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Sammanfattning  

I ett mediesamhälle där stor tonvikt ligger på skönhet och kroppslig estetik, 

finns en tendens att jämställa hälsa med hur en kropp bör se ut för att vara 

vacker och estetiskt tilltalande. Toppform är ett tv-program som sänds på 

svt och som går ut på att programledaren tillsammans med några experter 

inom kost, motion och personlig utveckling ska hjälpa deltagarna att ändra 

livsstil och hitta sin toppform. Syftet med den här uppsatsen är att genom 

en kritisk diskursanalys ta reda på vilka diskurser som dominerar i 

Toppform. Jag vill veta om Toppform bidrar till reproduktion eller förändring 

av den rådande diskursordningen, som i denna uppsats bygger på teorier 

om kroppen i konsumtionskulturen. Mike Featherstone menar att kroppen 

har blivit föremål för konsumtion och att vi idag förväntas lägga ner tid och 

pengar på att underhålla den, likt renovering av hus och bil. Relationen till 

kroppen har blivit kantad av statuskrav.  

Metoden för min analys har jag begränsat till Faircloughs tredimensionella 

modell, en analytisk ram som kan användas vid empirisk forskning av 

kommunikation och samhälle. Tanken är att man ska titta på följande 1) 

textens egenskaper (text) 2) de produktions- och konsumtionsprocesser 

som är förbundna med texten (diskursiv praktik) och 3) den bredare sociala 

praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik).  Vid 

analysen av social praktik, som också är resultatdelen av uppsatsen har jag 

kommit fram till att Toppform reproducerar den dominerande 

diskursordningen. Jag finner med andra ord stöd i teorierna om kroppen i 

konsumtionskulturen vid analysen av programmet. Toppform framställer 

samma bild av hälsa som liknande tv-program. De diskurser som 

dominerar är en kostdiskurs och en motionsdiskurs.  
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Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och ej enbart frånvaro av sjukdom 

och svaghet. (World Health Organization) 
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1 Inledning  
 
Medierna spelar en viktig roll när det gäller att etablera attityder, inte minst 

när det gäller kropp och hälsa. Bortsett från kvällstidningarnas ständigt 

återkommande bantningstips och mirakelkurer har också en rad olika 

hälsorelaterade tv-program producerats under senare år. Samtidigt som 

övervikt och fetma har ökat drabbas många också av ätstörningar som 

anorexi och bulimi. Det har blivit en statussymbol att vara smal, ett tecken 

på självkontroll och framgång. Träning, den rätta kosten och tiden, allt det 

kräver pengar. I media ser man ofta denna inställning till kroppen som ett 

instrument för ökad livskvalitet. För konsumtionskulturen finns bara att 

vinna på detta. Kroppen har visat sig vara en lönsam källa för konsumtion.  

 

Oavsett hur mycket hälsoupplysarna vädjar till det 

rationella i självbevarandet, minskad sjukdomsrisk och ett 

längre liv, är deras budskap om kroppsvård starkt influerat 

av konsumtionskulturens idealisering av ungdomen och 

den vackra kroppen. (Featherstone 1994) 
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2 Syfte och problemformulering  

2.1 Problemformulering 

Att hälsa i media ofta förknippas med vikt och kroppsform kan till viss del 

bero på att övervikt och fetma har ökat under senare årtionden. Att övervikt 

och fetma är skadligt för kroppen går inte att bortse från. Men i en 

mediekultur som till stor del kretsar kring skönhet och kroppslig estetik 

undrar jag om inte hälsa ibland jämställs med hur en kropp bör se ut för att 

vara vacker och visuellt tilltalande. Hälsa är ett ord som till stor del bygger 

på den individuella upplevelsen. Användningen av ordet varierar också 

mellan olika samhällen och kulturer. WHO:s definition motsvarar enligt min 

uppfattning inte alltid hur begreppet används i realiteten. Toppform är ett tv-

program som handlar om hälsa. Men vad är hälsa enligt Toppform?  

2.2 Syfte  

Mitt syfte är att ta reda på vad som menas med hälsa enligt Toppform. 

Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att göra en tolkning av vilka 

diskurser som dominerar i tv-programmet. Jag vill också veta om 

Toppforms framställning av hälsa är en del av ett återupprepande mönster 

(diskursordningen). Det mönster, diskursordningen som jag utgår ifrån 

bygger på teorier om kroppen i konsumtionskulturen. 

2.2 Frågeställningar  

• Vad anses hälsosamt i Toppform och vilka faktorer är av betydelse 

för en hälsosam livsstil? (Vilka diskurser är dominerande?)  

• Reproducerar eller förändrar Toppform den dominerande 

diskursordningen kring kroppen i konsumtionskulturen? 
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3 Bakgrund 

3.1 Urval och begränsningar 

Efter att ha sökt bland olika kvalitativa tillvägagångssätt fann jag att 

Faircloughs kritiska diskursanalys passade bäst för min undersökning. För 

att söka svar på mina hypoteser krävdes någon form av analysmodell och i 

Faircloughs tredimensionella modell fann jag en passande tillämpning för 

detta. Fairclough skriver i Critical discourse analysis att just denna metod är 

passande för forskning i social och kulturell förändring då den länkar 

samman social praktik med språkliga element. Vid analys av social praktik 

förespråkar Fairclough att diskursanalysen kombineras med någon annan 

relevant teori. Jag har kombinerat diskursanalysen med Featherstones och 

Baudrillards teorier om kroppen i konsumtionskulturen. 

 

Jag har valt ett avsnitt av reality-serien Toppform som kommunikativ 

händelse att applicera Faircloughs tredimensionella modell på. Jag valde 

ett tv-program från Sveriges Television som innefattar landets äldsta och 

mest etablerade tv-kanaler. Svt har dessutom ett uppdrag att som public 

serviceföretag vara opartiska och spegla samhället utifrån många olika 

perspektiv.  Flera av de övriga hälso-, tränings- och bantningsprogrammen 

från andra tv-kanaler med mer betoning på underhållning skulle 

förmodligen visa tydligare resultat i det som jag vill belysa genom min 

forskningsansats. Jag tycker att det finns en poäng i att välja ett av svt:s 

program just eftersom de har ett samhällsbevakande uppdrag och inte 

endast syftar till att erbjuda underhållning. Detta bidrar enligt mig till högre 

reliabilitet i studien. 

3.2 Sveriges Television 

Sveriges Television (svt) är ett public serviceföretag som startades 1956 

och innefattar Sveriges två äldsta tv-kanaler, svt1 och svt2. På senare tid 

innefattar Sveriges Television även svtB, svt24, svtWorld och 

Kunskapskanalen. Kanalerna regleras av radio- och tv-lagen, 

sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen. Som public 

serviceföretag har svt i uppdrag att ge alla medborgare tillgång till opartisk 

och mångsidig information inom många olika områden. De ska spegla 

omvärlden ur många olika perspektiv. Svt vill att deras tittare ska kunna ta 

reda på vad som tilldrar sig i landet och världen runtomkring så att de själva 
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kan bilda sig sin egen åsikt. Bolaget syftar till att stå fria från inflytande från 

politiska och kommersiella krafter. (www.svt.se) 

3.3 Toppform 

Toppform är ett tv-program som har sänts säsongsvis på svt sedan 2003. 

Programmet går ut på att programledaren tillsammans med några experter 

ska hjälpa deltagarna att ändra livsstil och hitta sin egen personliga 

toppform. Blossom Tainton Lindqvist är programledare och personlig 

tränare. (www.slba.se) De övriga experterna i Toppform 2005 är en 

näringsfysiolog, en psykoterapeut och en professionell kock. I programmet 

är deltagarna bland annat med i olika motionsaktiviteter och de får lära sig 

vilken kost som är lämplig att äta. (Bilaga 1)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slba.se/


 9

4 Tidigare forskning 

Trots att tv är ett så pass allmänt förekommande medium har endast ett 

fåtal undersökningar gjorts angående televisionens inflytande över 

kroppsuppfattning. Mest uppmärksamhet har riktats mot att undersöka 

potentiella effekter av reklambilder på tv.  (Wykes 2005) 

 

Kontinuerlig exponering av orealistiska skönhetsideal i media anses 

generellt vara en avgörande orsak bakom omfattningen av ätstörningar och 

negativ kroppsbild i det västerländska samhället. Det finns två huvudkällor 

av empiriskt bevis som tyder på att media har en negativ inverkan på 

många människors kroppsuppfattning. För det första påvisar flera av 

varandra oberoende forskningsrön att större mediekonsumtion står i 

relation till missnöje med kroppen. Detta gäller särskilt medier med stort 

fokus på utseende som till exempel modemagasin, såpoperor och 

musikvideor. För det andra har vetenskapliga experiment visat att kortvarig 

exponering av orealistiska skönhetsbilder, som de i modemagasinen, bidrar 

till ökad negativ sinnesstämning och etablerande av negativ kroppsbild.  

 

Hargreaves och Tiggemann redovisar i en vetenskaplig artikel 2003 en 

studie av 80 high school studenter, ungefär lika delar av båda könen med 

en medelålder på 17.2 och en medelkroppsvikt (Body Mass Inex) på 

normal nivå. Undersökningen gick ut på att deltagarna fick titta på klipp 

med antingen utseenderelaterade eller icke-utseenderelaterade tv-

reklamfilmer. Precis före och efter klippet fick studenterna kortfattat svara 

på frågor om sin egen grad av missnöje med kroppen. Två år senare fick 

deltagarna svara på uppföljande frågor som bland annat handlade om 

strävan efter att vara smala och/eller muskulösa. Därefter sammanställdes 

en serie av samband för att klarlägga relationen mellan påverkan av media 

och utseenderelaterad samt icke-utseenderelaterad reklam och grad av 

missnöjd kroppsbild, strävan efter smalhet och strävan efter muskler. 

