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This thesis discusses the representation of bodies in todays non-fiction television in Sweden. I 

have chosen to focus on deviant bodies (sexual, deformed or unhealthy) on display in reality-

shows and documentaries on SVT, TV4 but especially on the commercial channels TV3 and 

Kanal5. Also discussed are the viewers emotional and bodily reactions. Altough these shows 

are different from one another in many respects, I argue that there is also a common thread 

between them. From a sociological and cultural perspective, and with help of some historical 

examples, I try to illustrate how we view these shows and what their function is. I conclude 

that the body is a site of powerstruggle and that these shows have many different levels of 

meaning. We cathegorize and value these deviant bodies but also our own. It is about making 

creating a ”us and them” and in the long run it has to do with making class and identity. The 

voyeuristic pleasure in watching these people displayed on TV is made possible from the safe 

distance of our livingroom. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 
Movies with real people. What you get is what you see. [...] Everybody is a star [...] 

That shooting up is for real! That prisoner screaming – that’s how it really feels! [...] 

Can you see through beauty and ugliness? [...] And if nobody wants to see ’em, we’ll 

make another... and another...1 

 

Den 6 oktober var jag på en föreläsning som Beverly Skeggs höll på ett symposium på Film-

huset med temat ”Economies of emotion”. Hennes föreläsning handlade primärt om hur rea-

lity-TV skapar klass! Hon utgick från en i Storbrittanien pågående studie betitlad ”Class, Self, 

Culture”. Studiens syfte är att belysa realityseriernas påverkan på kultur och attityder i vårt 

samhälle. Det som främst intresserade mig var hur Beverly Skeggs, och även de andra förelä-

sarna på symposiet, uppmärksammade det kroppsliga och då framför allt de emotionella reak-

tionerna hos tittarna. 

       I den här uppsatsen har jag har valt att titta närmare på representationer av kroppen i da-

gens TV-utbud av icke-fiktion, samt ta upp tittarens emotionella och kroppsliga reaktioner. 

Jag har riktat in mig på avvikande kroppar och beteenden, eftersom TV-tablåerna idag tycks 

svämma över av program som handlar om allt från överviktiga till missbildade eller sjuka 

kroppar. Är det faktum att de idag synliggörs i TV och i tidningar ett tecken på en demokrati-

sering av det offentliga rummet? Eller är det tvärtom ett uttryck för kategoriseringen av krop-

par och differentieringen av människor?  

       Förutom att generellt se på olika realityserier och dokumentärer har jag valt att i detalj 

studera hur man i några program skildrar dessa kroppar. Avsikten är inte att göra en fullstän-

dig utredning av samtliga program av den här typen i alla kanaler. Jag har intresserat mig för 

hur kropparna skildras och vilka explicita och implicita meningar de ges. Hur hanteras de av-

vikande kropparna och beteendena? Vad är syftet med att visa dem i TV? Vilka filmiska 

grepp används, vad är synligt/osynligt eller utsagt/outsagt?  

       Kroppen kan liknas vid ett slagfält där olika ideal, uppfattningar och tolkningar strider 

mot varandra. Vilken är tittarens position eller roll i maktspelet om kropparnas ideologi? Vil-

ken betydelse har kontexten i sammanhanget? Vi uppfattar, bemöter och värderar människors 

                                                
1 Bitar av texten till låten ”Starlight” skriven av Lou Reed från albumet Songs for Drella (1990) om Andy 
Warhol. 
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karaktär utifrån hur de ser ut samt presenterar sig själva. Därför är ämnet för den här uppsat-

sen i allra högsta grad relevant och kanske inte bara för TV- och filmvetare. Min förhoppning 

är att den här uppsatsen ska leda till fler insikter, inte bara om reality-TV och dokusåpor, utan 

om vår samtida syn på kroppen och hur vi läser och kategoriserar den. En annan central fråga 

i min uppsats är varför de här programmen behövs? Var kommer behovet av att komma främ-

mande människor extremt nära in på livet ifrån? I det stora utbudet av realityserier, dokumen-

tärer, dokusåpor och annan icke-fiktion försöker jag finna svaret på de frågorna. 

       Den metod jag använt mig av tar avstamp utifrån ett sociologiskt och kulturellt perspek-

tiv. Jag kommer även delvis att se till de kommersiella aspekterna samt göra ett par historiska 

kopplingar som jag anser vara relevanta för mina argument. Utgångspunkten är mina egna ob-

servationer, som jag utvecklar och problematiserar med hjälp av litteraturen samt information 

hämtad på internet. Det som hade varit intressant att ha med är kommentarer från de medver-

kande i programmen jag tar upp om vad de tycker om hur de själva blivit representerade. 

Emellertid är det svårt att få kontakt med någon av dom. Det är i sig inte nödvändigt för de 

resonemang jag för, men hade gett ytterligare en intressant vinkel till uppsatsen. 

       Det har varit svårt att finna litteratur som är relevant för mitt ämne, då de flesta böcker 

om kroppen tenderar att reducera allt till en fråga om sexualitet eller kön. Man kan naturligt-

vis fråga sig vad det beror på, vilket är något jag kommer att försöka besvara i den här uppsat-

sen. Emellertid har jag funnit Linda Badleys bok Film, Horror, and the Body Fantastic samt 

Susan Bardos artikel ”Material Girl: the effacements of postmodern culture” användbara till 

viss del. Ruth Barcans Nudity – A Cultural Anatomy är vad jag erfarit den enda boken i sitt 

slag och har fått ligga till grund för de flesta av mina resonemang kring de historiska och kul-

turella betydelserna av kroppen och nakenhet. Hennes bok är en sammanställning av olika 

historiska, psykologiska, medicinska samt kulturella uppfattningar. Hon utgår inte från ett 

specifikt medium utan har gjort en allmän kulturell analys. Michel Foucault har med sin första 

del om sexualitetens historia hjälpt mig klargöra de underliggande maktstrukturer som finns 

när det gäller betraktandet, värderandet och bestraffandet av de beteenden och kroppar som 

avviker från normerna i samhället.  

       Jon Doveys Freakshow: First Person Media & Factual Television har varit till stor hjälp 

när det gäller förståelsen av TV-mediets förändring i och med reality-TV:s intåg i populärkul-

turen. Dovey beskriver även hur denna trend har förändrat andra genrer inom televisionen. Jag 

har även hämtat en del information från internet, bland annat en bloggares reaktion på ett av 

programmen. Rent allmänt har det funnits ganska få kommentarer på nätet samt i tidningarna 

kring vad som visats den här hösten. Eftersom jag i den här uppsatsen koncentrerat mig på 
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TV-utbudet just under denna höst har jag inte med något material från dagspressen. För några 

år sedan rasade dock debatten kring framför allt dokusåpor som Big Brother men den verkar 

nu ha lagt sig, kanske har vi blivit vana vid den typen av program.  

       Jag kommer att inleda den här uppsatsen med att redan i introduktionskapitlet ge en all-

män sammanfattning kring begreppet icke-fiktion samt även för att ge en bakgrundskontext 

till mina senare resonemang. I kapitlet Kroppen har jag i det första underkapitlet tagit med en 

allmän teori om kroppen. De efterföljande underkapitlen behandlar tre större kategorier jag 

valt att dela in representationen av kroppar i; det andra handlar om den sunda kroppen och tar 

upp realityserien Du är vad du äter; det tredje diskuterar den sexuella kroppen med exempel 

från dokumentärserien Outsiders samt Larger Than Life – Supersize Sex; det fjärde tar också 

exempel ur Outsiders men även från dokumentären Mannen som var gravid för en diskussion 

kring den på olika sätt extrema kroppen. I det sista kapitlet gör jag dels en historisk koppling 

till 1800-talets freakshows samt försöker kartlägga kropparnas politik, då jag anser att det 

finns en sådan. 

 

1.2 Icke-fiktion 

Vid en titt på höstens TV-tablåer för Kanal 1, 2, 5 samt TV3 och TV4 upptäcker man hur de 

är fulla av program som Toppform, Lyxfällan, Extreme Home Makeover, Du är vad du äter, 

Singelcoacherna, Trälen, Till Salu, Vem åldras värst, Janice Dickinson Show, Survival of the 

richest, Spa of embarrasing illnesses, Bonde söker fru, Outsiders, Larger than life... supersize 

sex, Nannyjouren  m.fl. Detta utbud av icke-fiktion kallas omväxlande för dokusåpor, doku-

mentärserier, chock-dok, hälsoprogram, underhållningsprogram, realityserier, livsstilsserier 

m.m. De är sinsemellan väldig olika, men oavsett hur man väljer att kategorisera dem så har 

de ett par saker gemensamt. Begreppet reality-TV är för många liktydigt med dokusåpor, det 

vill säga människor som agerar sig själva i mer eller mindre konstruerade situationer med för-

hoppningen om att något intressant innehåll skall uppstå. Reality-TV har kommit att omfatta 

betydligt mer än så. Detta egentligen ganska vaga begrepp har influerat eller spillt över på allt 

från mer traditionella dokumentärer till fiktionsprogram, det gäller såväl innehållsmässigt som 

i form av stilistiska drag. Influenserna går även åt andra hållet då realityserierna ofta lånar 

drag från dokumentärer. Det ger innehållet mer tyngd, sanning eller en air av seriositet. Det är 

de stilistiska dragen man adopterar från dokumentärgenren som är mest relevant för mina ar-

gument i den här uppsatsen även om det naturligtvis även lånas från andra genrer. 
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       Varför är det så aktuellt med det dokumentära just nu och vad är det som lockar med just 

den genren? Dokumentärgenren upplever en revival över lag, inte bara i form av filmer på 

bio, ex. Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002), utan även på TV. Jag har inte för av-

sikt att här redogöra för denna utveckling i sin helhet eller ha någon lång utläggning om orsa-

kerna till detta. Jag menar dock att en liten orientering behövs för att man ska förstå den kon-

text som den här uppsatsen bör sättas in i.  

