtal från honom. Detta telefonsamtal kom aldrig och hon är säker på att

det beror på hennes kroppsstorlek.

De kraftigt överviktiga kvinnorna i vår undersökning anser att arbetsgivarna styrs av

samhällets fördomar mot kraftigt överviktiga kvinnor:

”Dom tror nog att kraftigt överviktiga är mer lata och att man tröttar ut sig snabbare”.
(Lotta, 30 år)

Även våra icke-överviktiga intervjupersoner tror att kraftigt överviktiga kvinnor är

diskriminerade på arbetsmarknaden:

”Jag tror säkert att dom föredrar smala, det gör dom säkert”. (Karin, 37 år)

När de icke-överviktiga intervjupersonerna i vår undersökning fick frågan om de i rollen som

arbetsgivare skulle tveka att anställa en kraftigt överviktig kvinna svarade de:

”Det beror ju lite på vad det är för yrke /…/ och är det ett yrke där fysiken inte kräver nåt så
känns det som en chansning på grund av hälsan. Blodfetter och blodtryck och allt möjligt
annat som fetma påverkar. Är det sen ett säljarjobb är det kanske inte så positivt att ha en
kundkontakt som väger 200 kilo för firman”. (Ulf, 36 år)

”Ja, jag tror det för att det är ju snyggare om där kommer en smal, slank, om där i
receptionen sitter en proper, slank kvinna, än att det sitter en… det är lite motbjudande /…/
om det är en som sitter, en som inte syns, då kanske det inte har så stor betydelse”. (Rut, 64
år)

I en undersökning på ett college där blivande personalchefer fick titta på videofilmer som

skulle föreställa tänkbara arbetstagare, uppmanades ”personalcheferna” förklara vem de

kunde tänka sig att anställa. Det visade sig att en måttligt överviktig person av

försökspersonerna uppfattades som den minst intressanta arbetssökande personen. De

blivande personalcheferna var av åsikten att dessa individer skulle kunna missbruka

sjukförmåner, ha samarbetsproblem, vara olämpliga i umgänget med kundkontakter etc

(Rössner, 1993). Denna inställning bekräftas i en undersökning som Platsjournalen har gjort. I
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denna undersökning framkom det att så många som 49 procent av arbetsgivarna tycker att

övervikt har betydelse vid anställning (Luthander, 1998).

5.5.2 Sjukvård

De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga intervjupersonerna i vår

undersökning hävdar att fördomarna mot fetma även förekommer inom sjukvården. I detta

avsnitt undersöker vi relevansen i dessa påståenden.

Kvinnorna i vår undersökning menar att det inte spelar någon roll av vilken anledning de, som

kraftigt överviktig kvinnor, söker läkare – de får alltid höra att de ska gå ner i vikt. Dessa

ständiga påminnelser upplevdes av kvinnorna som djupt integritetskränkande.

”Jag har ont i ryggen/…/men hon (läkaren) ville inte prata om det alls utan hon ville bara
fråga om hur jag hade blivit så här stor och vad vi skulle göra åt det och vad jag hade tänkt
göra åt det”. (Christina, 38 år)

”Doktorn gick jag aldrig till. Aldrig/…/jag ville inte ha några kommentarer”. (Fia, 36 år)

Föreställningen att förknippa övervikt med hållningslöshet, karaktärssvaghet och oförmåga att

ta sig samman finns även bland vårdpersonal. Amerikanska undersökningar har visat att såväl

läkare som sköterskor intar en oprofessionell hållning till de överviktiga patienterna och

bedömer dom socialt istället för medicinskt (Rössner, 1993).

”Jag visste ju, i och med att jag har den bakgrunden som jag har (arbetat inom vården) s å
visste jag ju hur jargongen är; ’hon den fete’ eller ’hon den tjocke’/…/. Alltså! Det är så
himla obehagligt att bli omnämnd på det sättet”. (Fia, 36 år)

En kvinna i vår undersökning, Christina, har genomgått en så kallad gastric binding (en

magoperation, där man förminskar magsäcken med hjälp av ett slags gummiband). Hon har

många gånger upplevt hur läkare behandlat henne kränkande. När hon kom in akut på grund

av problem med ”gummibandet”, och bad att få det borttaget svarade läkaren ”Men då blir du

stor som en elefant”. Denne läkare försökte senare övertala henne att ersätta hennes gastic

binding med en tarmoperation. Då hon nekade (på grund av eventuella biverkningar) visade

han stor irritation och sa till henne ”Ja, ja, då får du äta och bli mer fet”.
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Barnläkaren Salomon Schulman bekräftar att läkarkollegor visar respektlöshet gentemot

kraftigt överviktiga patienter. Han menar att läkare ofta ger dessa patienter en kortsynt och

burdus behandling och att detta förhållningssätt gentemot kraftigt överviktiga är ytterst vanligt

inom all sjukvård (Schulman, 1996). Ofta händer det att man förbiser feta människors behov

av vård med orden ’allt löser sig bara du tar dig i kragen och går ner i vikt’ (Molin, 2001, sid

15).

Vår slutsats är att kraftigt överviktiga kvinnor är diskriminerade på arbetsmarknaden vilket

bland annat visar sig i anställningsintervjuer. Denna diskriminering grundar sig troligtvis i

samhällets fördomar mot kraftigt överviktiga kvinnor. Som vi ser styrs även anställda inom

sjukvården av de kroppsliga ideal som råder i det senmoderna samhället. Av vår undersökning

framgår det också att en diskriminering av kraftigt överviktiga kvinnor sker även inom

sjukvården. Den egentliga orsaken till läkarbesöket hamnar ofta i skymundan och istället

fokuserar läkaren på kvinnans övervikt. Kvinnorna till och med undviker att söka läkarvård då

de är i behov av behandling.

5.6  Fördomarnas påverkan på individnivå

Vad har då attityderna mot fetma och övervikt för effekt på individnivå? Påverkas även icke-

överviktiga av de fördomar som florerar kring fetma? I detta avsnitt visar vi hur fetmaföraktet

mer eller mindre påverkar oss alla.

