
1 

Socialhögskolan 

Kandidatuppsats SOPA 63 

HT2016 

Handledare: Carina Tigervall 

 

 

Ellinor Hult & Fanny Lundborg 

 

 

 

  

Överviktig. Oviktig eller viktig? 

-En innehållsanalytisk studie om framställningen 

av överviktiga karaktärer i bilderböcker 

 
 

 



2 

 

Abstract 

 

Authors: Ellinor Hult & Fanny Lundborg  

Title: Portrayal of overweight characters in children´s picture books 

Supervisor: Carina Tigervall 

Assessor: Eva Palmblad 

 

Stereotyping and stigma of overweight people generate ostracism and also leads to 

health issues such as mental and/or physical illness. Earlier research shows that 

stereotypes in children´s books have a negative impact on children. The following 

study intends to analyze how overweight characters are portrayed in children's 

picture books. With a quantitative and qualitative content analysis this study 

presents what kind of characteristics and attributes the overweight characters obtain 

in the picture books. The picture book’s target group had an age range from three 

to nine years. The results show that there is an underrepresentation of overweight 

characters in children's picture books. Findings in the qualitative analysis indicated 

that overweight characters were predominantly portrayed with negative attributes 

such as being lazy, loud and unintelligent. Characters presented with positive 

attributes in the books were portrayed as humoristic, but at the same time also 

laughed at. 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Idag upplevs den smala, tunna kroppen som den rätta, normala och rationella 

kroppen. En smal kropp förknippas med status, lycka, attraktionskraft och socialt 

värde i motsats till en överviktig kropp vilken associeras med ointelligents, 

avsaknad av disciplin samt oförmåga till kontroll över begär (Liukko 1996; 

Johansson 1998; Rodgers 2016; Webb, Fiery & Jafari 2016). Genom 

kroppsdiskursen som utgår från den smala kroppen som normativ utläses också en 

trend om hur individen själv kan skapa och upprätthålla den normativa kroppen. 

Detta via vad som sägs vara relativt enkla beteendeförändringar (Rodgers 2016). 

Rodgers (2016) förklarar att uppfattningen om att kunna skapa en normativ kropp 

genom relativt enkla medel bidrar till en samhällelig föreställning om brister i 

viljestyrka och självkontroll hos individen vars kropp inte faller inom de normativa 

ramarna. Övervikt anses således självförvållat och stigmatisering av överviktiga har 

därmed kommit att bli socialt accepterat (Puhl & Brownell 2003; Puhl & Heuer 

2010). 

Stigmatisering gentemot överviktiga kroppar går att utläsa redan från tre års ålder 

(Cramer & Steinwert 1998). Barn associerar övervikt med egenskaper såsom 

självisk, lat, dum samt olycklig och tenderar följaktligen att exkludera överviktiga 

jämnåriga (Brylinsky & Moore 1994; Liukko 1996). Cramer och Steinwert (1998) 

redogör för hur ursprunget till stigmatiseringen främst sker genom sociala processer 

snarare än ur barnets kognitiva utveckling. Barnet får alltså genom internalisering 

en uppfattning om hur kroppar bör se ut och vilka egenskaper som tillskrivs de olika 

kroppstyperna.  

Barnet tar del av flera sociala processer vilka bidrar till införlivandet av normer. 

Dock anses det lilla barnet ännu inte hunnit ta del av åtskilliga processer vilka kan 

påverka internaliseringen. Oppliger och Davis (2016) motiverar en 

innehållsanalytisk studie av bilderböcker genom förklaring om att det lilla barnet 

är mer mottagligt för vad böcker visar. Detta då barnet möjligen inte själv hunnit 

uppleva det boken åskådliggör (ibid.). Boken blir för barnet därmed en sanning som 

förutom att avspegla kulturella och sociala normer också blir en viktig drivkraft för 

acceptans av normer (Peterson och Lach 1990). Att boken påverkar barnets attityder 
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och värderingar har i flertalet studier visats. Barnet formar förståelse genom boken 

och tenderar att växa in i de roller som bokens karaktärer påvisar att människan 

utifrån sina individuella attribut bör inneha (Peterson & Lach 1990; Hamilton et al. 

2006).  

Trots forskning som visar på påverkan genom vad barnet får ta del av via 

stereotypiskt material i bilderboken verkar den eventuella problematiken inte ha 

inkorporerats i samhället. Bland annat visar det sig att föräldrar väljer böcker som 

behandlar barnets intressen framför böcker med avsaknad av stereotyper (Peterson 

& Lach 1990). Dessutom förefaller framställning eller representation av övervikt 

inte som ett område vilket uppmärksammats i samma utsträckning som andra 

stigmatiserade grupper (Cramer & Steinwert 2000).  

Relevansen för socialt arbete visar sig tydligt i studiens valda område. Inte bara är 

införlivandet av normer genom vad barnet får ta del av i bilderboken framträdande. 

Forskning visar också på hur attityder gentemot övervikt formade av vad barnet får 

ta del av i boken kopplas till stigmatisering av överviktiga. Stigmatiseringen i sig 

kan ge skadliga och diskriminerande effekter såsom mobbning, upplevt behov av 

isolering och fysiska sjukdomar (Glessner, Hoover & Hazlett 2006; Puhl & Heuer 

2010; Rodgers 2016). Överviktiga tenderar också enligt Puhl och Brownell (2003) 

att ha svårare på arbetsmarknaden. Detta till följd av uppfattningen om överviktiga 

som lata och med bristande självkontroll (ibid.). Kroppsdiskursen som innefattar en 

rädsla för fett kan enligt Rodgers (2016) också få allvarliga konsekvenser i 

egenskap av ätstörningar och överdriven, ohälsosam träning.   

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur karaktärer med överviktiga kroppar 

representeras och framställs i bilderböcker. 

1.3. Frågeställningar 

 Hur vanligt förekommande är det med överviktiga karaktärer i 

bilderböcker? 

 Vilka begrepp används för att beskriva överviktiga karaktärer i 

bilderböckerna? 
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 Vilka egenskaper tillskrivs de överviktiga karaktärerna utifrån 

bilderböckernas text och illustrationer? 

1.4. Förförståelse 

Tidigt i processen för uppsatsskrivande fördes en diskussion gällande egna 

föreställningar om kroppsideal samt övervikt som något stigmatiserat. Vår 

ömsesidiga uppfattning var förenlig med Liukko (1996) samt Webb, Fiery och 

Jafari (2016) vilka visar att den smala kroppen uppfattas som den rätta kroppen och 

att det följaktligen finns ett samhälleligt förakt mot den överviktiga kroppen. Vår 

förförståelse gällande stereotypiskt skildrade karaktärer överensstämde också med 

vad forskning visar på. Överviktiga karaktärer skildras inte sällan som lata, dumma 

och slarviga eller som karaktärer vilka är menade att skratta åt (Brylinsky & Moore 

1994; Brumberg i Glessner, Hoover & Hazlett 2006).  

Förförståelsen har medfört en risk om att vi istället för att analysera stereotyper 

kommer att upprätthålla den överviktiga som stereotyp. Genom att medvetengöra 

och ständigt under processen reflektera över vår förförståelse menar vi oss ha 

reducerat påverkan att reproducera tidigare forskningsresultat eller vinkla studiens 

resultat utifrån våra intressen.  

1.5. Avgränsningar 

Studien syftar endast till att undersöka framställningen av övervikt och de 

konsekvenser som kan utvinnas genom normen av kroppsidealet. Trots 

medvetenhet om övervikt som ett medicinskt problem (se bland annat Herman & 

Polivy 2011) utgår studien från synen på kroppen som en social konstruktion och 

utelämnar därmed möjlig fysisk hälsoproblematik som en konsekvens av övervikt.  

I studien utelämnas också analys av karaktärernas kön, ålder, etnicitet, sociala 

förhållande och möjliga syndrom då utrymme av ytterligare analys inte menas 

finnas.  

Bilderböckerna som utgör studiens empiri avgränsas till böcker vilka enligt vår 

uppfattning vänder sig till barn mellan tre till nio år. Därmed utelämnas så kallade 

pekböcker. De inhämtade bilderböckerna avgränsas vidare till böcker skrivna på 

svenska som skildrar karaktärer vilka liknar människan.  



8 

 

Det har ej gjorts avgränsningar gällande utgivningsår. Detta med grund i 

svårigheterna att hitta överviktiga karaktärer i bilderboken. Inte heller har det gjorts 

avgränsning gällande antal upplagor bilderböckerna getts ut i. Då vårt uppsåt inte 

har varit att undersöka hur många som har läst böckerna utan endast hur övervikt 

framställs där det väl förekommer anser vi inte detta som ett hinder i vår studie. 

1.6. Bakgrund 

I kapitlet presenteras dagens konstruerade kroppsideal och de konsekvenser som 

kan utvinnas genom idealet samhället uppbär. Vidare presenteras också bokens roll 

och betydelse i mediesamhället. 

1.6.1. Kroppsideal och dess konsekvenser 

Idag anses den smala kroppen vara den samhälleligt rätta och rationella kroppen 

(Liukko 1996; Webb, Fiery, & Jafari 2016). Idealet av den smala kroppen som den 

rätta har dock inte alltid funnits. Ekenstam (1993) beskriver att framväxten av 

idealet kan förklaras genom föränderliga maktpositioner under de senaste 

århundranden. Den attityd till kroppen som en naturlig produkt som under 1700-

talet var övergripande existerar inte idag. Istället menar Ekenstam att exponering 

av idealiserade kroppar i bland annat medier har gjort att kroppen särskilts från sin 

naturlighet och på så sätt blivit något som samhället idag föraktar (ibid.). 

Attityder gentemot olika kroppstyper visar i flertalet studier på samma resultat. Den 

smala kroppen anses vara den normala, acceptabla och friska kroppen som 

förknippas med status, lycka, attraktionskraft och socialt värde (Liukko 1996; 

Johansson 1998; Rodgers 2016; Webb, Fiery & Jafari 2016). Den överviktiga 

kroppen associeras i sin tur med en individuell oförmåga till kontroll över begär 

samt kännetecken såsom avvikande, ohälsosam, odisciplinerad, ointelligent, 

förslappad och bekväm (Puhl och Heuer 2010; Liukko 1996). 

Uppfattningen gällande rådande kroppsideal delas av barn och vuxna. Barn menas 

likt vuxna associera övervikt med egenskaper såsom självisk, dum, lat och olycklig 

(Brylinsky & Moore 1994; Johansson 1998). Barnet uppvisar enligt Brylinsky och 

Moore (1994) redan från tre års ålder förakt och stigmatiserande tendenser 

gentemot överviktiga kroppar och väljer inte sällan att exkludera jämnåriga 

överviktiga (Liukko 1996). 
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Övervikt anses genom en kroppsdiskurs som något självförvållat (Rodgers 2016). 

Diskursen om en ideal kroppsvikt förklaras utifrån Rodgers (2016) som något vilket 

av samhället anses kunna kontrolleras genom födointag och fysisk aktivitet. Då 

dessa beteendeförändringar genom samhälleliga medel såsom medier beskrivs som 

relativt enkla kopplas övervikt till något självförvållat (Rodgers 2016). Genom 

uppfattningen om övervikt som självförvållat ges vidare acceptans till 

stigmatisering. Den överviktiga blir stämplad som en betungande, olämplig 

samhällsmedborgare och kan således anses vara förtjänt av stigmatiseringen 

(Crandall i Webb, Fiery & Jafari 2016; Greenhalgh i Rodgers 2016). Liknande 

syftar Puhl och Heuer (2010) samt Puhl och Brownell (2003) till genom förklaring 

om att det blivit socialt accepterat att betrakta övervikt som något negativt (ibid.). 

Acceptansen gentemot stigmatiseringen ger konsekvenser såsom diskriminering 

utifrån flera faktorer. Överviktiga har exempelvis svårare att få arbete utifrån 

stereotypen som lat och med bristande självkontroll (Puhl & Brownell 2003).  

Puhl och Heuer (2010) uttrycker att det finns föreställningar om stigmatisering som 

ett medel för överviktiga att förändra sig till det som anses normalt och rätt. 

Stigmatisering kan alltså genom samhället förstås som något upplevt främjande 

gentemot den överviktiga. Trots empirisk evidens som visar på att biologiska 

faktorer ofta ligger till grund för övervikt är den samhälleliga uppfattningen 

fortfarande att ansvaret för övervikt bärs individuellt (Puhl & Brownell 2003). 

Andra möjliga faktorer som kan ha bidragit till övervikt utesluts därmed. 

Uppfattning om att individen besitter ansvaret för sin övervikt bidrar till ett 

upprätthållande av en accepterad stigmatisering (Liukko 1996; Puhl & Heuer 

2010).  

Rodgers (2016) beskriver att beteendeförändringar som behöver göras för att uppnå 

och vidare upprätthålla en ideal kroppsvikt för många människor är ouppnåeliga. 

Genom insikten att inte uppnå de resultat som förväntas följer ett eventuellt 

missnöje gentemot sig själv och sin kropp. Rodgers (2016) förklarar genom Thomas 

et al. att individer som känner skam, skuld och avsky gentemot sin kropp i 

förlängningen kan övertygas om att de utifrån samhälleliga uppfattningar är 

värdelösa. Detta kan leda till en ökad känsla av behov att isolera sig från omvärlden 

(ibid.). 
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Vidare konsekvenser som kan uppstå till följd av kroppsdiskursen är 

sjukdomstillstånd som ett resultat av det smala idealet. Rodgers (2016) menar att 

effekterna av fokus på kost och motion som ett medel för den hälsosamma vikten 

kan bidra till överdriven träning, dåligt förhållande till mat och vidare ätstörningar. 

Även sjukdomar som utvinnes som en direkt följd av stigmatiseringen går att utläsa 

som en konsekvens av kroppsidealet. Puhl och Heuer (2010) beskriver att 

sjukdomar vilka kan antas vara en direkt följd av övervikten egentligen kan ha 

uppkommit till följd av stigmatisering. Stigmatisering kan i flera fall skapa ohälsa 

vilken är likartad de sjukdomar som förklaras som sjukdomar uppkomna av den 

fysiska övervikten (ibid.).  