Framför allt flickor påverkades enligt studien, men även pojkar. Särskilt de 

flickor som hade påverkats mest negativt vid första testtillfället kände sig 

mer missnöjda med sina kroppar och uttryckte större strävan efter att vara 

smala vid andra testtillfället, två år senare. Strävan efter smalhet tyder på 

att det smala idealet i media kan associeras till viktkontrollerande 



 10

beteenden likaväl som till subjektiva känslor av missnöje. (Duane 

Hargreaves, Marika Tiggemann, Flinders University 2003)  

 

Missnöje med kroppen är så genomgripande bland unga kvinnor i dagens 

USA, att det till och med har kallats ett normgivande missnöje. Unga 

kvinnor eftersträvar ofta att vara utseendemässigt perfekta. Idealet av det 

perfekta utseendet beskrivs som lång, extremt smal och blond. Olyckligtvis 

är detta ideal ouppnåeligt för majoriteten av kvinnor, vilket bidrar till 

depression, låg självkänsla och ätstörningar. Massmedia uppskattas spela 

en avgörande roll i etablerandet av det supersmala idealet. (Deborah, 

Schooler, L. Monique, Ward, Ann, Merriwether, Allison, Caruthers, 

University of Michigan, 2004) 
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5 Kroppen i konsumtionskulturen 

5.1 Teoretiskt perspektiv - postmodernism  

Postmodernismen började som högkulturell inom konst, litteraturvetenskap, 

arkitektur och filosofi. Sedan 1970-talet har termen blivit alltmer vanlig. Idag 

ingår postmodernismen som en del i den allmänna samhällsvetenskapliga 

repertoaren. (Alvesson 2008) Konsumtionskulturen är ett centralt begrepp 

inom postmodernismen. Teorierna om konsumtionskulturen rymmer även 

en fåra, inriktad på kropp och utseendefixering. Bland andra sociologen 

Mike Featherstone har forskat inom detta ämne. 

5.2 Konsumtionskulturen  

Termen konsumtionskultur innebär att världen av varor och principerna för 

deras strukturering, är centralt för förståelsen av det samtida samhället. 

Detta betyder dubbelt fokus. För det första på ekonomins kulturella 

dimension, symboliseringen och bruket av materiella varor som 

kommunikatorer och inte bara som bruksvaror, för det andra på de 

kulturella produkternas ekonomi, det vill säga på marknadsprinciper som till 

exempel tillgång och efterfrågan, kapitalackumulation, konkurrens och 

monopolisering som är verksamma inom livsstils- och den kulturella varu- 

och produktionssfären.  

 

Masskultur har refererats till som massproduktionens nödvändiga andra. 

På 1920-talet etablerades konsumtionskulturens grundvalar i och med att 

de nya medierna, film, tabloidpress, masspridda tidsskrifter och radio 

lovprisade fritidens livsstil och gav publicitet åt nya normer och standarder 

för uppförande. Reklamen som blev den nya moralens beskyddare lockade 

individerna att delta i konsumtion av varor och upplevelser som tidigare 

endast funnits tillgängliga för överklassen. Bilder av ungdom, skönhet, lyx 

och överflöd associerades med varor som väckte sedan länge undertryckta 

begär till liv, och påminde individen om att denne har utrymme att förbättra 

sig själv inom alla aspekter av sitt liv.  

 

De traditionella värdena och sederna gav gradvis vika i takt med att allt fler 

aspekter av livet kom under den växande marknadens inflytande och dess 

propaganda för olika varor. Fritiden och fritidsaktiviteterna drogs också in i 
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marknadens kretslopp. Hobbies, tidsfördriv och upplevelser blev i allt högre 

grad beroende av varukonsumtion. Kvinnornas hushållsarbete förändrades 

i form av karaktären på uppgifterna som utfördes. Detta på grund av en 

ständigt ökande mängd nya och ”nödvändiga” uppgifter och 

hushållsredskap, skapade av experter på hushållsarbete och tillverkare av 

hushållsapparater. Konsumtionsvarorna kräver själva underhåll eftersom 

varor glupskt kräver andra varor. Huset, bilen och alla andra 

konsumtionsvaror gör intrång på fritiden. Även underhållet av kroppen 

bidrar till en ökad marknad för försäljning av varor. (Featherstone 2007)  

5.3 Kroppens frigörelse 

Återupptäckandet av kroppen i en anda av fysisk och sexuell frigörelse, 

efter en millennielång tid av puritanism; dess närvaro inom marknadsföring, 

mode och masskultur; den hygieniska, dietistiska, terapeutiska kult som 

den omges av, besattheten av ungdom, skönhet och virilitet/femininitet, 

behandlingar och tillvägagångssätt, och alla de uppoffrande praktikerna 

som hör till vittnar om att kroppen idag har blivit objekt för frälsning. 

Kroppen har bokstavligt talat tagit över själens moraliska och ideologiska 

funktion. (Baudrillard 1998) 

 

Idag betraktas diet och kroppsvård allt mer som instrument för att frigöra 

köttets frestelser istället för som ett försvar mot köttets frestelser. Disciplin 

och hedonism ses inte som något oförenligt. I konsumtionskulturen 

betraktas kuvandet av kroppen genom kroppsvård som en förutsättning för 

att uppnå ett acceptabelt utseende och för att frigöra kroppens expressiva 

kapacitet. (Featherstone 1994).  

 

I århundraden intalades människor om kroppens betydelselöshet, även om 

de aldrig blev riktigt övertygade. Idag försöker istället outtröttliga 

ansträngningar att föra uppmärksamheten mot kroppen. Detta är märkligt 

då man skulle kunna tänka sig kroppen som det mest självklara av ting. 

Men så tycks det inte förhålla sig. Kroppen är ett kulturellt fenomen. 

Förhållningssättet till kroppen, reflekterar i alla kulturer, förhållningssättet till 

materiella ting och sociala relationer. I det kapitalistiska samhället går den 

generella inställningen till privat egendom också att applicera på kroppen, 

på det sätt vi använder den socialt och den mentala föreställningen om den. 
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Traditionellt sett, till exempel för bönderna, fanns inget narcissistiskt 

engagemang eller spektakulär uppfattning om kroppen utan snarare en 

instrumentell/magisk vision, inducerad av arbetsprocessen och relationen 

till naturen.  (Baudrillard 1998) 

5.4 Hälsa – ett individens ansvar 

Oavsett hur mycket hälsoupplysarna vädjar till det 

rationella i självbevarandet, minskad sjukdomsrisk och ett 

längre liv, är deras budskap om kroppsvård starkt influerat 

av konsumtionskulturens idealisering av ungdomen och 

den vackra kroppen. (Featherstone 1994) 

 

Den dominerande definitionen av hälsa bygger på den rådande relationen 

till kroppen, inte relationen till den egna kroppen utan snarare till den 

funktionella ”personifierade” kroppen. När kroppen medieras i en 

framställning av prestige, blir relationen till kroppen kantad av statuskrav. 

En tävlingsinriktad logik inträder, som ger uttryck i en obegränsad 

efterfrågan på medicin-, kirurgi-, och läkemedelstjänster. Detta är en 

tvångsmässig efterfrågan sammankopplad till den narcissistiska 

investeringen av kroppen och ett statuskrav som hör samman med 

processen av personifiering och social rörlighet (ett krav som endast står i 

avlägsen relation till ”rätten till hälsa” vilket är en modern förlängning av 

mänskliga rättigheter, tillsammans med rätten till frihet och egendom). 

Hälsa är idag inte längre ett biologiskt imperativ som hör samman med 

överlevnad utan snarare ett socialt imperativ kopplat till status. Det handlar 

inte längre så mycket om grundläggande värden som om visuell prestige. I 

detta förhållande får träning en lika betydelsefull roll som skönhet. 

(Baudrillard 1998) 

 

Populärmedier och kommersiella intressen har funnit att 

hälsoupplysningens budskap ”se bra ut och må bra” är en säljbar produkt. 

Gemensamt för populärmediernas behandling av kroppsvård oavsett om 

det gäller populärpress, specialtidskrifter av typen ”doktorn svarar”, reklam 

för vitaminer, bantningsprodukter eller statlig hälsovårdspropaganda är att 

de uppmuntrar självkontrollen av den fysiska hälsan, utseendet och 

livsstilsvinsterna. Underhållet av kroppen har etablerats som en 
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hälsobringande fritidsaktivitet vilken ger ytterligare livsstilsvinster som 

resultat av ett förbättrat utseende.                 

                      

Bilderna i reklam, populärpress och hälsoupplysningsbroschyrer består av 

smidiga, klarögda, vackra människor i varierande stadier av nakenhet, som 

njuter av att arbeta med sin kropp. De feta porträtteras som dystra och 

nedslagna, som skämtfigurer eller kvarlämningar från flydda tider. 

(Feratherstone 1994)  

5.5 Underhållet av kroppen  

I konsumentpaketet finns ett föremål som är finare, mer värdefullt och mer 

bländande än något annat, som till och med är mer laddat av konnotationer 

än bilen, trots att bilen kapslar alla dessa egenskaper. Detta föremål är 

kroppen. Oupphörlig propaganda påminner oss om att vi endast har en 

kropp och att den måste bevaras.  (Baudrillard 1998) 

 

Kroppsunderhåll kan förstås inte sägas vara en ny skapelse av 

konsumtionskulturen. I traditionella samhällen krävde religiösa 

gemenskaper t ex kloster, asketiska rutiner med betoning på motion och 

dietkontroll. Anammandet av asketiska livshållningar betydde emellertid 

oftast att kroppen underordnades andliga mål. Kristendomens livssyn 

innebar att kroppen skulle förtalas och förtryckas. Den kristna traditionen 

glorifierade en själslig estetik istället för en kroppslig. Den asketiska 

livshållningen skulle frigöra anden och undertrycka kroppens sexualitet. I 

konsumtionskulturen däremot framhärdar sexexperterna att god kost och 

motion främjar den sexuella förmågan. Skammen inför den nakna kroppen 

har efter hand gett vika för kommersiella intressen. 

 

Den stora mängd dietistiska, bantnings- och kosmetiska 

kroppsvårdsprodukter som tillverkas, marknadsförs och saluförs nuförtiden, 

visar på utseendets och den välbevarade kroppens betydelse i det 

senkapitalistiska samhället.  Konsumtionskulturen ansluter sig till den 

föreställningen om kroppsvård som uppmuntrar individen att anamma 

instrumentella strategier för att bekämpa kroppens förstörelse och förfall 

(påhejat av statsbyråkratin som försöker reducera sjukvårdskostnaderna 

genom att informera allmänheten om vikten av att vårda kroppen), och 
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kombinerar den med föreställningen om att kroppen är ett instrument för 

njutning och självuttryckande. Bilder av den vackra kroppen, öppet sexuell 

och förknippad med hedonism, frihet och exhibitionism, understryker 

utseendets betydelse.  