       Dessa fakta baserade program kan utspela sig i vardagen hos polis, brandmän, läkare med 

flera och man får som tittare se allt från katastrofer, olyckor och vardagsdramatik i form av 

olika dokusåpor, reality- och dokumentärserier. Det kan handla om okända individer som är 

sjuka, dör, står inför rätta, har råkat ut för naturkatastrofer, ska banta, hitta en partner och så 

vidare i all tänkbar evighet. Påfallande ofta har programmen som tema en förvandling. Den 

kan vara både fysisk och mental och individen får hjälp av experter att klara av den. De olika 

faktabaserade programmen har det gemensamt (åtminstone till en del) att de innehåller vad 

Jon Dovey kallar ”first person media”, det vill säga ett subjektivt, självbiografiskt och bekän-

nande typ av berättande.2 Denna trend märks inte bara i TV-utbudet utan förekommer även i 

kvällstidningar, på internet, i konsten och litteraturen och så vidare. Individen tar allt mer över 

i media och allt ska upplevas förmedlat genom en okänd person, så nära och intimt som möj-

ligt. Den reflexiva dokumentären har blivit allt mer vanlig idag.  

       Man kan konstatera hur behovet av att komma andra människor närmare in på livet har 

ökat, hur gränsen mellan offentligt och privat suddats ut (eller i varje fall förändrats). Doku-

mentär- och realityserierna jag kommer att ta upp i den här uppsatsen är alla väldigt närgång-

na (ibland mer än önskvärt) och inget ämne tycks vara för personligt eller tabu att sända i TV. 

Vad beror då detta på? I det globala samhälle vi lever i idag har avstånden människor emellan 

överbryggats på flera nivåer. Att resa tar inte lång tid, våra arbeten kräver ofta en regelbunden 

kontakt med andra länder och kulturer och alla kommunikationsmedel vi har gör att vi alltid 

har någon att prata med exempelvis via internet. Samtidigt har vi på sätt och vis blivit mer och 

mer isolerade från varandra, vi jobbar allt mer. I Sverige ökar antalet ensamhushåll och kon-

takten med andra människor sköts mycket via telefoner och datorer, vilket gör den mindre 

personlig. Det som bidrar till känslan av isolering kanske paradoxalt nog det enorma media-

flödet som gör det svårt för individen att göra sig hörd. Det är lätt att känna sig som en liten 

droppe i ett stort hav eftersom många inte har tillgång till nära lokala nätverk och lokal infor-

mation. Vi har mer nära kontakt med många, den intima kontakten med få i en nära 

                                                
2 Jon Dovey, Freakshow: First Person Media & Factual Television (London: Pluto Press, 2000) 
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omgivning saknas. Borta är bygemenskapen. Ett sätt att ersätta det saknade och göra sin röst 

hörd kan ex. vara genom deltagande i en dokusåpa, att blogga eller liknande.  

       Viktigt att poängtera är även hur själva informationen ändrat karaktär, vi matas med snut-

tar av nyheter, även kallat ”snuttifiering”, som berättar om obegripliga hemskheter i form av 

krig, terror, våldsdåd och katastrofer. Denna flod av TT-telegram och notiser presenteras utan 

att man får någon bakgrund, uppföljning eller förklaring till vad som sker. Det gör att vi kän-

ner oss alltmer fjärmade från verkligheten. Det är en av orsakerna till att icke-fiktionen idag 

har en given plats i TV-tablåerna och på bio. Det som är intressant för mig i den här uppsatsen 

är hur detta tar sig uttryck i människors TV-tittande. Det är inte bara behovet av det dokumen-

tära, det genuina och sanna, som ökat utan det ska helst ha en individuell prägel också. Men, 

som den här uppsatsen kommer att visa, så är huvudsaken inte alltid att det som visas nödvän-

digtvis är sant, utan det är känslan av äkthet som är viktigast. 
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2. Kroppen 

 

2.1 Allmän teori om kroppen 

Det är ett problem att hitta litteratur som inte automatiskt sammanlänkar kroppen med sexua-

litet. Kroppen kommunicerar så mycket mer än bara sex och kön. Den är det skal med vilket 

vi representerar oss själva inför andra människor. Vi blir bedömda, kategoriserade och värde-

rade utifrån våra kroppar vare sig vi vill eller inte. Våra kroppar definierar oss som människor 

och individer, samt delar in oss i olika kategorier med såväl positiva som negativa konnotatio-

ner. Ruth Barcans bok Nudity har varit till stor hjälp och i kombination med Foucaults skrifter 

samt Linda Badleys bok om skräckfilm som “bodygenre” har jag fått en bra utgångspunkt. 

       Att vi är fångar i våra egna kroppar är en gammal devis som genomsyrat tänkandet i väst-

världen åtminstone så länge kristendomen funnits. Anledningen till att vi idag har en sådan 

ambivalent inställning till våra egna och andras kroppar går att härleda tillbaka till de två kul-

turella traditioner vi i Sverige och europa härstammar från. Enligt den judisk/kristna traditio-

nen ansåg man att kroppen var skapt i Guds avbild, antingen som det yttre tecknet för själslig 

fulländning eller tvärtom efter syndafallet (då vi blev varse vår nakenhet) som en avbild av 

synden själv, som deformerad och sjuklig.3 Ruth Barcan menar att den sistnämnda uppfattnin-

gen har under årtusenden gjort att vi allt mer alienerat oss från våra kroppar.4 Enligt dessa re-

ligioner innebär döden en befrielse från kroppens bojor och en återförening med Gud i det för-

lorade paradiset. Å andra sidan påpekar Barcan att döden är straffet för synden.5 Nakenhet an-

sågs ociviliserat och förknippades med slavar, prostituerade, fördömda och de galna. Från den 

grekiska traditionen (Platonisk metafysik, atletiska ideal samt skulpturen) kommer å andra si-

dan uppfattningen att den nakna kroppen är människans ideala tillstånd. Dock bör tilläggas att 

det gäller den manliga kroppen, kvinnor (bortsett från gudinnor) skulle ha kläder på sig.6 Båda 

traditionerna är komplexa och innehåller motsägelser och de två har idag flätats samman till 

ett ständigt skiftande av betydelser och normeringar. 

       Idag är religionen inte längre den främsta tolkningsramen för vår uppfattning om krop-

pen. Familjen, vänkretsen, media, nöjesindustrin och skolorna är de fält idag, influerat av en 

judisk-kristen tradition, där kroppen får sin kulturella, sociala och ideologiska mening. Seku-

                                                
3 Linda Badley, Film, Horror, and the Body Fantastic (Greenwood Press, Westport, CT, 1995), s. 27-28 
4 Ruth Barcan, ”Nudity – A Cultural Anatomy” (Berg, Oxford, 2004), s. 283 
5 Ibid., s. 117 
6 Ibid., s. 7 
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lariseringen, globaliseringen, multikulturalismen samt de moraliska förändringar som kon-

sumtionssamhället kräver är andra faktorer som påverkat utvecklingen.7 

       Gradvis allt sedan 1600-talet har en förändring skett i synen på kroppen. Människokrop-

pen som maskin är en deterministisk fantasi som, via kapitalismens framväxt, moderna upp-

fattningar om jaget samt masskulturens framväxt, idag utvecklats till en postmodern fantasi 

om människans befrielse från kroppens förgänglighet. Det är just det sistnämnda våra kroppar 

alltför väl påminner oss om, att vi en dag ska bli gamla och dö. Idag rearrangerar, transforme-

rar och rättar vi till våra kroppar och oss själva. Enligt Susan Bardo lever vi i en kultur av 

gränslös förbättring och förändring, som förnekar historicitet, moral samt kroppens materiali-

tet.8 En del menar kanske att vi fått hybris och lever i föreställningen om att vi är vår egen 

Gud. 

       Kroppen är inte längre det heliga tempel det en gång var och ursprunget till denna upp-

fattning kan man delvis finna i läkevetenskapens opersonliga syn på kroppen. Foucault menar 

att ”[...] the corpse in modern medicine is not the older en-souled nature, but the empty box. 

[...] the object of the exposing gaze and the penetrating touch, rather than an embodied ideal 

and eternal spirit.”9 Barcan beskriver patienten som lika passiv som ett lik samt att ”personal 

identity is stripped away as the patient is removed from his or her habitual surroundings, acti-

vities, even clothes...”10 Att ta av någon kläderna är således inte bara att göra denne skyddslös 

utan även att ta bort individens identitet, det som är kulturellt och socialt betingat. Den post-

moderna förståelsen av kroppen kan sammanfattas som att både nakenhet och påkläddhet är 

orena i den bemärkelsen att de båda är kulturellt och historiskt inskriberade med mening.11 

       Foucault menar att under den viktorianska eran började man kategorisera alla perifera 

sexuella företeelser. Det medförde en införlivning av perversiteterna i de medicinska och psy-

kiatriska vetenskaperna och en ny specificering av individen.12 Eftersom man inom medicinen 

kunde betrakta dessa avvikelser som skador, funktionsrubbningar eller symptom kunde man 

forska efter orsakerna i kroppens inre, på hudens yta eller i beteendet.13 

       Den medicinska revolutionen med bland annat genterapi, organtransplantationer, genpa-

tent, kartläggningen av våra gener, designerbebisar, tillväxthormoner, kloning, kryoteknik, 

plastikkirurgi, bröstimplantat, könsbyten, steroider, psykofarmaka med mera har enligt Badley 
                                                
7 Ibid., s. 138 
8 Susan Bardo, ”Material Girl: the effacements of postmodern culture” ur Laurence Goldstein (red.) The Female 
Body (University of Michigan Press, 1991), s. 106 
9 Michel Foucault, The Birth of the Clinic [1973] (Routledge, London, 2003), s. 39 
10 Barcan, s. 123 
11 Ibid., s. 54 
12 Michel Foucault, Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta [1976] (Södertälje, Gidlunds, 1980), s. 57 
13 Ibid., s. 60 
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förändrat vår syn på kroppen, vår identitet som individer och människor för alltid. Kroppen är 

självskapad, vilket är både kusligt och häpnadsväckande på samma gång.14 Människor har 

möjligheten (om man bara har pengar) att förändra det enda de egentligen har makt över: sina 

kroppar. Därigenom kan individen förändra sina förutsättningar och skaffa sig ett bättre liv. 

