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Den här studien använder sig av en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) för att 

undersöka hur reality-showen Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga. Syftet med 

studien är att analysera hur seriens finalister framställs när dem är överviktiga respektive när 

dem är normalviktiga, samt undersöka ifall viktstigmatiserade attityder kommer till uttryck i 

programmet. Studiens teoretiska ramverk utgår från fältet hälsokommunikation, med fokus på 

stigmatiseringsteorin och stigmatiseringsprocessen. I analysen undersöks utvalda delar av 

Biggest Loser Sverige 2018 utifrån olika analysbegrepp hämtade från MCDA. 

Analysresultatet visar att programmet innehåller viktstigmatiserade attityder genom att 

finalisterna som överviktiga framställs som olyckliga och lata, iklädda för tighta kläder och 

ätandes ohälsosam mat. Dessutom filmas de utifrån kameravinklar som gör att deras kroppar 

ser större ut, samtidigt som ljussättningen är mörk och dyster. När finalisterna är 

normalviktiga framställs dem som lyckliga, självsäkra och iklädda figursydda kläder. De 

filmas dessutom utifrån kameravinklar som gör att deras kroppar ser mindre ut, tillsammans 

med en ljus ljussättning som framhäver deras kroppar på ett exklusivt sätt. Avslutningsvis i 

studien diskuteras hur den stora skillnaden i framställandet av finalisterna skapar 

viktstigmatiserade attityder genom att ge en diskriminerande bild av överviktiga människor.  
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This study uses a Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) to investigate how the 

reality-show Biggest Loser Sweden 2018 presents obesity. The purpose of the study is to 

analyze how the finalists of the series are presented as obese and non-obese, as well as 

investigate if weight-stigmatized attitudes are being expressed in the program. The theoretical 

framework of the study is based on the field of health communication, focusing on the 

stigmatization theory and the stigmatization process. The analysis examines selected parts of 

Biggest Loser Sweden 2018 based on various analytical concepts. The analysis results shows 

that the program contains weith stigmatized attitudes, by portaying the finalists as miserable 

and lazy, dressed in inappropriately fitting clothing and eating unhealthy food. Additionally, 

they are being filmed from unflattering wiews that makes their bodys look bigger, with a dark 

lightning. When the finalists are normalweighted, they are being presented as happy, 

confident and with close-fitting clothes. They are also being filmed from angles that make 

their bodys look smaller, and with a lightning that emphasizes their bodies in an exclusive 

way. In conclusion, the study discusses how the big difference in the presentation of the 

finalists may promote weight-stigmatized attitudes by giving a discriminatory picture of 

overweight people. 
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1.   Inledning 
“Det här är min sista chans till ett längre liv” (Cmore, 2018). Med de orden inleds tv-serien 

Biggest Loser Sverige 2018. I programserien tävlar överviktiga människor om att gå ner i vikt 

och göra en livsstilsförändring. Veckovis vägs deltagarna in och tv-tittarna får följa deras resa 

mot ett smalare och hälsosammare liv.  

 

I Sverige är mer än hälften (51%) av landets befolkning överviktiga. Det innebär att de har ett 

BMI (body mass index) på över 25 (Folkhälsomyndigheten.se, 2018). Orsaken till övervikt 

och fetma kan ha många olika anledningar men i många fall brukar det grundas i osunda 

levnadsvanor och brist på motion (1177.se, 2018). BMI räknas ut genom att applicera en 

människas vikt och längd i en formel (X kg / (Y m x Y m) = Z ) och används för att definiera 

om en person lider av undervikt, övervikt eller fetma. Övervikt är ingen sjukdom, däremot 

klassas fetma som en sjukdom då det kan det leda till andra livsavgörande sjukdomar som 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes typ 2 

(folkhälsomyndigheten.se, 2018). Har en människa ett BMI mellan 25-29.9 tillhör hon 

gruppen överviktiga medan över 30 klassas som fetma. Dock finns det vissa brister inom 

denna beräkningsmetod och kategorisering då den inte är anpassad för barn, muskulösa eller 

äldre.  
 

I samma takt som fetma har ökat i världen de senaste årtiondena har likaså 

viktstigmatiseringen gentemot överviktiga ökat i massmedia (Ata & Thompson, 2010). 

Stigma som ursprungligen kommer från grekiskan betyder märke och brännmärka. Den 

amerikanska psykologen och sociologen Erving Goffman beskrev begreppet som ett 

händelseförlopp där en grupp i samhället blir stämplade med negativa attribut som bygger på 

fördomar gentemot gruppen. Exempel på stigmatiserade grupper i samhället är psykiskt sjuka 

och överviktiga. Gruppen får ett stigma (märkning) som i sin tur gör det svårt för 

människorna i gruppen att anpassa sig till ett normalt liv. Stigmatisering står alltså för sättet 

att märka en människa i den utsatta gruppen (psykologiguiden, 2018). Överviktiga blir ofta 

måltavlor för kroppsliga och karaktärsmässiga stigman (Farall, 2011). De diskrimineras 

genom sin fysik, och kategoriseras som icke-normativa eftersom att deras kroppar skiljer sig 
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från den smala idealbilden. Överviktiga blir därför ofta tillskrivna negativa attribut i form av 

att de är lata, glupska, oattraktiva och har dålig självkontroll. Dessa stigmatiserade attityder 

riskerar vidare att bidra till en social acceptans av diskriminerandet av överviktiga. Detta kan i 

sin tur leda till att överviktiga riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, som exempelvis 

depression och minskad självkänsla. I skapandet av det normativa kroppsidealet har media 

stort inflytande, då forskning visar att den bild av kroppsidealet som media visar är något som 

enskilda individer jämför sig med och försöker efterlikna (Spurr, Berry & Walker., 2013).  
 

Det är med avstamp i detta problem som kommande studie syftar till att konkretisera 

framställningen av deltagarna i Biggest Loser Sverige 2018 i början respektive i slutet av 

programserien. Studien ämnar således att undersöka ifall programmet bidrar till att tillskriva 

överviktiga viktstigmatiserade attityder. Studiens teori och metod utgår från en multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA), där tre delar från programserien kvalitativt kommer att 

analyseras utifrån det textuella och visuella som framgår i materialet. För att lättare kunna 

kontextualisera hur överviktiga människor konstrueras i programserien, kommer materialet att 

delas in i diskursiva teman som utgår som metodologiska begrepp från MCDA. Det teoretiska 

ramverket grundar sig i forskningsfältet hälsokommunikation, med fokus på Goffmans (2011) 

stigmatiseringsteori och den stigmatiseringsprocess (Link, Yang, Phelan & Collins 2004) som 

är utvecklad därigenom. 

1.1.   Bakgrund 

Reality-tv har under 2000-talet fått en ökad roll i samhället och idag exponeras den vanliga 

människan allt mer, framförallt inom inriktningen förändrings-tv, vars genomslagskraft fått 

medieforskare att fundera på vilka samhällsenliga konsekvenser detta har på tittarna (Hill, 

2005). I nedanstående avsnitt ges inledningsvis en redogörelse för reality-tv som genre. 

Därefter följer dels en presentation av programmet Biggest Loser Sverige, dels ett avsnitt där 

riktad kritik mot programserien presenteras.  

1.1.1.   Reality-tv 

För att skapa en uppfattning om hur programserien Biggest Loser Sverige är konstruerad är 

det nödvändigt att förklara genren reality-tv. Genom den tekniska utvecklingen som skedde på 

1990-talet slog även reality-tv igenom. Den tekniska utvecklingen innebar att kanaler började 

sända via satellit och marknät. Parabolantennens utveckling bidrog även till att hushållen 

kunde få in en stor mängd kanaler på både nationell och internationell nivå. Detta bidrog till 
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att utbudet av kanaler ökade och uppkomsten av det nya programformatet reality-tv myntades. 

Detta nya programformat baserades på att skildra en verklighet som kunde generera 

underhållning. En genre som är under ständig utveckling och som i början på 2000-talet har 

präglats av att placera vanliga människor i ovanliga miljöer (Hill, 2005). Det var först vid 

detta genomslag som tv-tittarna verkligen kunde komma människorna riktigt nära och det 

skapades dramatik (Furhammar, 2006). Genren består av många undergrupper och är både 

utvecklande samt mångsidig. Olika element som ljud, belysning och övrig redigering bidrar 

till att skapa ett underhållningsunderlag som engagerar tittarna under hela säsongen (Monson, 

Donaghue & Gill. 2016). 
 

I en undersökning av Monson et al. (2016) visade det sig att tittarna inom genren reality-tv var 

medvetna om att det finns ett skevt förhållningssätt till verkligheten. Även om tittarna erkänt 

att programmen inte speglar den “verkliga” bilden av verkligheten ser många det som en 

“flykt” från det riktiga livet, då de till viss del kan identifiera sig själva med deltagarna och 

sätta sig in i samma situation. Tittarna har därav en tendens att fastna vid karaktärerna och 

deras resa och bli berörda av programmet (Monson, Donaghue & Gill, 2016). Edin (2015) 

skriver att genren reality-tv länge har kritiserats för att vara så kallad förnedrings-tv och 

menar att formatet som genren använder sig av är fördummande av deltagarna. Hon menar att 

formatet kan bidra till att tittarna riskerar att utveckla liknande drag som mobbare och sadister 

har. En omtyckt inriktning inom reality-tv är den välkända “makeovern” eller förändringen 

som sker hos deltagarna. Dessa förändringar som förbättrar livet sker med hjälp av råd från 

experter och hårt arbete från deltagarna. Förändringen baseras inte endast på slutresutatet utan 

även på resan där deltagarna också arbetar på sina känslor och beteende. Genom att tittaren 

får uppleva “resan” hos deltagarna och de råd som ges från tränare och experter får även 

tittaren tillgång till dessa genom programmet (Monson et al., 2016).  

1.1.2.   Biggest Loser –Starkare tillsammans 

Biggest Loser är ett koncept som ursprungligen kommer från USA, där det började sändas 

redan år 2004 (tv.com). Det var inte förrän sex år senare som den första helsvenska 

produktionen av programmet kom till Sverige och sändes då på Tv4. Deltagarna tävlar om 

vem som kan gå ner mest i vikt under programserien och på så vis vinna en stor prissumma. I 

Sverige blir tävlingsdeltagarna placerade på Ekolsunds slott i Enköping. Deltagarna är 

isolerade från omvärlden samtidigt som de tränar, bor och kämpar tillsammans under drygt 

fyra månader. Under programserien 2018 tävlade deltagarna under olika konstellationer av 
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par såsom kollegor, familjemedlemmar eller barndomsvänner. Deltagarna har alla olika 

orsaker till varför de blivit överviktiga men det gemensamma målet för alla deltagarna är att 

de vill gå ner i vikt, förändras och bli mer hälsosamma i sitt leverne (Tv4.se, 2018).  
 

I Biggest Loser Sverige 2018 utformar de 14 tävlingsdeltagarna sju stycken lag som 

gemensamt ska nå sina mål. Deltagarna har under tävlingen en begränsad tillgång till två 

tränare, Mikael Hollsten och Pischa Strindstedt. De har dessutom tillgång till läkaren Mikael 

Sandström och näringsfysiologen och kostrådgivaren Kristina Andersson, som genom olika 

avstämningar under säsongens gång kontrollerar deltagarnas fysik och mående. Vilka som 

hamnar i finalen baseras på vilka av deltagarna som förlorat mest vikt procentuellt utifrån sin 

startvikt. Programledaren Anna Brolin beskriver programserien 2018 som en säsong där 

tittaren kommer få uppleva häpnadsväckande livsförändringar och mycket känslor (Tv4.se, 

2018).  
 

Som tittare får du följa deltagarna under 20 avsnitt som sänds två gånger i veckan under tio 

veckor. I det sista avsnittet varje vecka vägs deltagarna in och då lämnar oftast en eller flera 

deltagare tävlingen på grund av att de inte gått ner tillräckligt i vikt. Under varje vecka är det 

flera deltävlingar som kan ge deltagarna fördel i den stora tävlingen. Det kan exempelvis vara 

en “frestelse-tävling” där den deltagare som äter flest kalorier kan vinna en immunitet i nästa 

invägning eller ett samtal hem till nära och kära. Tävlingarna är utformade på olika sätt och 

kan exempelvis vara en hinderbana som testar deltagarnas fysik, eller ett kunskapstest som 

grundas i deras kunskap kring kost och träning. Grundkonceptet där deltagarna inledningsvis 

tävlar i par ändras under säsongens gång och förändras till två stora lag för att sedan splittras 

helt och deltagarna får tävla individuellt. Under tiden deltagarna medverkar i programmet 

finns det vissa regler de måste följa för att stanna kvar i tävlingen, dels får de inte ha någon 

som helst kontakt med omvärlden utan att produktionens tillåtelse, dels får de inte ta några 

läkemedel eller andra preparat som kan gynna deras viktnedgång i tävlingen.  
 