 

I takt med ökad varukonsumtion, ökar även den tidsrymd som krävs för 

omsorg och underhåll och samma instrumentellt rationella förhållningssätt 

som råder gentemot varor, används också på kroppen. Tendensen att 

förvandla fritiden till underhållsarbete ställer ännu högre krav på individen 

och leder till uppfattningen om att kroppens befintliga tillstånd är avgörande 

för om denne ska få ut mesta möjliga av livet. Det hektiska livet ökar 

behovet av människoservice. Förebyggande medicin ger ett liknande 

budskap. Genom hälsoupplysning krävs ständig vaksamhet av individen 

som måste övertalas att ta ansvar för sin egen hälsa. Genom att 

introducera kategorin ”självförvållad sjukdom” som resultat av en misskött 

kropp förde hälsoupplysare fram tanken att individer som vårdar sin kropp 

genom god kosthållning och motion får bättre hälsa och lever längre. 

Beräkningar av hur mycket staten kan spara i sjukvårdsutgifter ger 

ytterligare anledning att kritisera dem som inte bryr sig om det nya 

budskapet.  

 

 

Termen ”kroppsunderhåll” antyder populariteten för 

maskinen som metafor för kroppen. Precis som bilar och 

andra konsumtionsvaror kräver kroppen service, 

regelbunden vård och omsorg för att bibehålla maximal 

effektivitet. (Featherstone 1994) 

5.6 Det smala imperativet 

Slankhet förknippas med hälsa, och hälsoupplysningens budskap att 

övervikt är en hälsofara har absorberats av det sunda förnuftet. Men en stor 

del av de råd som förekommer i medier och reklam är uppenbarligen av 

pseudovetenskaplig natur. (Featherstone 1994) 

 

Det finns självklart inget naturligt samband mellan smalhet och skönhet 

(man behöver bara ta en titt på andra kulturer för att se detta). Övervikt och 
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fetma har också betraktats som vackert på andra platser, vid andra 

tidpunkter. Men i konsumtionskulturens fundament är smalhet ett universellt, 

demokratiskt imperativ som fungerar som en rättighet och tillika skyldighet. 

Skönhet kan inte som i traditionell mening innebära tjock eller smal, 

grovlemmad eller slank, baserat på formernas balans och harmoni. 

Skönhet kan bara vara smal eller slank, även tanig och utmärglad i vissa 

sammanhang, till exempel när det gäller modeller och skyltdockor. Detta 

kan tyckas märkligt med tanke på att konsumtion står i nära samband till 

modet. Som vi vet kan modet rikta in sig på vad som helst, det kan utan 

distinktion spela på det gamla eller nya, det vackra eller fula, det moraliska 

eller omoraliska (i deras klassiska betydelser). Men modet kan inte spela 

på tjock eller smal. Där tycks den absoluta gränsen gå. (Baudrillard 1998) 

5.7 Ungdom och skönhet 

I konsumtionskulturen hyllas kroppen som instrument för 

njutning: den är begärlig och den begär, och ju mer 

kroppen liknar de idealiserade bilderna av ungdom, god 

fysik och skönhet, desto högre är dess bytesvärde. 

(Featherstone 1994) 

 

Kroppens roll är inte längre köttslig som i det religiösa sammanhanget eller 

arbetskraft som inom den industriella logiken, den har istället plockats upp i 

sin materiella karaktär som narcissistiskt kultobjekt eller ett element för 

social ritual och strategi. I denna process är skönhet och erotism två 

väsäntliga ledmotiv. Dessa två är oskiljaktiga och tillsammans upprättar de 

den nya etiken i fråga om relationen till kroppen. Även om detta gäller både 

män och kvinnor, finns en uppdelning av två motpoler, en feminin och en 

maskulin. Den feminina schablonen har en prioriterad ställning och 

fungerar i viss utsträckning som mall för den nya etiken. (Featherstone 

1994) 

 

För kvinnan har skönhet blivit ett absolut religiöst imperativ. Att vara vacker 

är inte längre ett naturens verk eller ett supplement till moraliska kvaliteter. 

Skönhet är en basal, absolut nödvändig kvalitet, hos den som tar hand om 

sitt ansikte och sin figur i samma mån som sin själ. Kroppens tillstånd, är 

ett tecken på att man tillhör ”de utvalda” precis som framgångsrikedom 
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inom affärsvärlden. Skönhet är en form av kapital, vilket är anledningen till 

dess imperativa ställning. (Baudrillard,1998)                      

5.8 Det ovälkomna åldrandet 

Trots att kroppen består av sådana fasta egenskaper som 

längd och benstomme, går tendensen inom 

konsumtionskulturen mot att se kroppens egenskaper 

som plastiska. Individen övertygas om att hon genom att 

anstränga sig och ”arbeta med sin kropp” kan uppnå ett 

visst eftersträvansvärt utseende. Reklamen, 

specialartiklar och rådgivningsspalter i tidskrifter och 

tidningar berättar för individen att hon själv är ansvarig för 

hur hon ser ut. Detta får inte bara betydelse i den tidiga 

adolescensen och de unga vuxenåren, ty 

föreställningarna om ”naturlig” kroppslig försämring och 

de kroppsliga svek som följer med åldrandet, tolkas som 

tecken på moralisk slapphet.. Rynkorna, det lösa hullet, 

tendenserna till gubbfläsk, hårlossningen som beledsagar 

åldrandet bör bekämpas av individen med hjälp av 

kosmetik-, skönhets-, motions- och fritidsindustrin. 

(Featherstone 1994) 

 

Då utseendet betraktas som en spegling av jaget blir följderna av att 

försumma kroppen både ett minskat erkännande som individ och en 

indikation på lättja, dålig självbild och moraliskt misslyckande. Inom 

konsumtionskulturen är det knappast förvånande att åldrandet och döden 

betraktas så negativt. Åldrandet och döden utgör ovälkomna påminnelser 

om den oundvikliga framtida nedgången och det förfall som förr eller 

senare drabbar alla. Sekulariseringen av kroppen har resulterat i en 

fördunkling av det traditionella religiösa syftet med kroppen, där den sågs 

som en mellanstation, ett medel för högre andliga mål. Smärta, lidande och 

död ses idag som ovälkomna intrång i det lyckliga livet och 

konsumtionskulturens bildspråk har klargjort att livet kan och borde vara 

evigt lyckligt.  
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Konsumtionskulturen är förstås oförmögen att tillhandahålla annat än 

bristfälliga lösningar på åldrandets och dödens problematik. Å ena sidan 

gömmer konsumtionskulturen undan dessa och förtränger dem bland 

illusioner om ändlös hedonism och smickrar vår fåfänga njutning av livet. Å 

andra sidan måste den stimulera rädslan för det förfall som följer med hög 

ålder och död och förmå individerna att konsumera strategier för 

kroppsvård. (Featherstone 1994) 

5.9 Bilderna 

Konsumtionssamhällets kroppsuppfattning domineras av förekomsten av 

en stor mängd visuella bilder. Konsumtionskulturens inre logik är beroende 

av odlandet av en omättlig aptit på bilder. Den dagliga medvetenheten om 

vårt utseendes befintliga tillstånd förstärks av jämförelser med så väl våra 

egna fotografier från förr som med de idealiserade bilder av den mänskliga 

kroppen som sprids via reklamen och de visuella medierna. Bilderna 

inbjuder till jämförelser, de utgör ständiga påminnelser om vad vi är och 

vad vi ännu om vi anstränger oss kan bli. Även den egna kroppens 

begärlighet framhävs eftersom en av effekterna av dagens teknologi med 

bilderna i fokus, är att den befrämjar en narcissistisk användning. 

Kvinnorna är tydligast fångade i den narcissistiska, självkontrollerande 

världen av bilder. Detta eftersom deras kroppar används symboliskt i 

reklamen samt att kvinnorna är de som har förlänts huvudansvaret för 

organisering av inköp och konsumtion av varor. Kosmetika- och 

modeindustrin är angelägen om att råda bot mot denna obalans och 

försöker få männen att tillsammans med kvinnorna njuta av den tvivelaktiga 

jämlikheten på konsumentmarknaden. 

 

Bilder gör individen medveten om utseendet, om framställningen av 

kroppen, om ”looken”. Filmindustrin har sedan konsumtionskulturens 

barndom varit en av de främsta skaparna och leverantörerna av bilder. 

Hollywoodfilmerna bidrog till att skapa nya standarder för utseende och 

kroppsframställning, och visade för en masspublik vikten av att se bra ut. 

Hollywood befrämjade de nya konsumtionskulturella värdena och 

projicerade bilder av den glamorösa kändislivsstilen på en 

världsomspännande publik. För att stjärnorna säkert skulle motsvara 

idealen av fysisk perfektion skapades nya sorters make-up, hårvård samt 
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tekniker som elektrolys, kosmetisk kirurgi och toupéer. I slutet av 1920-talet 

hade ett stort antal kvinnor under inflytande av kosmetika- mode och 

reklamindustrin samt av Hollywood, för första gången börjat använda rouge 

och läppstift, korta kjolar och nylonstrumpor och övergivit korsetten till 

förmån för viktreducerade gummigördlar. (Featherstone 1994) 
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6 Metod 

6.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv 

praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. 

Kritisk diskursanalys används som beteckning på olika angreppssätt, dels 

det angreppssätt som Norman Fairclough har utvecklat och dels en bredare 

inriktning inom diskursanalysen som innefattar flera olika angreppssätt 

inklusive Faircloughs. Bland dessa finns en hel del skillnader men man kan 

peka på fem gemensamma drag hos de kritisk diskursanalytiska 

angreppssätten.  

1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-

diskursiv karaktär. Diskursiva praktiker varigenom man producerar (skapar) 

texter och konsumerar (mottar och tolkar) dem ses som en viktig form av 

social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen, inklusive 

sociala identiteter och sociala relationer. Det är delvis genom diskursiva 

praktiker i vardagen (textproduktions- och textkonsumtionsprocesser) som 

social och kulturell reproduktion och förändring äger rum. Samtidigt 

förutsätts det att det att det finns samhälleliga fenomen som inte har 

lingvistisk-diskursiv karaktär. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att 

kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och 

kulturella fenomen och förändringsprocesser i senmoderniteten. 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. För kritiska 

diskursanalytiker är diskurs en viktig form av social praktik som både 

konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. 

Som social praktik står diskurs i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

dimensioner. Diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma sociala 

strukturer och processer utan speglar dem också.  

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Den 

kritiska diskursanalysen gör en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket 

i social interaktion.  