1.6.2. Bokens roll och betydelse i mediesamhället 

Kåreland (2013) beskriver att bilderbokens betydelse inte sällan ifrågasätts i dagens 

mediesamhälle.  Mycket tyder på att barn tar del av böcker i betydligt mindre 

utsträckning idag än vad de gjorde förr. Trots uppfattningen menar Kåreland (2013) 

att ett massivt antal barnböcker fortfarande ges ut. Utgivning av böcker visar till 

och med på en ökning från början av 2000-talet, vilket pekar på att det fortfarande 

läses en hel del böcker (ibid.). Liknande menar Nikolajeva (2000) som beskriver 

bilderboken som betydande i förhållande till de visuella mediernas framväxt. 

Bilderbokens relevans motiveras främst genom det aktiva deltagandet barnet 

erhåller vid läsning till skillnad från den passiviteten barnet förvärvar vid 

exempelvis tv-tittande (ibid.). Bilderboken förklaras som betydande för barnet och 

har enligt Kåreland (2013) inte påverkats negativt av mediernas framväxt.  

1.7. Begreppsdefinitioner 

Diskurs - Begreppet diskurs är inte absolut enhetligt, men förklaras genom Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) definition vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå̊ 

världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). En 

diskurs bör alltså anses vara en bestämd och ofrånkomlig talordning vilken 

samtidigt som den möjliggör förståelse om världen också exkluderar det som 

genom diskursen utesluts. Diskursen konstruerar och bestämmer sålunda vad 

sanning är genom det konstruerade språket som verktyg (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). 
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Denna studie använder sig ej direkt av begreppet diskurs. Dock tycks begreppet 

nödvändigt att förtydliga då kroppsdiskurs har en central inverkan på studien samt 

att forskning som används i kapitlet Bakgrund beskriver kroppsdiskurser.  

Övervikt - Övervikt definieras enligt Nationalencyklopedin som ”Kroppsvikt som 

överstiger vad som bedöms vara övre gräns för normal vikt.” 

(Nationalencyklopedin 2016a). Utifrån Body Mass Indexs (BMI) skala bedöms 

individen som befinner sig mellan 25-29,99 som överviktig (WHO 2016).  

Fetma definierad enligt Nationalencyklopedin som ”Abnorm ansamling av 

fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.” (Nationalencyklopedin 

2016b). Utifrån BMI besitter en individ fetma då denna befinner sig på 30 eller över 

på skalan (WHO 2016).  

I studien används begreppet överviktig vid beskrivning av karaktärer som enligt vår 

uppfattning kan anses besitta övervikt respektive fetma. Studien skiljer alltså inte 

dessa begrepp åt.  

BMI - BMI är ett vedertaget mätinstrument som visar huruvida individen är under-

, normal- eller överviktig. BMI används från en ålder av 16 år och kan således inte 

appliceras på barn. Före 16 års ålder används IsoBMI (1177 Vårdguiden). 

BMI beräknas genom att multiplicera individens längd med två. Individens vikt 

divideras sedan med den multiplicerade summan för ett resultat vilket talar om 

varpå skalan individen befinner sig (Nationalencyklopedin 2016c). Då denna studie 

utgår från karaktärer vilka inte går att mäta eller väga anses BMI vidare obefogat 

att applicera i studien. Dock är BMI ett allmänt godtaget mätinstrument som 

sannerligen gett oss en uppfattning om hur människan utifrån sitt BMI kan anses 

under- eller normalviktig samt överviktig eller fet.  

Normal- eller undervikt - Utifrån mätinstrumentet BMI besitter en individ 

normalvikt då denna hamnar på 18,5-24,99 på skalan. Individen klassas som 

underviktig då denna hamnar under 18,5 på skalan (Folkhälsomyndigheten 2016). 

I studien används begreppet normal- eller underviktig som ett kombinerat begrepp 

beträffande karaktärer som ej anses passa in under benämningen överviktig. 

Skillnad på normal- eller underviktig görs därmed inte.  
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Bilderbok - Bilderbok definieras genom Nationalencyklopedin som ”/.../ 

ursprungligen tysk benämning på en rikt illustrerad bok, från 1800-talet 

genrebeteckning för böcker för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet.” 

(Nationalencyklopedin 2016d). Nikolajeva (2000) beskriver bilderboken som en 

unik konstform som använder sig utav två kommunikationsnivåer, den verbala och 

den visuella. ”/…/ mottagaren måste sätta ihop den övergripande betydelsen av de 

olika kommunikationselementen.” (Nikolajeva 2000:11). 

I denna studie betraktas bilderbok som en bok vari text och bild förekommer vid 

varje uppslag. Bild och text förmedlar vidare gemensamt ett budskap till läsaren. 

Bilderböcker som används i studien riktar sig utifrån vår individuella bedömning 

till barn i åldrarna tre till nio år.  

Huvudkaraktär - I denna studie menas huvudkaraktär vara den karaktär vilken 

berättelsen kretsar kring. 

Bi-karaktär - I denna studie menas bi-karaktär vara den/de karaktärer som fyller en 

funktion i berättelsen men som berättelsen inte kretsar kring. 

Bakgrundskaraktär - I denna studie menas bakgrundskaraktär vara den/de 

karaktärer som illustreras i boken men inte beskrivs i text. Historien hade således 

fungerat utan dessa karaktärer. 

2. Tidigare forskning 

Då studien syftar till att undersöka framställningen av övervikt i bilderböcker är det 

högst relevant att presentera forskning som bedrivits inom området kroppsideal och 

övervikt i litteratur och media. Centralt för motivering av studien är också 

betydelsen av hur barnet påverkas genom framställning av stereotyper i barnböcker. 

För att underbygga val av metod redogörs även för tidigare forskning av 

bilderboken samt vad innehållsanalytiska studier kan bringa för resultat.  

2.1. Framställning av övervikt i litteratur och media 

Glessner, Hoover och Hazlett (2006) har i sin studie ”The Portrayal of Overweight 

in Adolescent Fiction” behandlat överviktens framställning i böcker som riktar sig 

till ungdomar. Studien är menad att visa yrkesverksamma såsom lärare och 

kuratorer vad överviktiga kan komma att utsättas för och hur böcker som behandlar 
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övervikt kan användas för att förstå känslan av att vara ungdom och överviktig. 

Glessner, Hoover och Hazlett (2006) menar att böckerna även kan användas i ett 

hjälpande syfte genom uppvisande av positiva egenskaper som finns hos 

överviktiga karaktärer. Detta beskrivs av Glessner, Hoover och Hazlett (2006) 

kunna humanisera den överviktiga karaktären. 

Glessner, Hoover och Hazlett (2006) talar dock om problematiken som kan komma 

att uppstå då böckerna återspeglar en ständig önskan om viktnedgång för att 

uttryckligen bli normal. Den trångsynthet sett till fysiska attribut som kan utläsas i 

böckerna kan bli problematisk. Yrkesverksamma som använder sig av böcker likt 

dessa i undervisning eller för förståelse bör reflektera över vad som nyttjas för att 

inte missgynna den överviktiga. Böckernas innehåll kan annars ge bekräftelse i 

fördomar som redan finns (ibid.).  

I samtliga av romanerna som undersökts i studien kämpar den överviktiga 

karaktären med fysiska attribut och stigmatiseringen av övervikt styrks med att 

karaktären blir utstött. Utstötningen sker ofta av någon med motsatt kön och 

kopplas till svårigheter att vid övervikt uppleva kärleksrelationer (Glessner, Hoover 

& Hazlett 2006). Endast en av karaktärerna i böckerna som analyserades i studien 

accepterade sig själv som överviktig. Dock menade denna karaktär att omgivningen 

möjligen inte gjorde detsamma och tvivel om karaktären någonsin skulle hitta en 

partner fanns (ibid.).  

Glessner, Hoover och Hazlett (2006) beskriver genom Hoover; Oliver och Hazier 

samt Hoover; Oliver och Thomson att framförallt flickor som ligger över den 

samhälleliga normen för normalvikt ofta utsätts för mobbning. Uppfattningen av 

normer är vanligen ett resultat av vad medier visar (ibid.). Påtryckningar från bland 

annat media har resulterat i att främst flickor och unga kvinnor oroar sig för sina 

kroppar. Detta då unga kvinnor och flickor ofta definierar vem de är utifrån sitt 

utseende (Brumberg & Nichter i Glessner, Hoover & Hazlett 2006). Även pojkar 

påverkas av media och ikoner vid utvecklingen av självbild. Glessner, Hoover och 

Hazlett (2006) menar att muskulösa skådespelare samt leksaker såsom actionman 

blir ikoner för pojkar. De sociala förväntningarna på skönhet introduceras alltså 

redan i ung ålder och skiljer sig utifrån kön. Kvinnan förväntas vara tunn och 

mannen förväntas vara stark (ibid.). 
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Enligt Brumberg beskrevs överviktiga karaktärer i film förr som lata, dumma och 

slarviga (Glessner, Hoover & Hazlett 2006). Dessa egenskaper stämmer även 

överens med attityder som barn visar gentemot jämnåriga överviktiga. Den 

överviktiga karaktären kan också fungera som komisk och humoristisk bredvid en 

smal, smart och omtyckt huvudkaraktär (ibid.) Liknande syftar Brylinsky & Moore 

(1994) på genom presentation av den överviktiga karaktärens ofta negativa 

framställning. Inte sällan visar sig skämt vara avsedda för minimering av den 

överviktiga karaktären (ibid.). 

I ”Portrayal of body weight on children’s television sitcoms: A content analysis” 

av Robinson, Callister och Jankoski (2008) undersöks det hur icke-animerade 

barnprogram framställer karaktärer i åldrarna 9-18 år. Karaktärerna är av olika 

kroppstyp och studien är menad att undersöka hur dessa karaktärer skildras genom 

mentala, sociala och fysiska attribut (ibid.). I studien visas inte de stereotyper som 

i tidigare forskning presenterats. Den enda egenskapen som visade statistisk 

signifikans i samband med kroppstyp var social popularitet. De överviktiga 

karaktärerna hade i studien ett fåtal vänner jämfört med de smala karaktärerna 

(ibid.).  

Trots resultatet av Robinson, Callister och Jankoskis (2008) studie belyser studien 

att de personer som exponeras i media väljs ut till följd av sina fysiska attribut och 

sina attraktiva funktioner. Dessa förstärks ytterligare genom kosmetika, styling, 

kläder och accessoarer (ibid.). De smala skådespelarna är enligt både Greenberg et 

al. och Silver et al. inte bara i tv överrepresenterade, utan ges också större och mer 

betydande roller (Robinson, Callister & Jankoski 2008). En stor exponering av 

dessa idealiserade skådespelare och karaktärer har visat sig innebära en ökad oro 

för tv-tittarnas egna kroppar (Hatoum & Belle i Robinson, Callister & Jankoski 

2008).  

Populära tv-program är fyllda med idealiserade skådespelare vars fiktiva karaktärer 

genomsyras av tilltalande och önskvärda egenskaper. Studier av Klein och 

Shiffman; Ogden; Ritenbaugh; Vit, Ginsburg och Brown samt Wykes och Gunter 

visar att smala karaktärer i medier upplevs som lyckligare, mer intelligenta och mer 

attraktiva än överviktiga karaktärer (Robinson, Callister & Jankoski 2008). De 

överviktiga karaktärerna upplevs istället vara lata, slarviga, oattraktiva och några 

som saknar självbehärskning. Flera studier har visat att karaktärens utseende är ett 
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viktigt bidrag till unga flickors identifikation med karaktären. Missförhållanden 

mellan idealiserade bilder av karaktären och barns självuppfattning kan vidare 

innebära orealistiska jämförelser (Robinson, Callister & Jankoski 2008).  

Robinson, Callister och Jankoski (2008) menar att avsaknaden av stereotyper i 

deras studie kan vara ett resultat av att övervikt under senare år ökat dramatiskt. 

Detta kan också ha medfört att upprätthållningen av stereotyper inte längre kan 

motiveras. Robinson, Callister och Jankoski (2008) kommer i studien fram till att 

procentsatsen som visas av överviktiga karaktärer är likställd med den 

representation barnen möter i verkligheten. 

2.2. Litteraturens påverkan på barn 

I artikeln ”Gender Stereotyping and Under-representation of Female Characters in 

200 Popular Children’s Picture Books: A Twenty-first Century Update” av 

Hamilton et al. (2006) undersöks könsroller, sexism och fördelning av kvinnliga 

och manliga karaktärer i barnböcker. Studien motiveras genom forskning om 

huruvida barn påverkas och vidare växer in i en könsroll utifrån vad barnet får ta 

del av i boken.  

Flera studier visar på påverkan av barnets tankar kring könsroller utifrån 

bilderböcker som framställer kön stereotypiskt. Bland annat beskriver Ashton att 

barn vilka tagit del av mer könsstereotypa böcker också har visat sig göra mer 

könstereotypiska val av leksaker (Hamilton et al. 2006). Även Schau och Scott visar 

genom sin forskning på en konsekvent tendens för att sexistiskt material stärker 

barns fördomar och att bilderböcker med könsstereotypiskt innehåll därför kan 

verka skadligt för barns könsrollsutveckling (Hamilton et al. 2006).  

Hamilton et al. (2006) påvisar i sin studie att antalet manliga karaktärer i moderna 

bilderböcker är fler till antalet än kvinnliga karaktärer. Den manliga karaktären har 

också en mer framträdande roll. De stereotypa könsrollerna och en porträttering av 

färre kvinnliga än manliga karaktärer i bilderböcker ger en förstärkt tanke om 

pojkar och män som mer intressanta än flickor och kvinnor (ibid.). 

Peterson och Lach (1990) behandlar i sin studie ”Gender Stereotypes in Children's 

Books: Their Prevalence and Influence on Cognitive and Affective Development” 

stereotypa könsroller i barnböcker och undersöker följaktligen huruvida en 

upprepad exponering av stereotyperna påverkar barns självbild. Peterson och Lach 
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(1990) visar tydligt att barnböckernas framställning av kön formar barnets 

förståelse och attityd gentemot kön. Detta ger djupgående effekter på barnets 

affektiva och kognitiva förmåga och kan störa utvecklingen av ett positivt synsätt 

gentemot sig själv och andra (Peterson & Lach 1990).  

Peterson och Lach (1990) beskriver hur bilderböcker för barn avspeglar kulturella 

och sociala normer. Böckerna är dessutom en viktig drivkraft för att övertyga barn 

att acceptera dessa normer. Vidare ges genom bilderböcker förebilder och tydliga 

föreställningar som ordinerar barn hur de bör agera utifrån sitt kön. Genom 

Arbuthnot skriver Peterson och Lach (1990) att böcker redan i tidig ålder spelar en 

betydande roll i barnets utveckling och uppfattning om könsroller. Även forskning 

av Weitzman et al. presenteras och visar på att barnboken formar och ger inblick i 

samhällets rådande normer (Peterson & Lach 1990).  