Men som den här uppsatsen kommer att visa så finns det andra grupper i samhället som av 

olika orsaker inte vill eller kan delta i denna trend. 

       Dagens konsumtionskultur har gjort att människor allt mer blivit medvetna om sin ”body-

image”. Man utsätter framför allt sin egen kropp för hård granskning, vilket gör att många un-

ga människor upplever stark press på sig redan innan de ens blivit klara över sin identitet. Det 

kan tilläggas att det urbana samhället är i det närmaste fixerat vid individualism (som framgår 

av det förra kapitlet) och den privata sfären.15 Människor, särskilt ungdomar, är angelägna om 

att passa in i de normer och ideal som formas i media, skolan samt nöjesindustrin. Men det är 

också en del av inträdesprovet till vuxenlivet och samhället och skillnaden mot tidigare gene-

rationer är kanske främst tempot samt fokuseringen vid kroppen in absurdum. Som människor 

och flockdjur är vi i behov av regler, normer, kontroll och övervakning där det hela tiden 

finns en rädsla för straff eller för utanförskapet. På så sätt lyckas normerna få makt över oss 

och internaliseringen av dessa sociala normer är en viktig del i individens utveckling.  

       Enligt Barcan är vår ambivalens inför våra kroppar ett tecken på vår ambivalens inför na-

turen själv och vår plats i den. Ibland ser vi oss själva som en del av den och ibland ses den 

tvärtom som något som måste övervinnas.16 I det urbana samhället känner vi oss ofta fjärmade 

från naturen och vi tenderar därför att idealisera den eller så känner vi tvärtom att vi lämnat 

den bakom oss. Våra kroppar är både naturliga och onaturliga på samma gång, på samma sätt 

som nakenhet är både naturlig och onaturlig. 

       Ideal är en viktig ingrediens i vårt samhälle, men de förändras ständigt. Äldre människors 

kroppar är inte, och har aldrig varit, idealet. Det är framför allt den unga kvinnliga kroppen 

som idealiseras, det är ingen nyhet för någon. Men det får inte vara vilken kropp som helst 

och den får inte exponeras i alla sammanhang. Än idag står estetiska och moraliska diskurser 

mot varandra.17 Den klassiska konsten gör åtskillnad mellan ”naturlig” och ”onaturlig” naken-

het. Naturlig nakenhet ses mer som ett råmaterial som är i behov av finslipning eller perfek-

tion. Enligt Barcan ska den nakna kroppen inte vara helt skild från denotationen till naturen 

                                                
14 Badley, s. 27-28 
15 Barcan, s. 130 
16 Ibid., s. 279-80 
17 Ibid., s. 109 
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utan snarare väcka associationer till harmoni, energi, extas, ödmjukhet och pathos.18 Underlig-

gande finns idén om en universell idealiserad kropp som har de bästa dragen av alla verkliga 

kroppar – en perfekt kropp.19 Om den exponerade kroppen är för erotisk i ett konstverk gör 

det hela konstverket ”billigt”. Försök görs ständigt av konstnärer, filmare med flera att rasera 

denna uppfattning, men än så länge är den nakna kroppen bara accepterad helt om den fram-

ställs på ett smakfullt och ofarligt sätt. Det är representationen av de oestetiska kropparna jag 

kommer att ägna resten av den här uppsatsen åt. 

 

2.2 Den sunda kroppen 

På 1980-talet blev kroppen platsen för självförverkligande och utveckling av jaget. Image var 

inte längre viktig bara för kändisar utan nu även för gemene man. Ytan blev accepterad som 

ett sätt att kommunicera vem man var vilket reflekterades av tidens modehysteri. Samtidigt 

spreds en ny religion av hälsa över västvärlden som förde med sig ny typ av moral samt en 

psykologi som har sin grund i biokemin. Kroppen blev nu ett råmaterial som kunde manipule-

ras/transformeras i all oändlighet.20 Detta har naturligtvis i efterhand visat sig ge upphov till 

såväl bakslag som mottrender. Det är nog ganska uppenbart för de flesta att fetman ökat i 

västvärlden samtidigt som hälsotrenden nu kommit in i en ny och kraftfull våg. 

 
Vi svenskar blir allt fetare. Dåliga matvanor och brist på motion är de två främsta 

orsakerna till ett växande folkhälsoproblem. [...] I Du är vad du äter får familjer 

eller personer som av olika anledningar fastnat i [en] ond cirkel av dåliga matvanor 

professionell hjälp av kostrådgivaren Anna Skipper och läkaren Anders Kjellberg. 

Experterna undersöker huvudpersonernas hälsa och matvanor och hjälper både dem, 

och intresserade tittare, till ett sundare och friskare liv.21  

 

       Den svenska versionen av brittiska You are what you eat22 har sänts i två säsonger (våren 

och hösten 2006) på TV3. I de entimmeslånga programmen får tittarna följa en deltagares el-

ler ett pars väg från ett dåligt leverne till en smalare och sundare livsstil. Eftersom man köpt 

rättigheterna till konceptet så är varje avsnitt utformat på ungefär samma sätt som sin brittiska 

förlaga. Först presenteras deltagaren, kroppen granskas av kameran och en voiceover berättar 

avskräckande om hans/hennes dåliga leverne. Voiceovern är på tittarnas sida och ger oss en 

                                                
18 Ibid., s. 32-3 
19 Ibid., s. 35 
20 Badley, s. 25 
21 Programförklaringen fanns att läsa på www.tv3.se, 2006-11-16 kl 12:25 
22 Producerat av brittiska Channel 4 
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klar fingervisning om hur vi ska reagera på det vi ser. Deltagaren bekänner även själv inför 

kameran om hur han/hon mår samt framför allt hur de skulle vilja att deras liv och kropp såg 

ut istället. Kostrådgivaren Anna Skipper gör entré och kliver med bestämda steg in i deras kök 

för att granska vad som gömmer sig i skåpen. Hon frågar ut deltagarna om deras vanor och sä-

ger med myndig stämma att nu är slut med det här. Resolut går hon igenom och kastar allt 

onyttigt de har i kylskåpet, samtidigt som hon förklarar varför det är farligt att äta sådant samt 

vad det gör med kroppen.  

       Generellt kan man säga att den svenska versionen är mer försiktigt och politiskt korrekt 

än vad den brittiska är, från vårt svenska perspektiv sett. I den brittiska versionen granskar ka-

meran de medverkandes kroppar endast iförda baddräkt, medan man i den svenska versionen 

låter dom behålla kläderna på. Trots det är det en hård granskning som sker. I allra första av-

snittet av säsong 1 befinner sig Cindy under luppen.23 Hon utmanas i programmet av Anna 

Skipper, utrustad med stor spegel och stark lampa, att bli till en smalare och gladare ”Barbie”. 

Hon ska genom skrämseltaktik och ”tuff love” få hjälp att komma över sitt dåliga självfört-

roende och få ett bättre liv. En rad av Cindys fysiska problem räknas upp och doktor Anders 

Kjellberg menar underförstått att om hon inte ändrar sin livsstil kommer hon dö inom en snar 

framtid. Tanken är förmodligen att både Cindy och vi som tittare skall skrämmas av övervik-

tens följder.  

       I den brittiska versionen, som även den sänds i TV3 under hösten 2006, får vi i ett avsnitt 

följa John och Lisa Drakes väg till ett sundare liv.24 Inledningen på programmet ackompanje-

ras av skräckfilmsmusik då vi får se deras kroppar endast iförda underkläder granskas av ka-

merans vidvinkelobjektiv nerifrån och upp. Voiceovern presenterar dem som ”champion 

couchpotatoes” varpå vi får se dem sittandes ätande i soffan. Lisa utbrister ”I’m lovin’ it” när 

hon ätit klart sin hamburgare från McDonalds – kanske inte den bästa reklamen det multina-

tionella företaget kan få... 

       Dietisten Gillian McKeith menar att Lisa ”don’t deserve to have a body” och att om man 

vill döda någon ska man ge dem vad John och Lisa äter. De försvarar sin livsstil med som 

John säger ”if it’s there and conveniant I’ll eat it”. Som bekräftelse på det alla tittare förmodli-

gen redan tänker utbrister Gillian ”this is a lazy-ass fridge”. Hon förklarar att det inte är ett 

dugg synd om dem eftersom de har valt sina matvanor själva, ingen har tvingat dem. 

       Efter den inledande gransknings- och diagnosdelen av programmet visas allt som deltaga-

ren ätit och druckit under en vecka uppdukat på ett bord till allmän beskådan. Det är chocke-

                                                
23 Du är vad du äter, S01/01, visat på TV3 den 2/3-06 kl 20:00 
24 You are what you eat, S01/06, visat på TV3 den 13/11-06 kl 18:25 
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rade för tittaren (man blir fysiskt illamående) och för deltagaren eftersom denne oftast inte 

insett hur mycket han/hon äter. I fallet Cindy tornar ett beigebrunt berg av fett, socker och 

snabbmat upp sig som nog ingen skulle vilja stoppa i sig. Det går inte ta miste på liknelsen 

mellan Cindys kropp och berget av mat på bordet. Som tittare reagerar man endera med att 

bara gapa eller också med rysningar av obehag. Förutom ändrade kostvanor och införande av 

en normal dygnsrytm tvingas Cindy att möta sin kropp. Hon ordineras två minuters dagligt 

tittande i helfigursspegel. En obehaglig upplevelse för Cindy som inte velat se sig själv i 

spegeln på mycket länge. Tanken är att medvetenheten om hur hon faktiskt ser ut skall göra 

henne mer motiverad att förändra sitt liv. 