4. Diskurs fungerar ideologiskt. I kritisk diskursanalys anses diskursiva 

praktiker bidra till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden 

mellan sociala grupper, till exempel mellan sociala klasser, mellan kvinnor 

och män, mellan etniska minoriteter och majoriteten. Dessa effekter 
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betraktas som ideologiska effekter. Kritisk diskursanalys är kritisk i den 

meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till 

social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden. 

5. Kritisk forskning. Kritisk diskursanalys utger sig därför inte för att vara 

politiskt neutral utan som ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat 

i politisk förändring. Kritisk-diskursanalytiska angreppssätt ställer sig på de 

undertryckta samhällsgruppernas sida. Kritiken ska avslöja den roll som en 

diskursiv praktik spelar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. 

Dessutom är avsikten att resultaten av kritisk diskursanalys ska kunna 

användas i kampen för social förändring. 

(Winther 2000) 

6.2 Fairclough 

Fairclough definierar det abstrakta bruket av substantivet diskurs som 

språkbruk såsom social praktik. Faircloughs diskursanalys är både 

konstituerande och konstituerad. Han beskriver även diskurs som ett sätt 

att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv, 

alltså en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser, exempelvis 

feministisk diskurs, nyliberal diskurs, konsumtionsdiskurs osv. Centralt i 

Faircloughs teori är att diskurser bidrar till att konstituera sociala identiteter, 

sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem.  

 

Diskursen har på så vis tre funktioner, en identitetsfunktion, en relationell 

funktion och en ideationell funktion.  

 

När man analyserar diskurs ska man fokusera på två dimensioner:  

• den kommunikativa händelsen (ett fall av språkbruk som till exempel en 

tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal) 

• diskursordningen (summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän.) (Fairclough 1995) 

 

Diskurstyper består av diskurser och genrer. En genre är ett språkbruk som 

är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd social praktik, till 

exempel en intervjugenre, en nyhetsgenre eller en reklamgenre. Exempel 
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på diskursordningar är mediernas diskursordning, sjukvårdssystemets 

diskursordning eller diskursordningen på ett bestämt sjukhus. Inom en 

diskursordning finns olika diskursiva praktiker, varigenom tal och skrift 

produceras och konsumeras/tolkas. (Winter 2000) 

6.3 Den tredimensionella modellen 

Varje fall av språkbruk är enligt Faircloughs teori en kommunikativ 

händelse, som har tre dimensioner:  

• den är text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det 

visuella)  

• den är diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texter)   

• den är social praktik 

 

Den tredimensionella modellen är en analytisk ram som kan användas vid 

empirisk forskning av kommunikation och samhälle. Alla dimensionerna ska 

dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. Tanken är 

att man ska titta på följande 1) textens egenskaper (text) 2) de produktions- 

och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv praktik) 

och 3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är 

en del av (social praktik). (Fairclough 1995) 

 

Analysen av diskursiv praktik koncentrerar sig på hur textförfattare bygger 

på redan existerande diskurser och genrer för att skapa text och hur 

textmottagare också använder förhandenvarande diskurser och genrer i 

konsumtion och tolkning av texten. Textanalysen koncentrerar sig på de 

formella drag hos texten (inklusive vokabulär, grammatik och sammanhang 

mellan satser) som konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt. Relationen 

mellan texten och den sociala praktiken medieras av den diskursiva 

praktiken. Det är alltså endast genom diskursiv praktik, där människor 

använder språk för att producera och konsumera texter, som texter formar 

och formas av social praktik. Samtidigt inverkar texter (de formella 

lingvistiska dragen) på både produktionsprocessen och 

konsumtionsprocessen.  
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Analysen av en kommunikativ händelse innebär en analys av följande: 

• diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av 

texten (den diskursiva praktikens nivå) 

• deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 

• överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser 

det har för den bredare sociala praktiken (den sociala praktikens nivå). 

 

För att analysera den bredare sociala praktiken räcker det inte med 

diskursanalysen, eftersom social praktik har både diskursiva och icke-

diskursiva element. Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är 

att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Fokus 

läggs på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala 

ordningen och i social förändring. Detta undersöker man genom att 

analysera de konkreta fallen av språkbruk eller den kommunikativa 

händelsen som en del av diskursordningen. Varje kommunikativ händelse 

fungerar som en form av social praktik genom att den reproducerar eller 

ifrågasätter diskursordningen. Det betyder att en kommunikativ händelse 

formar och formas av den bredare sociala praktiken genom dess 

förhållande till diskursordningen. (Winther 2000) 
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7 Analys  

7.1 Text  

Genom att göra en detaljerad analys av textens egenskaper med bestämda 

redskap kan man kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt och på så 

vis komma fram till och underbygga sin tolkning. Det finns en mängd olika 

redskap att använda sig av inom grammatik, vokabulär och textuell struktur. 

(Winther 2000) Jag har valt att titta närmare på modalitet, som är ett 

grammatiskt element. Fairclough skriver i boken Language and Power att 

det inte är nödvändigt att ta med alla språkliga redskap som presenteras 

utan att man kan välja det som passar för sammanhanget. Ordet modalitet 

betyder ”sätt”. Analyser av modalitet fokuserar på talarens grad av 

instämmande i en sats.  En typ av modalitet är sanning. Talaren framställer 

företeelser som om de är absolut sanning.  Vissa saker framstår också i 

texten som förbud. (Fairclough 2001) 

 

Titeln Toppform ger en anvisning om det som deltagarna förväntas uppnå. 

Toppform indikerar att det finns ett ytterst tillstånd att uppnå när det gäller 

hälsa. 

 

Paulun (näringsfysiolog) - Idag äter vi ju ungefär 70 procent mat som inte är 

människomat, mycket snabbmat och socker och dåliga fetter och sådant 

och bara 30 procent är sådant som vi egentligen borde äta. Och vad 

händer med människan idag? Folk blir tjocka, diabetiska, får hjärtsjukdomar, 

det är inte något naturligt tillstånd, det är fel. Faktum är att sådan mat som 

är bra för oss, det är sådan mat som har funnits under hela vår evolution. 

Om man ser rent evolutionärt så skulle vi kanske äta mest likt 

chimpanserna. De är ändå genetiskt sett mest lika oss. Skillnaden mellan 

oss och de här primaterna som står oss nära det är att vi också behöver 

fisk och skaldjur. Hur går det för er då med kosthållningen nu? Känns det 

som att ni har kommit dit ni vill? 

 

Detta beskriver vilken kost som i ”Toppform” anses vara den rätta. Fredrik 

Paulun använder uttryck som ”sådant vi egentligen borde äta…”, ”det är 

fel…”, ”faktum är att sådan mat som är bra för oss…”. och lägger på så vis 
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fram det hela som att denna kost, som han själv förespråkar (och till stor 

del själv har utformat) är den rätta. 

 

Tainton (programledare) - Ja en förändringsprocess, det kan vara en 

skumpig resa det. Katarina, Gissla, Sune och Henrik, jag och alla övriga 

experter, vi befinner oss här på ett litet läger och här är närmare bestämt 

Kolmården. Här tänkte vi ägna oss åt kost, träning, beteende och ja ni vet 

allt det där som krävs för att man ska komma i sin absoluta toppform. 

 

I introduktionens sista mening framgår de faktorer (träning, kost och 

beteende) som krävs för att man ska komma i toppform som självklara i 

och med ordvalet ”ja ni vet”. Alla förväntas känna till dessa faktorer.  

 

Tainton till experterna - Sen är det lite si och så fram för allt med kosten, för 

i princip alla utom Sune kan man säga. 

Tainton till deltagarna - Antingen så vill ni göra det eller så vill ni inte göra 

det. För mig är det så enkelt. 

 

I första meningen får vi informationen att kosten ska skötas på ett speciellt 

sätt. 

 

Tainton - Katarina har ju lyckats lugna ner sig lite grann ändå på olika sätt. 

Paulun - Visst har det väl hänt saker men jag tycker inte att hon tar det här 

på allvar för att hennes kostdagböcker är ju fulla med vinprovningar och 

grejer, det ska inte finnas där annat än en dag i veckan. 

Waje (kock) - Den där hämtmaten finns ju fortfarande kvar som största 

delen i bilden. 

 

I första meningen säger Tainton ”lugna ner sig lite” med syftning på att ”äta 

på rätt sätt”. Det framgår att det finns en speciell kost som är den rätta. 

Ordvalet vittnar om att avvikelser från detta är motsatsen till lugnt. Paulun 

använder i nästkommande mening uttrycket att hon ”inte tar det här på 

allvar”. Konkreta exempel på vad som inte är tillåtet är ”vinprovningar” 

och ”hämtmat”. 
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Tainton - Och då har vi satt upp ett realistiskt mål som ni varje vecka fixar. 

Då är vi i hamn. Det är inget annat jag begär egentligen.  

Tainton - Så om vi tittar lite grann målmässigt sådär så har ju Sune klarat 

av sitt delmål nu här. 

 

Programledaren pratar om mål. Uttrycket ”som ni varje vecka fixar” 

indikerar att deltagarna inte har något val än att nå dessa mål. Detta 

framgår ytterligare i andra meningen med ordet ”begär”.   

 

Izla - Jag måste bara säga att jag känner ändå att jag har varit duktig för att 

mitt största problem (och jag vet inte om du har haft det problemet eller 

någon annan) det är sluta äta godis… 

 

Godis är ett förbud som deltagarna helt måste avstå från. 

 

Tainton - Alltså hon känner sig själv väldigt duktig för att hon har lyckats 

med det här men hon använder det här duktiga som ett försvar till att hon 

inte lyckas med annat.  

 

Det krävs också betydligt mer än att sluta äta godis för att göra rätt. 

 

Izla (deltagare) - Blossom blev lite frustrerad igår. Hon skällde på oss. Jag 

förstår hennes frustration för att exempel om jag tar mig själv. Jag har ju 

inte skött allting precis som jag skulle ha gjort, till exempel min mat, jag har 

ju inte ätit så som jag skulle ha ätit.  

 

Izla säger att hon förstår Taintons frustration och hon uttrycker sig som att 

hon håller med om att hon har gjort fel, ”inte skött allting som jag skulle ha 

gjort”, ”inte ätit som jag skulle ha ätit”. Därför tycker hon att det okej för 

Tainton att skälla på henne.  

 

Rusz (psykoterapeut) - Ofta när man tar bort ett beroende så kan det 

ersättas av någonting annat och vi har väl alla sett att hon röker ganska 

mycket. 