Tv4 har utvidgat konceptet och nu finns Biggest Loser Sverige VIP där välkända svenskar 

deltar för att gå ner i vikt. Det finns även Biggest Loser Sverige Revanschen där utslagna 

deltagare har en chans att komma tillbaka till den ordinarie tävlingen som sänds på kanalens 

play-tjänst, Tv4play (Tv4.se, 2018). Biggest Loser Sverige Revanschen utspelas på en liten 

gård mitt ute i skogen där de utslagna deltagarna placeras efter att de åkt ut från tävlingen på 
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Ekolsunds slott. Revanschen ska symbolisera ett ställe som liknar mer det vardagliga livet där 

förutsättningarna inte alltid blir serverade. 

1.1.3.   Riktad kritik mot programserien 

Både de svenska och utländska versionerna av programserien Biggest Loser har genom åren 

fått ta emot mycket kritik (Monson et al., 2016; www.aretrunt.se, 2017). Kritiken har för det 

första handlat om att deltagarna framställs utifrån onaturliga kameravinklar och med för tighta 

eller avslöjande kläder. För det andra har kritiken handlat om att programmet bidrar till 

diskriminering och fördomar gentemot överviktiga genom att framställa dem som lata, giriga 

och i stillasittande roller där de saknar kontroll över sitt eget liv (Holland, Blood & Thomas, 

2014). För det tredje grundar sig kritiken i att deltagarna framställs som olyckliga och 

missnöjda med sina karriärer och kärleksliv när de är överviktiga, för att sedan framställas 

som lyckliga och tillfredsställda när de är normalviktiga (Ibid). Trots mycket negativ kritik får 

programmet också ta emot mycket positiv respons av människor som tycker att programmet 

är utbildande och bidrar till motivation, inspiration och tips på tränings- och kostupplägg 

(Monson et al., 2016).  

2.   Problemformulering, syfte och 

frågeställningar 
I det kommande avsnittet presenteras studiens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Delarna har en stor betydelse för studien och besvaras i analysavsnittet 

samt slutdiskussionen. 

2.1.   Problemformulering 

Hur medier skildrar överviktiga människor är viktigt att belysa då medier spelar en väsentlig 

roll i dagens samhälle och har stor påverkanskraft (Ata & Thompson, 2010). Vare sig det 

handlar om tidningar, filmer eller reklam har media en tendens till att upprätthålla och bidra 

till att viktstigmatiserade attityder gentemot överviktiga ökar. Genom mediers rapportering 

konstrueras bilden av övervikt som någonting negativt och icke-normativt, samtidigt som 

idealkroppen konstrueras som det mest eftersträvansvärda alternativet. Vanligtvis tenderar 

överviktiga människor att framställas som olyckliga, samtidigt som normalviktiga människor 
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framställs som lyckliga (Ibid). Detta bidrar till en viktstigmatisering, där överviktiga 

människor tilldelas negativa attribut på både ett kroppsligt och karaktärsmässigt plan. Dessa 

stigmatiserade attityder riskerar vidare att bidra till en social acceptans av diskriminerandet av 

överviktiga. Detta kan i sin tur leda till att överviktiga riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, 

som exempelvis depression och minskad självkänsla. Genom en kvalitativ MCDA-analys 

fokuserar denna studie på hur det svenska reality-programmet Biggest Loser Sverige 2018 

konstruerar överviktiga människor. Studie tar således upp den ovan nämnda problematiken 

kring mediers rapportering kring överviktiga människor.  

2.2.   Syfte 

Studiens syfte är att undersöka programserien Biggest Loser Sverige 2018 framställning av 

överviktiga respektive normalviktiga, genom att studera hur finalisterna framställs när de är 

överviktiga respektive när de har gått ner i vikt. Målet med studien är dels att konkretisera 

ifall framställningen av finalisterna förändras under programseriens gång, dels konkretisera 

ifall programmet innehåller viktstigmatiserade attityder och hur dessa attityder i så fall ger sig 

till uttryck.  

2.3.   Frågeställningar 

●   Hur framställs två av finalisterna i Biggest Loser Sverige 2018 före och efter deras 

viktnedgång?  

 

●   Hur framgår viktstigmatiserade attityder i tv-programmet Biggest Loser Sverige 2018? 

3.   Tidigare forskning 
I det kommande avsnittet redovisas tidigare forskningen kring viktstigmatisering i media 

och hur kroppsidealet framställs i medier. Genom den tidigare forskningen som presenteras i 

detta avsnitt uppdagas det även vilken kunskap som finns inom studiens område. Därefter 

redogörs även den forskningslucka som upptäckts och som studien ämnar att fylla. 

3.1.   Vägen till den tidigare forskningen  

Tillvägagångssättet för att hitta den tidigare forskningen som används i studien grundar sig i 

flera kombinationer av olika sökmotorer i samverkan med olika konstellationer av sökord. 
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Anledningen till att denna metod använts är för att nå en bred tidigare forskning utan att tappa 

studiens kärna och fokus. De huvudsakliga sökmotorerna är Communication source, Google 

Scholar och biblioteket på Jönköping Universitys söktjänst Primo. Anledningen till att dessa 

sökmotorer använts är främst då den första är väldigt specifik inom kommunikation, medan 

de två sistnämnda är väldigt breda. För att underlätta sökningen användes möjligheten att 

välja bland publiceringsmaterial och publiceringsår för att spetsa sökresultatet ytterligare. 

Publiceringsmaterialet är väldigt varierat, mestadels är den tidigare forskningen hämtad från 

vetenskapliga artiklar då dessa har bidragit till relevant tidigare forskning.  
 

Sökorden som användes kombinerades på många olika sätt där fler olika ord med liknande 

betydelse användes. Huvudfokuset i sökorden var framförallt olika definitioner för 

stigmatisering exempelvis “stigma” eller “weightstigma” men även någon definition av 

medium exempelvis “Biggest Loser”, “television” eller “movie”. För att koppla samman 

stigma, ett medium och övervikt användes “overweight”, “unhealthy”, “weight loss” eller 

“fat”. För att nå ytterligare källor som skulle generera specifik tidigare forskning användes 

även ett fjärde sökord exempelvis “effects”, “stereotypes” eller “multimodal” beroende på vad 

som efterfrågades till studien. Anledningen till att endast engelska sökord användes i 

sökningen var för att intresset av studier på engelska även var relevanta för denna studie. Om 

det endast hade använts svenska sökord hade urvalet blivit alldeles för litet för bygga denna 

studie.   

3.2.   Viktstigmatisering i medier 

I samma takt som fetma har ökat i världen de senaste årtiondena, har likaså 

viktstigmatiseringen gentemot överviktiga ökat i massmedia (Ata & Thompson, 2010). 

Författarna skriver att  “media serve to influence, reflect and reinforce social norms, attitudes 

and beliefs about weight” (Ata & Thompson, 2010, s. 44). I en omfattande studie som 

undersökt framställningen av överviktiga i amerikanska filmer och tv-shower visade resultatet 

att överviktiga ofta framställs i förlöjligande karaktärer samt ofta blir utsatta för hånfulla 

skämt (Himes & Thompson, 2007). Då tv-programmen och filmerna är populära och 

omtyckta av tittarna menar författarna att viktstigmatiserade attityder är socialt accepterade i 

samhället. 
 

I en forskningsöversikt över hur överviktiga framställs i media skriver Puhl och Heurer (2012) 

att vare sig det handlar om filmer, nyhetsrapporter eller reklam så är media diskriminerande 
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mot överviktiga människor. I jämförelse mot normalviktiga så framställs överviktiga individer 

sällan med önskvärda attribut eller i romantiska relationer. Inte heller framställs de i 

yrkesroller där de uppvisar någon form av expertis. Däremot menar författarna att media ofta 

framställer överviktiga som objekt för förnedring och oftast i aktiviteter där de äter onyttiga 

måltider. Puhl och King (2013) beskriver även hur innehållsanalyser över hur överviktiga 

människor skildras i filmer visar att överviktiga män tenderar att skapa negativa kommentarer 

kring sin egen kropp. Dessa kommentarer brukar mötas med skratt från andra karaktärer i 

filmerna.   
 

I en omfattande studie har Puhl, Peterson, Depierre & Luedicke (2013) undersökt hur 

överviktiga skildras i nyhetsklipp på webben från de fem största nyhetskanalerna i USA. 

Studien gjordes utifrån ett kodschema som undersökte hur de överviktiga individerna 

skildrades visuellt, utifrån vilka roller de framställdes i samt vilka aktiviteter de utförde. 

Denna analys jämfördes sedan med hur normalviktiga individer framställdes i 

nyhetsklippenklippen. Resultatet visade att 65 procent av de överviktiga vuxna samt 77 

procent av de överviktiga unga framställdes på ett viktstigmatiserande sätt. Visuellt 

framställdes överviktiga oftast i för trånga kläder och med deras huvud urklippta ur bild, så att 

fokus hamnade på kroppsdelar som framhävde deras övervikt. Nyhetsklippen framställde dem 

även i aktiviteter där de åt onyttig mat eller utförde stillasittande aktiviteter. Normalviktiga 

framställdes däremot med hela deras kroppar i bild och med kläder som inte satt för tight. 

Normalviktiga framställdes dessutom i aktiva och professionella yrkesroller där man upplevde 

dem som experter och lyckade individer. Puhl et al. (2013) menar att denna framställning 

bidrar till fördomsfulla och diskriminerande åsikter om överviktiga genom att nyhetsklippen 

framställer dem som stillasittande och misslyckade individer som saknar självdisciplin.  
 

Puhl och King (2013) beskriver hur viktstigmatisering och diskriminering i media har stora 

negativa konsekvenser på överviktigas psykologiska mående. I en studie gjort på över 9000 

överviktiga vuxnas mående visade resultatet att viktdiskriminering påverkade dem till den 

grad att de fick affektiva störningar och olika typer av missbruk (Hatzenbuehler, Hasin & 

Keyes, 2009). Puhl och King (2013) tar dessutom upp hur stigmatiseringen bidrar till att 

överviktiga får förminskat självförtroende och minskad självkänsla, vilket bland annat bidrar 

till att de känner sig obekväma vid sociala situationer. Återupprepande upplevd 

diskriminering tenderar även att resultera i att överviktiga upplever ångest och depression, 

som i sin tur kan leda till självmordstankar (Ibid). 
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3.3.   Effekter av Biggest Loser 

Tidigare studier om Biggest Loser har hittills fokuserat på effekterna som programmet har på 

tv-tittarna och deras uppfattning om viktnedgång, överviktiga människor och deras egen 

kroppsuppfattning (Monson et al., 2016). I en studie gjord av Yoo (2013) där syftet var att 

undersöka effekterna av Biggest Loser, visade undersökningen att programmet skapar 

negativa stereotyper gentemot överviktiga. 650 amerikanska studenter i åldrarna 20-30 år fick 

i studien svara på en onlineundersökning. Resultatet visade att deltagarna, genom att titta på 

Biggest Loser, skapar negativa attityder gentemot överviktiga genom uppfattningen att 

övervikt är ett personligt hälsoproblem och någonting som går att kontrollera. Denna 

uppfattning menar författaren bidrar till stigmatisering av överviktiga, då den allmänna 

uppfattningen således blir att överviktiga hade kunnat förhindra sin situation (Ibid).  
 

I en annan studie (Domoff, 2012) blev 49 deltagare, med en medelålder på 20 år, uppdelade i 

två grupper där första gruppen fick titta på ett avsnitt av Biggest Loser och den andra gruppen 

fick titta på ett naturprogram. En vecka efter grupperna tittat på programmen undersöktes 

deras fördomar gentemot överviktiga människor. Resultatet visade då att den grupp som tittat 

på Biggest Loser hade mer negativa attityder gentemot överviktiga i förhållande till den grupp 

som tittat på naturprogrammet. Biggest Loser- gruppen ansåg att överviktiga bär eget ansvar 

för sin övervikt och att vikt är kontrollerbart. Resultatet visade dessutom att de människor i 

undersökningen som hade ett lågt eller vanligt BMI och inte själva försökte gå ner i vikt hade 

mer negativa och stigmatiserande attityder gentemot överviktiga än de som försökte gå ner i 

vikt (Domoff, 2012).  

3.4.   Media och kroppsideal 

Spurr, Berry och Walker (2013) har undersökt om bilden som media ger kring kroppsideal 

påverkar ungdomars konstruktion av hur den perfekta kroppen ska se ut. Studien visade att 

media har en väsentlig roll i skapandet av ungdomars bild av idealkroppen. Det framkom att 

den bild media framställer av idealet även blir en bild som den enskilde individen jämför sig 

själv med och försöker efterlikna. Dessutom framkom det att föreställningarna kring 

kroppsidealen såg olika ut för det kvinnliga och manliga könet, men deras uppfattning 

grundade sig i mediernas förmedling av kroppsideal. För männen var idealet att vara smala 

och muskulösa, och för kvinnorna var idealbilden att vara smala.   
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Tv-reklam som marknadsför olika typer av bantningsmetoder är således en stor bidragande 

faktor till att viktrelaterade stereotyper existerar (Ata & Thompson, 2010). I en undersökning 

av “före”- och “efter”bilder i reklamer relaterade till bantning visade resultatet att individerna 

i reklamerna framställdes som ledsna när de var överviktiga och lyckliga när de hade använt 

bantningsmetoden och således gått ner i vikt (Blaine & McElroy, 2002). Enligt författarna 

bidrar detta till en skev uppfattning av att viktnedgång gör dig lycklig och tillfredsställd, 

medans övervikt gör dig olycklig och eländig. I en liknande undersökning fick respondenter 

se antingen “före”- bilder, ”efter”- bilder”, eller både “före”- och ”efter”- bilder från olika tv-

sända bantningsreklamer (Brownell et al., 2003). Resultatet visade att de respondenter som 

bara sett antingen “före”- eller “efter”bilden tyckte att individerna i reklamen var mer 

attraktiva, gentemot de respondenter som sett båda bilderna och således bevittnat själva 

”förändringen”.  