5.6.1 Rädslan för att bli tjock

Undersökningar visar att det bland kvinnor i västvärlden finns en utbredd oro och ett missnöje

över sina egna kroppar. Det som tycks stå i fokus för dessa upplevelser är just rädslan för, och

kampen mot fetma (Johansson, 1996). Även kvinnor som inte verkar ha några viktproblem

tänker ständigt på sin vikt. Enligt Atrens råder det inga tvivel om att det är kvinnorna som

lider mest av sin skräck för att bli tjocka: ”Då männen är rädda är kvinnorna lamslagna av

skräck” (Atrens, 1988, s 205). Rädslan och avskyn för att bli tjock finns som en ständig

beståndsdel i många kvinnors liv (Atrens, 1989).

Rädslan för att bli tjock bekräftas av våra intervjupersoner, som samtliga har funderingar över

sin vikt och känner ångest om de går upp några kilo. Denna oro gäller även för
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intervjupersonernas barn och en kvinna berättar att hon varnar sin dotter för att äta för

mycket:

”Då säger jag till henne ’sluta nu, nu räcker det!’. Och då har det ju hänt att jag har slängt
ur mig att’ vill du se ut som mig?’”. (Christina, 38 år)

Liukko menar att en vanlig föreställning bland ”normalviktiga” är att man, om man blir tjock,

kommer att förlora sitt psykiska och fysiska välbefinnande, bli deprimerad,

handlingsförlamad, oestetisk och socialt isolerad. Utöver detta finns en rädsla för att förlora

sin styrka, rörlighet och fysiska kondition (Liukko, 1996). Rädslan för att bli tjock har spridit

sig nedåt i åldrarna. Barn är inte bara tjockare nu än förr, de är också mer kroppsfixerade.

Många barn går med tankar om de är tjocka eller inte och orsaken kan vara att de påverkas av

bantande mammor eller dagisfröknar (Samuelsson, 1998).

Även de icke-överviktiga personerna i vår undersökning uttrycker alltså en rädsla för att bli

tjock. En man uttrycker sin rädsla inför att bli tjock på grund av medicinering på följande sätt:

”Självförakt så in i helv…. Det finns inte i mitt liv…då stänger jag in mig. Det är ju ingen
annan som vet att det finns en medicinsk anledning.  Jag skulle inte kunna se mig själv i
spegeln”. (Ulf, 36 år)

Sammanfattningsvis ser vi att rädslan för att bli tjock har blivit en naturlig beståndsdel i

många människors liv. Deras rädsla har sitt ursprung i de fördomar som råder mot kraftigt

överviktiga i vårt samhälle.  Det har visat sig att det inte bara är de kraftigt överviktiga som

lider av de fördomar som florerar. Även normalviktiga känner pressen från omgivningen att

ständigt kontrollera sitt ätande, sin vikt och sin kropp.

5.6.2 Bantning

Alla kvinnorna i vår undersökning har egna erfarenheter av bantning, vare sig de är

överviktiga eller ”normalviktiga”. Man bantar för att passa in i samhällets idealsyn på

kvinnokroppen. Bantning har blivit ett normalt inslag i kvinnornas liv och vi undrar varför.

När vi bantar är det en disciplinering som vi ”frivilligt” utsätter oss själva för. Men varför? Jo,

därför att vi betraktar och bedömer våra kroppar utifrån de rådande idealbilderna (Johansson,

1999). Många kraftigt överviktiga människor i vår kultur griper i ren förtvivlan efter varje
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halmstrå, och prövar nästan vad som helst i hopp om att gå ner i vikt. Och det finns många

metoder, somliga bättre än andra, somliga rent av farliga (Atrens, 1989). Varenda damtidning

har en spalt med bantningsråd och namnen på olika bantingsdieter har blivit till en del av vårt

allmänna ordförråd (Orbach, 1998). Det västerländska samhället som ett överflöds- och

konsumtionssamhälle är också ett samhälle som är besatt med att disciplinera kroppen genom

olika metoder för att undvika fetma. Enligt Susan Bordo kan denna intensiva kamp mot fettet,

att genom bantning uppnå det kvinnliga slankhetsidealet, sägas fungera som en av de mest

dominerande ”normaliseringsstrategierna” under vårt århundrade. Genom olika praktiker

försäkras skapandet av självdisciplinerade och lydiga kroppar, upptagna med hårt arbete för

att förbättra sig själv i enlighet med den rådande normen (Johansson, 1996). Bantningen

symboliserar hoppet om den nya kroppen, det nya livet, förändringen som ska komma. Att

sluta banta symboliserar att ge upp, att tappa kontrollen, att sluta hoppas (Johansson, 1999).

En av våra icke-överviktiga informanter menar att en kraftigt överviktig kvinna måste göra

något åt sin vikt. Den som försöker gå ner i vikt fördöms inte lika hårt som den som ”struntar

i det”:

”Mia är ju också fet, men hon försöker ju arbeta bort sitt. Hon gör sån här styrketräning och
situps, hon försöker ju, men det gör ju inte Britta /…/ så man kan om man själv vill, om man
sätter sig för att nu ska jag gå ner i vikt”. (Rut, 64 år)

I en intervju beskriver Lars Åhman, ordförande i Överviktigas Riksförbund, sin syn på vår

tids fixering vid bantning på följande sätt:

”Bantning är ett samlingsnamn på all den ’rasism’ som samhället utövar mot den överviktige,
det gisslet som driver den fete längre och längre bort från ett normalt liv. Bantning är det som
gör att släktingar, vänner, grannar och den okände på stan tar sig rätten att ge oss olika råd
om hur vi skall leva, ofta följt av frasen ’Ja, jag säger det bara för din egen skull’. Bantning
är det som gör att tidningar och olika företag skriker åt oss från löpsedlar och annonser om
kurer och preparat för frälsning från våra tjocka kroppar. De vet att de kan driva oss feta till
de mest suspekta kurer och samtidigt tjäna en rejäl slant på det. Bantning är det som gör att
vi väntar med att leva våra liv, att skjuta upp till den smalare morgondagen vad vi skulle gjort
idag. En väntan som gör att vi ofta aldrig någonsin kommer att få gjort det vi skall göra som
smala.” (Andersson; Nilsson, 2000, sid 1)

Vi sammanfattar detta avsnitt med att konstatera att bantning, bantningspreparat och

bantningsmetoder har blivit ”normaliserade” bland kvinnor i vårt västerländska samhälle. De

fördomar som finns mot kraftigt överviktiga kvinnor genererar ångest även hos icke-
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överviktiga kvinnor. De känner skräck inför tanken att gå upp i vikt eller att inte lyckas gå ner

i vikt. Metoden för att slippa undan omgivningens, och även sina egna, fördomar är bantning.