Tainton - Men min tanke med henne är att vi får ta det i nästa steg med 

henne, nu gäller det att normalisera ätandet. 
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Rökning är dåligt så de ska försöka få Izla att sluta med det. Men i detta 

meningsutbyte framgår att det är viktigare att äta på rätt sätt än att sluta 

med rökning. 

7.2 Diskursiv praktik 

När man analyserar den diskursiva praktiken är man intresserad av hur 

texten är producerad och hur den konsumeras. Fairclough tar oftast en 

lingvistisk utgångspunkt i konkreta texter och identifierar vilka diskurser de 

bygger på (interdiskursivitet) och hur texterna bygger på andra texter 

(intertextualitet). Dessa två angreppssätt har jag använt mig av i analysen 

av den sociala praktiken.  

 

Interdiskursivitet kan beskrivas som artikuleringen av olika diskurser inom 

och mellan olika diskursordningar. De diskursiva praktiker som är kreativa 

och där diskurstyper blandas på ett nytt och komplext sätt, i en ny 

interdiskursiv mix tyder på en drivkraft i diskursiv och därmed också 

sociokulturell förändring. De diskursiva praktiker där diskurser blandas på 

konventionellt vis är däremot tecken på upprätthållandet av dominerande 

diskursordning. Diskursiv reproduktion och förändring kan alltså 

undersökas genom analys av relationerna mellan olika diskursordningar.  

 

Intertextualitet betecknar det förhållandet att kommunikativa händelser 

bygger på tidigare händelser. En text kan ses som en del av en intertextuell 

kedja, en serie texttyper som binds samman i en kedja genom att varje text 

införlivar element från en annan text eller andra texter. Fairclough ser 

intertextualitet som uttryck för endera stabilitet och kontinuitet eller 

instabilitet och förändring. Genom att utnyttja existerande diskurser på nya 

sätt skapar man förändring men möjligheterna till förändring begränsas av 

olika maktrelationer som bland annat sätter ramarna för olika aktörers 

tillträde till olika diskurser. (Winther, 2000) 

 

Toppform är ett av många tv-program i sin genre som sänts under 2000-

talet. Många av Sveriges största tv-kanaler har någon gång under de 

senaste tio åren sänt dokumentärserier som går ut på att deltagarna ska 

ändra sina vanor och gå ner i vikt. Konceptet kan dock spåras bakåt i tiden 

till 1980-talet och Gymping med Susanne Lanefelt, även om formatet då 
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var lite annorlunda. (Bilaga 2) Även kvällspressen har under de senaste 

årtiondena ägnat sig åt att skriva om bantning och träning. Man kan på så 

vis se att Toppform är en del av en intertextuell kedja.  

 

Ett interdiskursivt samband finns mellan dessa vikt/hälsoprogram och 

dagens skönhetsideal, eller dagens skönhetsdiskurs som är väldigt 

dominerande fram för allt i reklam och nöjesmedia. Även den medicinska 

diskursen om övervikt och fetma i forskningsrapporter och nyheter står i 

relation till hälsodiskursen i dessa tv-program.  

 

I Toppform finns två dominerande diskurser, en diskurs om kost och en 

diskurs om motion/träning. Här följer några konkreta exempel: 

 

Kost 

Tainton - Sen är det lite si och så fram för allt med kosten, för i princip alla 

utom Sune kan man säga. 

 

Izla - Blossom blev lite frustrerad igår. Hon skällde på oss. Jag förstår 

hennes frustration för att exempel om jag tar mig själv. Jag har ju inte skött 

allting precis som jag skulle ha gjort, till exempel min mat, jag har ju inte ätit 

så som jag skulle ha ätit.  

 

Waje - Så efter Blossoms träningspass så kommer jag tillsammans med 

deltagarna att laga en liten festmåltid och deras önskemål har varit att laga 

någon fisk, så det blir lax. 

 

Katarina (deltagare) - Får man ta lite mer lax? Eller blir man fullständigt 

halshuggen då? 

Paulun - Valet är ditt. Om man säger så. 

 

Träning 

Tainton - Vi kommer och börja alltihopa med yoga på morgonkvisten och 

det är ett ganska skönt sätt att börja dagen med den typen av träning.   

 

Tainton - Alla har gått åt rätt håll idag va? Fruktansvärt långsamt men åt 

rätt håll. Nu går vi och tränar.  
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Henric (deltagare) - Jag fick en utmaning av Blossom och jag ska springa 

en mil ganska snart och det ska bli en utmaning. Jag tror jag grejar det men 

jag tror inte det blir någon bra tid.  

7.3 Social praktik (resultat) 

Vid analysen av social praktik ska de två innersta boxarna i den 

tredimensionella modellen placeras i förhållande till den yttersta, det vill 

säga till den bredare sociala praktik som de är en del av. Dels ska 

relationerna mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen som den 

ingår i kartläggas. Dels försöker man kartlägga de icke-diskursiva sociala 

och kulturella relationer och strukturer som skapar ramen för den diskursiva 

praktiken. Det är i analysen mellan diskursiv praktik och den bredare 

sociala praktiken som undersökningen finner sina slutliga konklusioner 

eftersom man närmar sig frågan om förändring och ideologiska 

konsekvenser. (Winther, 2000)  

 

Eftersom Fairclough anser det nödvändigt att kombinera diskursanalysen 

med någon annan relevant teori vid analys av social praktik har jag valt att 

kombinera med i första hand Mike Featherstones teorier om kroppen i 

konsumtionskulturen men också med Baudrillard som är en av 

Featherstones föregångare.  

 

Hegemoni är enligt Fairclough ett begrepp som tillhandahåller ett sätt att 

analysera hur diskursiv praktik ingår i en större social praktik, där 

maktrelationer ingår. Diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en 

hegemonisk kamp som leder till reproduktion eller transformation av den 

diskursordning som den ingår i. (Winther, 2000) 

 

I Toppform finns två dominerande diskurser, en diskurs om kost och en 

diskurs om motion/träning. Detta är en vanlig kombination av diskurser i 

denna genre. Båda dessa diskurser kan appliceras på både en 

skönhetsdiskurs och en medicinsk diskurs vilket gör det svårt att hålla isär 

dessa två. Man kan exempelvis hävda dels att dessa livsstilsfaktorer 

förespråkas på grund av medicinska skäl (det är skadligt med övervikt) och 

dels på grund av estetiska skäl, skönhetsideal (genom att träna och äta på 

ett visst sätt blir man smal - vacker). Interdiskursiviteten i Toppform 
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reproducerar och bidrar till återupprätthållandet av den dominerande 

diskursordningen då samma budskap går igen i andra program i samma 

genre (bilaga 2). Betraktat ur detta bredare perspektiv kan man också se 

att detta stämmer överens med teorierna om kroppen i 

konsumtionskulturen. Modaliteten i textanalysen visar att en viss sorts kost 

och ett visst förhållningssätt i form av träning betraktas som rätt. Den typen 

av kost som förespråkas i Toppform är dessutom en väldigt specifik diet, 

utformad av Fredrik Paulun. Denna diet är endast en av flera dieter som 

florerar i media idag. Som Featherstone skriver är en stor del av dessa 

dieter och tips för att gå ner i vikt av pseudovetenskaplig natur. Han menar 

att denna typ av kroppsunderhåll som anses vara en nödvändighet idag är 

ett uttryck för ökad varukonsumtionen, då samma förhållningssätt råder mot 

kroppen som gentemot varor.  

 

Termen ”kroppsunderhåll” antyder populariteten för 

maskinen som metafor för kroppen. Precis som bilar och 

andra konsumtionsvaror kräver kroppen service, 

regelbunden vård och omsorg för att bibehålla maximal 

effektivitet. (Featherstone 1994)  

 

I Toppform framstår dessa förväntningar eller krav på kroppsunderhåll som 

Featherstone skriver om som något vedertaget och självklart. Detta tyder 

på att toppform reproducerar den dominerande diskursordningen, som i 

detta sammanhang bygger på Featherstoners och Baudrillards teorier om 

kroppens roll i konsumtionskulturen. Därmed upprätthålls också den 

härskande sociala ordningen, vilken Baudrillard beskriver som, det 

kapitalistiska samhällets generella inställning till privat egendom, vilken 

också kan appliceras på kroppen. Detta påvisar reproduktion av den 

dominerande diskursordningen och upprätthållandet av ett hegemoniskt 

tillstånd. Den definitionen av hälsa som framgår i Toppform präglas alltså 

av ett hegemoniskt socialt förhållande. Featherstone menar att den 

dominerande definitionen av hälsa bygger på den rådande relationen till 

kroppen, inte relationen till den egna kroppen utan vad han kallar den 

funktionella ”personifierade” kroppen. När kroppen medieras i en 

framställning av prestige, blir relationen till kroppen kantad av statuskrav.  
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Oavsett hur mycket hälsoupplysarna vädjar till det 

rationella i självbevarandet, minskad sjukdomsrisk och ett 

längre liv, är deras budskap om kroppsvård starkt influerat 

av konsumtionskulturens idealisering av ungdomen och 

den vackra kroppen. (Featherstone 1994)  

 

Featherstone beskriver hur vi genom media (reklam och populärpress men 

också hälsoupplysning) matas med bilder av vackra halvnakna smala 

kroppar och där feta människor porträtteras i negativ bemärkelse. 

Baudrillard skriver att hälsa idag inte längre kopplas samman med 

överlevnad utan snarare är kopplat till status, ett förhållande där träning får 

en lika betydelsefull roll som skönhet. I Toppform syns inga konkreta 

paralleller mellan träning/kost och skönhet, det är inte uttalat att livsstilen 

syftar till ökad skönhet men som jag kommit fram till vid analysen av 

diskursiv praktik står Toppform i ett interdiskursivt samband till medias 

skönhetsdiskurs. Även om programmet till synes inte gör några 

anspelningar på skönhet som ändamål för den kost och träning som 

förespråkas så är skönhetsdiskursen en bakomliggande faktor. Skönhet är i 

detta sammanhang att likställa med smalhet. Precis som Baudrillard 

uttrycker är skönhet i konsumtionskulturen uteslutande den smala, slanka 

och i vissa fall även magra och utmärglade kroppen. Trots att konsumtion 

ofta går hand i hand med det ständigt föränderliga modet, tycks detta inte 

påverka det smala kroppsidealet. Dock ligger även den medicinska 

diskursen eller sjukvårdsdiskursen till grund för Toppform som 

kommunikativ händelse, vilket framstår mer tydligt. Förmodligen beror det 

på att sjukvårdsdiskursen i detta sammanhang är mer berättigad och 

legitim att anspela på. 
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8 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om Toppform reproducerar 

eller förändrar den dominerande diskursordningen. För att komma fram till 

ett resultat behövde jag först ta reda på vilka diskurser som dominerar i 

programmet. De framträdande diskurserna i Toppform är en motionsdiskurs 

och en kostdiskurs. Det visade på så vis sig att Toppform reproducerar den 

dominerande diskursordningen. Programmets framställning av hälsa 

stämmer överens med teorierna om kroppen i konsumtionssamhället. 