Peterson och Lach (1990) menar att barn uppfattar bilderböckernas framställning 

av karaktärer som sanningar om sig själv och världen. Därför beskrivs det i studien 

speciellt viktigt att tillhandahålla med böcker som visar att världen är till för alla 

och att möjligheterna också är de samma oavsett kön. Peterson och Lach (1990) 

menar att böcker hade kunnat användas för utveckling och förståelse hos barnet, 

istället för införlivande av stereotyper.  

Cramer och Steinwert (1998) undersöker i sin studie ”Thin is Good, Fat is Bad: 

How Early Does it Begin?” hur barn i åldrarna tre till sex år uppfattar kroppsstorlek 

utifrån karaktärer i bilderböcker. Studiens resultat visar att barn vid en ålder av tre 

år påvisar en kroppsstigmatisering gentemot den överviktiga kroppen och att barn 

vid en ålder av fyra år ger uttryck för positiva egenskaper hos karaktärer med en 

smal kroppstyp (ibid.). 

Studien går i linje med social inlärningsteori och visar att stigmatisering av den 

överviktiga kroppen utgår från den sociala miljön. Ursprunget till stigmatisering av 

överviktiga kroppar och fett ligger alltså främst i barnets sociala och kulturella miljö 

snarare än i barnets kognitiva utvecklingsprocess (Cramer & Steinwert 1998).  

Cramer och Steinwert (1998) skriver att överviktiga barn som internaliserats med 

negativa attityder gentemot övervikt kommer ha svårigheter att upprätthålla 

självkänsla. Cramer och Steinwert (1998) menar detta som en av flera anledningar 

till att förändringar gällande samhälleliga attityder mot övervikt är centrala. För att 
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minska stigmatisering av överviktiga föreslås att ansträngningar likt de som gjorts 

för stigmatiserade grupper såsom kvinnliga representanter i offentlig media samt 

etniska minoriteter appliceras på området övervikt. Då det har visat sig att en ökad 

exponering och representation av stigmatiserade grupper minskar samhällets 

föreställning om dessa som annorlunda är det betydande att även skildra överviktiga 

i litteratur och andra offentliga sammanhang. Denna exponering bör praktiseras 

redan på förskolenivå, då studiens resultat visar att stigmatisering mot överviktiga 

börjar redan i denna ålder (Cramer & Steinwert 1998).  

2.3. Forskning utifrån bilderboken 

 I “Portrayal of bullying: A content analysis of picture books for preschooler” 

undersöker Oppliger och Davis (2016) hur bilderböcker för barn i åldrarna tre till 

fem år framställer mobbning. Oppliger och Davis (2016) menar att mobbning är ett 

stort problem bland barn i skolåldern och att mobbning följaktligen kan medföra 

smärta, ångest, depression, dålig prestation i skolan samt självmordstankar hos den 

utsatta.  

Oppliger och Davis (2016) redogör för böcker som betydande för barns utveckling 

samt inlärning och förklarar genom Rasinki och Gillespie att böcker bidrar till 

barnets förståelse om sig själv och samhället. Studien utgår från social 

inlärningsteori och motiveras genom att barn i åldrarna tre till fem år ännu inte 

upplevt mobbning i skolan. Därför menas de mindre barnen också vara mer 

mottagliga för vad bilderböcker visar. Genom bilderböcker kan barn få en första 

uppfattning om vad som är rätt respektive fel vid bemötande av andra barn. Detta 

motiverar studiens metod som utgörs av en innehållsanalys av bilderböcker (ibid.).  

Studiens empiri består av de mest populära bilderböckerna. Särskilda kriterier för 

urvalet bestämdes också genom sökord såsom ”bully” ”bullies” samt ”bullying”. 

När böckerna hade valts ut kodade Oppliger och Davis (2016) materialet utifrån de 

aspekter som ansågs vara relevanta för studien. Kodord såsom ”human, ”animal” 

och ”fantasy” användes och kodning kom även att användas för utläsning av de 

platser där mobbningen ägde rum, vem som mobbade och mobbades samt utifrån 

vilka kriterier mobbning uppstod. Genom detta tillvägagångssätt kunde Oppliger 

och Davis (2016) konstatera att bilderboken visar särskilda grupper som mer utsatta 

för mobbning än andra. Bland annat gick det att utläsa att pojkar mer ofta mobbade 
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flickor än tvärtom. Mobbningen skedde ofta på grund av flickans storlek eller på 

grund av uppfattningen om flickan som fysiskt underlägsen pojken (Oppliger & 

Davis 2016). 

3. Teori 

Genom utgångspunkt i att framställningen av övervikt alstras genom mänskligt 

konstruerade faktorer används socialkonstruktivism som en övergripande teori i 

studien. Även stigmatiseringsteori samt begreppet stereotyp används som teoretiska 

utgångspunkter för analys om vad konstruktionen av kroppsnormer kan få för 

konsekvenser.  

3.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen tar avstamp i ett kritiskt ifrågasättande gällande antagandet 

om en direkt, naturlig verklighet (Wenneberg 2010). Det som tas för givet bör enligt 

ett socialkonstruktivistiskt synsätt därför brytas ner och ifrågasättas. 

Socialkonstruktivism belyser hur mänskliga faktorer ligger till grund för det som 

av samhället efter att ha internaliserats anses som naturligt förekommande (ibid.). 

Kunskap är alltså något som konstrueras och därmed ej kan anses objektiv (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).   

Wenneberg (2010) menar att kunskap som människan erhåller är kontextberoende. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv belyses kunskap utifrån faktorer såsom 

tid, rum och samhällelig utformning. Peter Berger och Thomas Luckmann 

beskriver genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att den subjektiva 

kunskapen är bestämd utifrån den sociala kontext vi lever i. Kunskap bör alltså inte 

ses som en verklig kunskap, utan som en samhällelig uppbyggd tro på vad sanning 

och verklighet är (ibid.).  

Wenneberg (2010) menar att flera andra teorier kan inrymmas under 

socialkonstruktivism och att det vidare finns olika inriktningar i den 

socialkonstruktivistiska teorin. Utefter anpassning med hänsyn till studiens 

frågeställningar läggs fokus på socialkonstruktivism som sociologisk teori. 

Inriktningen redogör för ”olika teoretiska förklaringar av hur den sociala 

verkligheten och konkreta sociala företeelser är strukturerade och fungerar” 
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(Wenneberg 2010:69). Vidare belyses förhållandet mellan tankar och den 

samhälleliga kontext varuti dessa tankar uppkommer (Wenneberg 2010).  

Berger och Luckmann beskrivs genom Wennerberg (2010) ha haft mest betydelse 

för den moderna kunskapssociologin och utvecklingen av denna. Berger och 

Luckmann framför en tydlig koppling mellan den moderna- och den klassiska 

kunskapssociologin samtidigt som de markerar den moderna kunskapssociologin 

som något vilket belyser att allt som uppfattas som kunskap i ett samhälle skall 

studeras. Detta gäller tillskillnad från den klassiska kunskapssociologin också den 

kunskap som tas för givet. Det vill säga den allmänna vardagskunskapen (ibid.). 

För att förklara de påståenden den kunskapssociologiska teorin inrymmer använder 

sig Wenneberg (2010) av tre begrepp för att knyta ihop teorin. Dessa begrepp är 

externalisering, objektivering och internalisering. Även institutioner används för 

förklaring av en helhetsbild.  

Begreppen tar avstamp i en kunskapssociologisk förklaring om hur människan 

naturligt vill utforma vanor. Vanorna blir till en början så kallat externaliserade. 

Externalisering innebär spridning av de specifika vanorna till personer vilka ej varit 

med och skapat vanorna. Ur externalisering skapas det gradvis institutioner. Med 

institutioner menas invanda och djupt rotade vanor som gäller för hela samhället, 

som exempelvis penga- och kösystem. Institutioner förklaras genom Wenneberg 

(2010) vidare uppkomma genom rutinmässiga samspelsmönster vilka fått en 

samhälleligt fast och accepterad form. Till följd av att vanorna kommer att ta fast 

form i samhället och således bli något som uppfattas som naturligt ifrågasätts sällan 

de faktiskt konstruerade vanorna. Genom externalisering sker följaktligen en 

objektivering. Vanan och den sociala verkligheten existerar oberoende av vilka 

människor som tar del av eller lever i den. Den specifika vanan lever således vidare 

i samhället som en outtalad regel. Wenneberg (2010) förklarar vidare att begreppet 

internalisering kan förstås utifrån barn vilka tar del av den specifika vanan genom 

sociala normer och institutioner. Först när barnet tillägnat sig detta blir den en 

genuin social varelse. Barnet skapar alltså mening och uppfattar en verklighet 

genom internalisering (ibid.).  

Genom socialkonstruktivism som en övergripande teori i studien ges möjlighet till 

utgångspunkt i att kontext samt internalisering påverkar kunskap och uppfattning 

om verklighet. Studien får också genom Wennebergs (2010) förklaring om 
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socialkonstruktivismen som ett teoretiskt verktyg möjlighet att uppmärksamma vad 

som av samhället möjligen uppfattas som naturligt och som något vilket därför 

sällan ifrågasätts. Utifrån studiens område tas utgångspunkt i Börjessons (2003) 

förklaring om hur sociala handlingar som exempelvis kategorisering av människor 

sker till följd av att kategorierna är konstruerade istället för naturgivna. Även 

Wennerbergs (2010) beskrivning gällande hur upprätthållande och reproduktion av 

samhälleliga normer ger konsekvenser för individer som anses avvikande menas 

betydande för studien. 

3.2. Stereotyper 

Hinton (2003) beskriver begreppet stereotyp utifrån tre centrala komponenter. Den 

första komponenten visar att en viss grupp människor känns igen utifrån en 

egenskap eller ett attribut. Denna egenskap eller detta attribut kan innefatta vad som 

helst som är av betydelse för individen som uppmärksammar egenskapen eller 

attributet. På grund av egenskapen eller attributet urskiljs den individ som uppbär 

egenskapen eller attributet från andra individer. Detta medför att individen 

samtidigt placeras in under en kategori av andra individer vilka besitter liknande 

egenskaper eller attribut (ibid.).  

Hinton (2003) förklarar att den andra komponenten utgår från då kategorisering 

skett. Gruppen tillskrivs ytterligare egenskaper vilka omfattar egenskaper för den 

kategoriserade gruppen i helhet. De tillskrivna egenskaperna utgår oftast från 

personlighetsdrag (ibid.).  

Den tredje komponenten uppkommer då den kategoriserade gruppen konstaterats 

ha allmänna egenskaper. Hinton (2003) menar att det skett en generalisering genom 

tillskrivandet av egenskaper endast utifrån individens först uppmärksammade 

egenskap eller dess avvikande attribut. Individen uppfattas homogen de individer 

som tillhör gruppen. Hinton (2003) beskriver att generaliseringen och vidare 

tillskrivandet av ytterligare egenskaper skapar en stereotyp. Det vill säga en 

generalisering av alla individer som utgör gruppen. 

Hinton (2003) använder begreppet gemensamma stereotyper vid beskrivning av 

vedertagna stereotyper. Ett större antal människor har alltså liknande uppfattning 

och tillskriver den konstruerade gruppen likartade egenskaper. Den gemensamma 
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uppfattningen om individen som en stereotyp skapar det Hinton (2003) benämner 

vara konsensus kring stereotypen. 

Genom exempel som Hinton (2003) presenterar går det att utläsa fördomar som en 

naturlig följd av kategorisering. Genom ordval och i det språk som används 

medvetandegörs hur olika sorters agerande konstrueras utifrån den kategorisering 

som görs. Personer kan därför komma att försvara eller förklara agerande som en 

särskild grupp eller individ använder sig av utifrån stereotypen. Hinton (2003) 

redogör för hur denna förklaring och vidare förståelse också leder till att fördomar 

kan bli mer accepterade. 

3.3. Stigmatisering 

En individ, som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga 

sociala samspelet, har ett drag, en egenskap som inte kan undgå 

uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom att 

vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på 

gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och för sig 

kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma, han avviker på ett 

icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Vi samt de som inte på 

ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningar det här 

gäller kallar jag här för de normala. Goffman (2001:14) 

Goffman (2001) beskriver hur samhället medvetet eller omedvetet kategoriserar 

människor. Detta med utgångspunkt i en uppfattning som ges utifrån en individs 

utmärkande attribut eller beteende. Individen tillskrivs följaktligen särskilda 

egenskaper utifrån den kategori individen placerats i. Detta benämner Goffman 

(2001) som individens ”/…./virtuella (skenbara) sociala identitet.” (Goffman 

2001:12). 

Det behövs inte föreligga medvetenhet om de normativa förväntningar som 

existerar förrän individen inte uppfyller de krav samhället ställt på denne utifrån 

kategorin individen är placerade i. Då utgångspunkten i samhället avser det 

normala, det vill säga ett icke avvikande beteende eller attribut, önskar människan 

finna förklaringar till varför individen avviker. Detta medför ofta att individen som 

anses avvikande också får kännedom om sin avvikelse. Vid denna situation uppstår 

enligt Goffman (2001) en stigmatisering. Det skapas således en diskrepans mellan 
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den virtuella sociala identiteten, det vill säga hur vi uppfattar individen, och den 

”/…/faktiska sociala identitet.” (Goffman 2001:12). 

Goffman (2001) framhåller att det i samhället finns en viss gemensam uppfattning 

av normativa förväntningar. Förväntningarna vidmakthålls till följd av att de är 

institutionaliserade i samhället. Då en individ inte uppfyller de normativa 

förväntningar som finns och vidare blir medveten om detta ges direkt påverkan på 

individens psykiska integritet. Individen kan komma att känna skam och 

underlägsenhet. Skam i samband med behandling av de samhälleligt normala ger 

inte sällan konsekvenser som självnedvärdering. Även isolering från samhället går 

att utläsa som en möjlig konsekvens av stigmatiseringen (ibid.). Goffman (2001) 

menar utifrån detta att den stigmatiserades chanser i livet reduceras. 