3.5.   Forskningslucka 

Den tidigare forskningen inom fältet hälsokommunikation kopplat till viktstigmatisering och 

massmedia är till största del gjord utifrån utländska medier. De flesta studier är gjorda utifrån 

amerikanska underhållningsprogram, tryckta och visuella nyheter eller barn - och vuxenfilmer 

(Ata & Thompson, 2010). Ett antal utländska studier har gjorts på tv-programmet Biggest 

Loser (Yoo, 2013; Domoff, 2012). Syftet med dessa studier har dock varit att mäta vilka 

effekter programmet har fått på tv-tittarna. Till vår vetskap har endast en studie gjorts utifrån 

en kvalitativ innehållsanalys, där man tittat på hur den Australienska programserien av 

Biggest Loser framställer viktstigmatiserande attityder (Monson et al., 2016). Det finns därför 

en stor relevans att göra en undersökning på den svenska programserien av Biggest Loser, då 

detta aldrig har utförts förut.  
 

Svenska studier inom stigmatisering kopplat till fetma har till största del gjorts inom 

medicinsk forskning (Brandheim, 2017; Hansson, 2010; Rössner, 2002; Hansson, Näslund & 

Rasmussen, 2010). Exempelvis gjorde Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms läns 

Landsting en omfattande studie år 2010 där de undersökte ifall människor med fetma 

upplevde någon form av viktstigmatisering vid deras kontakt med hälso- och sjukvården 

(Hansson, Ahlström & Rasmussen, 2010). Detta sökresultat framkom efter att ha undersökt 

förekomsten av relevanta studier i söktjänsterna Libris, Google Scholar och biblioteket på 

Jönköping Universitys söktjänst Primo. Vid sökningarna användes sökord som; fetma, 

obesity, stigmatisering, stigmatization, fat-attitudes, diskriminering.  
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Till vår vetskap har inga studier gjorts inom stigmatisering och fetma kopplat till svensk 

massmedia. Kommande studie är därför högst relevant att utföra, då programavslutningen av 

Biggest Loser Sverige 2017 sågs av närmare 580 000 tittare (Dagensmedia.se, 2017). Detta 

visar på att programmet har en stor målgrupp och når ut till många svenskar. Då 

viktstigmatisering kopplat till svenska massmedier inte studerats tidigare anser vi dock att det 

finns en kunskapslucka. Studier på detta område krävs således för att skapa en medvetenhet 

kring hur viktstigmatiserade attityder framställs i svenska medier.  

4.   Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk förtydligas och fördjupas. Utöver MCDA 

(multimodal kritisk diskursanalys) som teori kommer det stora fältet hälsokommunikation 

förklaras. Likaså behandlas Erving Goffmans (2011) stigmatiseringsteori och 

stigmatiseringsprocess.  

4.1.   MCDA 

MCDA kommer i studien att användas som teori och metod. Teorin härstammar från 

samlingsbegreppet CDA - critical discourses analysis. MCDA undersöker teorier och 

metoders verbala uttryck för att upptäcka eventuella underliggande politiska ideologier eller 

maktrelationer (Machin & Mayr, 2012). Genom CDA går det på så vis att avslöja vilka 

maktintressen som avviker från framställningen av det “normala” och “naturliga”. Något som 

alla inriktningar inom CDA grundas på är att språket är verbalt och socialt konstruerat. Under 

decennieskiftet till 1990-talet började allt fler lingvister inse att maktrelationer och ideologier 

inte bara dolde sig i verbala eller skrivna texter. De menade att maktrelationerna uttrycktes 

även genom de visuella elementen i materialet för att få fram ett budskap. Lingvisterna 

hävdade att det sker ett ömsesidigt utbyte i hur språket formar och formas av det kulturella 

och sociala processerna i samhället. Det finns andra områden, som exempelvis semiotik, som 

analyserar den visuella kommunikationen och undersöker underliggande budskap. Dock var 

många teoretiker eniga om att det saknades tydliga verktyg för att utföra mer systematiska och 

exakta analyser. Precis som analyser av språket och dess grammatiska och verbala val 

underlättas av CDA, efterfrågades även redskap för att undersöka de visuella valen. Detta blev 

början för den multimodala kritiska diskursanalysen som idag förkortas med MCDA (Ibid).  
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Teorin grundas alltså inte endast i att undersöka det skriftliga språket utan även de språkligt 

visuella resurserna anses vara en del av materialet. Det är dessutom viktigt att understryka att 

bilder kan stå för sådant som det verbala inte kan uttrycka (Ibid). Det visuella har möjligheten 

att förmedla föreställningar eller tankar hos läsaren som kan göra att det språkliga budskapet 

stärks, eller att fokus flyttas till det visuella. Tyngdpunkten inom MCDA ligger därför i hur 

det visuella och språkliga kombineras för att skapa betydelse, men ger även en uppfattning om 

vilka val författaren har gjort för att förmedla sitt budskap (Ibid). Avsikten är att med hjälp av 

MCDA urskilja dessa val för att identifiera de underliggande budskapen och därigenom 

avslöja de dolda ideologier och maktintressen som finns i det visuella samt verbala. MCDA 

lämpar sig som teori till kommande studie, då vi ska undersöka hur det visuella (semiotiska) 

och textuella samarbetar för att kommunicera olika maktrelationer i Biggest Loser Sverige 

2018.  

4.2.   Hälsokommunikation 

Inom det stora fältet mänsklig kommunikation och masskommunikation tillhör även fältet 

hälsokommunikation, där budskap om hälsa och ohälsa skapas på olika interaktionsnivåer och 

inom olika typer av kontexter (Sandberg, 2005). Hälsofrågorna tenderar att beröra olika typer 

av missbruk (ex. droger och alkohol-missbruk), hygien-och sundhetsläror till frågor kring 

träning, vikt och kost. Dessa ämnen tenderar ofta att vara negativt laddade då effekterna av en 

dålig upprätthålld hälsa i värsta fall kan leda till sjukdom och död (Folkhälsomyndigheten, 

2018).  

Enligt Jarlbro definieras hälsokommunikation som “en del av den mänskliga 

kommunikationen där individer på olika sätt hanterar hälsorelaterade frågor” (Jarlbro, 2010,s. 

17). I en kunskapssammanställning över hälsokommunikation utifrån det nya 

medielandskapet skriver Folkhälsomyndigheten (2018) att den samhälleliga 

kommunikationen om hälsa inkluderar den medierade diskursen om hälsa och ohälsa som 

sker i analoga och digitala medier och kanaler. Hälsokommunikationen kan komma från olika 

mediala håll; från kommersiella aktörer (reklam) till offentliga organisationer (ex. kommunala 

hälsoprojekt) samt från medborgares privata medieproduktion (ex. sociala medier). Enligt 

Sandberg (2005) verkar hälsokommunikation således utifrån olika kanaler och anses ”därmed 

allestädes närvarande, vilket kan förklaras av den centrala roll hälsan har för merparten av 

oss” (Sandberg, 2005,s.27). Vårt nutida informationssamhälle ger enligt Seale (2003) stor 
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frihet till individer till att söka efter hälsorelaterad information själva. Detta har inneburit 

stora konsekvenser i frågan om hälsa och hälsokommunikation då media är en plattform som 

individer vänder sig till vid sjukdom, när de ska fatta hälsorelaterade beslut, söka vård eller 

bilda sig åsikter kring hälsopolitik.  

Folkhälsomyndigheten (2018) skriver att ansvaret för individers hälsa alltmer förflyttats från 

staten till individen själv under de senaste decennierna. Detta har bidragit till en ny 

hälsomedvetenhet där ”god hälsa” kommer genom individuell disciplin. 

Folkhälsomyndigheten skriver att ”individer förutsätts alltmer äta och motionera rätt, 

förebygga ohälsa och undvika risker. Den vältränade och muskulösa kroppen står som ideal, 

men detta är svårt för många att uppnå och upprätthålla” (Folkhälsomyndigheten, 2018.s.82). 

Genom detta synsätt riskerar hälsokommunikationen att bidra till en hälsoångest, med rädsla 

för att misslyckas och inte leva upp det normativa idealet (Ibid).  

Fältet hälsokommunikation ligger till grund för kommande studie då uppsatsen ämnar att 

studera hur ett digitalt media kommunicerar och konstruerar värderingar och riktlinjer kring 

hälsa och ohälsa. Genom det teoretiska ramverket kommer det möjliggöras för en djupare 

analys av effekter av hälsobudskapet på framförallt en individnivå. Detta då 

hälsokommunikationen under de senare decennierna som tidigare nämnts har flyttats från 

staten till individen själv.   

 

4.3.   Erving Goffman – Stigmatiseringsteori  

Goffman (2011) definierar en person som blivit stigmatiserad som följande;  
 

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 (Goffman, 2011, 
s.12). 

 

Enligt Goffman (2011) är ett stigma således ett negativt attribut som tillskrivs individer med 

något typ av drag som avviker från den samhällsenliga “normalbilden”. I varje samhälle finns 

det normativa förväntningar på vad “normalt” och “icke-normalt” är. Stigman är således 

resultatet mellan ett attribut och ett mönster av en negativ stereotypisering. Genom att 
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individer tillskrivs stigman delas de in i olika fack som således avskiljer dem från “den stora 

massans” normativa egenskaper och identiteter. Stigma är med andra ord en indelning och 

tillskrivelse som diskriminerar och nedvärderar individer. Stigmatisering är ett vanligt 

förekommande fenomen i massmedia såsom tv, radio och tidningar. En stigmatiserad grupp 

eller individ tvingas lära sig att leva med deras tillskrivna stämpling, vilket i sociala 

sammanhang kan bidra till att det uppstår en konfliktsituation eller en anpassningsprocess hos 

den stigmatiserade.  
 

Goffmans stigmatiseringsteori (2011) innehåller tre olika typer av stigman; kroppsligt stigma, 

karaktärsstigma och gruppstigma. Ett kroppsligt stigma tillskrivs individer med 

missbildningar eller något typ av handikapp. Ett karaktärsstigma tillskrivs individer som till 

exempel besitter något typ av missbruk. Gruppstigma tillskrivs individer som avskiljer sig 

från normalbilden beroende av deras etnicitet, religion eller nationalitet. Kroppsligt stigma 

kallas ofta för synligt stigma, som tillskrivs individer med kroppar som inte uppfyller de 

normativa förväntningarna. Farall (2011) beskriver kroppsliga stigman som något som 

vanligen tillskrivs överviktiga människor, som diskrimineras genom sin fysik då deras 

kroppar skiljer sig från den smala idealbilden. Författaren beskriver dessutom hur överviktiga 

ofta får ta emot karaktärsstigman i form av negativa attribut som lata, dålig självkontroll samt 

glupska.  

4.3.1.   Stigmatiseringsprocessen 

Individer som utsätts för stigmatisering upplever ofta stor skam och förtvivlan över sitt 

stigma. Goffman (2011) bidrog med forskning inom området som uppmärksammade följderna 

av stigmatisering där psykisk ohälsa var en av konsekvenserna. Det vanligaste beteendet hos 

omgivningen är att människor väljer att ta avstånd från den stigmatiserade personen. 

Problematiken grundas ofta i en osäkerhet kring hur den icke-stigmatiserade individen ska 

förhålla sig till den stigmatiserade. Baserat på reaktionerna som uppstår sker ofta en isolering 

och ett avståndstagande från sin omgivning. Detta i sin tur kan leda till depression, ångest och 

psykisk ohälsa. Goffman (2011) understryker därför ansvaret som omgivningen har; att 

försöka uppmuntra den stigmatiserade individen till interaktion med andra människor och 

undvika isolering.  
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Link, Yang, Phelan & Collins (2004) sammanfattade stigmatiseringsprocessen med fyra 

punkter. Författarna understryker att stigma är något som i slutändan tillåter uteslutning, 

statusförlust och diskriminering av enskilda individer baserat på den makt som finns inom det 

kulturella, ekonomiska, sociala eller politiska. En uppdelning av människor tillåts och 

samhället accepterar användningen av stereotyper.  
 

1. Märkning/stämpling. Detta ger sig till uttryck när observationer sker av en grupp i 

den stora massan. Där omgivningen “märker/stämplar ”de individer som skiljer sig 

ifrån dem själva. Det kan exempelvis vara genom hudfärg, utseende eller sexuell 

läggning. 
 