       Själva visualiserandet av ohälsa är ett viktigt verktyg för att få de medverkande och oss 

tittare att förstå konsekvensen av osunt leverne samt hur ”onormala” deras kroppar är. I ett an-

nat avsnitt får vi möta 35-åriga tvåbarnsmamman Ewa Almkvist (det är för övrigt mest kvin-

nor som deltar i både det svenska och brittiska programmet).25 Vi får veta att efter att ha ökat 

35 kg i vikt på fem år består numera 52 procent av hennes kropp av rent fett. Detta till stor del 

beroende på hennes enorma sockerkonsumtion och Anna Skipper går så långt som till att kalla 

henne en narkoman och sambon Hasse för hennes sockerlangare. Man likställer här den soc-

kerberoende med narkomanen och dennes föraktliga position på samhällets botten. Efter att 

Ewa gått igenom samma chockerande procedur som Cindy och fått se allt hon äter på en vec-

ka uppdukat, är det dags för dess positiva motsvarighet – det gröna och hälsosamma bordet. 

Den här delen av programmet går ut på att lära deltagaren tillbereda den nya maten och fram-

för allt vänja sig vid smaken, vilket inte tycks vara helt lätt för den som är ovan. Ewas sambo, 

”Langar-Hasse”, får även han vara med och utrustas nu med en ”första hjälpen-väska” fylld 

med blomkål, morötter och cashewnötter som ska hålla Ewas humör i schack när abstinensen 

kickar in. 

       Efter åtta veckor är det dags att se den fantastiska metamorfosen som deltagarna genom-

gått. De vägs och mäts en sista gång för att se exakt hur mycket de gått ner. De får beröm av 

Anna Skipper och kan nu känna sig stolta över att de blivit både smalare, snyggare samt fått 

lära sig ett och annat om kost och hälsa. Nu kan de uppnå sina andra livsmål, exempelvis vill 

Cindy dansa salsa och Ewa vill orka leka med barnen. 

       Det inledande stycket till det här kapitlet är programförklaringen till Du är vad du äter 

och finns att läsa på TV3:s hemsida. Vi informeras om att syftet är att hjälpa både deltagare 

och intresserade tittare till ett hälsosammare leverne – onekligen ett behjärtansvärt projekt. In-

                                                
25 Du är vad du äter, S02/01, visat på TV3 den 7/9-06 kl 20:00 
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tentionen från programmakarnas sida är att öka medvetenheten hos tittarna, de visar upp en 

vilja till folkbildning och tar sitt samhällsansvar. Det handlar inte bara om att de här personer-

na ska gå ner i vikt utan det är en ny livsstil som förordas. Samtidigt får vi också i texten en 

fingervisning om att programmet inte bara vänder sig till de som vill/behöver gå ner i vikt. 

Som kommersiell TV-kanal vill man förstås underhålla. Jag menar inte att TV3 eller någon 

annan kanal menar något illa, men all kommunikation sker som bekant inte på en explicit nivå 

och inte heller på ett medvetet plan. Det jag vill åt i den här uppsatsen förutsätter snarare en 

kommunikation som sker som en del av en mycket större kontext i dagens samhälle, något 

som vi alla är delaktiga i. 

       I Du är vad du äter används många liknelser för att vi ska fatta hur illa det är ställt med 

de här personernas hälsa. De har en förmåga att fastna i minnet under resten av programmet. 

Men associationerna kommer inte bara med ord. Kamerans skildring av deltagarnas kroppar 

är minst lika talande. Bilderna fastnar och skrämseltaktiken i program efter program gör asso-

ciationerna permanenta. Ett exempel på hur liknelserna kan låta är när Anna Skipper talar om 

för Sophie att hon äter lika många kalorier som en skogshuggare.26 I ett annat program är det 

Katarina som står i skottgluggen.27 Enligt beskrivningen ”dricker hon inte som en hel karl 

utan super som ett helt arbetslag”. En av de få (totalt 6 av 18) manliga deltagarna, Sebastian, 

beskrivs som en ”28-åring med söt a-kupa” och han väcks bryskt ur sin dvala när Anna 

Skipper visar honom en passande behå varpå ett ultimatum ställs; ”tappa vikt eller köp dig en 

bysthållare!”28 Det bör tilläggas att voice-overn hela tiden har en skämtsam ton i rösten, precis 

som i den brittiska förlagan. Trots att man som tittare småler åt tilltaget går budskapet ändå 

fram. Att säga att ”ett par riktiga man-boobs pryder hans sladdriga torso” kan inte vara annat 

än förnedrande för Sebastian, vilket förmodligen är avsikten eftersom man vill få honom att 

skämmas över sitt tillstånd. Skam, vilket även kommer märkas längre fram i den här uppsat-

sen, är något centralt för förståelsen av avvikande kroppar. De borde helt enkelt skämmas och 

gör de inte det är det lätt åtgärdat.  

       Anmärkningsvärt är att dietisterna ofta går hårdare åt männen än kvinnorna. Ska man tol-

ka det som en slump eller finns det en uppfattning om att män ska tåla mer kritik? En man ris-

kerar att förlora sin manlighet om han går upp i vikt och det är den självklara påtrycknings-

punkten, eftersom det förmodligen är många mäns mardröm. Att man på något sätt riskerar 

förlora sin könsidentitet när man är överviktig ser man i ganska många avsnitt i serien, både i 

                                                
26 Du är vad du äter, S02/02, visat på TV3 den 14/9-06 kl 20:00 
27 Du är vad du äter, S02/07, visat på TV3 den 19/10-06 kl 20:00 
28 Du är vad du äter, S02/05, visat på TV3 den 5/10-06 kl 20:00 (www.tv3.se, 06-11-16 kl 12:25) 
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den svenska och i den brittiska versionen. Det gäller även andra dokumentärer eller reality-se-

rier som är föremål för den här uppsatsen och jag får därför anledning att återkomma till det 

längre fram. 

       Associationer till problem med sex och samlevnad förekommer i nästan varje program. 

Det kan vara allt från oförmåga att bli gravid, problem med menstruationen eller viljan att få 

känna sig sexig igen. Gillian i den brittiska versionen frågar Lisa och John efter de åtta vec-

korna hur det går med sexlusten, ”because everybody wants to know”, varpå de svarar att den 

visst blivit mycket bättre samt att Lisa har större chans att nu bli gravid! I det avsnitt som 

handlar om Katarina får vi veta att hennes mål med viktminskningen är att få känna sig sexig 

igen och hon drömmer om att få stå modell vid en riktig modeplåtning – gärna en lättklädd så-

dan. Det är också precis vad hon får i belöning efter åtta veckor då Anna Skipper överraskar 

med en professionell studioplåtning. Erik har ett mer allvarligt problem. Det beskrivs på föl-

jande sätt: ”En stor apparat i sängen är en dröm för många flickor. Men inte för Johanna. 

Pojkvännen Erics klumpiga syrgasmojäng lägger hinder i vägen för alla former av gos”.29 Ett 

bättre sexliv kan således vara ett nog så starkt argument när det gäller viktminskning.  

       Som tittare undrar man om Erik (han med syrgasmasken) är riktigt klok egentligen som 

riskerar livet för att få äta vad han vill. Det är inte förrän han bekänner sina synder i TV och 

får banning av Anna Skipper som han begriper att han måste göra något åt sin situation. Det 

är alltså när han ser sig själv genom andras ögon som han tar sig i kragen. Det är en viktig 

poäng att ha i åtanke; det är först när vi ser oss själva genom andras ögon som vi blir benägna 

att förändra något. 

       Associationer görs även till olika icke önskvärda kroppsfunktioner. Naturliga funktioner 

som dålig andedräkt, avföring, gasig mage med mera är något som vanligtvis anses vara något 

väldigt privat och tabu. Kikki Danielsson får i ett av två kändisspecial (det andra har Bert 

Karlsson i huvudrollen) hjälp av Anna Skipper att bli av med sina diarréer och gaser.30 Det är 

inte något de flesta vill veta tror jag, man äcklas av tanken på Kikkis avföring. Hon berättar 

för kameran att hon ställer upp i programmet för att hon är trött på att läsa ironiska kommen-

tarer om sin vikt på löpsedlarna. 

       I den brittiska versionen finns en programdel som saknas i den svenska – kroppsinspekte-

ringen. Gillian undersöker tungor, klämmer på magar, luktar i armhålor, kollar fötter och ögon 

– allt för att leta efter tecken på näringsbrist och ohälsa. Sen är det dags för det obligatoriska 

avföringsprovet och tarmsköljningen, där man till och med får se deras bajs flyta förbi i ett 

                                                
29 Du är vad du äter, S02/08, visat på TV3 den 28/10-06 kl 20:00 
30 Du är vad du äter, S02/03, visat på TV3 den 21/9-06 kl 20:00 
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genomskinligt rör. Det hela är väldigt äckligt och åtminstone jag vänder bort blicken för att 

inte få kväljningar. Jag undrar vad poängen är med att visa folks avföring i TV, vad är syftet? 

Det är inga vidare trevliga associationer man får till de här feta kropparna. Man kan nästan 

känna hur illa de luktar, kanske är det meningen. I så fall blir avsikten med dessa program inte 

enbart att få folk i allmänhet att äta sundare, utan också att visa hur äckliga feta människor är.  

       Alla program om viktminskning använder sig inte av skrämseltaktik och chocktekniker. 

Spa of Embarrasing Illnesses är en annan brittisk serie som visas på Kanal 5 den här hösten.31 

Programmet handlar om en grupp människor som lider av olika fysiska sjukdomar och åkom-

mor som hindrar dem att leva ett normalt liv. Genom holistisk healing på ett spa i Spanien får 

de hjälp av experter att övervinna sina problem. Intervjuer blandas med videodagböcker och 

kameran är med under behandlingarna, vilket gör att man kommer väldigt nära de här perso-

nerna när de är som mest sårbara. Som tittare reagerar man känslomässigt och känner verkli-

gen sympati för de medverkande. Det finns ett slags ”makeover” mentalitet. De här personer-

na blir räddade och sedda av inte bara av andra medverkande utan även av oss tittare. Det är 

en riktig snyftare till realityserie. Det är en väldigt närgången, privat och voyeuristisk typ av 

program, vi får se när de pruttar, stoppar in lavemang, gråter, spyr och så vidare. Vi som titta-

re exponeras aldrig, vi går säkra. Å andra sidan är det väl meningen att vi ska lära oss något 

om oss själva samt kanske få gotta oss lite åt andras olycka. Framför allt är vi ganska glada 

över att vi själva slipper utstå en sådan granskning. 