Goffman (2001) förklarar vidare att det sällan går att efterleva normer endast utifrån 

individuell vilja. Att hålla sig inom ramen för det normativa är nämligen inget 

individen själv kan kontrollera. Detta är något samhälleligt konstruerat vilken också 

kan komma att skilja sig mellan olika samhällen samt vara föränderligt över tid 

(ibid.). 

4. Metod 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar används metod i form av en 

mindre kvantitativ innehållsanalys samt en mer omfattande kvalitativ 

innehållsanalys. 

4.1. Metodmässiga överväganden 

Boréus (2015) menar att texter är en central och viktig del i samhället. Varje dag 

exponeras människan utav olika slags texter i olika sammanhang. Därför är texterna 

också viktiga studieobjekt för samhällsvetenskaperna. Samhällsvetenskaper strävar 

efter att förklara samhälleliga händelser, processer och relationer. Något som bland 

annat går att studera genom texter. Boréus (2015) beskriver texter som något vilket 

bidrar till att forma människors föreställningar om hur samhället är och vidare borde 

vara. Texter hjälper således till att forma samhället och vidare upprätthålla dess 

ideal (ibid).   
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En text har enligt Boréus (2015) alltid ett syfte. Texten kan exempelvis finnas till 

för att informera eller roa läsaren (ibid.). De texter som valts att analysera i studien 

är bilderböcker riktade till barn i åldrarna tre till nio år. Vid en första anblick tycks 

bilderböcker främst vara till för att roa mottagaren. Dock menar Kåreland (2001) 

att barnböcker också haft och har andra syften. Exempelvis har barnböcker nyttjats 

i uppfostringssyfte (ibid.). 

Då empirin består av bilderböcker riktade till barn i en bestämd ålder ges vissa 

förbestämda förväntningar på hur texten skall läsas. Boréus (2015) beskriver vikten 

av att ha någon form av kännedom kring vilken genre texten har innan analys görs. 

Detta för förståelse om vilken funktion texten fyller samt för hjälp i tolkning av hur 

texten mottas av läsaren (ibid.).  

För att få en djupare insyn i studiens valda område har en kvantitativ 

innehållsanalys använts för att belysa och analysera representationen av överviktiga 

karaktärer i bilderboken. Bergström & Boréus (2005) menar att en kvantitativ 

innehållsanalys syftar till att räkna förekomster av olika fenomen i text. I studien 

beräknas således hur många överviktiga karaktärer som illustreras i bilderböcker. 

Genom metoden har studien därmed kunnat påvisa hur vanligt förekommande det 

är att skildra överviktiga karaktärer i bilderböcker. 

En kvalitativ innehållsanalys skiljer sig utifrån en kvantitativ i form av att det inte 

alltid är av relevans att räkna ”hur många gånger utan hur något sägs.” (Bergström 

och Boréus 2005:77). För den sakens skull har en kvalitativ innehållsanalys vidare 

använts för en mer djupgående analys av bakomliggande teman i texten (Bryman 

2011). May (2001) beskriver en kvalitativ innehållsanalys likt ett brett begrepp som 

innefattar olika inriktningar. Den kvalitativa innehållsanalysen betonar texten som 

helhet vilket också medför att innehållet utgör en tolkningsgrund för förståelse av 

samhällets kulturella aspekter. Detta med bakgrund i en förförståelse om bokens 

främsta mottagare samt vilken kontext boken är skriven i (ibid.).  

Då studien främst syftar till analys gällande framställda fenomen i form av 

överviktiga karaktärers benämningar och egenskaper anses en kvalitativ 

innehållsanalys central för studien. Dock menas samtidigt en kompletterande 

kvantitativ innehållsanalys som väsentlig då framställning också syftar till 

representation av den överviktiga karaktären. Studien har således utformats genom 

en mindre kvantitativ innehållsanalys för analys av representation utifrån antalet 
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överviktiga karaktärer som skildras i bilderböcker. Vidare används i studien en mer 

omfattande kvalitativ innehållsanalys för analys av smeknamn och benämningar 

samt egenskaper hos överviktiga karaktärer.  

4.2. Metodens förtjänster och begränsningar 

Vid kvalitativ forskning är det vanligt att tyngden ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten med grund i hur människor i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Detta beskrivs av Bryman (2011) likt en tolkningsinriktad ståndpunkt. 

En kvalitativ innehållsanalys bygger på ett processtänkande där dokumentet ingår i 

en social kontext. Forskarens analysuppgift blir således att göra en symbolisk 

läsning av texten (ibid.). May (2001) beskriver att metoden utgör en stor flexibilitet 

för forskaren. Forskaren kan nämligen välja ut det som är relevant för studien för 

att vidare sätta ihop de olika delarna och således se sekvenser, mönster och 

strukturer (ibid.).  

Genom användning av en innehållsanalys framkommer inte bara vad som skrivs. 

Även det bakomliggande och det underförstådda går att tolka ur texten (May 2001). 

Med hjälp av denna metod finns det därför möjlighet att i studien välja ut de centrala 

delar vi finner intressanta och vidare analysera dessa. Metoden möjliggör även 

analys av underförstådda betydelser som upptäckts genom texten (ibid.). Något som 

inte hade varit möjligt då enbart en text- eller bildanalys använts. 

En begränsning i studien utgörs av att vi analyserar bilderböcker för barn men har 

svårigheter att veta hur barn tar till sig dessa texter. Vi anser det för studien dock ej 

tvunget ha vidare förståelse om hur barn tolkar bokens innehåll. Detta då studien 

inte har utgångspunkt i bilderbokens påverkan på barnet och då vi med hjälp av 

tidigare forskning menar oss ha fått en viss förståelse om hur bilderböckernas 

innehåll möjligen kan komma att påverka och tolkas utav barnet. 

Bergström och Boréus (2005) redogör för en annan begränsning inom 

innehållsanalysen. Forskaren tenderar att fokusera på det uttalade i böckerna och 

missar därmed att koda det som inte sägs, det vill säga det outtalade. Bergström och 

Boréus (2005) menar att det outtalade kan vara ett tecken på att något upplevs vara 

oviktigt. Det kan också anses tillhöra det upplevt självklara som därför bedöms som 

något vilket ej behövs skildras (ibid.). Under processen har vi ständigt haft detta i 

åtanke. Vi har valt att lägga stort fokus vid det outtalade och underförstådda i 
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texterna. Detta bland annat genom att individuellt läsa och studera bilderböckerna 

ett flertal gånger för att sedan föra en gemensam diskussion om vad som kan vara 

underförstått i de valda texterna.  

4.3. Urval och undersökningspopulation 

4.3.1. Bilderboken  

Nikolajeva (2000) beskriver i sin bok ”Bilderbokens pusselbitar” hur bilderböcker 

har en helt egen särart gentemot andra former av böcker. I bilderboken blir 

personskildringen både bredare och mer begränsad. Bilder är mer effektiva i den 

yttre beskrivningen av karaktären vilket ytterligare kan kompletteras genom skrivna 

ord. Orden kan visas vara symmetriska med vad bilden visar och därmed förstärka 

bilden. Dock kan orden också visa sig säga emot det bilden visar (ibid.).  

Nikolajeva (2000) menar att bilderboken även ger möjlighet att illustrera bi-

karaktärer som inte beskrivs i text. Detta gör att bilderboken skapar en extra 

dimension. Det kan även förekomma att karaktärer nämns vid namn utan att dessa 

förekommer på bild. Nikolajeva (2000) menar att bilderböcker oftast tar hänsyn till 

sin dubbla publik. Alltså både till barnet som mottagare och till föräldern eller 

annan läsare som förmedlar budskapet till barnet. Detta beskrivs av både Kåreland 

(2001) och Nikolajeva (2000) göra bilderboken till ett intressant forskningsområde, 

som trots sin komplexitet och betydelse det forskats litet om.  

Vi menar i enlighet med Kåreland (2001) och Nikolajeva (2000) anse bilderboken 

som ett intressant forskningsområde. Bilderboken möjliggör tillsammans med 

innehållsanalys förutom granskning av text också analys av text och bild som 

helhet. Även bakomliggande faktorer och outtalade aspekter ges stor möjlighet att 

analysera i den mångdimensionella bilderboken.  

4.3.2. Urvalsprocess 

Urvalsprocessen utgick från Lunds stadsbibliotek och ett insamlande av femtio 

bilderböcker vardera kom att utgöra empirin till den kvantitativa innehållsanalysen. 

Vi gjorde ett urval vilket kan liknas vid det Bryman (2011) benämner som ett 

”bekvämlighetsurval” (Bryman 2011:392). De sammanlagt hundra böcker som 

insamlades togs från hyllor där bilderböcker i kategorin Hcf fanns. Benämningen 
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Hcf utgörs av skönlitterära böcker för barn i åldrarna noll till nio år (Viktorsson 

2006).  

De tolv böcker som kom att skildra överviktiga karaktärer valdes att behålla som 

empiri till den kvalitativa innehållsanalysen. Med tanke på storlek och omfattning 

i bilderböcker ansågs studien vara i behov av ett större antal böcker. Detta med 

utgångspunkt i tillräckligt material för analys och vidare få möjligheter till ett 

pålitligt resultat. Vi kom att använda oss av vad Bryman (2011) benämner som ett 

”målstyrt urval” (Bryman 2011:392). De fyra första böckerna vari vi fann 

överviktiga karaktärer kom att komplettera vår empiri till studiens kvalitativa del. 

Således utgörs empiri till studiens kvalitativa del av 16 bilderböcker (Se Bilaga 1).  

4.4. Metodens tillförlitlighet 

Reliabilitet anses utifrån studiens kvantitativa del hållfast. Bryman (2011) skriver 

att reliabilitet i kvantitativ metod styrks genom de tre faktorerna Stabilitet, Intern 

reliabilitet samt Interbedömarreliabilitet. Stabilitet beskrivs visa på att måttet som 

i studien mäts är relativt stabilt över tid. Resultaten som mäts skiljer sig således inte 

märkbart vid efterföljande studier. Intern reliabilitet syftar till indikatorernas 

pålitlighet och om de vidare är följdriktiga. Interbedömarreliabilitet innebär i sin 

tur att bedömares eller forskares uppfattningar stämmer överens. Detta exempelvis 

vid kvantitativ innehållsanalys (ibid.). 

I studien menas intern reliabilitet ej applicerbart i större utsträckning. Detta då 

Bryman (2011) benämner att intern reliabilitet utgår från respondenternas poäng på 

indikatorerna och dessa poäng i relation till andra poäng respondenter ger svar på. 

Då studien ej utgår från respondenter utan istället använder sig av empiri i form av 

bilderböcker tycks denna faktor inte nödvändig att styrka för studiens reliabilitet.   

Det Bryman (2011) rubricerar som stabilitet styrks bland annat genom att 

bilderböcker använts i studien. Studiens empiri utgörs av ett större antal 

bilderböcker vari endast ett fåtal överviktiga karaktärer kom att finnas. Liknande 

resultat kommer med stor sannolikhet att finnas vid liknande studier.  

Interbedömarreliabiliteten menas öka genom att vi är två författare i studien. Vid 

individuell kodning som sedan kom att sammanställas utläses överensstämmande 
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resultat. Trots att bedömning gjordes individuellt kom alltså resultaten att bli de 

samma. Detta visar på att andra forskare förmodligen också tillhandahållit med 

resultat likt de som visas i denna studie.  

I studiens kvantitativa del menas även begreppet validitet kunna appliceras. 

Validitet beskrivs enligt Bryman (2011) gå ut på att kunna granska om slutsatser 

som alstras i en studie hänger ihop eller inte. Validitet syftar till att det som mäts 

också är det som är menat att mäta (ibid.).  

För att uppfylla validitetskriteriet har det noga överlagts vilka karaktärer som 

kunnat betraktas vara överviktiga. Som ett första steg har individuella bedömningar 

angående vilka karaktärer som ansetts överviktiga gjorts. Bedömningarna har sedan 

utvecklats till gemensamma diskussioner vilket bringat ett slutgiltigt resultat. 

Genom ett tillvägagångssätt likt detta menas ett pålitligt resultat kommit att alstras 

i studien. Dessa noggranna bedömningar har alltså menat styrka studiens validitet. 

Replikation är vidare ett begrepp som styrker tillförlitlighet i studiens kvantitativa 

del. Bryman (2011) beskriver att begreppet syftar till huruvida studien är möjlig att 

upprepa. Utifrån en detaljerad beskrivning om tillvägagångsätt samt ett noggrant 

övervägande gällande karaktärer som besitter övervikt menas studien högst troligt 

replikerbar.  

Reliabilitet och validitet beskrivs svårapplicerbart i kvalitativa studier. I enlighet 

med Bergström och Boréus (2005) avser därför studiens kvalitativa del att istället 

för reliabilitet och validitet använda sig av intersubjektivitet. För ytterligare 

tillförlitlighet används också Lincoln och Gubas kriterium för tillförlitlighet ”En 

möjlighet att styrka och konfirmera” (Bryman 2011). 

Material som presenteras i analysen är det vi anser relevant för studien. Bergström 

och Boréus (2005) menar att detta kan medföra att vi som forskare missar aspekter 

vilket andra som genomfört studien möjligen hade belyst som centrala. Det 

huvudsakliga problemet rymmer således frågan om intersubjektiviteten. Det vill 

säga om analysen hade tett sig likadan då en annan forskare hade utfört studien. 

Genom innehållsanalys ges fördel att själv utforma analysverktyg som stämmer 

överens med studiens syfte. Detta kan dock leda till oklarheter i hur studien 

genomförts och studien kan därmed bli svår att replikera. Vi menar det därför 
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centralt att utförligt förklara hur vi gått tillväga i studien. Genom denna förklaring 

motiveras tolkningen av analysen vilket samtidigt gör att intersubjektiviteten ökar 

(Boréus 2005).  

Jönson (2010) redogör för att ramverk och analysverktyg till viss del kommer att 

styra hur analysen i en innehållsanalys ter sig. Vår förförståelse i förening med de 

frågeställningar vi är ämnade att besvara kan genom innehållsanalys komma att 

innebära en svaghet i studien då objektiviteten ej är absolut (Bryman 2011). 

Möjligheten att styrka och konfirmera resultaten ökar då kännedom kring att egna 

värderingar och intressen inte ska låtas påverka studien (ibid.). För att 

tillförlitligheten samt möjligheten att styrka och konfirmera används därför tidigare 

forskning som bas för studien.  

4.5. Kodning 

Boréus (2015) beskriver hur analyser som behandlar text ger möjlighet att studera 

en viktig aspekt av det som bygger upp människors föreställningar om samhället. 