6 FÖRDOMAR OCH FAKTA

I detta avsnitt relaterar vi de fördomar vi mött med relevant fakta. Vi kommer att ta upp

fördomarna som säger att kraftig övervikt beror på sjukdom, arv och gener samt frosseri.

Vidare kommer vi att bemöta fördomen som säger att kraftigt överviktiga drabbas av

följdsjukdomar. Stämmer dessa fördomar överens med de fakta som finns?

6.1 Sjukdom

I båda intervjugrupperna i vår undersökning möts vi av synen på fetma som en sjukdom. Om

övervikten beror på sjukdom är den enligt de icke-överviktiga lättare att acceptera.

”Har dom ätit sig till fetman, så är det ingen sjukdom”. (Rolf, 32 år)

”Man vet ju inte om det är sjukligt eller om det är som dom äter sig till det ”. (Karin, 37 år)

”Somliga kanske inte kan hjälpa de…att dom har den här fetman…det är inte självförvållat”:

(Rut 64 år)

Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat fetma som en kronisk sjukdom.

Enligt Professor Stephan Rössner, Överviktsenheten på Huddinge sjukhus, handlar fetma om

västvärldens vanligaste näringsrubbning, en farlig och kronisk folksjukdom som kan hållas

under kontroll men aldrig botas (Rössner,1996, patientvideo).

Intervjupersonerna i vår undersökning trodde bland annat att övervikten berodde på fel i

ämnesomsättningen:

”Det måste ju vara nåt…eeh… vad heter det… ja, det måste vara nåt med
ämnesomsättningen, eller nåt sånt där … så tjock kan man inte äta sig till”. (Rolf, 32 år)

Rössner dementerar detta och menar att den kraftiga övervikten inte beror på fel i

ämnesomsättningen och han menar att det överlag är väldigt ovanligt med organiska orsaker
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till fetma. Man drabbas av fetma bland annat på grund av en bristande balans i

energiomsättningen som i sin tur leder till att överskottet lagras som fett i kroppen. Fetma kan

också bero på intag av vissa läkemedel, såsom antidepressiva, kortison samt läkemedel mot

epilepsi. (Rössner, 1996, patientvideo). Även hjärninflammationer, hjärnhinneinflammationer,

tumörer, cystor och blödningar kan skada aptitregleringen och leda till överätning (Rössner,

1999). I Läkartidningen skriver Rössner att fetma inte bara är en enda sjukdom utan en hel rad

tillstånd (Rössner, 1993). Fetma bör jämföras med andra kroniska sjukdomstillstånd, till

exempel psoriasis, reumatism eller schizofreni. Man kan också jämföra fetma med

alkoholism, narkomani eller rökning (Rössner, 1996, patientvideo).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kraftig övervikt definieras av experterna både som

en sjukdom och som en biverkning av sjukdom eller medicinering. Fördomarna som säger att

fetma är en sjukdom baseras således på en viss faktabakgrund. Att övervikten skulle bero på

fel i ämnesomsättningen har däremot ingen vetenskaplig grund.

6.2 Arvet och generna

Intervjupersonerna i vår undersökning menar att arvsanlag och gener påverkar kroppsstorlek

och kroppsvikt. Anlagen för att bli kraftigt överviktig ses som en viktig orsak till hur pass

kraftigt överviktig en person blir.

”det har väl med anlag att göra”. (Karin, 37 år)

”det finns ju anlag bakåt som man kan få i arv också”. (Rut, 64 år)

”det finns säkert en grupp som är sjuklig och en grupp som bara har anlag”. (Ulf, 36 år)

”det finns ju genetiskt också. Som min grabb. Han äter ju inte speciellt mycket men han är
ändå kraftig”. (Lotta, 30 år)

I Svenska Dagbladet skriver Dr Salomon Schulman att man nu börjar få vetenskapliga bevis

för att det är generna som styr om man ska bli tjock eller inte (Schulman, 1996).

Det finns danska adoptionsstudier som har visat att arvet spelar en mycket större roll än vi

tidigare trott. 35 procent av fetma anses ha ärftliga orsaker. Experterna vet inte säkert vad det
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är som ärvs. Det kan vara en personlighet, en egenskap hos fettväv eller muskulatur, en

benägenhet i centrala nervsystemet eller i apitregleringen (Rössner, 1993; Rössner 1996,

patientvideo)

Alltså ses gener och arv av både allmänheten och av experterna som en av anledningarna till

att somliga personer utvecklar kraftig övervikt.

6.3 Frosseri

De kraftigt överviktiga kvinnorna i vår undersökning tog upp omgivningens syn på dem som

karaktärslösa och odisciplinerade, en bristande självdisciplin som visar sig i att de inte kan

låta bli att frossa i godsaker och onyttigheter.

”Dom tror liksom att man sitter och äter hela tiden, dagarna igenom. Vilket man inte gör. Det
tror dom flesta”. (Lotta, 30 år)

Rössner menar att det kan ses uppenbart att förklara fetma som ett tillstånd där intaget av

energi överskrider utgifterna. Denna beskrivning kan stämma men den beskriver inte vad det

är som gör att denna ogynnsamma utveckling uppstår. Fetma drabbar ju faktiskt långt ifrån

alla som tillför kroppen ett överflöd av energi (Rössner, 1993; 1999). Detta faktum är något

som även våra intervjupersoner funderat över.