       Hälsa handlar inte bara om vikt. Kvinnor och män är inte bara besatta av frågan om vikt 

utan även hur fasta deras kroppar är. Inget får vara sladdrigt eller dallra. Det gäller även en så-

dan sak som bröst.32 De medverkande i Du är vad du äter har i alla fall kommit en bit på väg 

mot ett sundare och lyckligare leverne. De tar numera ansvar för sitt liv och kommer förhopp-

ningsvis aldrig att belasta samhället eftersom de nu håller sig friska och starka. Implicit anges 

orsaken till deras viktproblem dålig karaktär, självkontroll samt okunskap. I andra samman-

hang talas det om fetma som en sjukdom, men så icke i det här programmet. Detta i kontrast 

till anorexia som är en erkänd sjukdom sedan länge.  

       Att äta är lustfyllt och frosseri är en av de sju dödssynderna enligt Bibeln och ses därför 

som något perverst. Denna koppling till synd och skam (många av deltagarna i Du är vad du 

äter ljuger om hur mycket de äter) är än i dag starkt rotat i vårt samhälle trots att vi blivit allt 

mer sekulariserade. Viljan att frossa i mat är ett begär som måste tyglas precis som andra be-

gär vi som människor har. Processen att banta eller komma i form skall vara smärtsam efter-

                                                
31 Spa of Embarrasing Illnesses, S01/02, visades på Kanal 5 den 12/11-06 kl 17:30 
32 Barcan, s. 129 



  17 

som det är en reningsprocess, men man kanske inte ska gå så långt som att dra paralleller till 

gamla tiders kristna lära om fasta och späkning. 

 

2.3 Den sexuella kroppen 

Den nakna kroppen förknippas oftast med sex, men det finns undantag. Vår inställning till 

kroppen är ambivalent, både individuellt och kollektivt. Ruth Barcan påpekar att “[...] to 

speak of the universitality of nudity is to say everything and nothing, for the meanings and 

experiences of nudity differ markedly between contexts.”33 Den vuxna nakna kroppen har 

exempelvis mindre sexuella konnotationer i medicinska sammanhang. Barns nakenhet brukar 

vi generellt se som naturlig. Det är socialt accepterat att klä sig i bikini på badstranden men 

inte om man är på shoppingtur. Det finns olika uppfattningar om huruvida representationen 

och normaliseringen av ideala kroppar i media kan vara skadlig, särskilt med tanke på unga. 

Men TV-tablåerna visar upp hela skalan av sexualiserade kroppar, från den ideala kroppen till 

dess motsats. I det här kapitlet kommer jag fokusera på det senare, den oestetiska och icke 

önskvärda sexuella kroppen. Jag vill hävda att dessa representationer har lika stor inverkan på 

oss som idealkropparna har. I min mening förutsätter det ena även det andra. 

       På kanal 5 sänds på bästa sändningstid dokumentärserien Outsiders som nu är inne på sin 

fjärde säsong. Första säsongen hade undertiteln ”Kittlande dokumentärer om utanförskap”34 

men den ändrades senare till ”Starka dokumentärer om annorlunda människor”35, vilket för-

modligen låter mer politiskt korrekt. Sinsemellan är programmen väldigt olika både till ämne 

och berättarstil. Gemensamt för alla avsnitt är att man inte försöker förändra de medverkandes 

avvikande utseende eller beteende, utan syftet är endast att definiera deras utanförskap och vi-

sa upp dem. Jag kommer i det här kapitlet endast beröra de avsnitt som handlar om den 

sexuella kroppen. I nästa kapitel kommer jag att ta upp de avsnitt som handlar om en annan 

typ av avvikande kroppar. 

       Ett av de teman Outsiders tagit upp den här hösten är betitlat ”Porrstjärnor”, vilket pre-

senteras som ett ”väldigt kontroversiellt och känsligt ämne”.36 I programmet får tittarna se hur 

deras vardag ser ut och höra dem berätta om sina liv, yrket de valt och svårigheterna att leva 

ett vanligt Svensson-liv. De medverkande har alla olika syn på branschen och sin tillvaro. 

Jesper, 31, är på toppen av sin karriär som porrstjärna och han är så framgångsrik att han kan 

                                                
33 Barcan, s. 3 
34 www.kanal5.se 2006-11-06 kl 15:15 
35 www.kanal5.se 2006-11-06 kl 15:15 
36 Outsiders, S04/13, visat på Kanal 5 den 6/11-06 kl 20:00 
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välja sina motspelerskor själv. Han berättar hur han lever ut många mäns fantasi om att få 

vara med i en porrfilm och att han inte har några planer på att sluta. Jesper ger tips till tittarna 

om vilka positioner som fungerar bäst om de själva vill spela in film hemma. Han medger 

dock att han stöter på problem när det gäller kärlek eftersom inte många tjejer vill vara till-

sammans med en porrstjärna. 

       Gia är en transsexuell porrstjärna med eget bolag. Hon är född man men lever idag som 

kvinna och har sin penis kvar. Tittarna får följa med Gia en vanlig arbetsdag då hon spelar in 

en film. Hon trivs med sitt yrke och har ingenting emot att exponera sin kropp på film, bilden 

maskeras dock så att vi inte ser hennes kön.  

       Om Therese, 32, eller ”Tess Lake” som är hennes artistnamn, får vi veta att hon ända se-

dan hon var liten drömt om att spela in porrfilm. Idag vill hon sluta eftersom hon känner sig 

stigmatiserad av samhället och det är svårt att få ett socialt fungerade liv som porrstjärna. I sig 

har hon ingenting emot porrbranschen. Även Lisa, 25, har några år i porrbranschen bakom sig 

och hon menar att man inte ska låta sig lockas av den eftersom unga tjejer ofta råkar illa ut. 

Hon försöker ta sig ur branschen, men det är svårt och hon vill inte visa sitt ansikte i bild ef-

tersom hon är rädd.  

       Samtidigt som båda tjejerna berättar om hur de vill sluta och vilka nackdelar porr-

branschen har visas bilder som säger något helt annat. I inslaget om Tess får man se klipp från 

porrfilmer hon medverkat i, fast könsorgan och bröst är täckta av en svart ruta. Fokus kommer 

istället att ligga på Tess ansiktsuttryck samt det stönande ljudet. Vi får även följa med på en 

lättklädd fotografering. Även i inslaget om Jesper är det mycket nakenbilder. Förutom delvis 

maskerade porrfilmsklipp får vi se hans nakna kön när han stiger ur sängen samt en stund se-

nare i närbild när han står i duschen (omaskerat). Kameran dröjer kvar vid den nakna kroppen 

en sekund för länge, vilket gör att det blir till en erotisk betraktelse. I reportaget med Lisa 

ackompanjeras intervjun av bilder i slowmotion på en strippa som dansar. Således uppstår en 

klyfta mellan det visuella (eggande) och de berättelser i ord som vittnar om det fördärvliga i 

det vi ser. Bilden tenderar att ta överhanden över orden. Om man stänger av ljudet under hela 

programmet skulle man lätt kunna tro att det är någon typ av promotion för porrindustrin, 

möjligtvis undantaget inslaget med Lisa som man även av bilderna förstår hon råkat illa ut. 

Den klart voyeuristiska profilen som Outsiders lagt sig till med kommer jag att återkomma till 

igen längre fram i uppsatsen.  

       Ett intressant inslag är att en manlig kund som köper porrfilm i den porrbutik Tess driver, 

inte har något emot att synas i bild. Däremot när en kvinnlig kund ska köpa en dildo får vi inte 

se henne i bild utan bara höra hennes röst. Det demonstrerar ganska tydligt hur kvinnors 
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sexualitet än idag är skambelagd i vissa avseenden. En intressant paradox är att kvinnor och 

barn är de som främst anses behöva skyddas från andra människors nakenhet. Detta trots att 

kvinnor om några är vana vid nakenhet genom sina traditionella yrken att ta hand om barn, 

sjuka och gamla. Barcan menar att kvinnor och barn har ansetts mer svaga inför sådan expo-

nering, att de lättare skulle påverkas negativt eftersom de inte kan värja sig. Denna svaghet 

hos kvinnor har setts som något positivt i bemärkelsen ”kvinnlig blygsamhet”.37  

       Pornografin har alltid anklagats av feminister och kvinnor i allmänhet för att vara kvinno-

förnedrande. Barcan menar att orsaken kanske inte är exponerandet av kvinnliga kroppar per 

se som gör att kvinnor inte vill/tillåts se på porr. Kvinnor behöver implicit skyddas från porr 

för att de inte ska se de ytliga manifestationerna av en patriarkal organisering av ett manligt 

seende, kroppsuppfattning och sexualitet.38 I min mening förbiser Barcan den möjliga förkla-

ringen att de kvinnor som agerar i porrbranschen kanske inte alltid känner sig som offer. Jag 

tror snarare att de som blir kvar i yrket har kommit på ett sätt att använda sin sexualitet i ett 

slags rollspel, så att deras nakenhet blir likt en kostym eller en mask. Barcan antyder här och 

var på andra håll i boken att nakenheten kan fungerar som ett vapen och jag skulle vilja se det 

som en möjlighet när det gäller porrstjärnor. Sen må det vara att slutresultatet i filmen är ett 

annat och att tittarna kanske inte alls får det intrycket. 