Även vad som bidrar till att skapa och upprätthålla särskilda identiteter kan genom 

innehållsanalys undersökas (ibid.).  

För att kunna utläsa vad som bygger upp människans föreställningar om samhället 

används i studien kodning av empirin för de teman som är återkommande i samband 

med att överviktiga karaktärer skildras. Kodningen hjälper således till att synliggöra 

mönster och samband i texterna (Jönson 2010).  

Nikolajeva (2000) beskriver olika delar som går att ta hänsyn till när man analyserar 

bilderböcker. Nikolajeva (2000) menar att placeringen av karaktärer i bilderboken 

kan visa vilken social relation dessa har till varandra. I studien har Nikolajevas 

(2000) kapitel om bilderbokens personskildring använts då karaktärer i bilderboken 

kommer att analyseras (ibid.). Med kapitlet bilderbokens personskildring i åtanke 

har ett färgkodningssystem utformats där olika delar av text och bild skrivits in 

under olika rubriker för struktur av empiri. Det har vidare gett en överblick över 

texterna där samband och mönster lättare har kunnat finnas i böckerna.  

Under kodningsprocessen lästes bilderböckerna först igenom flertalet gånger 

enskilt av oss båda. Kodningen skedde även den enskilt då vi inte ville påverka 

varandra utan ha ett öppet sinne för individuella uppfattningar och aspekter som 

ansågs vara av intresse för studien. Då läsning hade gjorts antecknades innehållet  
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utifrån de sidor i böckerna som vi ansåg vara av relevans för analysen. 

Uppdelningen av kodningen utgick från att se till hur överviktiga karaktärer 

beskrivs i form av smeknamn och benämningar i skriven text samt hur överviktiga 

karaktärer illustreras på bilderna. Även vår uppfattning av de överviktiga 

karaktärerna och vidare vad karaktärerna gjorde var aspekter som kodades genom 

färgmarkering i texten. Färgmarkeringar gjordes utifrån de fyra ovannämnda teman 

där texten fick olika färg genom det tema som stämde bäst överens med texten. Via 

dessa kodord gjordes fördelning av två teman vardera där vi fokuserade på att 

utförligt granska innehållet under dessa teman. Genom detta började vår analys att 

ta form. Med hjälp av kodord kunde vi ytterligare sålla för att se mer tydliga 

mönster. I ett slutgiltigt skede skapades andra rubriker som tillförde struktur och en 

helhetsbild av de tidigare nämnda teman vilket vi anser generera ett större djup och 

möjlighet till en utförlig analys.  

4.6 Sökmotorer och sökord 

Sökmotorerna Google Scholar, LUBsearch samt Libris har i studien används för 

insamlande av relevanta studier som använts i Bakgrund samt Tidigare forskning. 

Sökord som använts har kombinerats utifrån olika konstellationer av: fat shaming, 

overweight, influnce, portrayal, children’s books, body discourse, content analysis, 

book, children. Relevanta artiklars referenser har också använts för inhämtande av 

forskning och litteratur till studien.  

4.7. Arbetsfördelning 

Studien har genomförts med lika fördelning av arbete. Gemensamt har varje del 

genomarbetats till den slutliga produkten. Under kodningsprocess och analys har 

dock visst självständigt arbete förekommit. Då kodningen kom att genomföras 

ansåg vi det av vikt att arbeta med denna separat. Detta för inhämtande av så många 

olika aspekter som möjligt samt för en jämförelse av om uppfattningen av 

bilderböckernas karaktärer var likartade. Tillsammans färdigställde vi kodningen 

och delade upp vem som skulle ha ansvar över de olika teman som gått att utläsa. 

Analysen skrevs till en början självständigt utifrån de olika teman som var 

uppdelade oss emellan. Den färdiga produkten har gemensamt genomarbetats och 

reviderats av oss båda.  
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4.8. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2002) belyser kravet på att forskning 

med utgångspunkt i utveckling av samhälle och individ bedrivs. Detta krav 

benämns som forskningskravet och belyser förutom kravet på att forskning bedrivs 

även forskning som något vilket skall hålla hög kvalitet och vidare undersöka 

väsentliga frågor (ibid.). Även Skærbeæk (2012) beskriver att forskning innebär ett 

ansvar för skapandet av berättelser i förbättringssyfte. Forskningskravet är centralt, 

men bör alltid vägas mot individskyddskravet, vilket ska verka som ett skydd 

gentemot att individen tar skada eller kränks i samband med forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002). Med utgångspunkt i studiens empiri menar vi oss ej kunna 

skada eller kränka någon individ. I enighet med Vetenskapsrådet (ibid.) menar vi 

snarare att forskningskravet i denna studie är central då forskning kring fördomar 

och medvetenhet istället hade varit oetiskt att ej bedriva. 

Studien i form av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i 

barnböcker har inneburit få etiska hinder. Vetenskapsrådet (2002) belyser 

forskningsetiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning som vi tagit hänsyn 

till men samtidigt ej kunnat applicera i studien. Huvudkraven för att 

samhällsvetenskaplig forskning skall bedrivas på ett etiskt korrekt sätt har 

utgångspunkt i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman 2011). Då vi menar att aspekter som rör dessa ej 

behandlas i vår studie har vi valt att ha huvudkraven i åtanke men ej menat oss ha 

behövt aktualisera dessa i studien.  

6. Resultat och analys 

6.1. Kvantitativa resultat  

Tidigare forskning genom Cramer och Steinwert (1998) belyser betydelsen av en 

ökad exponering av överviktiga individer i offentliga sammanhang. Exponering och 

en större representation av stigmatiserade grupper har visat sig minska samhällets 

föreställning om dessa grupper som annorlunda eller avvikande och bidrar således 

till att stigmatisering av gruppen reduceras (ibid.).  Betydande för studiens analys 

och kopplingen mellan övervikt och en möjlig stigmatisering blir därmed antalet 

böcker som använder sig av överviktiga karaktärer samt hur många representanter 
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av överviktiga karaktärer som finns i bilderböckerna. Som ett första steg av studiens 

analys presenteras därför en kvantitativ resultatdel där det genomförs en beräkning 

av hur många bilderböcker som presenterar en eller flera överviktiga karaktärer 

samt hur många överviktiga karaktärer som presenteras i förhållande till karaktärer 

med normal- eller undervikt. 

6.1.1. Representation av övervikt i bilderboken 

Genom urvalet av 100 bilderböcker fanns det överviktiga karaktärer representerade 

i tolv böcker. I resterande 88 bilderböcker fanns överviktiga karaktärer ej 

representerade. Detta resultat visar på en representation där tolv procent av 

bilderböckerna presenterar någon eller några överviktiga karaktärer, vilka skildras 

som både bakgrunds-, bi- och/eller huvudkaraktärer. I 88 procent av böckerna 

skildras ingen karaktär som överviktig. 

Ytterligare beräkning av representation av överviktiga gjordes utifrån antalet 

karaktärer. Vid beräkning av samtliga karaktärer i de 100 bilderböcker som 

användes fann vi sammanlagt 1456 karaktärer. Av dessa var 20 karaktärer 

överviktiga. Resultatet visar en representation av överviktiga karaktärer på knappt 

1,4 procent. Övriga drygt 98,6 procent anses utifrån vår bedömning som normal- 

eller underviktiga karaktärer. 

6.2. Kvalitativa resultat 

Genom den slutgiltiga empirin, vilken kompletterades med ytterligare fyra 

bilderböcker utgörs studiens kvalitativa empiri av 16 böcker som skildrar 

överviktiga karaktärer. De böcker som kompletterade studien hade tolv, fem, fem 

respektive fyra överviktiga karaktärer skildrade. Det sammanlagda antalet 

överviktiga karaktärer utgörs således i den kvalitativa analysen av 46 karaktärer.  

Studiens kvalitativa resultatdel kommer att fokusera på hur det genom sambandet 

mellan bild och text går att utläsa bilderböckernas framställning av överviktiga 

karaktärer. 

6.2.1. Smeknamn och benämningar 

Genom kodning av empirin bestående av 16 bilderböcker med sammanlagt 46 

överviktiga karaktärer kan mönster gällande smeknamn eller benämningar på den 

överviktiga karaktären utläsas. Smeknamn och benämningar av karaktären tycks i 
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flera fall direkt uttala huruvida karaktären besitter övervikt. Även smeknamn och 

benämningar kopplade till konstruerade, stereotypiska egenskaper som överviktiga 

besitter har kunnat utläsas. 

Smeknamn och tillskrivningar av övervikt uppkommer ett flertal gånger i boken 

”Här kommer tjocka släkten!”. Upprepade gånger går det att utläsa ”Här kommer 

tjocka släkten! Här kommer tjocka släkten!” (Mazetti & Grähs 1988:3,13) i 

samband med att fem överviktiga karaktärer vilka är menade att utge “Tjocka 

släkten” skildras.  

Karaktärerna som utgör ”Tjocka släkten” benämns som grupp med smeknamnet 

”Tjocka släkten”. ”Tjocka släkten” som grupp får även tillskrivningar som kopplas 

till deras övervikt; 

Med svällande armar och dallriga magar med fläskiga hakor och 

solkiga kragar. /…/ Kläderna slänger de just där de står och 

klappar sej på sina mulliga lår. (Mazetti & Grähs 1988:4) 

Vidare tillskrivs ”Tjocka släkten” med benämningar kopplat till övervikt i 

sammanhang där en individuell karaktär ej kan pekas ut; 

En jättelik tomte med svartbränt skägg. /…/ . /…/ av de bredaste 

tomte man någonsin sett. /…/ Därute ser Tures familj nu med 

skräck två feta Lucior som slåss om en säck. /…/ En tjock trasig 

ängel som klampar bredvid /…/ (Mazetti & Grähs 1988:19) 

Karaktärerna i ”Här kommer tjocka släkten!” får också individuellt tillskrivna 

benämningar som direkt kopplas till karaktärens övervikt. Exempelvis benämns 

karaktären ”Fille” som ”en jättelik man” (Mazetti & Grähs 1988:5) och karaktären 

”Gullan” benämns som ”hans mulliga fruga” (Mazetti & Grähs 1988:6). 

En av de överviktiga karaktärerna, ”Fille” illustreras själv benämna vad som 

kopplas till övervikt;  

”Vi sångare”, hör man hans dånande röst, ”Vi är bäst när vi är lite 

tunga!” (Mazetti & Grähs 1988:5) 

Även andra böcker ur empirin visar på smeknamn och benämningar som är 

kopplade till karaktärens övervikt. I ”Finn och sjörövarna” (Wellershoff 2014) 

benämns en man i besättningen samtliga gånger han talas om eller med som 
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”Tjocke-Tom” (Wellershoff 2014:7, 12, 18). Karaktären skildras som överviktig. 

Smeknamnet syftar således till mannens kropp och talar om att karaktären besitter 

övervikt.  

Vi kanske kan titta på honom, den knubbiga igen. (Fupz Aakeson 

2013:14) 

I ”Pappaffären” (Fupz Aakeson 2013) benämns en överviktig man som ”den 

knubbiga”. Detta upprepas flera gånger och i sammanhang som visar upp negativa 

attityder gentemot denna karaktär. Genom bokens handling ges uppfattningen om 

att de negativa attityderna inte direkt kopplas till karaktärens övervikt. Dock görs 

tillskrivningen av karaktären som knubbig honom avvikande från de andra 

karaktärerna vilka inte benämns efter egenskaper eller utseende. Detsamma gäller 

karaktären ”Tjocke-Tom”, vilken genom sitt smeknamn avviker från resterande 

karaktärer.  

Även i ”Albin Riddare” (Löfgren 1989) tillskrivs en man vilken arbetar som kock 

med smeknamnet ”tjocka kocken” (Löfgren 1989:9). I boken skildras flera 

karaktärer som överviktiga. Dock är kocken, karaktären som blir tillskriven som 

tjock den som avbildas med kraftigast kropp och kläder som ej passar.  

Gustav tror först att snåla glasstanten äter upp glassen själv, för 

hon är ju så väldigt tjock. Men han kommer snart underfund med 

att hon bara äter skinksmörgås, massor av skinksmörgås. (Cohen 

2009:4) 

”Snåla glasstanten” benämns med ordet tjock i samband med att huvudkaraktären 

”Gustav” tror att hon äter upp all glass (Cohen 2009). Även i boken ”Koko och 

Bosse törs inte” (Adbåge 2013) benämns en avbildat överviktig man som en ”Stor 

kille” (Adbåge 2013:10).  

I ”Stora rymmardagen” (Möller 2011) skildras en äldre, överviktig dam vars namn 

alternativt smeknamn är ”Semla”. ”Semla” som ett smeknamn direkt kopplat till 

övervikt tycks vid en första anblick inte övertygande. Dock kan paralleller dras 

mellan damens smeknamn, damens uttalade förkärlek till ”/…/ mjuka, runda bullar 

med grädde och mandelmassa.” (Möller 2011:7) och hennes övervikt.  

I tre av bilderböckerna fann vi smeknamn vilka ej direkt kopplas till övervikt. I 

“Gustav och snåla glasstanten” kallas en karaktär föreställande en överviktig dam 
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som säljer glass för ”Snåla glasstanten”. I ”Kurt och Kio vill ha djur” (Adbåge 

2010) får en karaktär föreställande en överviktig dam som säljer fisk smeknamnet 

”Fisktanten” samt en karaktär föreställande en överviktig man som arbetar i kiosk 

smeknamnet ”Kioskgubben”. Även i ”Här kommer tjocka släkten!” benämns vissa 

karaktärer ej direkt utifrån deras övervikt. Karaktären ”Sonni Boj” tituleras som 

”deras väldige flottige son” (Mazetti & Grähs 1988:6) och karaktären ”Tant Sofi” 

benämns ha ”hår som en maskrosboll” (Mazetti & Grähs 1988:7).  

6.2.2. Egenskaper hos den överviktiga karaktären 

Vid kodning av framställning gällande vad överviktiga karaktärer gör, hur de beter 

sig samt helhetsuppfattningen av den överviktiga karaktären kom återkommande 

mönster att urskiljas. De teman som presenteras är ett resultat av kodningen och 

visar på framställning av den överviktiga karaktären som överviktig, avvikande och 

ej åldersadekvat, osocial, mindre populär, lat, ointelligent och slarvig, avklädd 

samt en karaktär som förknippas med mat. Dessa teman kommer tillsammans med 

den överviktiga karaktärens tilltalande egenskaper utgöra resultat samt analys 

under avdelningen ”Egenskaper hos den överviktiga karaktären”.     