2. Stereotypisering: De skillnader som observanterna satte stämplar på associeras ofta 

med negativa stereotyper och fördomar. Exempelvis är “fetma” för många kopplat till 

ohälsosam och svag. Ett exempel är att en person som hamnat på sjukhus på grund av 

psykisk ohälsa utgör en risk. 
 

3. Särskiljande/separering: De individer som blivit stämplade som avvikande från 

“normala” människor. En separation mellan “vi” och “dom” sker och en förväntning 

om att den segmenterade individen förhåller sig till det fack som den placerats inom. 

Till exempel kan det vara olika etniska grupper, personer med psykisk ohälsa eller en 

annan sexuell läggning som betraktas som grundläggande och skiljer människor från 

“oss”. När en separering är extra tydlig kan medlemmar i en stigmatiserad grupp 

acceptera de stereotyper om sig och hos sig själva som onormalt och sämre än andra 

människor.   

 

4. Diskriminering/statusförlust: De individer som blivit stämplade blir utstötta från 

samhället och utsätts för diskriminering, som i sin tur leder till en statusförlust. 

Diskrimineringen kan ske på många olika nivåer och situationer. Exempel när 

diskriminering och statusförlust sker är exempelvis när en person med funktionshinder 

eller psykisk ohälsa blir avvisad ett arbete.  
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Figur 1. Stigmatiseringsmodell av Link, Yang, Phelan & Collins (2004).  

 

 
 

 

 

Trots att Goffmans stigmatiseringsteori inte fokuserar på stigma kopplat till övervikt är teorin 

relevant att använda till vårt valda material. Dels har teorin tidigare använts inom liknande 

forskning kring media och stigmatisering (Farell, 2011; Anderson & Bresnahan; 2013), dels 

hjälper teorin oss att förstå konsekvenserna av att tillföra stigmatiserande attityder på 

individer både utifrån en individ-och samhällsnivå. Trots ovan nämnda forskningsartiklar 

råder det dock fortfarande en brist på studier som undersökt Goffmans teori i media. Vår 

studie är därför högst relevant då området är relativt outforskat.  

 

Sammanfattningsvis kommer studiens material att analyseras utifrån hälsokommunikation och 

MCDA som utgångspunkt i det teoretiska ramverket, med fokus på att undersöka 

framställningen utav finalisterna i Biggest Loser Sverige 2018 genom att använda Goffmans 

(2011) stigmatiseringsteori och tillhörande stigmatiseringsmodell (Link et al. 2004).  
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5.   Material och metod 
I det kommande avsnittet presenteras studiens material och metod. Materialet som studien 

bygger på är sekvenser från tre olika avsnitt från den reality-showen Biggest Loser Sverige 

2018. Den valda metoden för studien är MCDA (=multimodal kritisk diskursanalys). I detta 

avsnitt presenteras även urval och MCDA som metod och hur den tillämpas.  

5.1.   Material 

Materialet som används i studien är hämtat från reality-showen Biggest Loser Sverige 2018. 

Vilket är en programserie som sändes på den svenska tv-kanalen Kanal 7 under måndagar och 

tisdagar klockan 20.00. Det som studiens analys grundas på är sekvenser utifrån fyra avsnitt 

av 2018 års säsong av programmet. Eftersom säsongen inte är aktuell längre finns det inte 

möjlighet att titta på gratis utan man måste därför betala en månadskostnad för att ha tillgång 

till avsnitten. Tillgången till dessa avsnitt finns genom betaltjänsten Cmore, vilket är en tjänst 

kopplad till Tv4 och Kanal 7. Som förstagångs-prenumerant får du oftast 2 prova-på veckor 

utan bindningstid, vilket kan vara ett alternativ för den som vill jämföra denna studiens 

resultat med en egen undersökning.  
 

Materialet som valts att analysera är från avsnitt 2, 6, 13 och 20 under säsong 8. Avsnitt 2 och 

6 består av finalisternas presentationsvideos som är inspelade innan de anlände till Ekelunds 

slott. Det nästkommande analyserade materialet är från avsnitt 13, där deltagarna får jämföra 

deras dåvarande kroppar med hur deras kroppar såg ut innan de påbörjade 

programinspelningen. Det sista analysmaterialet är hämtat från avsnitt 20 då finalen äger rum.  

Sekvenserna i avsnitten är valda för att lättare kunna besvara studiens frågeställningar, som 

ämnar att ta reda på hur framställningen av finalisterna skiljer sig åt i början respektive i slutet 

av programserien. Ovan nämnda material valdes således då det dels representerar en 

helhetsbild i framställandet av finalisterna under programserien, dels då materialet innehåller 

en förändringsprocess vilket studien syftar att undersöka. Materialet som analyseras i studien 

är baserad på finalisterna Paulina Axelsson, 43 år från Norrköping och Viktor Knutsson, 25 år 

från Skenninge. Dessa två personer valdes med motiveringen att de representerar två olika 

kategorier av människor då dem skiljer sig åt gällande kön, ålder och tidigare livssituation. 
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Materialet har noga valts ut för att få de mest rättvisa och verklighetsbaserade resultaten som 

går att nå med studien. För att ha tillräckligt med material för att få en djupgående analys 

bestämdes att två deltagare var relevant i förhållande till vår analys. De två deltagarna följdes 

i tre avsnitt för att processen i förändringen skulle bli tydlig för analysresultatet. Nedan följer 

en hyperlink till materialet. Vi vill återigen uppmärksamma att Cmore är en betaltjänst, men 

att det går att skapa ett 2-veckorskonto gratis.  

https://www.cmore.se/serie/89087-biggest-loser/sasong-8/episod-1/3957229-biggest-loser-

starkare-tillsammans.  

5.2.   Insamlingsmetod 

Det använda materialet har transkriberats för att lättare kunna urskilja vad som sägs. I 

transkriberingen har alla ord skrivits ut ordagrant förutom språkliga misstag, som exempelvis 

stakningar och upprepningar, som tagits bort för att göra texten mer lättläst. Däremot har 

talspråkliga uttryck behållits för att kunna placera de språkliga resurserna i sin rätta kontext. 

 För att skilja vad som sägs i dialogerna med deltagarnas kroppsspråk används parenteser (). 

Exempelvis används parentes i ett samband där en deltagare gråter (PAULINA GRÅTER) för 

att förtydliga deltagarens framträdande och därav kunna utläsa vad det visuella kroppsspråket 

konstruerar. Förutom transkribering har materialet analyserats genom skärmdumpar. Dessa 

förtydligas i analysresultatet med hjälp av bildtexter.  

5.3.   Multimodal kritisk diskursanalys 

I studiens analys används en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som metod (Machin 

& Mayr, 2012). Anledningen till den valda metoden är intresset av att analysera både det 

visuella och textuella i samband med framställningen av viktstigmatisering i tv-programmet 

Biggest Loser Sverige 2018. MCDA som metod utgår från att avslöja och undersöka 

underliggande budskap som är förgivettagna.  
 

Genom att använda MCDA går det att uppmärksamma vissa maktrelationer genom att komma 

åt dolda teorier. Metoden gör det möjligt att analysera textens innehåll genom att bena ut olika 

språkliga resurser och undersöka vilka språkliga val som är gjorda inom den valda genren. 

Baserat på vad resultatet blir går det att avslöja vilka val programmet gjort och vilken bild de 

vill ge samhället kring vikt i samband med mående. Genom detta kan vi utläsa vad det finns 

för maktrelationer i samband med kroppsvikt och om dessa i så fall förstärks genom 
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programmet. En kritisk analys av programmets diskurser gör det möjligt att skapa en 

medvetenhet kring språk och förekomsten av mediers bild av viktstigmatisering som socialt 

fenomen (Machin & Mayr, 2012).  

5.3.1.   Analysschema 

För att kunna analysera materialet används ett analysschema som är baserat på den 

multimodala kritiska diskursanalysen - MCDA. Schemat som används utgår från Machin och 

Mayr (2012) som beskriver olika begrepp som används inom MCDA för att utföra en analys. 

För att bryta ner materialet bryts exempelvis de verbala språket ner i lexikala val och 

strukturella motsättningar. För att separera det visuella används begreppen attribut, 

kameravinkel, ljussättning, framträdande och omgivning.  

5.3.2.   Analysverktyg  

Attribut undersöker hur objekt representeras och vilka idéer samt värden som kommuniceras. 

Syftet är med andra ord att ifrågasätta hur diskurser kommunicerar genom olika objekt. Till 

exempel är en stationär dator ett attribut för att personen är stillasittande och låst till sin 

arbetsplats, däremot kommunicerar en laptop flexibilitet och självständighet (Machin & Mayr, 

2012). Kläderna är ett attribut som kan kommunicera mycket. Machin och Mayr (2012) tar 

upp Cosmopolitans som exempel där modellerna ofta är sexigt klädda med höga klackar, 

korta kjolar, avslöjande skjortor och rött läppstift. Detta för att förstärka kvinnors makt över 

männen genom sexualitet som i sin tur är kopplad med framgång på deras arbetsplats. 

Författarna beskriver även kläderna som ett attribut som kan kommunicera en formell 

inriktning som kännetecknar ett ansiktslöst byråkratiskt jobb, medan någon på samma 

arbetsplats som väljer sina egna kläder symboliserar makt.  
 

Lexikala val är en analysform som undersöker underliggande budskap, genom att undersöka 

det verbala i en text som kan generera i olika diskurser eller så kallade “lexikala fält”. De 

olika fälten och diskurserna baseras på vilka ordval textförfattaren har valt respektive inte valt 

att använda. Identiteter, sekvenser eller värderingar som nödvändigtvis inte är tydligt uttalat 

går att finna genom fälten och diskurserna (Machin & Mayr, 2012). Det är viktigt för studiens 

syfte att analysera de lexikala valen för att undersöka de underliggande budskapen i det 

verbala. Detta för att se om en förändring skett genom programmets säsong om finalisternas 

syn på sig själva.  
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Strukturella motsättningar används för att framlägga skillnader mellan exempelvis gott-ont, 

ung-gammal eller demokrati-diktatur. Vid en benämning av ung uppfattas inte endast det 

enskilda ordets betydelse utan även att det är en motsats till gammal. Ofta behöver inte 

motsatsordet benämnas för att mottagaren ska uppfatta ordens motsättning ändå (Machin & 

Mayr, 2012). I studien kommer dessutom värdeladdade ord att analyseras. Genom att väga in 

de värdeladdade orden i analysen går det att undersöka vilka ord deltagarna använder för att 

beskriva sig själva. Genom att dessutom titta på de strukturella motsättningarna går det 

indirekt se vad som menas med det outtalade.   
 

Kameravinklar är ett redskap som används för att lära känna personen framför kameran. 

Genom olika vinklar kan personen upplevas som underlägsen, upphöjd eller hamna i en 

konfronterande position - ansikte mot ansikte. Detta kan ge olika signaler till tittaren. När 

mottagaren ser personen underifrån kan den det tolkas som att personen besitter makt. Är 

kameravinkeln så att åskådaren ser ner på personen kan upplevelsen istället bli att makten 

hamnar hos åskådaren. Om kameravinkeln däremot är i samma nivå som personen framför 

upplevs deltagaren som en “helt vanlig person” (Machin & Mayr, 2012). 
 

Ljussättning spelar stor roll för hur en bild kan uppfattas, då olika färger kan generera i olika 

känslor och upplevelser hos mottagaren (Machin & Mayr, 2012).  Ljusa och transparenta 

färger kommunicerar positivitet, hoppfullhet och ärlighet medans mörka färger tenderar att 

kommunicera dysterhet. Genom att analysera ljussättningen går det att utläsa om sändaren 

bakom det visuella vill förstärka en viss typ av känsla i budskapet till mottagaren.  
 

I analysen kommer vi även undersöka hur deltagarna framträder i programmet, dvs hur 

karaktärerna beter sig, för sig och vad de har för ansiktsuttryck och kroppsspråk. Enligt 

Machin och Mayr (2012) berättar en människas framträdande väldigt mycket om en 

människas identitet och humör, och har förmågan att skapa mening och värde i en bild. 

Karaktärens framträdande är således till stor del avgörande för att få en förståelse för vilka 

känslor den besitter, vad den tycker om sig själv och om sin omgivning, samt för att förstå hur 

relationen mellan olika karaktärer ser ut. För att konkretisera hur en karaktärs framträdande 

ger mening och skapar värde i en bild förklarar Machin och Mayr (2012) skillnaden mellan ett 

pojkband och ett indie-bands skivomslag. Pojkbandet visade på energi, glädje, lekfullhet, 

sensualitet och fräckhet genom att karaktärerna i bilden hoppade omkring, rörde varandra och 

log sexigt mot kameran. Indie-bandet visade på slutenhet, individualism och gav ett mörkare 
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framträdande genom att karaktärerna på omslaget stod en bit ifrån varandra, i olika slutna 

poser och uttryckslösa ansikten som stirrade mot kameran. Skillnaden mellan hur man 

uppfattar, skapar värde och identitet till de olika banden är således väldigt stor och bygger till 

stor del på deras framträdande i bilden. Det vill säga på deras kroppsspråk, ansiktsuttryck, hur 

de rör sig och interagerar med andra karaktärer i bilderna.  