       Det väcker i sin tur frågan om exhibitionism, om en kvinnlig sådan ens är möjlig och om 

det i så fall räknas som en perversion? Kvinnligt deltagande i porr är en förutsättning för dess 

existens över huvud taget och är delvis socialt sanktionerat. Trots detta räknas det som ett pa-

tologiskt beteende eftersom det utförs med vetskap om att det bryter mot de kulturella nor-

merna. Ruth Barcan kritiserar hur litteraturen, främst inom sociologin, försöker påvisa att des-

sa kvinnor är mer exhibitionistiska än andra genom att studera sexarbetande kvinnor som indi-

viduella fall. På så sätt kan deras beteende stämplas som patologiskt och därigenom få sin för-

klaring.39 

       Ett annat avsnitt av Outsiders den här säsongen har titeln ”Annorlunda sex – om sexuella 

böjelser”40. I programmet får vi möta människor som på olika sätt avviker från den sexuella 

normen. 41-årige Percy är en så kallad infantilist, vilket innebär att han blir sexuellt stimule-

rad av att låtsas vara bebis. Han bär både blöjor och napp samt gråter som ett barn. Percy har 

ett förhållande med en så kallad ”daddy”, som motsvarande tänder på att ta hand om Percy 

som om han vore ett barn. Man får aldrig riktigt svar på om det är något typ av rollspel eller 
                                                
37 Barcan, s. 111 
38 Ibid., s. 112 
39 Ibid., s. 199 
40 Outsiders, ”Annorlunda sex – om sexuella böjelser”, S04/11, visat på Kanal 5 den 23/10-06 kl 20:00 
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om det finns djupare psykologiska orsaker bakom. Programmakarna verkar inte vara ute efter 

att förklara eller ge en ökad kunskap på något sätt utan syftet verkar snarare vara att chockera. 

       Davecat är en amerikansk man i trettioårsåldern som lever tillsammans med sin så kallade 

”realdoll” Sidore sedan några år tillbaka. Realdolls är ett slags realistiskt gjorda sexdockor i 

silikon. Till en början verkar det som om Davecat skaffat dockan som ett substitut för en 

mänsklig flickvän, men det visar sig så småningom att han gör allt med dockan, den är inte 

bara en sexleksak. Han tycker att Sidore är den perfekta partnern och han kan inte tänka sig 

att leva ett liv utan henne. Man frågar sig naturligtvis hur man kan föredra en docka framför 

en riktig människa? Något svar på den frågan ges inte. Vi får även följa med till den fabrik där 

dockorna tillverkas. Deras utseende är tänkt att representera något slags ideal om hur den 

sexuellt attraktiva kroppen ska se ut. De ser verkliga ut men vetskapen om att de är dockor 

gör dem kusliga. Det är som om det vore själva passiviteten hos dockorna som är det attrakti-

va. Man upplever Davecat som en väldigt tragisk person när han försöker värma upp sin sili-

kondocka med hjälp av en varmvattenflaska, så att den ska kännas precis som en verklig 

kropp. Trots allt verkar han lycklig, kanske har det att göra med att han är ute efter illusionen 

av verkligheten som känns trygg och förutsägbar och inte verkligheten själv?  

       För att återknyta till de icke önskvärda kropparna så vill jag ta upp ett annat program som 

sänts i Kanal 5 den här hösten: Larger than life – supersize sex.41 Det är del fyra av fyra i en 

brittisk serie om livet som kraftigt överviktig. De medverkande diskuterar väldigt öppet sin 

sexualitet. Programmet tar dock bara upp exempel på de som är nöjda med sitt sexliv och det 

görs inga försök att belysa saken från flera perspektiv. Man är främst ute efter att chockera 

och underhålla. Det handlar om så kallade ”fat-admirers” alltså smala eller normalviktiga män 

som tänder på extremt överviktiga kvinnor (kvinnorna som medverkar väger i regel över 300 

kg). Kvinnorna säger sig gilla sin roll som föremål för beundran och har ingenting emot att 

fortsätta sprida fördomar som exempelvis att alla överviktiga har en oral fixering. Detta visua-

liseras av en kvinna iförd underkläder som sitter på sin säng och suger på/av en isglass. Där-

med ges en direkt koppling mellan mat och sex. Jag frågar mig om det verkligen är nödvän-

digt att sprida sådana fördomar? Vem gagnar det? 

       Det går inte att komma ifrån att man som tittare undrar om de inte är riktigt kloka som 

tänker på sex när deras liv är i riskzonen. En kvinna är så fet att hon inte kan resa sig upp och 

hon sitter under hela intervjun naken på sängen med en syrgasslang i näsan. En av kvinnorna 

spelar in porrfilm som hon lägger ut på nätet. Ett ocensurerat klipp (inga svarta rutor som 

                                                
41 Larger Than Life – Supersize Sex, del 4/4 i serien Larger Than Life, visat på Kanal 5 den 6/11-06 kl 21:55 
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maskerar här inte) från en av filmerna och vi får förklarat för oss att de är så tjocka att det ba-

ra går att ha sex bakifrån ”doggystyle”. Det är möjligt att det finns någon som tycker att det är 

eggande att se sådana bilder men jag tror mig ana att de flesta, som jag, blir lätt illamående. 

Förmodligen är det just därför man valt att inte maskera porrbilderna, eftersom det är osanno-

likt att någon skulle finna det upphetsande. Det är inte bara det sexuella i sig som kan uppfat-

tas som stötande utan även i högsta grad själva exponeringen av överviktiga kroppar. Det är 

lätt att tänka att de borde skyla sig, eftersom det i dagens samhälle inte är socialt accepterat att 

exponera sådana kroppar. Kanske är syftet chockera, håna eller förlöjliga dem?  

       Man skulle ha kunnat välja att skildra dessa människor (det gäller alla tre program ovan) 

på ett annat vis om syftet vore att öka toleransen gentemot överviktiga och få oss tittare att 

förstå att de också är människor, så att vi ska känna sympati. Det ges aldrig någon förklaring, 

man har inte tagit in några experter eller valt att inkludera någon slags faktainformation om 

ämnet som tas upp. De här människorna ifrågasätts inte och de erbjuds heller inte någon hjälp. 

Kan det vara så att dessa extremt överviktiga kvinnor faktiskt tänder på det faktum att de leker 

med döden? Döden och erotik är inte motpoler. Det finns ett släktskap mellan sexualdriften 

och dödsdriften, Eros och Thanatos, inom psykoanalysen.42 Om så är fallet gör det inte ämnet 

mindre spektakulärt. Eftersom man valt att framställa de här människorna på det sätt man 

gjort kan jag inte annat än tro att syftet är ett helt annat, nämligen att chockera och underhålla 

samt att visa upp dom som dom är. En tittare beskriver det så här; ”[...] ett helt absurt program 

[...] Bara sorgligt alltihopa.”43 

       Vad konstituerar en ”normal” anständig exponering av kroppen ”[...] in a world that in-

sists on female ’morality’ and yet runs on the commodification of female display?”44 Detta i 

en kultur där kvinnlig nakenhet i det offentliga uppmanas eller sanktioneras i konstnärliga el-

ler porrsammanhang, men som annars anses olämplig, omoralisk eller till och med farlig. Den 

nakna kvinnokroppen är således både normal och onormal på samma gång. För de flesta män-

niskor idag är påståendet att nakenhet skulle vara kriminellt eller farligt skrattretande. Enda 

undantaget verkar gälla sexindustrin där moraliska och kriminella kategorier överlappar va-

randra.45 

 

 

                                                
42 Barcan, s. 119 
43 www.nsd.se, 2006-11-23 kl: 17:50 
44 Barcan, s. 199-200 
45 Ibid., s. 196 
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       På frågan om det är ”för mycket sex och naket i Outsiders”46 svarar tittarna: 
Ja 

   18,5%   
 
Nej 

   27,1%   
 
Lagom mycket 

   15,8%   
 
Alldeles för lite 

   38,6%    

 

       Hur ska man tolka det? Det är inte säkert att det här är siffror som är representativa för 

publiken som ser på programmet över lag, de är plockade från Kanal 5:s hemsida. Men det 

ger i alla fall en fingervisning om tittarnas reaktioner på serien. Det finns även ett forum på 

samma hemsida där publiken ges tillfälle att föra en debatt kring de ämnen som tas upp. Ty-

värr verkar det vara väldigt få inlägg som görs över huvud taget. Det hade varit intressant att 

se hur andra tittare kommenterar vad de nyss sett i större utsträckning. På en blogg fann jag 

följande kommentar till Outsiders avsnitt om porrstjärnor: 

 
       Att ondgöra sig över något i Outsiders är förvisso att slå in öppna dörrar, men det 

här var så skrattretande att jag måste skriva om det. Det handlade bl.a. om en svensk 

tjej som jobbat som porrfilmsskådis, men som nu hade lagt av med det och ville kom-

ma ifrån branschen. Speakerrösten sa något i stil med "Tess har öppnat en butik för att 

komma ifrån porrbranschen". Butiken var en porrbutik. Ha ha, det är ju helt fantastiskt! 

I butiken fanns en separat hylla med porrfilmer som Tess medverkade i. Det såldes 

koppar med texten Tess Lake (hennes porrskådisnamn). Och så klagade hon över att 

när hon stod bakom disken i butiken förstod inte kunder att hon var privatpersonen 

Tess och inte samma Tess som gjort porrfilmerna.  

       Man ska akta sig för att zappa över till femman hur som helst. Innan jag skulle so-

va råkade jag zappa över till ett program om jättefeta amerikaner och deras sexliv. Man 

fick se en helnaken 320 kilos-kvinna och höra detaljerade skildringar om hennes sex-

liv. Jag var tvungen att titta på National Geographic en stund efter det lilla jag hann se 

av kvinnan, för det kändes som att tigga om svåra mardrömmar om jag skulle somna 

med bilden av hennes kropp (som vältrade sig i en säng) på min näthinna.47 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 www.kanal5.se 2006-11-28 kl 15:14 
47 www.mimarie.blogspot.com, 2006-11-28 kl 14:30 
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2.4 Den extrema kroppen 

De kommersiella kanalerna, men även SVT och TV4 i viss mån, är fulla av program som har 

kroppen i fokus. Jag har redan tagit upp två större urskiljbara teman och nu vill jag komplet-

tera med det tredje. Jag vill fortsätta ta exempel från dokumentärserien Outsiders, dels efter-

som den visar upp hela skalan av olika avvikande kroppar, dels för att den har många tittare. 