Man ser ju vissa smala människor, dom kan äta /…/jag menar dom (menar både överviktiga
och icke överviktiga) kan under en månads period äta exakt samma. Den ene går upp tio kilo
och den andre står fortfarande kvar på samma vikt”. (Karin, 37 år)

Ett stort intag av energi kan alltså orsaka kraftig övervikt. Samtidigt är det tämligen lättvindigt

att lägga orsaksförklaringen enbart på energiintaget. Det finns stora individuella skillnader

som påverkar om man på grund av detta stora energiintag ökar sin kroppsvikt eller inte.

6.4 Följdsjukdomar

En vanlig syn bland de icke-överviktiga informanterna var att kraftigt överviktiga människor

drabbas av följdsjukdomar. Men stämmer denna syn med verkligheten?
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”Blodfetter och blodtryck och allt möjligt annat som fetma påverkar, hjärtproblem och
alltihop”. (Ulf, 36 år)

”det kan inte vara nyttigt att gå och släpa på 60 kilo för mycket i vikt. Kroppen kan inte må
bra. Hjärta och allt”. (Rolf, 32 år)

”Många vill nog gå ner i vikt. Du orkar mer och du får inte ont i knäna och du får leva lite
längre”. (Karin, 37 år)

Fetma ökar risken för högt blodtryck, diabetes, förhöjda blodfetter, åderförkalkning,

hjärtinfarkt, gallsten, gikt, menstruationsrubbningar, vissa cancersjukdomar och för tidig död.

Utöver dessa komplikationer kan den överviktige personen drabbas av slitage på viktbärande

leder såsom rygg, höfter, knän och vrister (Rössner, 1996; Selindh, 2000).

Det är inte bara fysiskt jobbigt att lida av fetma. Feta människor utsätts också för ett psykiskt

lidande och denna psykiska ohälsa visar sig bland annat i isolering, låg självuppfattning,

depressivitet och hetsätningsattacker (Rössner, 1997). Detta är något som bekräftas i vår

undersökning. De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga kvinnorna har

berättat att de på grund av sin övervikt tappat självförtroendet och undviker/undvek att gå ut

av rädsla för att möta fördomsfulla människor.

Det finns undersökningar som visar att överviktiga personer sjukskriver och

förtidspensionerar sig dubbelt så ofta som normalviktiga och att kraftigt överviktiga

människor tillhör dem som mår sämst i samhället. Till och med människor med cancer och

reumatism och de som blivit totalförlamade efter en olycka mår bättre (Axelsson2001)

Naomi Wolf menar däremot att riskerna för följdsjukdomar är överdrivna. Hon säger att det

finns mycket litet som stöder påståendet att kvinnors fetma leder till följdsjukdomar och

hänvisar till en studie som visat att kvinnor till och med kan leva längre och vara friskare om

de väger mellan tio och femton procent över försäkringsbolagens siffror och om de avstår från

att banta (Wolf, 1991). Det är endast 42 procent av kvinnorna som säger sig ha besvär av sin

övervikt (Selindh, 2001). Detta kan bero på att fetman är farligast när den är koncentrerad till

buken, vilket vanligtvis drabbar män (Rössner, 1999).  En kvinna i vår undersökning berättar

att hon överraskat sin läkare då denne, djupt oroad över hennes övervikt, gjorde en

hälsokontroll av henne. Det visade sig att hennes värden var mycket goda och att hennes

hälsotillstånd var utmärkt.
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Sammanfattningsvis stämmer det att kraftig övervikt kan ge en rad allvarliga följdsjukdomar.

Dock verkar risken för följdsjukdomar vara högre för män än för kvinnor.

7 ORSAKER TILL OCH ÅTGÄRDER MOT FÖRDOMARNA

Intervjupersonerna i vår undersökning visade stor skepsis inför frågan om man kan ändra

samhällets negativa syn på kvinnlig fetma. Men kan man verkligen inte göra något åt den

rådande inställningen? Finns det inget sätt att ändra inställningen och minska fördomarna?

För att ta reda på detta redogör vi för hur dessa fördomar uppstår och går sedan över till hur

man ska bemöta dem.

7.1 Varför har vi fördomar mot kraftigt överviktiga kvinnor?

Det finns många tankar kring vilka orsaker som ligger bakom vår ”fettfobi” och vi redogör

här för några av dem.

En orsak kan vara påverkan i barndomen. Det kan vara bantande mammor och dagisfröknar

som genom sitt beteende och sina diskussioner bidrar till en negativ syn på tjocka personer

(Samuelsson, 1998).

En annan orsak kan vara att de som bär på fördomar söker en kanal för att få utlopp för ett hat.

Anne Katherine menar att personer med fördomar uppenbarligen inte är tillfreds med sig

själva, är okunniga samt att fördomarna avslöjar mer om dem själva än om den kraftigt

överviktige. Hon säger vidare att somliga fördomsfulla uttalanden kan grunda sig på

missriktad omsorg om dig men att det bästa sättet att bemöta dessa är att förklara hur du

känner och vad som är orsaken till din övervikt (Katherine, 1991).

Flera av de intervjuade tar upp den överviktiga kvinnans dåliga självkänsla och hennes

utstrålning som anledning till omgivningens kränkande beteende:

”Hela jag utstrålade ängslighet och dåligt självförtroende och tror faktiskt att jag drog till
mig elaka människor”. (Anna, 34 år)
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”Och sen, samtidigt, så ändrar man sig själv också. Jag tror att jag från att ha gått med
huvudet nedböjt och inte tittat folk i ögonen, för man vill inte helt enkelt, man vill inte se
reaktionen i deras ansikte. Nu bryr man sig inte längre. Man får ju rakare rygg liksom. Tror
jag”. (Fia, 36 år)

Sammanfattningsvis ser vi att det finns ett flertal olika förklaringar till varför fördomar riktade

mot kraftigt överviktiga kvinnor uppstår. Det kan handla om människors behov av

grupptillhörighet, vilket kräver ett vi – dom tänkande. Det kan också bero på att personer med

fördomar påverkats i sin barndom eller att han/hon själv har problem. Även den kraftigt

överviktiga kvinnans dåliga självförtroende och utstrålning anses vara en tänkbar orsak, då

den kan framkalla de fördomsfulla tendenserna hos omgivningen

7.2 Hur kan vi bli fria från fördomarna?

Våra intervjupersoner var pessimistiskt inställda till om vi kunde förändra samhällets

fördomar mot kvinnlig fetma.