Denna framställning av hälsa stämmer även överens med den bild som 

syns i liknande tv-program och andra typer av medier.  

 

Det kan tyckas självklart att hälsa till stor del definieras kring vikt, kost och 

motion eftersom forskning om konsekvenserna av övervikt och fetma idag 

tillhör vetenskaplig praxis. En bieffekt av detta är som jag ser det, det 

kropps- och skönhetsideal som så länge har dominerat och under senare 

årtionden utvecklats i allt mer extrem riktning. Det populärkulturella 

begreppet size zero (ett ord som beskriver extremt smala människor, fram 

för allt kvinnor) kan betraktas som en ytterlighet av detta. Size zero är en 

trend med sitt ursprung i kändis- och modekretsar, som spridit sig under 

senare tid. Att detta tillstånd och strävan efter minsta möjliga kroppsmassa 

är minst lika skadligt som övervikt är också en vedertagen sanning. De 

negativa associationerna förknippat med att vara tjock och tillika de positiva 

associationerna till smala kroppar har idag gått till överdrift.  

 

Som jag ser det finns det en problematik i att hälsa definieras kring vikt, 

kropp, träning och kost. Vår syn på hälsa är ett tydligt uttryck för dagens 

konsumtionskultur. Det ligger stort fokus på materiella värden. Även 

kroppen betraktas utifrån materiella premisser. Att kroppar ser olika ut, att 

de åldras och att kroppen en dag tar slut i och med döden, allt det förkastas. 

Istället för att acceptera kroppen utifrån dess naturliga förutsättningar 

måste dessa skeenden till varje pris förhindras. Det finns en strikt mall för 

hur kroppen ska se ut, och detta är av största vikt. Särskilt i media, som i 

stor mån är en spegling av vår kultur.  

 

Ett annat begrepp som dykt upp under senare årtionden är ordet utbränd. 

Det finns en diskurs i media om stress och utbrändhet. Kanske är det inte 
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så konstigt att dessa problem har tagit sig i uttryck i vårt samhälle, då vår 

kultur inte tycks ha något utrymme för icke-materiella, ”själsliga” värden. 

Under den allra senaste tiden har även en diskurs om psykisk ohälsa börjat 

ta form. Kanske kan detta vara ett steg i rätt rikting. Men frågan är om vi ser 

sambandet mellan stress, utbrändhet, psykisk ohälsa och vår 

konsumtionskultur. Kanske börjar vi närma oss en förändring den dagen då 

medierna lägger större fokus på ”psykisk hälsa”.  
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9 Förslag på fortsatt forskning  

Det finns idag inte särskilt mycket forskning om tv-mediets påverkan på 

människors kroppsuppfattning. Därför skulle jag föreslå fortsatt forskning 

inom detta område utifrån nya infallsvinklar. Exempelvis skulle ämnet 

kunna undersökas genom ett positivistiskt metodval istället. Jag tror att ett 

kvantitativt tillvägagångssätt också skulle kunna utmynna i intressanta 

resultat.  

 

I den här uppsatsen undersöks förstås bara en av många förklaringar 

bakom dagens kroppsfixering. Den mest framträdande förklaringen idag är 

teorier kring sexualisering av kvinnokroppen, som ett medel för förtryck i 

det patriarkala samhället. Inom detta ämnesområde har en del forskning 

gjorts men som jag ser på saken finns det utrymme för ännu mer kunskap 

och förståelse.  
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Bilaga 1 

2005-04-26 Toppform del 6 av 10 - transkription  

 

Blossom Tainton Lindqvist (programledare för toppform) rider på en kamel 

ute i snön.  

Tainton - Ja en förändringsprocess, det kan vara en skumpig resa det. 

Katarina, Gissla, Sune och Henrik, jag och alla övriga experter, vi befinner 

oss här på ett litet läger och här är närmare bestämt Kolmården. Här tänkte 

vi ägna oss åt kost, träning, beteende och ja ni vet allt det där som krävs för 

att man ska komma i sin absoluta toppform (slår ut med händerna - 

kroppsspråket visar ”självklart”).  

Snuttar ur kvällens program visas. ”I kvällens toppform” 

Vinjetten startas. Deltagarna presenteras med bild och namn. Henric lyfter 

hantlar, Catarina kastar en boll, Sune har innebandyklubba och boll, Izla 

spelar pingis.  

Experterna presenteras.  

Blossom Tainton Lindqvist, personlig tränare - Blossom Tainton Lindqvist 

var namnet. Jag är deltagarnas personliga träningscoach.  

Fredrik Paulún, näringsfysiolog - Som toppforms näringsfysiolog ska jag 

utmana deltagarna att äta bättre. Mitt namn är Fredrik Paulun. 

Eva Rusz, leg. Psykoterapeut - Mental träning är ett avspänt sätt att bli mer 

effektiv på. Jag heter Eva Rusz och jag ska hjälpa deltagarna med det.  

Richard Waje, kock - Det är jag som är Richard Waje, jag ska visa 

deltagarna hur man lagar bra mat som både är god och nyttig.    

Avsnittet börjar med att deltagarna anländer till Kolmården. Izla och 

Katarina packar ur bilen. De skrattar och pratar. Izla pratar om hur mycket 

packning Katarina har tagit med sig.       

I nästa klipp får man se Izla när hon ligger under täcket. 

Izla - God morgon god morgon, klockan är nu sex på morgonen. Vi ska 

köra yoga med Blossom. 

Katarina - Ja jag är jättetrött men det ska nog gå bra när man väl kommer 

dit. 

Tainton (speaker) Vi kommer och börja alltihopa med yoga på 

morgonkvisten och det är ett ganska skönt sätt att börja dagen med den 

typen av träning.   
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Izla - Alla är så motiverade och det känns så skönt för då blir man själv 

motiverad. Och det var så härlig stämning där nere i relaxavdelningen så 

jag kände nästan inte av tröttheten. 

Katarina - Det finns ju vissa övningar som är svårare när det gäller yogan, 

och det är bland annat de här balansövningarna, även om jag tycker att 

koncentrationen har blivit bättre mycket, mycket bättre. Men jag är inte i 

mål än, det är jag inte. 

Tainton (speaker) Katarina är ju helt klart är den som jag ser har utvecklats 

mest när det gäller den formen av träning. Och det syns på henne att det 

finns en liten stolthet i det också mitt uppe i alltihopa för hon är väldigt 

seriös när hon tränar och ligger liksom steget före hela tiden och det är 

jättekul.  

Tainton på plats peppar och manar på. - Jobba lite! Där ja!  

Klippbilder på delfiner visas. 

Experterna samlas. Sedan klipps det mellan Blossom med experterna och 

Blossom som sitter med deltagarna.  

Tainton - Nu är det tänkt att vi ska titta lite på upplägget här nu då, för hur 

det har gått och så vidare, och det är ju väldigt blandat kan man säga. 

Många bra saker har hänt, sedan är det mycket som inte händer också 

som vi behöver verkligen ta tag i på allvar. 

I nästa klipp sitter Tainton med deltagarna. 

Blossom - Vi vill inte pracka på dig eller dig eller dig. Jag vill inte pracka på 

er det här. Jag vill inte tvinga er till någonting som inte ni vill.  

Med experterna. 

Tainton - Sen är det lite si och så fram för allt med kosten, för i princip alla 

utom Sune kan man säga. 

Med deltagarna. 

Tainton - Antingen så vill ni göra det eller så vill ni inte göra det. För mig är 

det så enkelt. 

Katarina - Vi vill göra det fast jag kan bara säga… det krävs så väldigt 

mycket för att göra en fullständig livsstilsförändring. Alltså det är många 

bitar så man bara känner *drar efter andan och håller händerna vid sidan 

om huvudet*. Gestikulerar typ överväldigad ”för mycket”. 

Tainton - Jo jag fattar, jag fattar  

Tainton (speaker) Katarina har ju lyckats lugna ner sig lite grann ändå på 

olika sätt. 
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Paulun (näringsfysiologen) - Visst har det väl hänt saker men jag tycker inte 

att hon tar det här på allvar för att hennes kostdagböcker är ju fulla med 

vinprovningar och grejer, det ska inte finnas där annat än en dag i veckan. 

Waje (kocken) - Den där hämtmaten finns ju fortfarande kvar som största 

delen i bilden. 

Rusz (psykoterapeuten) - Får jag säga en sak? När man har gjort 

undersökningar kring vad det är som gör att folk förändras så finns det två 

byggstenar man pratar om och det ena är då att det saknas motivation eller 

att det saknas färdigheter. Och jag tror att våra deltagare har en hög 

motivation men det kanske är vi experter som får lov och titta över vilka 

färdigheter har vi lärt dem nu när vi är inne i halvlek. 

Tainton med deltagarna: 

Tainton - Och då har vi satt upp ett realistiskt mål som ni varje vecka fixar. 

Då är vi i hamn. Det är inget annat jag begär egentligen.  

Tainton (speaker) Så om vi tittar lite grann målmässigt sådär så har ju Sune 

klarat av sitt delmål nu här. 

Izla - Jag måste bara säga att jag känner ändå att jag har varit duktig för att 

mitt största problem (och jag vet inte om du har haft det problemet eller 

någon annan) det är sluta äta godis… 

Tainton med experterna: 

Tainton - Alltså hon känner sig själv väldigt duktig för att hon har lyckats 

med det här men hon använder det här duktiga som ett försvar till att hon 

inte lyckas med annat.  

Tainton och Izla i het diskussion: 

Izla sitter med armarna i kors. Upprörd röst.  

Izla - Det finns fortfarande brister, det finns fortfarande brister. 

Tainton - Men då får ni komma överens. Vad vill du nu då?   