Andra säsongens start slog rekord med 590 000 tittare och Kanal 5 kunde konstatera att de 

”startat säsongen mycket starkt med spektakulära ämnen”.48  

 
I dokumentärserien Outsiders träffar vi människor med annorlunda livsstilar och lev-

nadsöden. En del ser ut att leva helt normala liv, men bakom fasaden döljer sig vanliga 

intressen, udda fetischer och livshistorier som får omvärlden att häpna. Andra ser up-

penbart annorlunda ut eftersom deras utseende och levnadssätt sticker ut från massan 

[...] De är alla föremål för spekulationer, misstro och fördomar. Outsiders ger tillträde 

till deras världar och vi får ta del av hur de egentligen lever.49 

 

       Ovan är den programförklaring som finns att läsa på Kanal 5:s hemsida, den indikerar tyd-

ligt seriens voyeuristiska profil. Texten lockar med att vi som tittare ska få se hur dessa ”an-

norlunda” personer lever, ser ut, vad som försiggår i deras huvuden samt hur de tas emot i 

samhället. I de 50 avsnitt som visats hittills av serien tas olika ämnen upp. En del teman åter-

kommer med jämna mellanrum. Jag vill börja det här kapitlet med att översiktligt titta närma-

re på vilka ämnen man behandlar samt vad de har gemensamt. Detta för att ge en klarare bild 

över vad som anses intressant, samt för att försöka se i hur stor utsträckning de behandlar 

människokroppen som ämne och hur denna representeras. Efter det kommer jag närmare ta 

upp några avsnitt som på olika sätt handlar om missbildade, deformerade, sjuka eller på annat 

sätt extrema kroppar.  

 

Första säsongens avsnitt, våren 2005, har följande titlar:  

1 – ”Nöjda tjocka kvinnor och killar som tänder på dem.” 

2 – ”Tvångstankar – att leva i helvetet.” 

3 – ”Fuck For Forest – porr för att rädda regnskogen” 

4 – ”Att leva med ett avvikande utseende.” 

5 – ”Dom kallar oss för dvärgar.” 

6 – ”Tunnelfolket – en natt under jorden.” 

                                                
48 Det var den 2/9-05, ingen senare statistik finns tillgänglig på hemsidan, www.kanal5.se 2006-11-21 kl 11:25 
49 www.kanal5.se 2006-11-06 kl 15:15 
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7 – ”Drömmen om att få se ut som en kändis.” 

8 – ”Man, kvinna fast både och...” 

Titlarna för säsong 2, hösten 2005, lyder som följer: 

1 – ”Att vara fånge i sin egen kropp.” 

2 – ”Att leva med otroligt stora bröst.” 

3 – ”Polyamory – att leva med flera partners.” 

4 – ”Sjukdomarna styr deras liv.” 

5 – ”Underbarn med extrema gåvor.” 

6 – ”Jag vägrar bli gammal”. 

7 – ”Att leva som trilling.” 

8 – ”Det visste du inte om mig”. 

9 – ”Outsiders – syndrom” 

10 – ”Vägra vara Svensson.” 

11 – ”Utan armar och ben.” 

12 – ”Bodymodification – smyckad med ärr.” 

13 – ”Barn med annorlunda utseende.” 

14 – ”Omaka par.” 

15 – ”Med eller utan hår.” 

16 – ”Mirakulösa förändringar.” 

Avsnitten för säsong 3, våren 2006, har följande titlar: 

1 – ”Mitt liv som Peter Pan.” 

2 – ”Mitt utseende skrämmer er.” 

3 – ”Vi leker med döden och älskar det.” 

4 – ”Skönhetsjaktens offer.” 

5 – ”Mitt barn ska bli en superstjärna.” 

6 – ”Min kropp är min talang.” 

7 – ”Lång och kort och jättekär.” 

8 – ”Jag är guds gåva till kvinnorna.” 

9 – ”Yrke: Kärleksförmedlare.” 

10 – ”Äta kadaver och andra udda intressen.” 

Slutligen har avsnitten för säsong 4, hösten 2006, titlarna: 

1 – ”Kvinnan utan underkropp.” 

2 – ”De 80-åriga barnen.” 

3 – ”Överlevare mot alla odds.” 
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4 – ”Besatt av siffran 12.” 

5 – ”Det nakna folket.” 

6 – ”Föräldrar på äldre dar.” 

7 – ”Husdjuren tar över mitt liv.” 

8 – ”Sex på hjärnan.” 

9 – ”Min kropp är mitt fängelse.” 

10 – ”Flickan som aldrig åt.” 

11 – ”Annorlunda sex – om sexuella böjelser.” 

12 – ”Mitt barn är ett medium.” 

13 – ”Porrstjärnor.” 

14 – ”Familjen med 27 barn.” 

15 – ”Hjälp, jag är 16 år och jättetjock.” 

16 – ”21 år i ett barns kropp” 

 

       I de flesta fall kan man av titeln utläsa vad avsnitten handlar om, men inte alltid. De flesta 

program innehåller flera inslag, i genomsnitt får man möta tre-fyra olika personer i varje. Av 

de hittills 50 avsnitten ägnas tio helt och hållet åt sex, kön och nakenhet i olika former; lika 

många handlar om människor som valt en udda livsstil, som har udda hobbies eller liknande; 

fyra program ägnas helt eller delvis åt fetma; sex behandlar olika typer av psykiska problem 

eller förmågor; tio har som ämne olika typer av fysiska handikapp eller deformerade kroppar. 

Hela 39 av de 50 avsnitten handlar direkt om kroppar, ännu fler tar indirekt upp kroppen på 

något sätt och endast tre-fyra kan sägas handla om helt andra saker (ex. ”Tunnelfolket” eller 

”Husdjuren tar över mitt liv”).  

       Jag blev uppriktigt sagt förvånad över hur många program som, oavsett vad ämne, hade 

individens kropp i fokus. Detta med tanke på att man inte nödvändigtvis måste göra en doku-

mentär om utanförskap med kroppen i centrum, det finns åtminstone alltid två sätt att skildra 

en sak på. Det kan inte ses som något annat än ett medvetet val från programmakarnas sida, 

både när det gäller utformningen av de enskilda programmen men också ämnesvalen för hela 

serien. Det tyder på att det finns en oerhörd fascination för sådant som har med kroppen att 

göra. Det bör tilläggas att graden av kroppslig involvering varierar från avsnitt till avsnitt och 

representationen av kroppar ser sinsemellan ganska olika ut. Dokumentärerna är också olika 

när det gäller att implicit tala om för oss hur vi som tittare ska förhålla oss till vad vi ser och 

hör. Det som berättas med ord, det som kameran berättar samt sättet att närma sig själva inne-

hållet, skiljer sig en hel del åt mellan programmen. 
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       Brittiska Rosemarie Siggins tar hand om sin lille son, sin schizofrena far med Alzheimer 

och sin efterblivna bror.50 Som om inte det vore nog som dras hon även själv med ett funk-

tionshinder – hon saknar underkropp. I programmet får vi veta att hon dessutom är den första 

med sitt handikapp som lyckats föda barn, mirakelsonen Luke. En av hennes stora passioner i 

livet är bilar och hon spenderar all fritid till att renovera en gammal Ford Mustang. Således 

framstår Rosemarie som en väldigt kompetent och självständig kvinna som trotsar oddsen och 

vägrar låta sig begränsas av sitt handikapp. En positiv bild av någon som dessutom tar möjlig-

heten att hjälpa andra. Fascinerat tittar man på hur hon fixar med bilen samt hur hon tar sig 

fram på skateboard eller med hjälp av armar och händer. Jag kan inte låta bli att tänka att om 

hon klarar det där, så klarar jag av de problem jag har. 

       Avsnittet om ”De 80-åriga barnen” handlar om barn med sjukdomen progeria, en obotlig 

genetisk sjukdom som gör att man åldras extremt snabbt.51 Sjukdomen är ovanlig och cirka ett 

barn på 4 miljoner drabbas. Det här programmet handlar om en familj där fem barn har sjuk-

domen. Man blir berörd, det är sorgligt att iaktta barn som förmodligen kommer att dö innan 

de fyllt 15 år. Deras kroppar är åldrade fast de knappt hunnit leva ännu. Egentligen ser de inte 

ut som vuxna äldre människor eftersom de är kortväxta. De ser mer ut som rymdvarelser.52  

       Serien tar upp sjukdomar som tidigare gett upphov till myter under föresatsen att, som jag 

ser det, försöka avmystifiera dom och ge tittarna en vetenskaplig förklaring. Exempelvis 

handlar ett inslag om Nong Nat, 5 år, från Thailand som lider av Ambras syndrom – en gene-

tisk sjukdom som orsakar kraftig hårväxt över hela kroppen (enligt folktro varulvsmännis-

kor).53 Sjukdomen är mycket sällsynt och endast tio personer i världen är drabbade. Det ver-

kar även finnas en vilja att exponera folks fördomar om dessa individers fysiska eller mentala 

handikapp, genom att berätta om hur de får utstå oförstående blickar och kommentarer från 

sin omgivning. Dock, och det här är lite min poäng, uppkommer frågan om man inte också bi-

drar till att myter och fördomar skapas eller underhålls?        

       De exempel ur Outsiders som jag tagit upp i den här uppsatsen illustrerar på olika sätt hur 

TV-program får oss som publik att reagera på representationen av kroppar. De tre exemplen 

jag kortfattat redogjort för i det här kapitlet väcker känslor hos åskådaren av sympati, sorg, 

förfäran men programmen är samtidigt fascinerande att titta på. Man kanske till och med 

                                                
50 Outsiders, ”Kvinnan utan underkropp”, S04/01, visat på Kanal 5 den 14/8-06 kl 20:00 
51 Outsiders, ”De 80-åriga barnen”, S04/02, visat på Kanal 5 den 21/8-06 kl 20:00 
52 Det finns ex. på barn med progeria som fått spela rymdvarelser på film, ex. The Aurora Encounter, Jim 
McCullough Sr, 1986. 
53 Outsiders, ”Barn med annorlunda utseende”, S02/13, visat på Kanal 5 hösten 2005 
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kommer till en och annan insikt om hur lyckligt lottad man själv är här i livet. Jag vill avsluta 

det här kapitlet med att ta upp ett annat program som visades den här hösten på Kanal 5. 