”Det går inte att ändra på. Dom är för få. Dom är inte en procent i samhället ens. I USA är
det så hög andel feta så där accepteras dom nog lättare.  Sverige styrs nog av media och
ideal. Sverige är för litet”. (Ulf, 36 år)

” Vi pratar om att vi ska ändra attityder och sen så är det bantningsrecept på ena sidan,
viktväktaruppslag på varenda sida, xenicalpiller är en lyx, det startas olika fetprojekt. Man
gör ju överviktiga till nånting hela tiden. Dom faller ju inte in naturligt, hur ska vi då kunna
ändra våra attityder? Det är ju precis som med utlänningar ju”. (Fia, 36 år)

Att förändra synen på kvinnlig övervikt är svårt men kanske är en lösning att de kraftigt

överviktiga kvinnorna börjar ta parti för sig själva. Att de slutar vara vänliga och istället börja

reagera på de förolämpningar de möter från omgivningen. De måste börja undersöka,

ifrågasätta, utmana och protestera mot fördomarna, dessa subjektiva ”självklarheter” och

”sanningar”. Hur blev allt detta så självklart och har det alltid varit det? Är det annorlunda på

andra ställen, i andra kulturer? Kan man tittat på fetma på andra sätt? De kraftigt överviktiga

kvinnorna kan protestera genom att sluta banta och i stället ställa sig framför spegeln med

valkar och allt och säga ”Den här kroppen är inte ful, jag duger som jag är”. (Atrens, 1988;

Johansson, 1999; Johansson, 1996; Katherine, 1991). Att utveckla sitt eget

skönhetsmedvetande kräver både tid och andras stöd. Här kan kanske grupper som stärker de

överviktigas självkänsla göra nytta (Atrens, 1989). I förarbetet till vår undersökning fann vi en

sådan ”grupp”, nämligen Överviktigas Riksförbund. Vi återkommer till den i nästa avsnitt.
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Problematiken runt kvinnors relation till mat och kropp är också ett samhällsproblem, som

alla bör reflektera över. För att man ska kunna reflektera över detta behövs kunskap som

utmanar de fördomar och förenklade budskap om fetma och ätstörningar som läkare,

psykologer, journalister och lekmän för fram (Johansson, 1999).

Även Atrens är av åsikten att våra värderingar kan förändras, men att det tar tid och att det

ibland är smärtsamt. Det är svårt att acceptera sin egen fetma men detta är det enda sättet att

frigöra sig från samhällets negativa attityden mot fetma (Atrens, 1989).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det allmänt ses som problematiskt att förändra

samhällets syn på kraftigt överviktiga kvinnor. Samtidigt kan vi finna en del svar på hur

denna förändring skulle kunna gå till. De kraftigt överviktiga kvinnorna har här ett visst

egenansvar. De måste själva försöka ändra och protestera mot allmänhetens syn på kvinnlig

fetma och de måste själva börja stå upp för sina kroppar och visa att de duger som de är.

8 ÖVERVIKTIGAS RIKSFÖRBUND

Överviktigas Riksförbund (ÖR) är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren för

överviktiga och förändra attityderna mot fetma. Organisationen har funnits sedan 1993 och

ordförande är Lars Åhman. Överviktigas Riksförbund har lyckats väcka intresse för frågan om

vad det innebär att vara kraftigt överviktig. Man har besökt skolor, arbetsplatser och andra

institutioner. Man har hållit seminarier, demonstrationer och andra manifestationer och man

har börjat knyta internationella kontakter. Överviktigas Riksförbund ger dessutom ut

tidningen Fettpärlan, där medlemmarna bland annat hålls informerade om vad som händer

inom fetmaforskningen. Tidningen fungerar även som ett språkrör för de överviktigas rätt till

hjälp, stöd och behandling (Överviktigas Riksförbunds hemsida).

Enligt Överviktigas Riksförbunds stadgar skall de bland annat verka för:

§3c – att förbättra livsvillkoren för överviktiga

§3d – en attitydförändring gentemot överviktiga

§3e – att diskriminering av överviktiga förbjuds

§3f – att främja forskningen kring övervikt

§3g – att fler vårdplatser skapas och att kännedom om alla vårdplatser ska vara allmän
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          särskilt inom sjukvården

§3h – att konfektionsindustrin ska tillverka kläder åt överviktiga

§3i – att hälsokostbranschen ska saneras från farliga och/eller overksamma bantningspreparat

§3j – att pressen inte ska skriva ovederhäftiga artiklar om bantning och bantningspreparat

§3k – att förnedrande reklam inte produceras

§3l – ett mindre kroppsfixerat samhälle

(Källa: Överviktigas Riksförbunds hemsida)

Överviktigas Riksförbund menar att fetma fortfarande betraktas som ett självförvållat och

skamfyllt och deras mål är att stoppa diskrimineringen som drabbar överviktiga.

Deras två främsta målsättningar är att den som vill gå ned i vikt och inte klarar av det själv

ska få kompetent hjälp och att den som inte kan eller vill gå ned i vikt inte ska behandlas som

en sämre människa för det (Blomqvist, 2000). Ledordet är respekt; att bli respekterad och

tagen på allvar, inte på grund av att dom är feta, inte heller trots att dom är feta utan för att de

har exakt samma värde som andra människor (Överviktigas Riksförbunds hemsida).

9 ANALYS

I detta avsnitt analyserar vi våra undersökningsresultat utifrån Giddens teori om vårt

senmoderna samhälle. Vi använder oss även av stämplingsteorin där vi analyserar materialet

utifrån begreppen stigmatisering och självstigmatisering.