I ”Lisa väntar på bussen” Nordqvist (2010) mäter karaktärer som utgörs av två barn 

den överviktiga karaktären ”Söderkvists” mage. Det beskrivs hur måttbandet inte 

når runt magen. Beskrivning och illustration av hur magen hoppar då ”Söderkvist” 

skrattar görs också. I ”Pappaffären” säger sig karaktären ”Birger” inte vilja tala ”om 

något knubbigt” (Fupz Aakeson 2013:16). Genom uttalandet av karaktären 

”Birger” tolkas ordet ”knubbig” i ett direkt oangenämt sammanhang. Detta samt 

skildring av karaktären ”Söderkvist” utgör att övervikt som tema har utlästs under 

”egenskaper hos den överviktiga karaktären”.  

Han skyfflar in maten med händerna fort och sen börjar han 

plötsligt att sjunga! (Mazetti & Grähs 1988:5) 

I ”Här kommer tjocka släkten!” beskrivs genomgående hur de överviktiga 

karaktärerna beter sig på ett sätt som tolkas avvikande från ett stereotypiskt vuxet, 

socialiserat sätt. ”Tjocka släkten” beskrivs kasta upp en annan karaktär i luften. De 

beskrivs vidare vråla, stjäla mat och tårta, torka snuva med vingen, dansa så att 

granen välter, bjuda barn på snus samt ge opassande julklappar. I boken styrks 
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”Tjocka släkten” som avvikande genom att benämna ”Tjocka släkten” som några 

vilka ej anses vara önskvärda på framtida tillställningar.  

Liknande framställs den överviktiga karaktären ”Söderkvist” i ”Lisa väntar på 

bussen”. Karaktären rapar, äter oavbrutet och tolkas klumpig i sitt sätt att närma sig 

andra karaktärer. Karaktären beter sig likt ett barn i flera avseende. Detta bland 

annat då ”Söderkvist” vinkar frenetiskt till bussen samt när han i jämförelse med 

andra karaktärer går ifrån busshållplatsen för att sparka på maskrosor. Det icke 

åldersadekvata beteendet skildras också i ”Här kommer tjocka släkten!” då en av 

de överviktiga karaktärerna i samband med att denna börjar hicka beskrivs tala 

bebisspråk och leka småbarn. 

Genom bland annat reaktion av övriga karaktärer i bilderböckerna kan det utläsas 

att överviktiga karaktärer uppfattas som svåra att föra samtal med. I boken ”Kurt 

och Kio vill ha djur” skildras det hur ”Kurt” och ”Kio” finner en hund de kelar med. 

En överviktig karaktär vilken skildras som tanten vilken äger hunden säger till 

”Kurt” och ”Kio” att det är hennes hund och går därifrån. Karaktären “Mama Bula” 

i “Kwela Jamela får en sång” (Daly 2009) tolkas som ovillig till samtal med 

karaktären “Jamela”. ”Mama Bula” skildras som kortfattad, barsk och avvisande 

gentemot ”Jamela”. Gentemot karaktären “Bambi Chaka Chaka” skildras ”Mama 

Bula” istället som nervös. Dock uppstår fortfarande ingen konversation.  

I boken ”Gustav och snåla glasstanten” försöker karaktären ”Gustav” flertalet 

gånger att inleda en konversation med ”snåla glasstanten”. Detta misslyckas då 

”snåla glasstanten” ignorerar det ”Gustav” säger och upplevelsen blir att ”snåla 

glasstanten” istället försöker bli av med ”Gustav”. 

Ovanstående visar på att överviktiga karaktärer tillskrivs egenskaper i form av att 

de är osociala och har svårt att anpassa sig i sociala sammanhang såsom vid samtal 

med andra karaktärer. Böckerna tycks även skildra den överviktiga karaktärens 

ovilja att tala med andra karaktärer. ”Tanten” i ”Kurt och Kio vill ha djur” upplevs 

som sur och vidare någon som inte vill prata med ”Kurt” och ”Kio”. ”Snåla 

glasstanten” framställs däremot som ointresserad av att tala med en annan karaktär. 

“Mama Bula” skildras som ointresserad av att tala med “Jamela” samtidigt som hon 

upplevs nervös över att tala med “Bambi Chaka Chaka”.  
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I böckerna “Kwela Jamela får en sång” och ”Lisa väntar på bussen” samt ”Stora 

rymmardagen” går det genom bild att urskilja hur de överviktiga karaktärerna 

illustreras för sig själva. De överviktiga karaktärerna står alltså utanför gruppen av 

andra karaktärer. I ”Lisa väntar på bussen” syns det hur den överviktiga karaktären 

”Söderkvist” går ute i gräset och sparkar på maskrosor samtidigt som resterande 

karaktärer står i rad och väntar på bussen. I “Kwela Jamela får en sång” illustreras 

den överviktiga karaktären ”Mama Bula” ståendes på höger sida medan resterande 

karaktärer står på vänster sida. I “Stora rymmardagen” syns det hur den överviktiga 

karaktären ”Semla” ligger och solar samtidigt som resten av karaktärerna hjälps åt 

att bygga en båt.  

I ”Lisa väntar på bussen” framställs den överviktiga karaktären ”Söderkvist” som 

en karaktär vilken utmärker sig från de andra vuxna karaktärerna både i form av 

utseende och beteende. ”Söderkvist” framställs inte utifrån normen för hur en vuxen 

person ska vara och bete sig. I boken står det ej uttalat i text att ”Söderkvist” är 

annorlunda. Detta är istället en uppfattning som framkommer genom beskrivning 

av ”Söderkvists” beteende i kombination med illustrerade bilder på honom och 

karaktärer i omgivningen. Liknande de tidigare resultat som har presenterats 

framkommer även här tendenser till att uppfatta ”Söderkvist” som en ointelligent 

karaktär.  

I boken ”Här kommer tjocka släkten!” uppfattas ”Tjocka släkten” genom 

framställning som lata och slarviga. Bland annat illustreras det hur karaktärerna 

som skall föreställa ”föräldrarna” får städa upp efter att ”Tjocka släkten” har varit 

på besök. Det illustreras ligga mat på golvet och fåtöljen har enligt skildring gått 

sönder. Även genom beskrivning av hur “Tjocka släkten” ber karaktärerna som 

utgör ”föräldrarna” att ställa fram mat samtidigt som ”Tjocka släkten” går in och 

sätter sig visar på ”Tjocka släkten” som lata. Det uppvisas vidare slarviga tendenser 

då en karaktär ur ”Tjocka släkten” lägger upp fötterna på bordet.  

Genom läsning av empirin framkom det resultat där det går att se klara mönster i 

hur överviktiga karaktärer associeras till mat på flertalet sätt. I boken ”Det var synd” 

(Halling 2012) avbildas en bakgrundskaraktär i form av en överviktig man som 

arbetar i glasskiosk. I “Albin Riddare” arbetar den uttalat tjocka karaktären som 

kock. I ”Kwela Jamela får en sång” skildras två överviktiga bakgrundskaraktärer 

som arbetar i ett matstånd. Även Tjocke-Tom i “Finn och sjörövarna” hanterar mat.  
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Den överviktiga karaktären “snåla glasstanten” beskrivs äta massor av 

skinksmörgås. Liknande illustreras genom den överviktiga karaktären 

”Söderkvist”, som genomgående i boken skildras äta smörgåsar. I “Stora 

rymmardagen” skildras en äldre, överviktig karaktär äta semlor vilket också uttalas 

att hon älskar att göra.  

Vidare ser vi kopplingar mellan mat och övervikt utifrån andra aspekter. I ”Var är 

pappas skor” (Murray Brodin 2015) skildras karaktären som utgör ”pappa” som 

överviktig. ”Pappa” avbildas i klädesplagg med tryck som visar olika maträtter. 

Även en picknickkorg med mat syns bredvid ”pappa” då han skildras sitta och läsa 

på stranden. Boken ”Jobb-bytar-dagen” (Arrhenius & Arrhenius 1999) framställer 

kopplingen till mat via illustration av en staty vilken ska utgöra den överviktiga 

karaktären ”kungen” som också direkt beskrivs vara tjock. I boken ”Det 

vidunderliga ägget” (Rönns 2011) skildras en överviktig bakgrundskaraktär i form 

av en man sittandes på bussen och ha en påse fylld med mat bredvid sig. 

”Här kommer tjocka släkten!” bidrar vidare till en uppfattning om de överviktiga 

karaktärerna som matglada. Boken beskriver och illustrerar hur karaktärerna äter 

stora mängder mat. Dessutom uttrycker karaktärerna själva hunger.  

I flera av de böcker som utgör empirin framgår det illustrerade bilder på överviktiga 

karaktärer som bakgrundskaraktärer. Exempelvis i ”Nisse går till posten” 

(Landström & Landström 1993) skildras en äldre överviktig karaktär sittandes inne 

hos frisören. Uppfattningen av dessa bakgrundskaraktärer är vaga då fokus inte 

ligger direkt på dem. Bakgrundskaraktärerna tycks istället finnas med i bilderboken 

för att illustrera samhället i sin helhet. Uppfattningen av dessa karaktärer blir 

således att de utgör en i mängden.  

I två av böckerna som utgör empirin går det att utläsa hur överviktiga karaktärer är 

bi- eller huvudkaraktär samtidigt som någon fokus inte läggs på benämning 

gällande karaktärernas övervikt. Dessa två karaktärer utgörs av en ”mamma” samt 

av en ”pappa”. Båda karaktärerna upplevs som vänliga, kärleksfulla och till viss del 

roliga. Trots tilltalande egenskaper ifrågasätts ytterligare upplevelser av de två 

överviktiga karaktärerna ”mamma” samt ”pappa”. I ”Embla mitt i kosmos” 

(Pollack 2014) framställs ”mamma” som vänlig och kärleksfull men kan samtidigt 

upplevas som ensam och sorgsen utifrån bokens helhet som dyster. I boken ”Var är 

pappas skor?” framställs ”pappa” som rolig. Utifrån bilder illustrerade på ”pappa” 
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upplevs karaktären inte menad att uppfattas som attraktiv, utan snarare som 

humoristisk.  

I ”Gustav och snåla glasstanten” presenteras den överviktiga karaktären ”snåla 

glasstanten” som en snål och osocial dam, vilken efter huvudkaraktären ”Gustavs” 

olycka visar omhändertagande egenskaper. 

Du har fått en bula i pannan, säger snåla glasstanten. Hon tar fram 

en glasspinne och kyler Gustavs bula. Gustav tycker att det känns 

skönt. (Cohen 2009:23) 

De egenskaper som tycks negativa i boken ges inte ifrån direkta uttalande av ”snåla 

glasstanten”. Istället skapas genom tillskrivningar, smeknamn och illustration en 

uppfattning av ”snåla glasstanten” som en överviktig, snål, osocial karaktär som 

äter mycket. Uppfattningen av ”snåla glasstanten” som en ej tilltalande karaktär 

förändras vid olyckan till en karaktär med positiva egenskaper i form av generös 

och vårdande.  

”Tjocka släkten” kom genom skildring som visar på att de överviktiga karaktärerna 

dansar, sjunger, ramlar, står på händer, slår volter från karthängaren samt hänger 

tända tomtebloss i karaktären ”pappas” byxor även dessa att utläsas med positiva 

egenskaper såsom humoristiska och självsäkra. 

Trots att kodning gav resultat som visar på att den överviktiga karaktären har 

positiva egenskaper kodas dessa egenskaper inte var för sig som återkommande. 

Kodning visar vidare att karaktärsdrag som skulle kunna uppfattas som negativa är 

fler till antalet och är mer framträdande än tilltalande karaktärsdrag vid skildring av 

överviktiga karaktärer. Vidare ses tendenser om huruvida negativ skildring eller 

negativa egenskaper hos den överviktiga karaktären fortfarande kan komma att 

utläsas vid en positiv framställning. 

I tre av böckerna illustreras överviktiga karaktärer utan tröja. I “Koko och Bosse 

törs inte!” går det att utläsa hur den överviktiga karaktären ”Bosse” tycker det är 

jobbigt att visa sig naken i badhuset när han ska duscha. Genom bild och text ges 

uppfattningen om att ”Bosse” skäms över sin kropp medan resterande karaktärer 

inte tycker det är jobbigt att duscha nakna. På en bild illustreras det hur ”Bosse” 

står i duschrummet och drar i sina byxor med ihopsjunkna axlar och en handduk på 

armen framför magen.  
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I resterande två böcker där överviktiga karaktärer illustreras utan tröja ges 

uppfattningen om detta som naturligt. Uppfattningen är att ingen av karaktärerna 

anser det jobbigt att visa sig utan tröja. Både i boken ”Stora rymmardagen” samt i 

”Finn och sjörövarna” framställs det som naturligt för den överviktiga karaktären 

att vara utan kläder. I ”Finn och sjörövarna” är det endast de överviktiga piraterna 

som ej har tröja på sig. De normal- eller underviktiga piraterna samt resterande 

karaktärer är fullt påklädda. I boken ”Stora rymmardagen” är det endast den 

överviktiga karaktären ”Semla” som inte har kläder på sig.  

6.3. Analys 

6.3.1. Kvantitativ analys- Representation av övervikt i bilderboken  

Genom att åskådliggöra siffror som visar på en markant skillnad i antal mellan 

överviktiga och normal- eller underviktiga karaktärer menar vi det i enlighet med 

Bergström och Boréus (2005) centralt att analysera vad som sällan skildras för en 

förståelse om vad som möjligen kan vara bakomliggande och outtalat. Det fåtal 

överviktiga karaktärer som skildras i bilderböckerna tycks utgöra en konstruktion 

snarare än en representation av samhället. Detta kan utifrån förklaring av 

Wenneberg (2010) vara ett resultat av att subjektiv kunskap konstrueras genom 

sociala kontexter. Den internaliserade sanningen behöver alltså inte återge en 

verklighet. Istället kan konstruktionen av det bristfälliga antalet överviktiga 

karaktärer kopplas till en upplevd och konstruerad tro på vad som är och bör vara 

riktigt (ibid.).  