5.3.3.   Metodkritik 

Metoden MCDA har också mött kritik. Machin och Mayr (2012) nämner att den ursprungliga 

metoden CDA (kritisk diskursanalys) fortfarande möter kritik även om den funnits under en 

längre tid. Kritiken mot CDA går även att applicera på studiens valda metod MCDA. En del 

kritiker anser att metoden är för ideologiskt bunden och att en analys endast är baserad på 

egna tolkningar vilket minskar dess trovärdighet. Annan kritik som riktas mot metoden är att 

den är för smal och kvalitativ. Den sista kritiken grundas i att metoden inte alltför sällan 

används på ett begränsat studieobjekt som innehåller det forskaren har för avsikt att analysera. 

Detta innebär att materialet är valt för att gynna teorier, inte tvärtom (Ibid). 

För att denna studie inte ska baseras på egna tolkningar grundas analysen på teoretiska 

begrepp hämtade från MCDA. Kritiken om att metoden är för smal och kvalitativ är begriplig 

då materialet kan bli för omfattande och nästintill ohanterbart om det inte begränsas. Dock är 

syftet med denna studie att begränsa materialet och utföra en kvalitativ innehållsanalys. 

Därför lämpar sig denna metod för denna studie. Dessutom tillämpas MCDA väl till studien 

syfte att göra en kvalitativ analys av tv-showen Biggest Loser Sverige. Studier som använder 

sig av metoden MCDA har som syfte att nå en social utveckling (Ibid). Det är svårt att nå en 

förändring eller lösa ett problem med endast en studie, däremot kan flera liknande studier 

upplysa om problematiken.  

6.   Analysresultat 
I detta kapitel presenteras studiens analysresultat som utgår från tre teman som kunnat 

urskiljas genom de analysbegrepp hämtade från den multimodala kritiska diskursanalysen 

(MCDA). Dessa teman används för att urskilja det textuella och visuella i materialet och 

följer även den kronologiska framställningen av avsnitten i programserien. Temana är 

“Överviktig, olycklig och missnöjd”, “viktnedgång som självförtroendeboost” och “Smal, 

och lycklig”. Analysen följer dessa teman för att i varje avsnitt behandla analysbegreppen 

attribut, lexikala val, framträdande, kameravinklar och ljussättning.  
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6.1.   Överviktig, olycklig och missnöjd 

 

 

Avsnitt 6. Paulina poseras i underkläder, presentationsvideo 

Paulinas presentationsvideo inleds med att hon filmar sig själv framför en spegel. 

Ljussättningen är dov och mörk och konstruerar en dyster och nedstämd känsla. Likaså 

präglas Paulinas framträdande i videon av en nedstämdhet och negativitet. När hon står 

framför spegeln och begrundar sin kropp är hennes hållning ihopsjunken och kutande vilket 

signalerar på uppgivenhet och brist på självförtroende. Paulina har ett likgiltigt ansiktsuttryck 

och hennes kroppsspråk kommunicerar att hon är missnöjd och känner ett förakt gentemot hur 

hon ser ut. Detta framträdande konstruerar känslan av att hon är olycklig och ledsen. Dessa 

känslor förstärks av Paulinas lexikala val, som präglas av missnöje och negativa tankar 

gentemot sin kropp och sitt välmående. Nedan ges två exempel på de lexikala val som 

används i Paulinas video. 
 

Paulina: Det är väl ingen som kan vara nöjd eller stolt över en sådan här kropp. [Paulina 

tittar besviket på sin kropp genom spegeln] 

Paulina: Jag fick ständigt höra det av min mamma. Att jag var stor och fet och att jag inte 

dög.         

      (Avsnitt 6, 2018) 
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Paulina använder ord som “ingen kan vara nöjd med en sådan här kropp” när hon ska beskriva 

sin kropp. Dessa lexikala val kommunicerar att hon är väldigt missnöjd med sin kropp, och 

skapar dessutom en strukturell motsättning, då hon indikerar att övervikt är någonting som 

ingen kan vara nöjd eller stolt över. Genom dessa ord konstruerar hon idén av att det endast 

går att vara “nöjd” då man besitter motsatsen till hennes kropp, det vill säga en kropp som inte 

är överviktig. Paulina beskriver därefter hur hon under barndomen på grund av sin övervikt 

fått höra att hon är ful, fet och inte duger. Genom dessa lexikala val förstärker Paulina bilden 

av det samhällsproblem där överviktiga ofta blir utsatta för psykisk kränkning och blir 

tilldelade kropps- och karaktärsstigman. Under presentationsvideon förklarar Paulina därefter 

hur hon är “besviken på sig själv för att ha låtit mina barn genomgå samma psykiska 

kränkning”. Då även hennes son är överviktig (och är en av deltagarna i programmet) 

konstruerar Paulinas lexikala val bilden av att överviktiga ofta blir utsatta för psykisk 

misshandel.  

Avsnitt 6. Paulina, presentationsvideo.  Avsnitt 6. Paulina, presentationsvideo 

 

Vid analyserandet av tillskrivna attribut har vi tittat på hur deltagarna presenteras i relation 

till mat de äter och kläderna de har på sig. Dessa analysverktyg han använts vid liknande 

studier där man undersökt stigmatisering i massmedier (Puhl et al., 2013). När Paulina ska 

framställa hur hennes liv sett ut historiskt sätt framställs hon delvis med två stillbilder där 

båda innehåller mat. På ena bilden äter hon en muffins och på den andra står hon i ett bageri. 

Genom att välja dessa bilder från hennes bakgrund, där mat finns som tillhörande attribut, 

skapar det känslan av att mat är en stor del av hennes bakgrund. Att framställa överviktiga i 

samband med mat är väldigt vanligt i media (Puhl & Heurer, 2012) och bidrar till att 

mottagaren tenderar att se dem som karaktärslösa då dem har svårt att motstå frestelser. I 

dessa två bilder målas Paulina upp som onyttig individ med dålig karaktär, genom att hon 

presenteras med mat alltid nära till hands. 
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Avsnitt 2. Viktor poserar i underkläder, presentationsvideo. 
 

Genom Viktors presentationsvideo används lexikala val som tyder på att han är missnöjd med 

sin kropp och mår dåligt över den. Viktor använder negativt värdeladdade ord som 

“förjävligt” när han ska beskriva sin kropp, och detta i kombination med att han säger att 

magen “hänger över” och beskriver sin figur med negativa beskrivningar som “chipstuttar” 

och “stora lår”. Dessa ord är negativt kulturellt värdeladdade och kommunicerar att Viktor är 

missnöjd med sin kropp och tycker att den är oattraktiv. Vidare i presentationsvideon 

beskriver Viktor hur hans övervikt även resulterat i ett minskat självförtroende.  
 

Viktor: Nuförtiden är jag rädd för att gå fram till tjejer, och det tycker jag är jävligt jobbigt 

och det hatar jag mig själv för att jag inte vågar. Jag ser mig själv som tjock och ful.  

(Avsnitt 2, 2018) 

 

I exemplet ovan beskriver Viktor hur hans övervikt påverkar honom till den grad att han inte 

vågar ta kontakt med tjejer. Han använder negativt värdeladdade ord som att han känner sig 

“rädd”, eftersom han ser sig själv som “tjock” och “ful”. Som lösning på problemet beskriver 

Viktor hur det är viktigt för honom att gå ner i vikt så att han känner sig “snygg”. Dessa 

lexikala val konstruerar den strukturella motsättningen att det dels är svårt att känna sig snygg 

som överviktig, dels även att en viktnedgång hade gjort honom modigare och gjort att han 

känt sig mer attraktiv. Att framställa överviktiga i icke-romantiska roller är väldigt vanligt i 

media (Paul & Haurer, 2002) och Viktors lexikala val förstärker denna roll. Viktor beskriver 

sedan hur han vill känna sig “glad igen på riktigt”. Detta lexikala val skapar den strukturella 
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motsättningen att han känner sig olycklig och genom att han minskar i vikt kommer han bli 

lycklig igen. Denna beskrivning skapar således bilden av att överviktiga som olyckliga och 

normalviktiga som lyckliga.  
 

Viktors framträdande präglas under videon av dysterhet och uppgivenhet. Hans ansiktsuttryck 

ser skamset och äcklat ut under videon då han visar upp sin kropp och beskriver sitt mående. 

Detta förstärks då han tar sig över brösten och över sin mage, vilket är en gest som markerar 

de delar av kroppen som han är missnöjd över. Hans hållning är slapp och ihopsjunken, vilket 

bidrar till en känsla av osäkerhet och brist på självförtroende. Sammantaget konstruerar 

Viktors framträdande honom som olycklig.  
 

 

Avsnitt 2. Viktor, presentationsvideo.   Avsnitt 2. Viktor, presentationsvideo 
 

Under presentationsvideo framställs Viktor i en roll där han äter en stor mängd ohälsosam 

mat. Attributen skapar känslan av att han ofta äter ohälsosam kost, och att dessa vanor ligger 

bakom hans viktuppgång. Dessa attribut förstärker bilden av Viktor som okaraktäristisk och 

odisciplinerad. I videon framställs han vid två tillfällen utan kläder på överkroppen. Dels när 

han ska visa upp sin kropp framför spegeln, och dels när han tränar. Då han tränar har han på 

sig korta träningsbyxor som är för tight åtsittande vilket gör att hans rumpa syns. Detta 

attribut förstärker bilden av Viktors övervikt och ger ett ovårdat intryck samtidigt som det 

konstruerar bilden av att de flesta kläder är för små för honom. Denna framställning går ihop 

med tidigare forskning som visar att det är vanligt att medier framställer överviktiga i för tight 

åtsittande kläder som exponerar vissa kroppsdelar (Puhl et al., 2013).   
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6.2.   Viktnedgång som självförtroendeboost 

I avsnitt 13 får deltagarna, tillsammans med en tränare, titta på ett förstorat foto av hur dem 

såg ut när de anlände till slottet, och jämföra den bilden med sin nuvarande spegelbild. När 

Paulina ser det gamla fotot på sig själv framställs hon utifrån en kameravinkel filmad 

bakifrån. Fotot på hennes gamla jag är i fokus och då kameravinkeln filmas underifrån gör det 

att hennes tidigare kropp ser väldigt stor ut. Ljussättningen i klippet är i en varm, harmonisk 

ton och konstruerar en positiv och hoppfull känsla.  

 

 

Avsnitt 13, Paulina får se förändringen som hennes kropp gjort. 
 

De lexikala valen som används konstruerar bilden av att deltagarna är nöjda med den vikt de 

gått ner hittills och att de gillar sin nya spegelbild. När Paulina ser bilden på sig själv säger 

hon “Vad konstigt att se.” Denna värdeladdade beskrivning ger tv-tittarna idén om att hon 

inte känner igen sin egen kropp. Därefter säger hon “jag blir helt rörd” för att beskriva sina 

känslor. Detta ordval kopplas till en diskurs där viktnedgång är någonting som framkallar 

starka känslor. Tränaren i rummet svarar då “Det ska du bli. Du har gjort ett fantastiskt jobb 

Paulina”. Tränarens svar, där hon använder det värdeladdade ordet “fantastiskt” legitimerar 

Paulinas känslor och konstruerar idén om att viktnedgång är någonting att vara stolt över.  
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Tränare: Vem är den personen jämfört med den som står här nu? (Nickar mot Paulinas 

spegelbild) 

Paulina: När jag kom in på slottet trodde jag att jag var jättestark...mentalt och sådär. Jag 

trodde att jag hade kommit jättelångt på vägen redan då.  Men gud vad jag har haft fel. Jag 

har verkligen känt att jag är ….att jag är ännu starkare nu.  

Tränare: Eller hur?  

Paulina: Ja        

      (Avsnitt 13, 2018) 

 

I ovan konversation säger Paulina att hon känner sig mentalt starkare sedan hon kom till 

Ekelunds slott och påbörjade sin viktnedgång och inspelningen av Biggest Loser Sverige. När 

hon ska beskriva hur hon jobbat med sin mentala resa och trodde hon kommit långt på vägen 

redan innan inspelningen påbörjades används de lexikala valen “När jag kom in på slottet 

trodde jag att jag var jättestark…mentalt och sådär…[] Men gud vad jag har haft fel”. Dessa 

lexikala val skapar en strukturell motsättning mot ordet stark, som är svag. Detta 

konstruerar således uppfattningen av att hon endast känt sig stark hemma, men att hon då 

egentligen inte kommit så värst långt i sin mentala resa. Dessa lexikala val konstruerar dels 

bilden av att hennes övervikt påverkat henne både mentalt och inte bara fysiskt, och dels även 

att hon fått ökad självkänsla och blivit mentalt starkare sedan hon påbörjade sin viktnedgång.  
 

I situationen som utspelar sig uppvisar Paulina ett framträdande av stolthet och 

känslosamhet över den förändring som skett mellan hennes gamla och nuvarande kropp. När 

hon ser sin gamla kropp blir hon rörd till tårar samtidigt som hon skrattar och ser förvånad ut. 

Genom att hon gråter och skrattar samtidigt konstrueras bilden av att hon är nöjd och glad 

över den viktförändring som skett. Paulinas framträdande tillsammans med de lexikala val 

hon använder går att kopplas till en diskurs där viktnedgång ses som någonting positivt.  