I vårt senmoderna samhälle har det skett en ökad individualisering vilket innebär att

människan har betydligt större självbestämmanderätt än förr. Människan har större del i vad

som händer henne och hon måste själv ta ställning till hur hon vill leva sitt liv. Det egenansvar

som numera läggs på individen innebär att hon måste göra vissa val. Bland annat måste hon

välja och konstruera sin livsstil. Här råder en valfrihet men hon påverkas även av yttre

faktorer. Baksidan av individualiseringen är att orsaker som ligger utanför individens kontroll

numera ses som individuella misslyckanden. Kraftig övervikt kan ha många orsaker, men

beror ofta på sjukdom och arvsanlag. Trots detta lägger vi fortfarande orsakerna till fetma på

de individer som drabbats.

Giddens menar att människan har blivit allt mer ansvarig för hur hon väljer att presentera och

designa sin kropp. Att ha kontroll över sig själv, sitt ätande och därmed sin kropp ses som
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nödvändigt, som en förutsättning för ”den lyckade individen”.. Vår kropp fungerar som en

spegling av vårt inre psykologiska tillstånd och fetma blir ett yttre tecken på en inre moralisk

defekt. En normalviktig kvinna visar, genom sin kroppsstorlek, att hon kan kontrollera sina

behov och sin kropp. Motsatsen, en kraftigt överviktig kvinna, signalerar misslyckande och

brist på självkontroll. Då omgivningen ser denna kvinna förknippas hon med alla de attribut

som brist på självkontroll innebär, såsom till exempel bristande hygien, ointelligens och

lathet. I vår kultur blir alltså fetma ett symboliskt uttryck för att man inte tar ansvar och bryr

sig om sin kropp, ett uttryck för förfall, misslyckande och ohälsa. Detta synsätt bildar en

grund för fördomar riktade mot kraftigt överviktiga kvinnor. Vår undersökning har visat att

fördomarna även bland normalviktiga skapar en rädsla för att bli tjock, det vill säga tappa

kontrollen över sitt liv och drabbas av omgivningens förakt. Denna rädsla framträder tydligt i

vår undersökning.

Omgivningens stämpling av den kraftigt överviktiga kvinnan visar sig bland annat i att dessa

kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. Arbetsgivare verkar utgå från att kraftigt

överviktiga kvinnor inte klarar av ett arbete, att de sjukskriver sig oftare, ligger på latsidan

eller inte orkar med arbetet. Om arbetsgivare utgår från att framgång kräver ”normalvikt”

innebär detta att kraftigt överviktiga kvinnor har relativt små chanser i konkurrensen som

råder på arbetsmarknaden. Även inom sjukvården lyser det senmodernistiska synsättet igenom

i form av fördomsfullt bemötande. Läkare bemöter de kraftigt överviktiga kvinnorna med

ointresse och lyssnar inte på vad kvinnorna har att säga. Istället relaterar de kvinnans

symptom och besvär till den kraftiga övervikten och därmed kvinnans livsstil. De kräver ofta

en förändring av kvinnans livsstil och menar att det är denna som är orsak till alla hennes

krämpor.

Då individer väljer och konstruerar sina livvstilar har media en stor och viktig roll. Medias

globalisering i det senmoderna samhället har inneburit att olika livsstilar snabbt kan förmedlas

och spridas runt om i världen. Media förmedlar kunskaper om olika sociala system och

sprider experters råd om hur man bör leva. Individen måste hela tiden ta ställning till

experternas information och råd, och detta påverkar mottagaren i sin konstruktion av livsstilen

och därmed också självidentiteten. Detta bekräftas av intervjupersonerna i vår undersökning

som menar att media och reklam har en betydelsefull roll i förmedlandet av kroppsideal och

livsstilar. Vi kan koppla ihop media och reklamens påverkan med fördomarna mot kraftigt

överviktiga kvinnor. Den sunda, smala kvinnokroppen glorifieras och detta innebär att en
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kraftigt överviktig kvinnokropp framstår som avvikande. Vidare har media och reklam i det

senmoderna samhället normaliserat allt som har med bantning och bantningspreparat att göra.

Bantning framställs som det redskap som ska hjälpa oss i vår strävan efter att bli smala, och

därmed lyckliga. Bantning är en möjlighet att kontrollera sin vikt eller att återta kontrollen

över kroppsstorleken och därmed också över sitt liv. Bantning är inte bara ett redskap som

hjälper oss att gå ner i vikt. Det är också ett krav som omgivningen ställer på den överviktiga

kvinnan. Om hon nu har blivit så tjock så har hon en skyldighet att göra något åt det.

Giddens menar att kroppen allt mer har kommit att associeras med en människas

individualitet. Kroppen ses inte bara som en biologisk enhet utan har blivit något som

genomgår en ständig omskapning och integrering i självidentiteten. Den kroppsliga identiteten

är beroende av andra personers ständiga uppskattning och Giddens menar att ”självidentiteten

är så som den reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi” (Giddens,

1999, sid 68). En kraftigt överviktig kvinna möter inte denna uppskattning. Istället får hon ta

emot negativ uppmärksamhet i form av fördomsfulla uttalande, kränkande behandling och

diskriminering. Hon utvecklar en negativ självbild som integreras i hennes konstruktion av

identiteten. De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga respondenterna i vår

undersökning berättar om hur omgivningens uppenbara förakt till slut påverkade deras syn på

sig själva. De fick dåligt självförtroende, de isolerade sig och föraktade sig själva och sina

kroppar.

”Och det får en liksom att se ner på en själv. Man tycker att det är svagt”. (Christina, 38 år)

Respondenterna i vår undersökning ansåg att det var svårt eller omöjligt att förändra

samhällets negativa syn på kvinnlig fetma. Giddens menar att identiteten i vår tid visserligen

är komplex och motsägelsefull men att individerna med hjälp av sina inneboende kunskaper

om den sociala verkligheten har stora möjligheter att förändra samhället.