Budskapet i avsaknaden av överviktiga karaktärer kan också förklaras utifrån 

studien av Hamilton et al. (2006) vilken redogör för hur det överrepresenterade 

antalet karaktärer som utgörs av en specifik grupp uppfattas som mer intressanta än 

karaktärerna ur minoritetsgruppen.  Den normal- eller underviktiga karaktären får 

därmed ett normativt försprång i samband med dess till antalet större representation 

i bilderböcker (ibid.). Att överviktiga karaktärer i bilderboken inte representeras i 

lika stor utsträckning som normal- eller underviktiga ger således i enlighet med 

forskning av både Hamilton et al. (2006) samt Cramer och Steinwert (1998) 

föreställningar om överviktiga karaktärer som annorlunda och mindre intressanta 

än normal- eller underviktiga karaktärer.  
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Föreställningarna om överviktiga karaktärer som annorlunda och mindre 

intressanta än normal- eller underviktiga karaktärer kan sättas i förbindelse med den 

samhälleliga uppfattningen om övervikt som något icke önskvärt (Rodgers 2016). 

Stigmatiseringen av överviktiga som genom bilderbokens avsaknad av karaktärer 

med övervikt upprätthålls kan också rättfärdigas utifrån hur uppfattningen om den 

rätta kroppen i samhället konstruerats. Den överviktiga kroppen är nämligen inte 

bara ansedd som något oacceptabelt i sig (Webb, Fiery & Jafari 2016). Webb, Fiery 

och Jafari (2016) menar att övervikt bedöms som något självförvållat vilket leder 

till att överviktiga individer kan anses förtjänta av stigmatisering. Detta belyser 

även Greenhalgh vid förklaring om huruvida överviktiga kan värderas som 

olämpliga samhällsmedborgare utifrån sin belastning på samhällets resurser 

(Rodgers 2016). Den överviktiga avviker således inte endast utifrån utseende, utan 

också genom att denna upplevs sakna självkontroll och viljestyrka och därmed är 

en samhällelig börda (Webb, Fiery & Jafari 2016).  

Uppfattningen om övervikt som självförvållat och vidare som något ofördelaktigt 

för samhället bidrar till stereotypiska tillskrivningar såsom överviktiga som lata 

och/eller egoistiska. Hinton (2003) beskriver hur den kategoriserade gruppen kan 

komma att anses homogen och därför blir också samtliga som utgör gruppen 

tillskrivna med likartade egenskaper.  

Konstruktionen av den verklighet som skildras i bilderboken blir bidragande till 

uppfattningen av överviktiga som grupp. Avsaknaden av överviktiga karaktärer är 

en understödjande faktor till en fortsatt stigmatisering av överviktiga (Cramer och 

Steinwert 1998). Detta i relation till samhällets uppfattning om överviktiga som 

avvikande ger stigmatisering av överviktiga mer stabilitet. Upprätthållandet av 

övervikt som något avvikande sammanfogas och styrks således genom 

konsekvenserna av avsaknaden av överviktiga karaktärer i samverkan med den 

samhälleliga uppfattningen om övervikt som något avvikande.  

6.3.2. Kvalitativ analys- Smeknamn och benämningar 

Hinton (2003) beskriver hur det uppkommer fördomar som en följd av 

kategorisering. Genom användning av specifika ord och benämningar kommer 

individer med liknade attribut av samhället bedömas som en homogen grupp. 

Smeknamn och tillskrivningar kan därmed förmå att styrka bilden av överviktiga 

som enhetlig grupp och vidare ge upplevd tillåtelse att benämna en överviktig 
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utifrån dennes övervikt eller stereotypens egenskaper. Direkta benämningar via 

smeknamn på karaktären skapar enligt Hinton (2003) också gemensamma 

stereotyper och vidare konsensus kring stereotypen vilket följaktligen kan 

rättfärdiga stigmatisering genom den konsensus som uppstår mellan individ och 

bok. Detta medför att smeknamn som går att utläsa genom bland annat karaktärerna 

”Tjocke-Tom”, ”tjocka kocken” samt ”den knubbiga” bidrar till upplevd tillåtelse 

att benämna en överviktig utifrån sin kroppsstorlek. Även tillskrivningar såsom 

karaktären ”Snåla glasstanten” som någon vilken förmodligen äter upp alla glass då 

hon är tjock ger en hållfast konsensus kring stereotypen. 

Benämningar och smeknamn som ges gruppen får större inflytande på stereotyper 

av överviktiga. Hinton (2003) menar att stereotyper är ett resultat av tillskrivna 

egenskaper gällande gruppen där ingen utmärker sig. Exempel på detta ges genom 

framställningen av överviktiga som en grupp i ”Här kommer tjocka släkten!”. 

Gruppen i detta fall kan utgöra ”släkten”. Men då ”släkten” även tillskrivs som 

“Tjocka” innebär det att kategorisering inte enbart görs utefter att karaktärerna 

avser gruppen “släkten”. De är även kategoriserade som ”Tjocka”. 

”Tjocka släkten” beskrivs också ofta som en helhet i form av en generalisering av 

egenskaper som exempelvis ”högljudda” och ”stökiga”. Trots att de överviktiga 

karaktärerna i ”Här kommer tjocka släkten!” även får individuella smeknamn och 

benämningar utmärker sig ingen i ”Tjocka släkten” nämnvärt. Kategorisering av en 

i bilderboken redan bestämd grupp styrker och rättfärdigar uppfattningen om 

överviktiga som en homogen grupp. Det vill säga gruppen som resulterar i att bli 

stereotyperad (Hinton 2003). 

Resultat visar på att den överviktiga karaktären ”Fille” i ”Här kommer tjocka 

släkten!” skildras uttala sig om övervikt i ett tolkat positivt sammanhang. ”Fille” 

beskrivs mena att sångare är bättre då de är tyngre. Genom Hintons (2003) 

förklaring om hur stereotypen känns igen genom tillskrivandet av en viss grupps 

gemensamma egenskaper kan ”Fille” genom uttalandet anses alstra en stereotyp. 

Dock tycks ”Fille” i detta avseende framhäva överviktigas tilltalande egenskaper. 

”Fille” kan genom medvetenhet om sig själv som stereotyp samt via uttalande om 

positiva aspekter i samband med övervikt i enlighet med Hinton (2003) ha försvarat 

sin övervikt. Detta kan kopplas till Goffmans (2001) förklaring om hur den 

stigmatiserade genom att hävda sig skapar egenskaper vilka döljer stigmat.  
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Kodningen av smeknamn och benämningar visar också på smeknamn vilka ej på 

ett tydligt och direkt sätt kunde kopplas till karaktärens övervikt. Detta exempelvis 

genom smeknamn såsom ”Semla” och ”snåla glasstanten” samt genom 

benämningar såsom ”Sonni Boj” som ”deras väldige flottige son” (Mazetti & Grähs 

1988:6). 

Trots att smeknamn och benämningar ej kopplas direkt till övervikten kan 

egenskaper och upplevelser genom illustration styrka den stereotypiska bilden av 

den överviktiga. Detta medför att smeknamnet ändå får en innebörd för alstrandet 

eller upprätthållandet av stereotypen. Exempelvis kan ”snåla glasstanten” i 

samband med skildring upplevas snål med anledning av sin vikt. Detta beskrivs 

genom Hinton (2003) som en förklaring gentemot det agerande som en särskild 

grupp använder sig utav. Wenneberg (2010) förklarar detta genom att 

internalisering skapar ett samhälleligt sanningsvärde. Fördomen om agerandet blir 

mer accepterat då det genom boken skapas gemensamma stereotyper och konsensus 

kring överviktigas beteende.  

6.3.3. kvalitativ analys- Egenskaper hos den överviktiga karaktären 

Genom resultat utlästes inte bara att smeknamn och benämningar bidrar till ett tema 

som direkt kan kopplas till karaktärens övervikt. Även vid skildring av vad 

överviktiga karaktärer gör och hur de beter sig uppkommer temat övervikt. Att 

styrka övervikt i skildring kan som tidigare nämnt medföra stabilitet och 

gemensamma stereotyper kring stereotypen (Hinton 2003). Tillskrivning och 

karaktärsdrag av karaktären i bilderboken kan enligt Peterson och Lach (1990) 

forma förståelse och attityder. Konstruktion och normer ger ett sanningsvärde vilket 

genom bilderboken därmed skapar en acceptans (ibid.). Genom att tillskriva 

karaktärerna som överviktiga eller direkt visa på deras övervikt ger alltså en tydlig 

förståelse om denna karaktär som överviktig. Att i samband med ord som kopplas 

till övervikt då tillfoga negativa attityder ger ännu mer relevans åt övervikt som 

något vilket bör uppfattas som dåligt.  

Liknande går att utläsa under temat Den överviktiga karaktären som lat, ointelligent 

och slarvig. Likt Brumbergs beskrivning om hur överviktiga karaktärer i film förr 

tillskrevs som lata, ointelligenta och slarviga går det att utläsa hur dessa 

karaktärsdrag finns skildrade hos några av studiens överviktiga karaktärer 

(Glessner, Hoover & Hazlett 2006). Hinton (2003) menar att detta kan medföra ett 
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upprätthållande kring den överviktiga stereotypen. Vidare ger Brumberg 

upplysning om hur dessa framställningar är likartade de attityder som sedan visas 

gentemot individer i samhället (Glessner, Hoover & Hazlett 2006). Karaktärens 

framställning ger alltså föreställningar om hur en person vilken liknas vid 

karaktären också besitter de egenskaper som framställs i bilderboken (Peterson & 

Lach 1990).   

Genom bilderböcker som illustrerar överviktiga karaktärer som osociala ges 

förståelse om den överviktiga stereotypen som osocial. Liknande gäller karaktären 

som framställs som avvikande och ej åldersadekvat. Karaktärerna påvisar ett 

beteende likt överviktiga utifrån stigmatisering kan komma att uppbära. Rodgers 

(2016) förklarar detta utifrån att den ideala kroppen för många människor är 

ouppnåelig. Vidare leder detta till att individer vilka inte kan uppnå den ideala 

kroppen kan komma att känna sig mindervärdiga andra i samhället. En ökad känsla 

av att behöva isolera sig från omvärlden är då vanligt (ibid.).  

Inte bara genom den individuella känslan om sig själv som mindervärdig kan 

isolering komma att uppstå. Samhällets stigmatisering gentemot överviktiga 

innebär också att individer inte sällan känner behov av att isolera sig. Således sker 

isolering i två led. Känslan av att behöva isolera sig uppkommer både genom 

individens känsla men också utav samhällets stigmatisering (Goffman 2001). 

Denna samhälleliga konstruktion benämner Goffman (2001) som en stigmatisering 

i en redan stigmatiserad grupp.  

Bilderböckernas skildring om hur överviktiga karaktärer beter sig osocialt bidrar 

till en spegling av kroppsidealets konsekvenser i samhället. Skildringen gällande 

isolering och ett osocialt beteende medför stereotypiska fördomar om den 

överviktiga som någon utstött och avvikande (Glessner, Hoover & Hazlett 2006). 

Dessutom kan det i enlighet med Hinton (2003) vidare komma att uppstå konsensus 

kring stereotypen med hjälp av böckerna som styrker mottagarens uppfattning om 

den överviktiga stereotypen som osocial och isolerad. 

Även genom illustration av de överviktiga karaktärerna som avskilda från gruppen 

kan tendenser av utanförskap avläsas. Detta visas exempelvis i ”Lisa väntar på 

bussen” där det illustreras hur karaktären “Söderkvist” står en bit ifrån gruppen av 

karaktärer. I ”Kwela Jamela får en sång” illustreras det hur karaktären “Mama 

Bula” står för sig själv då resterande karaktärer står tillsammans. Illustrationen av 
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den ensamma karaktären kan tyda på en uppfattning om överviktiga karaktärer som 

ensamma och mindre populära än de karaktärer som illustreras i gemenskap med 

andra karaktärer. Upprätthållningen av överviktiga som mindre populära styrks 

genom denna framställning och visar på ökad stigmatisering i form av att andra 

karaktärer möjligen väljer att ta avstånd från överviktiga karaktärer (Goffman 

2001). 

Antydan om ett utanförskap går att koppla till stereotypen av den överviktiga. I 

Robinson, Callister och Jankoskis (2008) studie påvisas resultat där den enda 

egenskap som särskilde den överviktiga karaktären från normal- eller underviktiga 

karaktärer var social popularitet. Den överviktiga karaktären visade sig i studien ha 

färre antal vänner än den normal- eller underviktiga karaktären (ibid.). Detta visar 

på ett återkommande mönster vilket kan kopplas ihop med stigmatiseringen som 

även sker i samhället.  

Kodning visar att det främst återkommande ämnet var en karaktär som förknippas 

med mat. Trots att kopplingen till mat sker på olika sätt är maten den gemensamma 

komponent som kunnat utläsas i samband med överviktiga karaktärer i flertalet av 

böckerna. Detta visar på tendenser till den fördom som har konstruerats i samhället 

av överviktiga människor som matglada. Rodgers (2016) belyser kroppsdiskursen 

som något som har kommit att internalisera hur hälsosam mat och fysisk aktivitet 

sägs hjälpa människan att uppnå en hälsosam vikt. Övervikt förknippas i motsats 

till normal- eller undervikt med stort födointag. Vidare ses därför övervikt som 

något självförvållat (ibid.). 

Genom resultat framgår det att överviktiga bakgrundskaraktärer är likställda 

normal- eller underviktiga bakgrundskaraktärer. Illustration likt detta förstärker en 

uppfattning av överviktiga som enskilda individer istället för som en homogen 

grupp med särskilda egenskaper. Dock bör det problematiseras att de neutralt 

upplevda överviktiga karaktärerna utgörs av bakgrundskaraktärer. Robinson, 

Callister och Jankoski (2008) samt Hamilton et al. (2006) menar att det är de mer 

framträdande karaktärerna som också uppmärksammas och upplevs vilja 

efterliknas. Att överviktiga karaktärer skildras i boken i form av 

bakgrundskaraktärer kan utläsas positiv för dess representation. Dock höjer det inte 

karaktärens popularitet märkbart. 
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Resultat gällande den överviktigas positiva egenskaper kom att finnas via utläsning 

av kodning. De enskilt positiva egenskaperna som gick att utläsa var ej 

återkommande, men ansågs betydande att analysera som en helhet. Detta främst 

eftersom den positiva egenskapen eller upplevelsen av den överviktiga karaktären 

ofta kunde utläsas tillsammans med en negativ egenskap eller skildring. De positiva 

egenskaperna var tillskillnad från de negativa egenskaperna inte flera till antalet 

eller märkbart framträdande  

Exponering av överviktiga likt i ”Embla mitt i kosmos” samt i ”Var är pappas 

skor?” kan vid en första anblick tyckas gynna den överviktiga karaktären. Hinton 

(2003) menar att det kan ges ökad kunskap då individen istället för stereotypen 

framställs. Dock framställs som tidigare nämnts under avdelningen Resultat den 

överviktiga karaktären i form av ”mamma” med uppfattningen om ”mamma” som 

dyster. Framställningen av den överviktiga karaktären i form av ”pappa” ger 

uppfattning om ”pappa” som något avvikande och som en humoristisk karaktär.  