Dock skiljer sig Paulinas framträdande och ansiktsuttryck markant under klippet i jämförelse 

med vilka känslor hon utstrålar på det förstorade fotot av hennes tidigare kropp. På det 

förstorade fotot står hon med en hängande hållning i rygg, axlar och armar vilket 

kommunicerar en trött och ohälsosam utstrålning. Hennes mungipor är något vinklade neråt 

och hon ser uttryckslös ut i ögonen. Sammantaget konstruerar hon på fotot ett framträdande 

av ledsamhet och uppgivenhet. Det är således stor skillnad mellan hennes framträdande på 

deT förstorade fotot av hennes tidigare kropp, gentemot hennes framträdande i klippet där hon 

ger uttryck för stolthet och lycka.  
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Avsnitt 13, Paulina får se förändringen som hennes kropp gjort. 

 

På det förstorade fotot av Paulinas tidigare kropp poserar hon iklädd endast sport-bh och 

byxor. Detta gör att hennes överkropp blottas och man får en tydligare bild av hennes 

övervikt. Genom att inte ha kläder på överkroppen blir detta ett brist på attribut som 

konstruerar en tillbakablick till Paulinas “gamla jag”, då hon stod på ett liknande sätt iklädd 

endast underkläder under hennes presentationsvideo. Under klippet då Paulina jämför sin 

nuvarande kropp med sin föregående har hon däremot en t-shirt på överkroppen.  

 

 
Avsnitt 13, Viktor får se förändringen som hans kropp gjort. 

 

I Viktors filmklipp står han, likt Paulina, och jämför sin nuvarande spegelbild med ett 

förstorat foto av sin föregående kropp. Filmklippet filmas inledningsvis snett bakifrån vilket 

ger Viktor en slank profil. Därefter filmas han rakt bakifrån, så att hans nuvarande kropp syns 

i spegeln samtidigt som det förstorade fotot av hans dåtida kropp syns med till höger i bilden. 

Genom att framställa Viktors kropp utifrån dessa kameravinklar, ser man tydligt 

förändringen som Viktors kropp har gjort på endast ett par veckor. Ljuset i filmklippet är i 
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samma varma, ljusa ton som i Paulinas filmklipp och konstruerar således samma känsla av 

hoppfullhet och positivitet.  
 

Filmklippets lexikala val präglas av glädje, hoppfullhet men även otillfredsställdhet. 

Värdeladdade ord som “fantastiskt” används,  vilket konstruerar att Viktor är nöjd och glad 

över den viktminskningen han gjort hittills.  
 

Viktor:  Jag ser ju fan fantastiskt bra ut om man jämför med den där bilden i alla fall  

Tränare: Ja du lyser upp 

Viktor: Ja  

Tränare: När du ser dig själv 

Viktor: Jag ser en mycket finare Viktor. Men det ska bli mycket bättre...givetvis 

Tränare: Det räknar jag ju med 

Viktor: Det här bara början      

      (Avsnitt 13, 2018) 

 

Konversationen med tränaren inleds med att Viktor jämför sin nuvarande kropp med hur den 

ser ut på det förstorade fotot. I jämförelsen konstrueras en strukturell motsättning då han 

säger orden “ser fantastiskt bra ut om man jämför med den där bilden iallafall”. Motsatsen 

mot fantastiskt är ord som fruktansvärt och hemskt. Genom Viktors lexikala val 

kommunicerar han således att hans före detta kropp ser fruktansvärd ut. Likaså skapar ordet “i 

alla fall” en strukturell motsättning, då ordet förtydligar att han anser sig själv se fantastisk ut 

endast i jämförelse med det förstorade fotot. Detta ordval konstruerar således att han är nöjd 

men inte helt tillfredsställd med sin viktnedgång ännu. Denna konstruktion förtydligas 

ytterligare när han beskriver sig själv med det värdeladdade orden “mycket finare Viktor”.  
 

Genom att beskriva sin nya kropp som “finare” skapas uppfattningen att han värderar sin 

kropp som bättre efter att den genomgått en viktnedgång. Dock säger sedan Viktor “men det 

ska bli mycket bättre givetvis”, vilket återigen förtydligar att han inte är helt nöjd med de 

kilon han tappat hittills. Ordet “bättre” blir i detta sammanhang en språklig resurs för att 

förtydliga att han givetvis ska gå ner mer i vikt. Dessa återupprepande strukturella 

motsättningar, där han inte tillåter sig själv att vara helt nöjd över sin kropp, går att kopplas 

till den rådande sociala norm där idealkroppen är det enda eftersträvansvärda. Tränaren 

legitimerar denna normativa diskurs genom att säga “Det räknar jag ju med”, vilket är ett svar 
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till Viktors kommentar om att hans kropp ska bli “ännu bättre”. Indirekt menar tränaren 

således att han räknar med att Viktor ska gå ner mer i vikt. Tränarens lexikala val förstärker 

således normen där människor förväntas vilja gå ner i vikt.  
 

Vidare under filmklippet beskriver Viktor hur han som överviktig inte vågat söka kontakt med 

tjejer. Han använder värdeladdade ord som känt mig “ful” och “tjock” och beskriver hur han 

haft dåligt självförtroende. Han beskriver även hur han nu “kanske hade vågat ta steget fram”, 

och syftar då på att han kanske hade vågat närma sig tjejer på krogen nu när han har gått ner i 

vikt. Ordet “kanske” blir i detta sammanhanget ett värdeord som beskriver att han fortfarande 

är osäker på sig själv, då det inte är en självklarhet att han vågar gå fram till tjejer. Hans 

lexikala val konstruerar dock bilden av att han fått större självförtroende sedan han börjat gå 

ner i vikt, och att detta gjort honom mer modig. Genom att Viktor beskriver sin övervikt som 

ett icke attraktivt attribut, förstärks den stereotypiska rollen av att inte framställa överviktiga 

personer i romantiska situationer. Lexikala val förstärker den stereotypiska bilden där 

överviktiga sällan framställs i romantiska roller, genom att Viktor beskriver sin övervikt som 

ett icke attraktivt attribut.  

 

 

Avsnitt 13, Viktor får se förändringen som hans kropp gjort. 
 

Trots lexikala val som kommunicerar att Viktor vill gå ner mer i vikt, visar hans framträdande 

på att han är nöjd över den förändring han gjort hittills. Hans ansiktsuttryck visar på stolthet 

och glädje när han tittar på sin egna spegelbild och han låter hoppfull och bestämd på rösten 

när han säger “men det ska bli ännu bättre givetvis”. När han förklarar att han numera 

“kanske” hade vågat gå fram till tjejer så ler han försynt, vilket konstruerar en känsla av att 

han fortfarande har dåligt självförtroende. Helhetsbilden av hans framträdande är dock 

positivt och konstruerar bilden av att viktnedgång är någonting att vara stolt och glad över. 
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Hans framträdande skiljer sig till stor del gentemot de känslor han utstrålar på det förstorade 

fotot. Där är hans ansiktsuttryck bistert, med nedåtgående mungipor vilket gör att han ser 

nedstämd och uppgiven ut. Denna markanta skillnad i framträdandet på det förstorade fotot 

gentemot när Viktor studerar sin nya spegelbild, konstruerar bilden av att han är gladare och 

lyckligare efter att han har gått ner i vikt.  

6.3.   Smal och lycklig 

I säsongsavslutningen för Biggest Loser Sverige 2018 ska vinnaren koras. Paulina är först ut 

av finalisterna att göra entré i programmet.  
 

 
Avsnitt 20. Paulina gör entré i finalprogrammet. 

 

Paulinas är vackert sminkad och fixad i håret, och hon är klädd i en figursydd blus, 

kostymbyxor och klackskor. Hennes kläder är attribut som skiljer sig till stor del från hur 

hon klätt och sminkat sig tidigare i programserien. De figursydda kläderna och klackade 

skorna konstruerar en smal siluett som framhäver hennes nya slanka kroppsform. Attributen 

ger ett välklätt och vackert intryck och förhöjer upplevelsen av Paulinas viktnedgång. När 

Paulina gör entré i programmet dyker ett förstorat foto av hennes överviktiga kropp upp i 

kulissen. Fotot - som är detsamma som användes i program 13 - visar hur Paulinas kropp såg 

ut när hon inledde programserien. På fotot står hon med endast sport-bh och byxor på sig, 

vilket blottar hennes övervikt. De är stora skillnader mellan attributen och brist på styling på 

det förstorade fotot, gentemot de attribut och den stylingen hon genomgått till 

programavslutningen. Skillnaden mellan attributen konstruerar känslan av att hon är vackrare 

och mer mån om sitt utseende som normalviktig, gentemot då hon var överviktig.  
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När Paulina gör entré i programmet filmas hon utifrån en kameravinkel underifrån och 

framifrån, vilket gör att hennes kropp syns i helfigur. Kameravinkeln konstruerar känslan av 

“nya” Paulina som nätt. Framförallt i jämförelse med fotot i kulissen, som på grund av 

kameravinkeln gör att hennes före detta kropp ser väldigt stor ut. Kameravinkeln förstärker 

således bilden av att Paulina genomgått en stor förändring, då det är stora kontraster mellan 

den Paulina som gör entré i programmet och det extremt förstorade fotot av henne i kulissen. 

När hon gör entré i programmet används dessutom en exklusiv ljussättning som förhöjer 

upplevelsen av Paulinas förändrade kropp. När hon kliver ut ur kulisserna och går “bort” från 

sin “gamla kropp” riktas flera spotlights mot henne och konstruerar känslan av att hon lämnar 

sin gamla kropp bakom sig. Både ljussättningen och kameravinkeln förhöjer således 

upplevelsen av att Paulina gjort en stor förändring, där hennes nya kropp är exklusiv och är 

den som ska stå i rampljuset.  
 

Paulinas entré möts av hejarop och applåder från publiken, för att därefter tas emot av en 

chockad programledare som bemöter henne med orden “Vad du är fin!”. Programledaren 

frågar sedan Paulina hur hon mår varpå hon får svaret “jag känner inte igen mig själv”. 

Paulinas svar förstärker känslan av att en stor förändring då hennes svar refererar till att hon 

inte känner igen sin egen spegelbild. Hon ombeds därefter av programledaren att titta på det 

förstorade fotot i kulissen och beskriva vad hon känner.  
 

Programledare: Och när du tittar tillbaks på den Paulina som står där då? (pekar på den 

förstorade bilden av Paulina när hon kom till slottet) 

Paulina: Ja. Det har hänt massor. Jag känner mig lugnare, starkare, tryggare. Orkar mycket 

mer. Jätteskönt.  

      (Avsnitt 13, 2018) 

 

Paulina väljer att beskriva sitt nya jag med värdeladdade ord som “lugnare”, “starkare” och 

“tryggare” och att hon “orkar mycket mer”. Hennes lexikala val konstruerar bilden av att hon 

fått ett ökat välmående och ökad självkänsla. Då hon tidigare i programserien använt ordet 

“stark” i kombination med att hon påpekat hur hon vill bli “mentalt stark”, tolkas ordet 

“starkare” i det här sammanhanget att blivit mentalt starkare. Paulinas lexikala val konstruerar 

bilden av att hennes viktnedgång primärt förändrat hennes mentala välmående. Samtidigt 

skapar hennes värdeladdade ord en strukturell motsättning då hon samtidigt förstärker 

känslan av att hon som överviktig kände sig svag, stressad och hade dålig självkänsla.  
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Hennes framträdande i programmet visar på stolthet, glädje och tacksamhet. Vid hennes 

entré i programmet går hon med en stolt hållning och har ett stort leende på läpparna. Hennes 

framträdande skapar stora kontraster gentemot det förstorade fotot i kulissen, där hon står med 

dålig hållning och med ett ledsamt samt bistert ansiktsuttryck. Skillnaden i hur hon rör sig och 

för sig under sin entré i programmet konstruerar bilden av att hon är lyckligare och har bättre 

självförtroende som normalviktig. På det förstorade fotot uttrycker hon däremot en känsla av 

hopplöshet och nedstämdhet samtidigt som hennes hållning utstrålar dåligt självförtroende. 

Dessa stora skillnader förstärker därmed känslan av att hon är lycklig som normalviktig, men 

olycklig som överviktig.  
 

 
Avsnitt 20, Viktor gör entré i finalprogrammet. 

 

Viktors entré i programmet präglas av självförtroende och stolthet. När han kliver fram 

bakom kulisserna håller han upp två fingrar i luften, vilket är en kulturellt kopplad gest för 

seger och framgång. Han håller därefter ut händerna och snurrar ett varv så att publiken kan ta 

en ordentlig titt på hans nya kropp. Denna handling är normavvikande men accepteras av 

publiken som bara applåderar högre när han snurrar runt. Under entrén lyser Viktors ansikte 

av stolthet och hans framträdande konstruerar bilden av en självsäker kille som är nöjd med 

sitt utseende. Viktor är klädd i skjorta, kavaj och kostymbyxor vilket skiljer sig mycket från 

de attribut han klätt sig i tidigare under programserien. 
 