Vår undersökning har visat att det sker en stämpling, en stigmatisering, av kraftigt överviktiga

kvinnor. Dessa kvinnor utsätts för ett negativt samhälleligt tryck som grundar sig i de

fördomar som florerar i vårt samhälle när det gäller kvinnlig fetma. Överallt möts vi av det

smala kvinnokroppsidealet. Detta ideal har blivit en norm för hur kvinnor ska se ut i vårt

västerländska samhälle. Att vara kraftigt överviktig strider mot denna norm och utlöser

stämplingsreaktioner från omgivningen. Ur ett stämplingsteoretiskt synsätt ser man
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stämplingen som en lång process. Detta bekräftas till viss del i vår undersökning. Vi har

funnit att omgivningens stigmatisering av den överviktiga börjat tidigt i livet, ofta redan i

barndomen.

När vi ser en kraftigt överviktig kvinna styrs vi av den rådande samhällssynen och de

fördomar som riktas mot kvinnlig fetma. Många anser att fetma är något som den överviktiga

kvinnan själv har orsakat, till exempel genom att äta för mycket och motionera för litet. Den

överviktiga kvinnan blir stigmatiserad eftersom hon ses som ansvarig för sin övervikt. När en

individs självbild och omgivningens bild av henne inte stämmer överens råder det som kallas

för inkongruens. För att minska denna inkongruens kan individen försöka ändra på sig själv

för att motsvara omgivningens krav. Hon kan också ändra på sin självbild, en så kallad

självstigmatisering, så att den stämmer överens med omgivningens bild av henne. Andra har

dömt personen, personen har accepterat domen och blir sin egen bödel. Omgivningens

negativa reaktioner blir bara en bekräftelse på det hon redan vet.

Stigmatiseringen och självstigmatiseringen påverkar den kraftigt överviktiga kvinnans liv

negativt. Då hon integrerat omgivningens negativa bild av sig själv i sin självidentitet börjar

hon leva sitt liv utifrån detta. De kraftigt överviktiga eller före detta kraftigt överviktiga

respondenterna i vår undersökning berättar att de drar/drog sig undan från kontakt med

omgivningen av rädsla för att möta förakt och förnedring. De menar vidare att de ser/såg ner

på sig själva som karaktärslösa och äckliga.

10.  SLUTDISKUSSION

I detta avsnitt redogör vi för våra tankar och reflektioner som uppkommit under detta

uppsatsarbete. Vi kombinerar detta med en resultatsammanfattning.

Syftet med vår uppsats är bland annat att undersöka om det förekommer fördomar mot, och

diskriminering av kraftigt överviktiga kvinnor. Vidare ställer vi oss frågan om det sker en

stigmatisering samt självstigmatisering av kraftigt överviktiga kvinnor. Det har visat sig att de

kraftigt överviktiga eller före detta överviktiga intervjupersonerna i vår undersökning har

mängder av exempel på hur de blivit negativt bemötta i interaktionen med omgivningen.

Deras berättelser överensstämmer med de fakta vi mött i litteratur och forskning. Vi har funnit

att kraftigt överviktiga kvinnor associeras med ointelligens, karaktärslöshet, lathet, frosseri,



44

bristande hygien etc. De kraftigt överviktiga kvinnorna i vår undersökning berättar att de

blivit förbisedda, inte blivit tagna på allvar och att folk inte lyssnat på dem. Kvinnorna har

upplevt negativt bemötande och fördomsfulla uttalanden i många olika sammanhang. De har

bland annat nämnt butiker, sjukvården och arbetsmarknaden som områden där de

diskriminerats. Men det som kvinnorna upplever som det största problemet är gemene mans

elaka och förnedrande kommentarer.

Många är de tankar och frågor som väckts under arbetets gång. Vår förförståelse av det

undersökta fenomenet har både bekräftats och dementerats. Vi har upptäckt att de fördomar

som enligt litteraturen florerar kring kraftigt överviktiga kvinnor är långt mer utbredda, och

negativa, än vad vi trodde från början. Det framkom att intervjupersonerna tror att folk i

allmänhet har mycket negativ syn på kraftigt överviktiga kvinnor. Dock sade de sig inte själva

ha dessa fördomar. Vi ställer oss frågan: ”Vilka representerar då allmänheten?”. Vågade inte

intervjupersonerna i vår undersökning uttala sig om sin egen fördomsfullhet eller är det så att

de tror att folk i gemen har mer fördomar än de verkligen har? Vi har inget svar på denna

fråga men vi anser att den är mycket relevant.

Samtliga intervjupersoner menar att det sker en stigmatisering av kraftigt överviktiga kvinnor.

Denna stigmatisering leder också till självstigmatisering. Många överviktiga kvinnor ser ner

på sig själva. De tycker att de saknar karaktär och att det är deras eget fel att de blivit

överviktiga. Självstigmatiseringen är ett resultat av omgivningens negativa attityder mot

kraftigt överviktiga kvinnor. Men var kommer dessa attityder från? Vår undersökning visar att

media och reklam är en starkt bidragande orsak till de fördomar som florerar i samhället när

det gäller synen på kvinnlig fetma. Vi anser att media inte bara speglar samhällets

värderingar, de skapar dem också. Vi tror att så länge media fortsätter idealisera den smala, i

det närmaste anorektiska, kvinnokroppen kommer fördomarna mot kraftigt överviktiga

kvinnor att bestå. Vi ser fram emot den eller de som vågar gå emot strömmen och bryta denna

glorifiering av det slanka kvinnoidelaet.

De intervjupersoner som har gått ner i vikt märker stor skillnad i omgivningens bemötande.

De upplever att de efter viktnedgången blir bemötta med större respekt. Allt eftersom kilona

har försvunnit har deras självförtroende ökat och de känner och utstrålar en säkerhet som de

inte hade som överviktiga. Vi har i vår intervjuundersökning mött kvinnor som menar att de

först efter sin viktnedgång har börjat leva ett värdigt liv. En kvinna i vår undersökning
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berättar att hon levt i ett destruktiv äktenskap under många år. Först efter att hon gått ner i vikt

blev hon så känslomässigt stark att hon klarade av att bryta förhållandet. Vi tycker att det är

högst beklagligt att en kvinnas övervikt ska kunna påverka henne så mycket att hon inte anser

sig kunna leva så som hon önskar. I ett samhälle där vi propagerar för varje individs unika

värde borde det vara en självklarhet att acceptera människor oavsett utseende. Kraftigt

överviktiga kvinnor behandlas som om de genom att visa upp sina kroppar  förolämpar och

kränker sin omgivning. I vårt samhälle är även ”normalviktiga” upptagna av ständiga tankar

på sin vikt. När vi ser en kraftigt överviktig kvinna och tycker att hon verkar tillfreds med sig

själv upplever vi detta som en förolämpning mot vår egen kamp mot vikten.