Dessa två karaktärer blir därför inte endast upplevda som positiva genom 

bilderböckernas skildring. 

Framställningen i “Här kommer tjocka släkten!” kan uppfattas vittna om de 

överviktiga karaktärerna som roliga och självsäkra. En djupgående och 

ifrågasättande reflektion kom därför att göras utifrån karaktärerna ur ”Tjocka 

släkten”. Vid sammanställning av samtliga teman som kom att utläsas anses dock 

”Tjocka släkten” snarare som en humoristisk stereotyp än roliga och självsäkra 

karaktärer.  

Trots att ”Här kommer tjocka släkten” kan uppfattas ha humoristiska inslag 

understödjer humorn förlöjligandet av den överviktiga karaktären. Brumberg menar 

att den överviktiga karaktären inte sällan utgörs för att vara den humoristiska 

karaktären vilken fungerar som en bikaraktär bredvid en normal- eller underviktig 

omtyckt huvudkaraktär (Glessner, Hoover & Hazlett 2006). Detta belyser även 

Glessner, Hoover och Hazlett (2006) genom förklaring om den överviktiga 

karaktären som en karaktär det skrattas åt. Likt beskrivet menas ”Tjocka släkten” 

utgöra karaktärer vilka är menade att skrattas åt. Humorn i boken kan således inte 

anses positiv gentemot de överviktiga karaktärerna som utgör ”Tjocka släkten”. 

Dessa kan istället anses bli förlöjligade genom framställningen. 
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”Snåla glasstanten” är vidare en överviktig karaktär som upplevs inneha tilltalande 

egenskaper. Dock framställs den överviktiga karaktären ”snåla glasstanten” med 

tilltalande egenskaper först efter att huvudkaraktären ”Gustav” är med om en 

olycka. Uppfattningen om ”snåla glasstanten” som osocial, sur och snål förändras 

alltså till uppfattning om ”snåla glasstanten” som en omhändertagande och generös 

karaktär. Goffman (2001) benämner detta som att en diskrepans mellan den 

virtuella sociala identiteten och den faktiska sociala identiteten sker. De 

förväntningar som utifrån den överviktiga karaktären finns uppfylls inte längre. De 

egenskaper som väntas urskilja genom karaktärens virtuella sociala identitet ersätts 

med den faktiska sociala identiteten (Goffman 2001). Detta gynnar enligt Hinton 

(2003) ett avskrivande om den överviktiga karaktären som stereotyp då kunskap 

om den specifika karaktären ges.  

I ”Koko och Bosse törs inte!” skildras den överviktiga karaktären ”Bosse” utan 

kläder. ”Bosse” menar det sig inte vilja duscha och framställs som bekymrad över 

sin kropp. Genom skildring av ”Bosse” går det att utläsa den möjliga tanken kring 

den skam som enligt Cramer och Steinwert (1998) samt Rodgers (2016) kan uppstå 

gentemot sin överviktiga kropp utifrån samhällets negativa attityder beträffande 

övervikt. Då bilderböckerna framställer känslor om skam kring kroppen kan 

internalisering av negativa attityder gentemot överviktiga kroppar komma att 

uppstå (Cramer & Steinwert 1998). Samtidigt som negativa attityder gentemot 

övervikt kan få fäste, kan skildring av den överviktiga karaktären ge förståelse och 

upplysning om karaktären som upplever sig obekväm i sin kropp. Glessner, Hoover 

och Hazlett (2006) beskriver hur böcker som skildrar övervikt kan användas i ett 

lärande syfte genom bland annat förståelse om känslan av att vara överviktig. Dock 

belyses problematiken som kan komma att uppstå vid användning av dessa böcker 

i lärande syfte. Detta då böckerna kan visa på stereotypiskt material som bekräftar 

fördomar om överviktiga (ibid.). Genom karaktären ”Bosse” kan det finnas en 

igenkänningsfaktor, vilken kan komma att verka gynnande. Dock anses även 

problematik i form av internalisering om den överviktiga som någon vilken döljer 

sin kropp kunna utläsas. Något som vidare formar förståelse om normer och 

bemötande av andra (Hamilton et al. 2006).  

I boken ”Stora rymmardagen” samt i ”Finn och sjörövarna” framställs det naturligt 

då den överviktiga karaktären är avklädd. Karaktärerna upplevs inte obekväma utan 
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framställs som synnerligen komfortabla i sina kroppar. Den exponering böckerna 

påvisar genom överviktiga karaktärers kroppar kan bistå till att minska samhällets 

föreställningar om överviktiga som annorlunda (Cramer & Steinwert 1998). Detta 

utifrån att den överviktiga karaktären exponeras likt en normal- eller underviktig 

karaktär gjorts (ibid.) Dock finns en problematik i att skildra den avklädda 

överviktiga karaktären då övervikt som något fult är institutionaliserat i samhället 

(Rodgers 2016). Således kan illustrationer av dessa karaktärer istället för att 

motverka stigmatisering förstärka de förväntningar som vidmakthålls.  

Genom samtliga teman som kodats kunde en majoritet av de överviktiga 

karaktärernas tillskrivna eller upplevda egenskaper kopplas till vad som tycks vara 

negativa och ogynnsamma karaktärsdrag. Genom resultat av ett stereotypiskt 

material menar vi i enlighet med Schau & Scott att bilderböckernas konstruktion av 

övervikt styrker, genererar och internaliserar fördomar och stereotyper (Hamilton 

et al. 2006). Konstruktionerna av fördomar och stereotyper är vidare ett medel för 

samhälleligt upprätthållande av stigmatisering mot överviktiga (Puhl & Heuer 

2010; Puhl & Brownell 2003). Något som enligt Puhl och Heuer (2010) vidare kan 

leda till sjukdomar som ofta liknar de åkommor som förklaras uppstå vid fysisk 

övervikt.  

Den enligt Rodgers (2016) internaliserade rädslan för övervikt kommer följaktligen 

att kunna styrkas utifrån de ofta negativa och stereotypiska egenskaper den 

överviktiga karaktärens framställning påvisar. Böckernas framställning styrker 

vidare uppfattningen om övervikt som något negativt. Detta upprätthåller tanken 

om beteendeförändringar i form av ett mindre födointag och ökad fysisk aktivitet 

för att undgå att bli överviktig. Denna tanke kan enligt Rodgers komma att bidra 

till ätstörningar och överdriven träning (ibid.).  

7. Slutdiskussion 

Genom resultat av studien menar vi oss kunna styrka uppfattningen av överviktiga 

karaktärer som några vilka främst framställs negativt och stereotyperat. 

Framställningen grundar sig med sannolikhet i de samhälleliga föreställningar och 

attityder som finns gentemot den överviktiga. Genom internalisering av överviktiga 

kroppar som felaktiga och avvikande ges genom analys och resultat intryck av hur 
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dessa attityder också kan komma att visa sig i bilderböcker. Att upprätthålla 

fördomar behöver enligt Hinton (2003) inte göras medvetet, men är något som i 

förlängning visar sig stärka de fördomar som redan existerar kring överviktiga i 

samhället.  

Bilderbokens främst negativa framställning av överviktiga karaktärer i förening 

med samhälleligt konstruerade kroppsnormer har visat sig utgöra en ond cirkel för 

den överviktiga som stereotyp. Böckerna visar genom Peterson och Lach (1990) 

tillhandahålla med ett införlivande av normer, forma förståelsen kring samt 

upprätthålla den överviktiga stereotypen. Genom ett i samhället redan internaliserat 

ideal samt en acceptans gentemot den överviktiga som stigmatiserad ifrågasätts 

sällan stereotypen som boken visar. Det är därför av stor betydelse att för samhället 

medvetandegöra den problematik som går att utläsa genom studiens resultat och 

analys. Då uppfattningen är att samhället ej är medvetet om införlivande av normer 

genom böcker samt av den problematik kroppsnorm och stigmatisering kan ge 

menar vi det betydande att ytterligare belysa dessa faktorer.  

Trots den övergripande negativa framställningen av överviktiga karaktärer har 

analys och resultat också kunnat visa på en framställning av positiva egenskaper 

hos överviktiga karaktärer. Då de positiva egenskaperna hade kommit att bli mer 

framträdande och omfattande hade den överviktiga som stereotyp med sannolikhet 

kunna reduceras. De föreställningar som finns om den överviktiga stereotypen hade 

alltså minskat till följd av en mer positiv framställning. Detsamma gäller för 

representation av överviktiga karaktärer i bilderböcker. Representationen av 

överviktiga karaktärer i bilderböckerna uppfattades genom studiens resultat som 

väldigt få till sitt antal. Genom Cramer och Steinwert (1998) menas att bristfällig 

representation påverkar på liknande sätt som vid avsaknad av överviktiga med 

positiva egenskaper. Den tämligen oansenliga representationen gör att överviktiga 

karaktärer kan komma att anses som avvikande eller mindre intressanta. Detta till 

skillnad från en mer omfattande representation vilken medför reducering av 

stigmatisering (ibid.). Representationen blir således även den avgörande för 

alstrande och upprätthållande av den överviktiga som stereotyp. 

Den konstruerade stereotypen är enligt Börjesson (2003) inte något naturgivet. Det 

finns därför också möjlighet till förändring i attityder. I enlighet med Ekenstam 

(1993) menar vi att normer och stigmatiserade grupper är föränderliga över tid. 
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Detta medför att stigmatisering av överviktiga kan förändras då normen och således 

tankesättet kring övervikt ändras. Genom Rodgers (2016) förklaring om en 

samhällelig uppfattning om övervikt som något självförvållat läggs idag skulden på 

individen som besitter övervikt. Stigmatiseringen blir således något accepterat som 

vidare också kan anses behövligt för att den överviktiga skall komma att anpassa 

sig efter samhällsnormer (Puhl & Heuer 2010). Föreställningen om stigmatisering 

som ett medel för hjälp grundar sig i uppfattningen om övervikt som något sjukt 

och för samhället kostsamt. Dessa attityder menar vi utifrån Puhl och Heuers (2010) 

förklaring om sjukdomar till följd av stigmatisering som något vilket ej kan 

motiveras. Då även stigmatisering mot överviktiga har visat sig kunna resultera i 

sjukdomar kan därmed stigmatisering också komma att bli en samhällelig 

kostnadsfråga. 

Om normer och uppfattningar gällande övervikt hade förändrats till något mindre 

stigmatiserande hade fördelar utifrån flera aspekter kunnat erhållas. Möjligen kan 

en förstående och hjälpande inställning gentemot överviktiga komma att motarbeta 

både isolering, utfrysning och sjukdomar som går att utläsa vid stigmatisering. 

Även förändring eller reducering av kroppsideal hade kunnat mynna ut i en 

avsaknad av sjukdomar såsom ätstörningar. 

7.1. Påverkan på barnet 

Trots att det genom studiens empiri inte går att utläsa huruvida barnet påverkas av 

en överviktig stereotyp i bilderböcker menar vi genom Peterson & Lach (1990) 

samt Hamilton et al. (2006) se att stereotyper likt de studiens resultat uppvisat 

kommer att påverka barn. Stigmatiserande tendenser som barn har mot överviktiga 

kroppar visar sig enligt Cramer och Steinwert (1998) samt Brylinsky och Moore 

(1994) redan från tre års ålder. Peterson och Lach (1990) menar att boken är en 

betydande faktor vid införlivandet av samhälleliga normer. Normerna ges också 

acceptans genom boken (ibid.) 

Barnet kommer enligt Robinson, Callister och Jankoski (2008) använda sig av den 

förståelse som genom boken givits. Detta leder till att attityder mot jämnåriga 

överviktiga som stämmer överens med de ofta negativa attityder som finns 

gentemot den överviktiga karaktären (ibid.) Barnet har därmed genom 

internalisering utifrån bilderboken skapat en föreställning om hur överviktiga är 
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och beter sig. Detta har bland annat visat sig leda till exkludering av överviktiga 

kamrater (Liukko 1996). 

Då boken visat sig vara av stor betydelse vid införlivandet av normer är det i 

enlighet med Peterson och Lach (1990) väsentligt att tillhandahålla med böcker som 

kan användas för acceptans och utveckling av förståelse. Med hjälp av böcker som 

representerar och påvisar den överviktiga karaktären som en karaktär med positiva 

egenskaper menar vi att uppfattningar om övervikt skulle kunna förändrats till 

något som gynnar samhället i sin helhet. 

7.2. Fortsatta studier 

Studiens ämne har ett flertal gånger under processen ifrågasatts av utomstående. 

Övervikt har ansetts som mindre relevant för socialt arbete och överviktiga som 

grupp som några vilka ej varit betydande att uppmärksamma. Detta har bekräftat 

vår uppfattning om ämnet som betydande. Vi menar oss genom detta intryck ha sett 

liknande tendenser vilka Puhl och Heuer (2010) skriver om. Stigmatiseringen 

gentemot överviktiga är socialt accepterat och därmed inget som ifrågasätts eller 

uppfattas som betydande att belysa. 

Det tycks genom vår uppfattning i samband med studiens resultat vara av stor 

betydelse att forska vidare inom detta ämne. Detta för en samhällelig insikt i 

rådande normer och konstruerade stereotyper utifrån övervikt. Även konsekvenser 

utvunna ur kroppsideal och stigmatisering tycks viktiga att belysa och vidare 

inkorporera i samhället. 

Följaktligen menar vi det av intresse att sätta andra företeelser i centrum för 

likartade framtida studier. I vår studie bortsåg vi från andra kategoriserade grupper 

såsom kön, klass och etnicitet. Dessa grupper menar vi varit intressanta att 

analysera vid fortsatta studier. Vi anser att studier med inriktning på övervikt och 

skillnader mellan kategoriserade grupper i sin tur möjligen kan komma att påvisa 

den överviktiga som stereotyp ytterligare.  
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