Izla (speaker) Blossom blev lite frustrerad igår. Hon skällde på oss. Jag 

förstår hennes frustration för att exempel om jag tar mig själv. Jag har ju 

inte skött allting precis som jag skulle ha gjort, till exempel min mat, jag har 

ju inte ätit så som jag skulle ha ätit.  

Experterna diskuterar om Izla. 

Waje - Jag tror ju mycket med dygnsrytmen för henne att får hon igång den 

biten så kommer maten också.  

Rusz - Ofta när man tar bort ett beroende så kan det ersättas av någonting 

annat och vi har väl alla sett att hon röker ganska mycket.  

Bilder på Izla som röker. 
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Tainton. - Men min tanke med henne är att vi får ta det i nästa steg med 

henne, nu gäller det att normalisera ätandet 

Tainton - Eva du är först ut med deltagarna.  

Rusz - Ja! Vi ska gå höghöjdsbana, eller rättare sagt de ska gå 

höghöjdsbana, jag behöver inte göra det för jag har nyss stukat foten 

(skratt).  

Tainton: Så passande! 

Deltagarna möter Eva Rusz och får gå på en planka som ligger på marken.  

Rusz - Nu ska vi göra om det här men vi ska göra det där borta, fem meter 

uppe i luften.  

Deltagarna - (skrattar) vad kul!  

Rusz - Det handlar väldigt mycket om inställningen när man ska göra såna 

här saker för det är faktiskt ingen skillnad att gå på marken på den här 

brädan eller när man höjer upp den fem eller kanske tio meter upp i luften.  

Grafisk textruta:  

ÖVERVINN DIN RÄDSLA 

Fokusera på målet 

Slappna av 

Slå bort ”tänk-om-tankar” 

Deltagarna får i tur och ordning gå på plankan. Katarina är rädd men sedan 

blir hon glad när hon klarat.  

Katarina (skriker) - Jag är inte höjdrädd. Jag tycker det här är jättekul! Jag 

sitter fast! 

Katarina (speaker) Äh men allra första tanken var i princip att jag tänkte att 

jag fixar nog inte det där. Det gick mycket bättre och var både roligt och 

faktiskt inte riktigt lika svårt heller som jag trodde när jag väl var där uppe. 

Tainton - Bra jobbat! 

Katarina - Usch vad skönt! Vad glad jag är! 

Deltagarna åker linbana. 

Tainton pratar med Henric, han får en utmaning, att springa en mil. 

Henric - Jag fick en utmaning av Blossom och jag ska springa en mil 

ganska snart och det ska bli en utmaning. Jag tror jag grejar det men jag 

tror inte det blir någon bra tid.  

Deltagarna samlas för att äta. 

Tainton - Nu ska ni få se någonting kul här, kom kom kom, nu ska ni få se 

någonting spännande här. 

Tainton visar film där Sune gör sig redo för ett skidlopp. 
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Tainton (på plats och pratar med Sune) - Nu är vi här nu är det dags, jag 

höll på att säga äntligen men jag tror jag ska säga redan istället för det 

känns som det var igår du fick den här utmaningen. Solen strålar, det är bra 

före, vallan sitter, du är laddad?!  

Sune - Mycket.  

Tainton - Kissat bajsat? 

Sune - Jajjemen. 

Tainton - Alla grejer, hejarklack har du med dig… 

Tainton - Lycka till Sune! Vänta han måste få en sådan här (slår honom på 

rumpan med ett tillrop). 

Sune - Jag har ju sett fram emot det här ganska länge nu och det är riktig 

vinter och det är härligt skidföre… (osv.). 

Starten av skidloppet (Taintons röst) - Kom igen Sune, kom igen! 

Tainton pratar med Sune i skidspåret och frågar hur det går. 

Sune - Det går tungt, jag har inget fäste och inget glid. Nä jag hade ju inte 

vallat rätt. 

Tainton springer med Sune i spåret. 

Tainton - Kom igen nu Sune, vi hejar på dig. En sprint upp här nu, ett två, 

ett två. Wohoo! 

Tainton hänger på en segerkrans på Sune när han är framme. 

Grafik med Sunes resultat.  

Sunes 3-milsresultat: 2:38 tim (och 44 sek) 

Sune - Det kändes ju bra att skida in där, att man hade grejat det hela, det 

är fantastiskt skönt. 

Tainton - Grattis! Kan du prata? Du har alltså klarat av din utmaning, du är i 

mål en enorm milstolpe och det gäller att du firar det här nu och fatta det att 

du faktiskt har gjort det här. 

Sune - Ja det känns bra faktiskt. 

Sune kramar sin fru och sitt barn. 

Sune (speaker) Ja det känns ju som en liten seger att passera mål in och 

klarat av utmaningen. Det kan inte bli bättre än så här. Jag kommer sova 

som en sten inatt. 

Tainton lämnar över till sig själv i Kolmården. De applåderar Sune.  

I nästa bild står Fredrik Paulun vid girafferna på Kålmården. 

Paulun - Välkommna till en lite ovanlig plats kanske och köra en liten 

genomgång. Jag valde den här platsen dels för att visa, se bakom här, hur 

noga är vi inte med våra djur, här har vi dagens meny för en elefant till 
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exempel. (en skylt filmas men allt som en elefant ska äta under en dag) 

Varför är man inte lika noga med människomat egentligen? För liksom 

elefantmat så finns det också människomat och det intressanta är att skulle 

man mata till exempel elefanterna här med marshmallows och chips och 

grejer, de skulle bli sjuka ganska snabbt och avlida. Men det är det som 

händer även oss människor, eller hur? Folk dör i förtid av den dåliga maten. 

Allmänt samtal mellan deltagarna och Paulun. 

Paulun - Idag äter vi ju ungefär 70 procent mat som inte är människomat, 

mycket snabbmat och socker och dåliga fetter och sådant och bara 30 

procent är sånt som vi egentligen borde äta. Och vad händer med 

människan idag? Folk blir tjocka, diabetiska, får hjärtsjukdomar, det är inte 

något naturligt tillstånd, det är fel. Faktum är att sån mat som är bra för oss, 

det är sån mat som har funnits under hela vår evolution. Om man ser rent 

evolutionärt så skulle vi kanske äta mest likt chimpanserna. De är ändå 

genetiskt sett mest lika oss. Skillnaden mellan oss och de här primaterna 

som står oss nära det är att vi också behöver fisk och skaldjur. Hur går det 

för er då med kosthållningen nu? Känns det som att ni har kommit dit ni vill? 

Alla deltagarna - Nej! 

Paulun - Sune har egentligen tycker jag redan kommit i toppform, sen är 

det kanske några kilo till att bli av med men de fixar du utan större problem. 

Sen när det gäller dig Henric så tycker jag att du har gjort stora förbättringar 

men du äter nog lite för lite tror jag. Izla du har gjort en stor bragd, du ska 

ha en guldstjärna för ditt sockeruppehåll, det är fantastiskt bra, även du äter 

lite för lite, för du måste byta ut sockret mot mat, eller hur? Så dit ska vi. 

Och Katarina, hur känns det själv när du äter sånt som du vet att du inte 

borde äta och skriver ner och skickar iväg? 

Katarina - Nae ja då skäms jag ju men alltså jag får ju stå för det jag har 

gjort men. 

Paulun - Vore det inte bättre att ha struntat i att ha ätit det här då i såna fall? 

Katarina - Jo det skulle ju givetvis förändra känslan väsäntligt och särskilt 

resultatet också. 

Paulun - Annars tycker jag att ni är duktiga allihopa men vi är bara drygt 

halvvägs så det är en bit kvar. 

Veckans invägning:  

Alla ställer sig på vågen i tur och ordning 

Tainton - Alla har gått åt rätt håll idag va? Fruktansvärt långsamt men åt 

rätt håll. Nu går vi och tränar.  
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Tainton (speaker) Idag ska vi ut och gå med stavar, det är väldigt effektivt 

och det går att göra ganska mycket kul så att vi ska latcha lite med våra 

stavar ute i parken idag. 

Tainton - Stavgång har ju ett lite sådär halvlöjligt rykte eller hur vad säger 

du Henric? Du har lite såhär fördomar mot det va? 

Henric - Det är lite panscho-varning. 

Tainton - Det är lite panscho-varning va? Men du kommer precis som jag 

att ändra uppfattning alldeles strax. Är ni redo? 

Alla deltagare - Ja   

Tainton - Då kör vi, kom igen! 

Blossom speaker - Det här är en träning. Här ska det inte promeneras på 

det viset utan det ska tränas så tempot ska ju vara högre än en promenad. 

Tainton - Höger vänster…    

 

Sune - Jag har ju tränat stavgång tidigare, jag har tränat skidor, det har 

varit en del i träningen så det är inget nytt för mig. 

Tainton: Okej vänta stopp och belägg Sune, inte någon spurt! Nu går 

Gissla och Henric om dom på yttersidorna.  

Använd stavarna! Härligt Sune! Nu går du passgång Henric! Kom igen 

Katarina nu hinner de före dig. Så ja! En två! 

Katarina - Alltså jag tyckte det var förskräckligt. Alltså jag tyckte det var så 

fruktansvärt jobbigt. 

Tainton - Ner med knäet i backen! Kom igen Katarina! 

Katarina - Och att det är en enkel promenad för rehabilitering eller något 

sånt. Det här var riktigt fysiskt ansträngande.  

Tainton - och när Katarina är framme då sticker jag. 

Henric - Nästan så man skäms att säga det faktiskt men det var nog lite 

min grej faktiskt. Det var riktigt skoj. Man har nog aldrig haft så mycket 

energi som man har just nu. Det känns jätteskönt. 

Gissla - Jag som har så korta ben också jag får ju jobba hur mycket som 

helst, och man hörde allas stavar också tick tick tick och så hörde man 

mina ticktickticktick. På en skala från ett till tio på hur jobbigt det var så var 

det en elva plus. 

Blossom - Använd stavarna Katarina! Använd stavarna! 

Richard Waje (speaker) Så efter Blossoms träningspass så kommer jag 

tillsammans med deltagarna att laga en liten festmåltid och deras önskemål 

har varit att laga någon fisk, så det blir lax. 
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Waje - A välkommen! Hej! Vad fräscha ni ser ut har ni fått en bra 

genomkörare med Blossom. Nu ska vi laga mat och vi ska laga lax i rulle, 

ungs, med massor av örter i och vi ska göra en fem, sex olika såser, salsa 

verde, guacamole. När man jobbar i ett restaurangkök eller i vilket kök som 

helst så är det viktigt att man håller ordentligt rent omkring sig. Ordning och 

reda sen också timing, att allting blir klart samtidigt. När allting är klart då 

äter vi. 