Vi har kommit fram till att det finns många olika anledningar till att en kvinna blir kraftigt

överviktig. Många tror att övervikten beror på en rubbning i ämnesomsättningen, men detta

dementeras av forskningen. Man tror också att övervikten beror på sjukdom vilket bekräftas

bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO) som har definierat fetma som en kronisk

sjukdom. Vidare anses kvinnor ha ”ätit sig till” övervikten, men då tar man inte hänsyn till de

individuella skillnaderna. Vad är det som gör att den ene går upp i vikt och den andre inte gör

det, trots att båda två har likvärdiga livsstilar? Forskarna har ännu inte funnit något entydigt

svar på denna fråga. Dock har det framkommit att övervikten kan ha genetiska orsaker. Vi

tycker oss ha sett att det inte spelar någon större roll vilka orsaker till kvinnlig fetma som

forskarna lanserar. Sin vana trogen lägger allmänheten orsakerna till kvinnans fetma på

hennes själv. Kanske är det så att vår längtan efter grupptillhörighet automatiskt innebär ett

vi-dom tänkande. I indelningen vi och dom är det lätt att ta till yttre tecken på olikheter.

Till vår förvåning anser inte intervjupersonerna i vår undersökning att kan ändra de negativa

attityderna mot kraftigt överviktiga kvinnor. I litteraturen finner vi dock en mer positiv syn.

Vi är övertygade om att de kraftigt överviktiga kvinnorna själva har ett stort ansvar. De måste

börja protestera mot fördomarna, stigmatiseringen och diskrimineringen. Överviktigas

Riksförbund har här en stor och viktig roll. De kämpar för att personer som lider av fetma ska

få samma rättigheter som normalviktiga. Samtidigt är det viktigt att makthavarna tar sitt

ansvar för att förändra den rådande synen. Detta kan bland annat ske genom att lagstifta mot

diskriminering av kraftigt överviktiga personer. Som vi nämnt tidigare vill vi även lägga ett

ansvar på media och reklambranschen.
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De icke-överviktiga intervjupersonerna ansåg att kraftig övervikt bland kvinnor är ett

individuellt problem. Detta individuella problem kan dock, enligt respondenterna, leda till ett

eller flera sociala problem. De tog upp aspekter såsom att de kraftigt överviktiga kan ha svårt

att söka och få arbete vilket i sin tur kan leda till socialbidragsberoende.  Vi anser att det är

uppenbart att kraftig övervikt hos kvinnor kan leda till sociala problem. Vi tycker att man

mycket väl kan jämföra deras situation med den diskriminering som bland annat

homosexuella, funktionshindrade och invandrare möter i det svenska samhället

En sak som vi reagerat över är att det är kvinnorna som utsätts för det största trycket när det

gäller det smala kroppsidealet. En lyckad kvinna håller sig smal och tänker ständigt på att leva

sunt. En överviktig man har inte denna press på sig utan ofta anses hans kroppsstorlek vara ett

tecken på pondus. I detta finner vi en paradox. Det är nämligen den manliga så kallade

bukfetman som är den hälsofarligaste varianten. Om våra fördomar mot fetma hade någon

slags faktabakgrund skulle kraftigt överviktiga män ha mycket större press på sig, än kvinnor,

då det gäller att hålla sig smala. Och med denna icke färdigbearbetade tanke avslutar vi denna

undersökning.
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BILAGA 1

INTERVJUGUIDE

• Vad tror du att folk i allmänhet har för inställning till/syn på kraftigt överviktiga

kvinnor?

• Vilken är din egen inställning till övervikt? Hur ser du själv på fenomenet?

• Tror du att det finns fördomar om kraftigt överviktiga? Vilka i så fall?

• Har du någon gång känt dig mindre värd eller blivit diskriminerad på grund av din

övervikt? När och var?

• Har du blivit positiv bemött på grund av din övervikt? När och var?

• Tror du att det förekommer skillnader i hur gemene man bemöter kraftigt överviktiga

jämfört med ”normalviktiga”? Vilka i så fall?

• Vad var anledningen/anledningarna till att du bestämde dig för att gå ner i vikt?

• Har du märkt någon skillnad i bemötandet från omgivningen sedan du gick ner i vikt?

• Blir man lyckligare om man blir smal?

• Var kommer fördomarna ifrån tror du?

• Vad anser du var/är orsaken till din övervikt?

• Är det viktigt vad andra tycker om din kropp?

• Tror du att man kan ändra de negativa attityderna mot övervikt ute i samhället?
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BILAGA 2

INTERVJUGUIDE

• Vilken inställning tror du att folk i allmänhet har till kraftigt överviktiga kvinnor?

• Tror du att kraftigt överviktiga kvinnor diskrimineras i samhället? På vilket sätt?

• Många kraftigt överviktiga menar att folk tycker att de är ointelligenta. Tror du att folk

tycker så och varför i så fall?

• Vad tänker du när du ser en kraftigt överviktig kvinna?

• Hur blir dom så pass kraftigt överviktiga tror du?

• Kraftigt överviktiga kvinnor har berättat att folk kommenterar dem då de är ute eller

till exempel på restaurang. Varför gör dom det tror du?

• Om du var arbetsgivare, skulle du då tveka att anställa en kraftigt överviktig kvinna?

Varför i så fall?

• WHO har definierat övervikt som en kronisk sjukdom. Vad anser du om det? Stämmer

det?

• Tror du att en kraftigt överviktig kvinna blir lyckligare av att gå ner i vikt?

Är du rädd att gå upp i vikt? Om ”ja” – varför?