I kulisserna finns en stor bild på Viktor som överviktig. På bilden står han endast i shorts, 

vilket gör att hans övervikt syns tydligt. Han framträdande på bilden konstruerar en hopplös 

och deprimerad utstrålning, då han står med hängig hållning och mungiporna neråt. När 

Viktor gör entré i programmet går han likt Paulina “bort” från det förstorade fotot i kulisserna, 
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vilket konstruerar bilden av att han lämnar sin före detta kropp bakom sig. Det är en markant 

skillnad på Viktors framträdande i programavslutningen gentemot det kroppsspråk han visat 

upp tidigare i programserien. Detta ger intrycket av att hans viktnedgång gjort honom 

lyckligare. Genom att han gör den normavvikande gesten att ”snurra runt” framför publiken 

konstrueras dessutom bilden att han känner sig attraktiv och att han vill att publiken ska titta 

på honom. Denna skillnad konstruerar en bild av att han är mer mån om sitt utseende som 

normalviktig. Hans självsäkra gester och framförande konstruerar dessutom bilden av att han 

fått mer självförtroende sedan han gått ner i vikt. Skillnaden i framförandet förstärker således 

den kulturellt normativa framställningen av överviktiga som olyckliga och bistra. 

När Viktor gör entré i finalprogrammet riktas flera spotlights mot honom och ljussättningen 

skapar därav en positiv och exklusiv känsla. Han filmas utifrån en vinkel rakt framifrån och 

underifrån, så att hans kropp sätts i proposition till det förstorade fotot av honom i kulissen. 

Ljussättningen sätter hans nya kropp i rampljuset och kameravinkeln gör att förändringen 

mellan hans nuvarande och gamla kropp upplevs som ännu större. 
 

De lexikala val som används under Viktors entré i avslutningsprogrammet präglas av 

positivitet och häpnad över den viktnedgång han genomfört. Inledningsvis i konversationen 

mellan programledaren och Viktor utbrister programledaren “Men vart har du tagit vägen”, 

och syftar då på de kilon som försvunnit från Viktors kropp. Som svar säger Viktor “jag har 

försvunnit” och skrattar. Hans framträdande och lexikala val visar att han är glad över att ha 

tappat så mycket i vikt och att han ser det som någonting positivt. Vidare i konversationen 

påpekar programledaren återigen förändringen mellan Viktors nuvarande och före detta 

kropp:  
 

Programledare: Men det här är ju verkligen inte samma kille, så känns det ju verkligen 

(Pekar på den förstorade bilden av Viktor) 

Viktor: Vilken jävla tjockis alltså! (Skratt från publiken och programledaren) 

      (Avsnitt 20, 2018) 

 

De negativt värdeladdade orden “jävla tjockis” är en språkligt diskriminerande resurs som är 

en direkt elak beskrivning av Viktors före detta kropp. Genom att publiken och 

programledarens reaktion är att skratta, legitimeras hans lexikala val och kan därav kopplas 

till en satirdiskurs där individer förlöjligas och hånas på ett ironiskt sätt. Viktors lexikala val 

och publikens samt programledarens reaktioner konstruerar således bilden av att det är socialt 
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accepterat att skratta och diskriminera överviktiga människor. I det material som analyserats 

tidigare i programserien har Viktor uttryckt flera gånger att han har dåligt självförtroende, 

vilket har lett till att han inte vågat ta kontakt med tjejer då han känt sig ful och tjock. Under 

programavslutningen uttrycker Viktor i konversationen med programledaren däremot att han 

nu “fått självförtroendet tillbaka” och att han “känner sig snygg”. Dessa värdeladdade ord 

konstruerar bilden av viktnedgång går hand i hand med ökat självförtroende. Då Viktor nämnt 

sitt utseende vid samtliga analyserade filmklipp, och det går att se en markant skillnad i de 

värdeladdade ord han använder för att beskriva sig själv, konstrueras idén om att övervikt är 

en synonym för “ful” och normalviktig är en synonym för “snygg”.  Avslutningsvis i 

konversationen säger programledaren “Jag älskar att möta en Viktor med det här 

självförtroendet!”. Genom programledarens lexikala val konstateras det att Viktor har 

förändrat sitt framträdande gentemot när han var överviktig. Detta konstruerar återigen bilden 

av att viktnedgång bidrar till ökad självkänsla.  

7.   Slutdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras analysresultatet i förhållande till den tidigare forskning och det 

teoretiska anspråk som presenterats tidigare i studien. Slutdiskussionen utgår från den 

kunskapslucka kring reality-tv och hälsokommunikation som studien ämnar att fylla, och 

fokuserar på att besvara hur framställningen av deltagarna i Biggest Loser Sverige 2018 

skiljer sig åt mellan programmen samt hur viktstigmatiserade attityder ger sig till uttryck. 

Avslutningsvis i kapitlet diskuteras dels följderna av dessa attityder, dels ges det förslag på 

vidare forskning inom området. Analysresultatet visar att Biggest Loser Sverige följer den 

traditionella inriktning som är vanlig för reality-tv, där deltagarna går igenom en typ av 

förändringsresa som baseras på både ett fysiskt och mentalt plan (Monson et al., 2016). Detta 

går att fastslå genom skillnaden i hur deltagarna dels framställer sig själva, dels hur de blir 

framställda i början respektive i slutet av programserien.  

7.1.   Från fet och olycklig till smal och lycklig 

Inledningsvis i programmet konstrueras deltagarna som överviktiga, olyckliga och missnöjda. 

Denna konstruktion skapas genom deltagarnas lexikala val, som nästan uteslutande består av 

negativt och nedvärderande värdeladdade språkval och strukturella motsättningar, som 

placerar övervikt inom kontexten för någonting fult och någonting som påverkar deras 
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mående negativt. Bland annat beskriver Viktor sin kropp som “ful” och “fet” och Paulina 

säger att “ingen kan väl vara nöjd med en sådan här kropp”. Paulinas språkval legitimerar den 

rådande smala idealbild (Spurr et al., (2013) som finns i samhället genom att påstå att ingen är 

nöjd med en överviktig kropp. Denna legitimering placerar därmed en överviktig kropp i ett 

fack som otillräcklig och förstärker därmed stereotyperna kring hur den normativa 

idealkroppen ska se ut. Viktor beskriver dessutom hur hans övervikt gör honom “rädd” för att 

gå fram till tjejer. Detta uppvisade brist på självförtroende präglar Paulina och Viktors 

framträdande tillsammans med känslan av att deras övervikt gör att dem känner en hopplöshet 

och skamsenhet. Deltagarnas lexikala val och framträdande går att sammankoppla med den 

tidigare forskning som visar att media tenderar att framställa överviktiga människor som 

olyckliga gentemot normalviktiga som tenderar att framställas lyckliga (Blaine & McElroy, 

2002). Konstruktionen av Paulina och Viktor som olyckliga förstärks av en genomgående 

mörk ljussättning i filmklippen, vilket är en resurs som i kontexten representerar hopplöshet 

(Machin & Mayr, 2012) och hjälper till att bygga upp känslan av deltagarnas psykiska ohälsa. 

Attributen i form av onyttig mat representerar kopplingen mellan deras psykiska ohälsa och 

kraftiga övervikt, och följer således den stereotypiska framställningen av att skildra 

överviktiga i samband med ohälsosam mat i media (Puth el al., 2013).  
 

I programavslutningen i Biggest Loser Sverige konstrueras finalisterna på ett annorlunda sätt 

gentemot tidigare under programserien. Denna konstruktionen går framförallt att tyda genom 

två av analysverktygen: finalisternas lexikala val och deras framträdande. De negativt 

värdeladdade orden är utbytta till positiva, där finalisternas beskriver sig själva som 

“lugnare”, “starkare” och att de nu känner sig “snygga”. När finalisterna gör entré präglas 

deras framträdande av självsäkerhet och de båda utstrålar glädje och stolthet. Deras lexikala 

val och framträdande tyder på att deras viktnedgång gjort dem till lyckliga och tillfredsställda 

personer. Blaine och McElroys (2002) teori om att media tenderar att framställa viktnedgång 

som någonting positivt och någonting som gör individer lyckliga går att applicera på detta 

materialet, då det framgår tydliga skillnader i framställningen av Paulina och Viktors 

karaktärer när du är överviktiga respektive när de har gått ner i vikt. Konstruktionen av 

finalisterna som förändrade människor förstärks likaså av den exklusiva ljussättningen och 

deras nya, glamourösa kläder vilket är ett attribut som konnoterar till lyx och förhöjer 

upplevelsen av deras viktnedgång som någonting positivt. Likaså förstärker kameravinkeln 

föreställningen av deras viktnedgång genom att filma deras kroppar framifrån, underifrån och 

i helbild. Detta sätter Viktor och Paulina i en maktfylld position (Machin & Mayr, 2012), 
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samtidigt som kameravinkeln skapar stora kontraster gentemot det förstorade fotot av deras 

överviktiga kroppar som syns i kulissen. 

7.2.   Viktstigmatisering i Biggest Loser Sverige 

Studiens analysresultat visar att viktstigmatiserade attityder förekommer i Biggest Loser 

Sverige 2018. Dessa attityder ger sig till uttryck genom att deltagarna utifrån Goffmans 

stigmatiseringsteori (2011) tillskrivs kroppsliga stigman i form av negativa beskrivningar och 

attribut, på grund av att deras kroppar inte uppfyller de normativa förväntningarna. Dessa 

attribut är resultatet av en stigmatiseringsprocess (Goffman, 2011) och är skapade genom 

mönster av negativ stereotypisering där det inledningsvis skett en märkning av deltagarnas 

kroppsstorlek. Vid denna märkning har en särskiljning och separering mellan deltagarna och 

kroppsidealet på den “normativa massan” framkommit, och de överviktiga deltagarna har 

accepterat deras övervikt som en förändringsfaktor för att deras välmående ska bli bättre. 

Kroppsstigman ger sig till uttryck framförallt genom deltagarnas lexikala val där de beskriver 

sina kroppar med flera negativt värdeladdade beskrivningar, som bland annat “jävla tjockis” 

och “ingen kan väl vara nöjd med en sådan här kropp”. Genom att deltagarna tillskriver sig 

själva dessa lexikala val sker en stereotypisering där de placeras in i fack där de skiljer sig 

från stora massans identiteter och egenskaper (Goffman, 2011). De beskrivande begreppen 

förstärker stereotyper och fördomar kring överviktiga och legitimeras dessutom genom 

interaktionen med normalviktiga, där till exempel tränaren vid ett tillfälle uttrycker att han 

räknar med att Viktor ska gå ner mer i vikt. Genom denna legitimering sker en diskriminering 

och statusförlust där en överviktig person förväntas vilja bli av med sina negativa attribut och 

istället tillskriva sig en kropp utifrån den samhällsenliga normalbilden. Deltagarna i Biggest 

Loser Sverige diskrimineras dessutom genom att de tillskrivs karaktärsstigman (Goffman, 

2011) som lata, glupska och olyckliga. Dessa karaktärsstigman legitimeras och synliggörs 

framförallt genom de stora kontrasterna i framställandet av deltagarna efter deras 

viktnedgång. Skillnaderna i framställningen skapar således bilden av överviktiga som 

olyckliga och missnöjda, och normalviktiga som lyckliga och tillfredsställda och är därav en 

diskriminerande konstruktion av överviktigas karaktärer. En av de tydligaste 

diskrimineringarna mot överviktiga sker när publiken skrattar då Viktor tillskriver sin 

överviktiga kropp ett negativt värdeladdat ord. Denna reaktion går att koppla samman med 

tidigare forskning som visar att överviktiga män ofta tillskriver sig själva negativa attribut i 

medier, vilket därefter tenderar att följas upp av skratt från publiken  (Puhl och King, 2013). 
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Genom publikens respons under programavslutningen av Biggest Loser förtydligas detta 

socialt accepterade fenomen ytterligare och konstruerar således bilden av att det är fritt fram 

att göra sig rolig på överviktigas bekostnad.  
 

I samband med att Biggest Loser Sverige framställer överviktiga som icke-normativa 

kommuniceras en föreställning kring hur den normativa idealkroppen ska se ut. Den tidigare 

forskningen kring medias påverkan om den samhälleliga bilden av idealkroppen går därför att 

applicera på det utvalda materialet, då kroppsidealet är en bild som de överviktiga deltagarna 

jämför sig själva med och försöker efterlikna (Spurr et al., 2013). Genom programserien både 

legitimerar och förstärker därför Biggest Loser Sverige de rådande konventionerna kring hur 

den eftersträvade kroppen ska se ut. Genom att upprätthålla denna norm avslöjas även de 

underliggande maktrelationerna där överviktiga sätts i underlägsen position till normalviktiga. 

Detta befästs genom att det är de överviktiga som i programmet måste göra ett aktivt val till 

förändring, samtidigt som de normalviktiga redan uppfyller förväntningarna och har således 

den dominanta ställningen i denna samhällsdiskurs.  