Deltagarna lagar mat. 

Izla - Är det någon mer som ska ha avokado? 

Waje - Salsa verde har jag skrivit på Henric. Det kan du göra. Katarina du 

ska göra en örtsås. 

Katarina - Kryddor, färska kryddor, alltså vi använder ju inte det. 

Izla - Om jag är dålig på att laga mat, Katarina är sämre. Allting, alla 

grönsaker bara flyger här och där. Jag bara, med gud ta och skärp dig. Och 

käften går i tusen hela tiden. 

Fisken lyfts fram för att tillredas. 

Katarina- Vad väger den där? 

Waje - Den väger mellan sex och sju kilo. (förklarar hur man ska filea 

fisken). 

Paulun - Hallå i köket! Hur går det? 

Paulun och Waje pratar om salladen.  

Waje - Den går att rädda genom att lägga i kallt vatten. Då krispar den till 

sig.   

Paulun - Då lämnar jag er. 

Waje - Sune du som är intresserad av lax, kom hit ska jag visa dig. Filerna 

är klara.  

Sune: Det är fantastiskt roligt. Jag vill gärna stå i ett restaurangkök med 

Richard. Det är något som jag har velat göra. Jag tycker det är otroligt roligt. 

Ställer in laxen i ugnen. Tar ut den. 

Katarina: Vad har vi alla väntat på!   

 De sätter sig runt bordet och äter lax, sallad och såserna.  

Katarina: Får man ta lite mer lax? Eller blir man fullständigt halshuggen då? 

Paulun: Valet är ditt. Om man säger så. 

Katarina: Ja men en liten bit? 

Paulun: Du väljer helt själv. 

Katarina: Jaa men jag äter ju faktiskt inte fisk nästan så… 

Waje - Jag ska göra ett omtag. Jag ska ta lite sallad, ska jag. 
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Tainton - Sunes special här tar jag lite till av om det får plats. Det börjar 

fästa på här men vi fortsätter att festa här ett litet tag till och det kan faktiskt 

ni också göra om ni går in på vår webb och hittar alla härliga smaskiga och 

nyttiga recept som vi har där. Det var allt från oss här på kålmården. Vi ses 

igen nästa vecka. Ha det så bra.    

Vinjett och eftertext.  

 

(www.slba.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

Bilaga 2 

Hälsorelaterade TV-program 

Du är vad du äter 

Kanal: tv3 

Titel: Du är vad du äter 

Innehåll: 2007-09-20 Anna Skipper har mött sin tuffaste deltagare någonsin. 

Tobbe, 37, älskar matätartävlingar, och äter sådana mängder med mat att 

till och med Anna blir chockerad. Men en dos av Skippers strikthet och 

frigörande dans kan göra susen. Tobbe importerar och säljer kläder på 

konvent och mässor i hela landet. Hans stressiga liv som säljare innebär 

många resdagar - och många grillkök på vägen. Och Tobbe är inte den 

som tackar nej till skräpmat. Lägg till att han älskar matätartävlingar och att 

ett av hans många klassiska rekord består av 22 pannkakor och 53 

fiskpinnar vid en enda sittning. Under åren har han lagt på sig mer och mer 

i vikt och det mesta har satt sig som ett livsfarligt fettlager inne i magen. Nu 

väger han drygt 123 kg och lider av fetma. Ett ålderstest får avgöra hur 

mycket hans kropp slitits ut av hans hälsovådliga livsstil. Anna Skipper låter 

sig inte nedslås det trista resultatet. Ett strikt matschema, frigörande dans 

och en helt ny livsstil förändrar Tobbes tillvaro. Men det blir svårt för honom 

att hålla sig till Annas nya regler. Avsnitt 1:7. Målet: att få flås på landets 

soffpotatisar. Tillvägagångssättet: motivation, inspiration och lite 

skrämselpropaganda. TV3s livsstilsprogram Du är vad du äter har varit en 

succé sedan starten 2005. I höst är programmet tillbaka med en femte 

säsong. Som vanligt är det kostexperten Anna Skipper som guidar 

deltagarna till ett friskare liv. Till sin hjälp har hon läkaren Anders Kjellberg, 

som hjälper de medverkande att komma till viktiga "men ofta otäcka" 

insikter om deras hälsa. 

Programledare: Anna Skipper 

 

Vi äter oss till döds 

Kanal: tv3 

Titel: Vi äter oss till döds 

Innehåll: Svensk dokumentärserie från 2007 Detta avsnitt: I det första 

programmet får vi träffa överviktiga människor som behandlats med 

magsäcksoperationer " så kallad gastric bypass. Det är en komplicerad och 

riskfylld operation men likväl det vanligaste kirurgiska ingreppet vid kraftig 
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övervikt. Jonny är tjockast i Sverige. Han väger 320 kilo. Jonnys sista utväg 

är en operation. Men han är rädd att han kommer att dö på 

operationsbordet. Läkarna säger att han har bara 40 procent chans att 

överleva operationen. Oavsett vad Jonny bestämmer sig för är oddsen 

dåliga. Tessan är den yngsta i Sverige som opererats för fetma. Hon är 

bara 16 år. Hennes operation gick bra. Men efter en snabb viktminskning 

kämpar hon för att bli av med överflödigt och löst hängande skinn. Therese 

och Marit står inför ett annat problem. De är båda feta och riskerar att få 

livshotade sjukdomar om de inte går ner i vikt. Men läkarna anser att de 

trots sin fetma är för smala för en operation. Therese, som väntat i tio år på 

att opereras, betalar till slut en operation med sina sparpengar. Marit har 

inte möjlighet att själv betala ett kirurgiskt ingrepp. Istället bestämmer hon 

sig för att äta upp sig - öka på den livsfarliga fetman - för att landstinget ska 

ge henne den livsviktiga operationen. En magsäcksoperation är den enda 

behandlingsmetod som ger ett varaktigt resultat för människor med svår 

fetma. Men operationer löser inte problemet utan lindrar bara symptomen. 

Dessutom innebär alla kirurgiska ingrepp en risk. För kraftigt övervikta 

människor är riskerna avsevärt större. När kroppens organ är hårt 

ansträngda kan en operation med narkos bli för mycket. Hoppet står nu till 

forskare som letar efter en medicin som ska rädda feta människor från att 

äta sig till döds. Men till dess är operation den enda existerande metoden. 

Avsnitt 1:6. Fetma och de problem som orsakas av övervikt, är snart den 

viktigaste dödsorsaken i Sverige och i resten av Europa. Pizza, 

hamburgare och kebab har ersatt mycket av den traditionella 

kosthållningen, vilket gör även svenskarna till storkonsumenter av kaloririk 

snabbmat. Under våren visar TV3 en dokumentärserie i sex delar under 

rubriken Vi äter oss till döds. Läkaren Anders Kjellberg, känd från 

livsstilsprogrammet Du är vad du äter, presenterar och kommenterar 

programmen som handlar om allt från magsäcksoperationer för extremt 

överviktiga människor via matberoende och samhällets fördomar mot 

tjockisar till att handla om riskerna för överviktiga gravida kvinnor.  

 

Tjockholmen 

Kanal: kanal 5 

Titel: Tjockholmen 

Innehåll: I dokumentärserien Tjockholmen från 2003 får vi följa fem 

överviktiga svenskar som får chansen att förändra sina liv för alltid. På en 
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vackert belägen ö i Stockholms skärgård får de lära sig träna och äta rätt. 

Under ledning av fyra målmedvetna handledar - en läkare, en dietist, en 

personlig tränare och en terapeut - får de hjälp att följa vägen mot ett 

smalare liv. De tävlar inte mot någon annan än sig själva och sina 

extrakilon. Del 1/10. Även söndag.  

 

Bröllopsform 

Kanal: tv4 

Titel: Bröllopsform 

Innehåll: Svenskt livsstilsprogram från 2008. I 10 delar. I den här 

programserien får gifta par hjälp av psykologen Eva Rusz och före detta 

brottaren Martin Lidberg att hitta tillbaka till varandra och sin tidigare 

kroppsform. Eva utvecklar en mental handlingsplan för hur paret ska hitta 

tillbaka till varandra medan Martin skräddarsyr ett personligt hälso- och 

träningsprogram. Tillsammans påbörjar paret en påfrestande mental och 

fysisk träning för att därefter separeras och skickas till ett träningscamp där 

både kilon ska rasa och själen stärkas. Efter åtta intensiva veckor får paret 

uppleva sin bröllopsceremoni för en andra gång. Programstart. Del 1 av 10. 

David och Anna-Maria har varit gifta sedan 1992 och har två barn 

tillsammans. Deras äktenskap har varit turbulent och de har separerat två 

gånger. För några år sedan bestämde de sig för att ge förhållandet en 

andra chans. Paret har förutom sina kommunikationsproblem med 

varandra, dessutom lagt på sig en hel del kilon under åren. Nu har de 

bestämt sig för att göra något åt saken och under åtta veckor ska de med 

hjälp av Martin Lidberg och Rusz komma i sina gamla bröllopskläder och 

lära sig kommunicera med varandra. 

 

Forma kroppen 

Kanal: tv4 plus 

Titel: Forma kroppen 

Innehåll: Svenskt hälsomagasin från 2004. Råd, tips och reportage kring 

allt som har med hälsa, träning och välmående att göra, för både nybörjare 

och träningsentusiaster. Programledaren Hans Wiklund har till sin hjälp den 

personlige tränaren Peter Lööf, Elin Sundell, mer känd som Amber i 

Gladiatorerna, och kocken Anders "Ankan" Lindén. Del 1 av 12. Hans och 

Elin besöker Kungsholmens Brandstation och tar reda på hur brandmännen 

håller sig i form. Bosse Spjuth tar sina första steg mot ett lättare liv när 
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"Ankan" rensar ut hans kylskåp. Peter Siepen visar hur han håller sin kropp 

i form, det blir ett intensivt pass av "Afro Power Dance" och expertråd från 

Sveriges egen Mr Fitness, Ove Rytter. Även: 2004-09-10. 

 

Gymping 

Kanal: tv2 

Titel: Gymping 

Innehåll: Motionsgymnastik till musik med instruktioner. Serien sändes som 

inslag i programmet Sköna söndag. Susanne Lanefelt var gympingledare.  

 

(www.slba.se)  
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