 

Sammanfattningsvis visar analysresultatet att finalisterna konstrueras och framställs 

annorlunda som överviktiga kontra när de är normalviktiga. Inledningsvis framställs 

finalisterna som olyckliga, missnöjda och lata människor där deras övervikt förstärks 

ytterligare via kameravinklarna och ljussättningen i filmklippen. I finalprogrammet 

konstrueras finalisterna däremot som lyckliga och självsäkra människor. Detta framträdande 

förstärks med hjälp av kameravinklarna och ljussättningen i programmet, vilket förhöjer 

upplevelsen av deras förändrade kroppar och konstruerar finalisterna som smala och 

exklusiva. Analysresultatet visar därmed att Biggest Loser Sverige innehåller 

viktstigmatiserade attityder, genom att framställa överviktiga på ett negativt och 

diskriminerande sätt gentemot normalviktiga.  

 

7.3.   Konstruktionen av finalisterna utifrån ett 

hälsokommunikationsperspektiv 

Framställningen av finalisterna går att koppla till en hälsokommunikationsdiskurs där Biggest 

Loser Sverige förmedlar budskapet att övervikt kan ge sig till uttryck både i en fysisk och 

psykisk ohälsa. Detta lyfts upp vid ett flertal tillfällen; exempelvis då Paulina under sin 
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presentationsvideo berättar om den psykiska kränkning som både hon själv och hennes barn 

fått genomgå, under avsnitt 13 då Paulina berättar att hon känner sig mentalt starkare efter att 

ha gått ner i vikt, samt under programavslutningen då Paulina förklarar att den största 

förändringen av hennes viktresa skett på ett mentalt plan. Dessa exempel visar att Biggest 

Loser Sverige förmedlar en hälsokommunikation som ser till både de fysiska och psykiska 

aspekterna av övervikt och viktnedgång. Hälsokommunikationens ändamål är, som nämndes 

under kapitlet om teoretiskt ramverk, att förmedla budskap om hälsa och ohälsa på olika 

interaktionsnivåer och inom olika kontexter (Sandberg, 2005). Detta innebär att det är av stor 

vikt att samtliga aspekter lyfts när hälsofrågor diskuteras. Genom att placera budskapet kring 

viktnedgång och hälsa i en både psykisk och fysisk kontext, lyckas Biggest Loser Sverige 

utifrån den här synvinkeln att förhålla sig till en såkallad ”god hälsokommunikation”.  

 

Dock visar analysen att störst fokus i programmet inom hälsokommunikationsdiskursen trots 

allt läggs på att lyfta fram de fysiska aspekterna kring hälsa och viktnedgång. Detta märks 

framförallt genom att mycket fokus läggs på finalisternas kost-och träningsvanor, deras 

kroppsstorlekar samt deras utseende överlag. Digitala medier är enligt Sandberg (2005) en 

plattform dit allt fler individer vänder sig för att fatta beslut om hälsorelaterade frågor. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) har en ny hälsomedvetenhet uppstått under de senaste 

decennierna, där ”god hälsa” nås genom individuell disciplin där individer förutsätts äta och 

träna på ett rätt sätt för att uppnå det ideala kroppsidealet. Detta synsätt på hälsa riskerar att 

bidra till en hälsoångest, då individer är rädda för att misslyckas med att inte leva upp till de 

förväntningar som ställs (Ibid). I Biggest Loser Sverige fokuseras det, som tidigare nämnts i 

diskussionen, till stor det på att förändra finalisternas levnadsvanor med målet att uppnå ett 

vältränat kroppsideal. Då allt fler människor vänder sig till digitala medier för att hitta 

information och riktlinjer kring hälsa, riskerar Biggest Loser Sverige således att bidra till 

hälsoångest då deras hälsokommunikation kring kost och träning kan betraktas som alldeles 

för hård och disciplinär. Med en halv miljon tv-tittare är det istället av stor vikt att den 

hälsokommunikation som Biggest Loser Sverige sänder ut har ett sunt hälsotänk. Detta för att 

inte riskera att påverka tv-tittarna negativt och således ändra människors relation till ett 

hälsosamt levnadstänk.  
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7.4.   Vidare forskning 

Genom en kvalitativ innehållsanalys visar denna studie att Biggest Loser Sverige framställer 

överviktiga på ett diskriminerande sätt samt att de framställs annorlunda i början respektive i 

slutet av programserien. Då denna studie utgår från en kvalitativ ansats innebär det att en 

eventuell mätning på effekterna av dessa viktstigmatiserade attityder inte är möjlig att utläsa. 

Förslag på vidare forskning är således att göra en kvantitativ studie baserad på denna studiens 

resultat, för att analysera hur effekterna bemöts av tv-tittarna. Genom att undersöka hur 

mottagarna reagerar och tar emot resultatet av denna studie går det analysera vilken möjlighet 

och i vilken utsträckning programmet och reality-shower har påverkat tittarna. Enligt Hill 

(2005) finns det två sorters publiker; den publik som utgörs av tv-tittarna och den publik som 

utgörs av deltagare som själva deltar i realityprogrammen. Genom vidare forskning baserad 

på de olika publikerna kan effekter av programserien mätas på olika plan. Den ovan nämnda 

publiken är ett alternativ till fortsatt forskning baserad på publiken utifrån. Genom att mäta 

effekterna på tv-tittarna hade det gått att bringa klarhet i vilken utsträckning de stigmatiserade 

attityderna påverkar människors syn på överviktiga. Det hade dessutom varit intressant att 

undersöka ifall den andra publiken, som består av de övriga deltagarna som medverkar i 

programserien Biggest Loser Sverige 2018, påverkades utav de viktstigmatiserade attityder 

som framgår i denna studie.  
 

Inom genren reality-tv har utvecklingen gått framåt sedan den stora utvecklingen på 1990-

talet (Hill, 2005). För att sammankoppla vår studie med förändringsprocesser inom reality-tv 

är ett förslag till vidare forskning att undersöka om det finns skillnader i hur 

viktstigmatiserade attityder ger sig till uttryck i olika säsonger av programserien respektive 

olika länder. Eftersom programserien sändes för första gången i USA år 2004 hade det varit 

intressant att utföra en jämförelse utifrån olika aspekter. Då det skiljer 14 år mellan denna 

studiens analyserade säsong och den första sända säsongen hade det varit intressant att titta på 

om den tekniska utvecklingen påverkar konstruktionen av de viktstigmatiserade attityderna. 

Det hade även varit intressant att titta på hur värderingar och normer kopplat till kroppsideal 

och vikt uttrycks i programserien från 2004. Genom sådan forskning hade det dels gått att 

belysa ifall nutidens teknologi bidrar till att öka eller minska viktstigmatiserade attityder, dels 

även konkretisera hur bilden av det normativa kroppsidealet har förändrats sedan 

programstarten.  
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De förslagen till vidare forskning som nämns ovan grundar sig alla i en utveckling till denna 

studie. Så länge det sker en utveckling i samhället och inom genren reality-tv finns det ett 

ständigt intresse av att undersöka förändringen som sker i samband med programserien 

Biggest Loser. Förslagen till den vidare forskningen baseras på frågor och områden som 

uppmärksammats under vår forskningsprocess av denna studie.  
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9.   Bilagor 

9.1.   Transkribering  

 
Viktor - V 

Paulina - P 

Programledare Anna Brolin - AB 

Tränare Mikael Hollsten - TM 

Tränare Pischa Strindstedt - TP 

Filmare – F 

 

Transkribering av intervju med Viktor Knutsson, Biggest Loser Sverige 2018, säsong 8, 

avsnitt 2 (13.08). Presentationsvideo 

V: - Det här är min kropp. Det är för jävligt. Magen hänger över. Det känns jävligt tråkigt. 

(filmar sig själv i spegeln med mobilen) 

V: - Här är min profil, den dallrar som fan, chippstuttar, stora lår.(vänder sig om och 

skakar på sin mage) 

V: - För två år sedan slutade jag sporta. Jag orkade inte springa mer. Det var inte lika kul 

längre. Jag blev överviktig på ren lathet. Mycket snabbmat.  

V: - Idag blir det en dubbel QP, lite hot wings, cola, milkshake och lite glass.(sitter och äter 

maten) 

V: - Det senaste året har jag gått upp 30 kilo. Jag tyckte mer om när jag var aktiv och vågade 

ta för mig mer. Nu är jag rädd för att gå fram till tjejer, och det tycker jag är jävligt jobbigt 

och det hatar jag mig själv för att jag inte vågar.  

V: - Jag ser mig själv som tjock och ful.(går uppför en backe) 

F: - Är det jobbigt?  

V: Jag får mjölksyra i benen. 
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V: - Jag vill inte känna mig instängd längre. Jag vill känna mig fri, kunna röra på mig, känna 

mig snygg.(filmar sig själv) 

V: - Det är superviktigt för mig att gå ner i vikt. Att kunna göra saker med mina kompisar och 

känna mig glad igen på riktigt  

 

Transkribering av intervju med Paulina Axelsson , Biggest Loser Sverige 2018, säsong 8, 

avsnitt 6. Presentationsvideo 

P: - Såhär ser jag. Det är väl ingen som kan vara nöjd eller stolt över en sån här 

kropp.(filmar sig själv) 

P: -  Jag har väl varit överviktig sen jag var 12-13 år.  

P: - Men när man tittar på bilder nu, jag kanske inte var jätteöverviktig. Men jag fick ju 

ständigt höra det av min mamma att jag var stor och fet och inte dög.(bilder från hennes 

barndom visas) 

P: - Jag är besviken på mig själv att jag låtit mina barn genomgå samma psykiska kränkning.  

P: - Jag levde med en man som hade alkoholproblem och jag fattade inte att jag mådde dåligt 

av det. Jag såg inte att heller att barnen mådde dåligt.  

P: - Jag var nog väldigt starkt medberoende.  

 

Transkribering av intervju med Viktor Knutsson , Biggest Loser Sverige 2018, säsong 8, 

avsnitt 13. Spegelbild 

V: - Jag ser fantastiskt bra ut jämfört med den bilden.(tittar på sig själv i spegeln) 

TM: - Ja du lyser upp när du ser dig själv.  

V: -  Jag ser en mycket finare Viktor. Men det ska bli ännu bättre givetvis. Det här är bara 

början. 

TM: - Det räknar jag ju med.  

V: -  För tre månader fanns det inte ens på kartan att jag skulle gå fram till en tjej på krogen. 

Men just nu kanske jag skulle kunna ta steget och våga mig fram.  

V: - Det som har hänt är att jag tror på mig själv mer och mer.  
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TM: -  Det är den största skillnaden.  

V: - Ja. Jag har inte varit någon tjejtjusarekille innan. Jag har inte hållit på med någon tjej 

på tre år innan det här. Jag har haft dåligt självförtroende och känt mig ful och tjock. Det 

känns bättre nu, nu känns det som att jag vågar gå fram till tjejer.  

V: - Jag har inte lika mycket dubbelhaka.(tar på sin haka) 

 

Transkribering av intervju med Paulina Axelsson , Biggest Loser Sverige 2018, säsong 8, 

avsnitt 13. Spegelbild 

TP: - Ja, du. 

P: - Vad konstigt att se. Jag blir helt rörd.(torkar sina tårar) 

TP: - Det ska du bli, du har gjort ett fantastiskt jobb Paulina. Vem är den personen jämfört 

med den som står här nu?  

P: - När jag kom in på slottet trodde jag att jag var jättestark, mentalt och sådär.  

P: - Jag trodde jag hade kommit långt på vägen redan då men gud vad jag har haft fel. Jag 

har verkligen känt att jag är ännu starkare nu.  

TP: - Eller hur? 

 

Transkribering av intervju med Viktor Knutsson , Biggest Loser Sverige 2018, säsong 8, 

avsnitt 20 (23.40). Finalprogrammet  

V: - Vilken jävla tjockis. (tittar på det förstorade fotot av Viktors kropp) 

AB: - Hur är det att kliva ut här? Såhär?(gestikulerar med händerna mot Viktors kropp) 

V: - Det är fantastiskt med allt stöd från alla vänner och familj och alla andra i publiken.  

AB: - Vad tänker du om dig själv nu? Jag menar vi är ju helt paff av att se dig  

V: - Jag orkar mycket mer. Jag orkar löpa milen, jag har börjat spela fotboll och det var mitt 

huvudsakliga mål med Biggest Loser-resan, börja spela fotboll igen. Jag har fått 

självförtroendet tillbaka. Jag känner mig snygg.  
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AB: - Med all rätt, eller hur! Jag älskar att möta en Viktor med det här självförtroendet, 

verkligen! 

 

Transkribering av intervju med Paulina Axelsson , Biggest Loser Sverige 2018, säsong 8, 

avsnitt 20 (14.50). Finalprogrammet 

AB: - Välkommen in, den nya Paulina!  

(Paulina gör entré) 

AB: - Vad du är fin! Så himla härligt att se dig. (Anna Brolin och Paulina kramas) 

P: - Tack. 

AB: - Hur mår du?  

P: - Lite nervös är det ju. Jag känner inte igen mig själv.  

AB: - När du tittar tillbaka på den Paulina som står där? (pekar på det förstorade fotot av 

Paulina i kulissen) 

P: - Det har hänt massor jag har blivit lugnare, starkare och tryggare. Jag orkar mycket mer. 

Jätteskönt.  