       Den sensationella titeln Mannen som var gravid gör tittaren nyfiken.54 Det är en brittisk 

dokumentär som visar sig inte alls handla om manliga fertilitetsförsök á la Arnold 

Schwartzenegger i Junior (Ivan Reitman, 1994) som man kanske först trott. Den timslånga 

dokumentären handlar endast till en början om det titeln utlovar. Det är den hårresande histo-

rien om hur Sanjay Kumar, 36 år, från Indien akut tas till sjukhus för magsmärtor och and-

ningsproblem. Hans mage är lika stor som en höggravid kvinnas (därav titeln) och läkarna 

opererar i tron att de ska hitta en enorm tumör i magen. Under operationen visar det sig, till 

kirurgens förskräckelse, att det inte är någon tumör alls utan en halvt utvecklad tvilling som 

likt en parasit levt inuti Sanjays mage i 36 år.  

       Introduktionen berättas en gång till (ifall vi som tittare blev för chockade för att ha hängt 

med första gången) men nu mer utförligt. Voiceovern berättar vad som mötte läkarteamet när 

de öppnade Sanjays mage; var strömmade ut och kirurgen berättar själv om hur han nästan 

kunde skaka hand med någon! Ordet ”horrifying” används gång på gång. Därefter visas le-

vande- och röntgenbilder på Sanjays döde tvilling – en oformlig massa med människoliknan-

de detaljer, som en liten hand med långa naglar – upp för tittarna. Därefter kommer förklarin-

gen till detta medicinska fenomen kallat ”fetus in fetu”. Det visar sig vara vanligare än de 

flesta av oss tror men fallet med Sanjay Kumar är unikt. Vanligtvis absorberas dessa ”parasit-

foster” av sin ”värd” innan födseln utan att någon märker av något. Det finns bara 90 rappor-

terade fall i världen där en sådan tvilling överlevt efter födseln och Dr Mehta förklarar därför 

att han ”wasted no time x-raying his monstrous discovery”. Sanjay är dock inte lika exalterad 

som läkaren utan sägs känna skam över vad som hänt honom och vill därför inte ställa upp på 

en intervju i TV. Han är dock glad att slippa smärtan. 

       Historien låter så otrolig att man undrar om den verkligen kan vara sann. Jag hittar ingen-

ting om fallet på internet när jag söker mig fram. I programmet får man se en enda stillbild på 

den ”gravide” Sanjay Kumar. Det finns inget originalfoto från operationen utan allt är drama-

tiserat i efterhand. Den köttslamsiga tvillingen läggs fram på ett bord men har legat i vad som 

kan vara formalin eller liknande, så man kan inte vara säker på att det är ett riktigt foster. På 

så vis blandas fiktion med dokumentära bilder utan att tittaren vet vad som är tillförlitlig in-

formation. Att Sanjay själv sägs inte vilja ställa upp i TV styrker inte direkt tillförlitligheten. 

Alltihop skulle lika gärna kunna vara humbug. Om man verkligen ville övertyga folk om att 

                                                
54 Mannen som var gravid är en brittisk dokumentär visad på Kanal 5 den 13/11-06 kl 21:55 
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vad man visar är sant, varför väljer man då inte ett mer sakligt förhållningssätt till de fakta 

som presenteras? Att använda ord som ”horrifying”, ”parasite” och ”host” för tankarna till 

skräck och science fiction. I början av programmet chockeras, fascineras och äcklas man av 

tanken på att något sådant skulle kunna ha hänt. Kanske är det just den leken med tanken 

(”tänk om”) man vill åt, en form av modern mytbildning. Precis som en gamla tiders freak-

show! Den parallellen vill jag återkomma till i nästa kapitel. 

       De program jag tagit upp i det här kapitlet visar i samtliga fall på en nyfiken granskning 

av den avvikande människokroppen. I fallet Outsiders har jag genomgående funnit att miss-

bildade, deformerade och sjuka kroppar inte uttalat skildras på ett fördömande vis, i kontrast 

till hur avvikande kroppar i det tidigare kapitlet ”Den sunda kroppen” på ett mer direkt sätt 

fördöms. Dock anser jag att själva uppvisandet av dessa människor i TV dels visar på en sen-

sationalism från programmakarnas sida som inte syftar till annat än att försöka dra mer publik 

till kanalen. Kroppsliga eller känslomässiga reaktioner är vid det här laget väl etablerade 

grepp för att fånga tittarens intresse. Dels är jag övertygad om att det hänger ihop med det jag 

tidigare tagit upp; att det idag finns ett omåttligt behov av att komma intimt nära andra män-

niskor, att kliva över gränsen för det privata samtidigt som vi själva sitter trygga hemma, 

osedda. Alla har vi lärt oss att man inte får stirra på människor som ser ”konstiga” ut i verkli-

ga livet. Men TV gör det mer sanktionerat. Man kan visa avsmak, äckel, rädsla, skratta, skäm-

mas utan att den man gör det åt någonsin kommer få reda på det. Tittarens egna kroppsliga 

och känslomässiga reaktioner är också viktiga att komma ihåg i sammanhanget. Det finns ge-

nerellt ett behov av att bli känslomässigt berörd som både fiktionen och det dokumentära för-

väntas uppfylla idag.  
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3. Avvikande kroppar 

 

3.1 Freakshow 

De medverkande i de TV-program som är föremål för den här uppsatsen får för det mesta 

chansen att berätta om hur det känns att bli stirrad på. Beroende på vem programmet handlar 

om kommer olika vinklar fram. Det finns exempelvis de som är exhibitionister och gillar den 

självvalda uppmärksamhet de får. Det finns andra som inget hellre vill än att passa in i sam-

hället och slippa blickar vart de än går. Det är dom som inte självmant kan styra sitt utanför-

skap. Outsiders visar upp människor som ser onormala ut, sådana som har fobier, de med psy-

kiska besvär eller en avvikande sexualitet, de som lever efter udda ideal eller idéer. Man blan-

dar alltså päron och äpplen i samma korg – de som valt att stå utanför samhället frivilligt och 

de som tvärtom inte har något val. Alla visas ingående upp på lika villkor. Du är vad du äter 

visar upp människor med icke önskvärda kroppar (frivilligt) som med hjälp ska transformeras 

och anpassas till ett sundare och lyckligare liv. Som tittare känner man omväxlande obehag, 

fascination och äckel inför dessa människor samtidigt som man kan känna sympati och bli arg 

för att saker och ting är som de är. Andra gånger blir man chockad över insikten om hur per-

versa (för någonstans lyckas det alltid mynna ut i det) folk kan vara, det gäller både deltagare 

och programmakare. Själv känner man sig helt plötsligt väldigt normal. Till sist handlar det 

ändå om underhållning, för det är ju vad kommersiell TV vill göra:  
 

Kanal 5:s mission är att göra roligare TV - inga nyheter, inga politiska debatter, ingen 

trist konsumentjournalistik. [...] Dessutom verkar det som om allt fler tittare efterfrå-

gar ren underhållning. Hur skulle vi annars kunna förklara våra stigande tittarsiffror?55 

 

Vad är egentligen skillnaden mot gamla tiders (eller var det egentligen så länge sedan) freak-

show? 

       Enligt James W. Cook föddes den moderna populärkulturen år 1835. Det var det år som 

Phineas Taylor Barnum ställde ut Joice Heth, en svart kvinna som utgav sig för att vara 

George Washingtons 161 år gamla nanny, i en hyrd lokal i kvarteren kring nedre Broadway 

på Manhattan. Kringresande utställningar, cirkusar, side-shows, magiker, kuriosa, fanns redan 

och var i sig inget ovanligt vid den här tiden.56 Det Barnum gjorde var att ta det ett steg längre 

genom att på ett eklektiskt sätt uppdatera, uppvärdera och förpacka om hela konceptet. Enligt 

                                                
55 Citat hämtat från www.kanal5.se, 2006-11-30 kl 12:45 
56 James W. Cook, The Arts of Deception: Playing with Fraud in the Age of Barnum (Cambridge, Mass.: 
Harvard UP, 2001), s. 2-3 
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en redan etablerad förevisningstradition lät han en pseudovetenskaplig föreläsning om Joice 

Heth följas av en fysisk undersökning av den gamla gumman. Han visste vad publiken ville 

ha så han blandade in ingredienser som patriotism, rasism och gospelsånger.57 Han konklude-

rade själv i sin självbiografi att publiken roas även om de vet att de blir ”lurade”.58 En bra 

show förlåter allt och publiken roades av att undersöka den makalösa gumman. Man skulle 

även kunna säga att så länge illusionen inte bryts spelar det ingen roll vad som är sanning, det 

är upplevelsen man köper.  

       Barnum hade inget emot att kallas ”the prince of humbug”59 eftersom han var stolt över 

att vara så bra på denna ädla konst som han såg det. Det var nästan som en tävling mellan 

publiken och honom som showman, att avslöja bluffen respektive förhindra att detsamma 

skedde.60 Han kallade till och med Joice Heth själv för en ”representation”, vilket skvallrar 

om att det hela var ett falsarium.61 Denna typ av underhållning var något som sågs på med 

allmänt förakt av finkulturen.62 Barnum ville bort från den stämpeln, han ville uppvärdera det 

tidigare folknöjet och ge det en högre status. 

        Barnum är kanske mest känd för sitt American Museum där vetenskapliga föreläsningar 

och varietéer på scen blandades med utställningar av olika attraktioner. Humbug blandades 

med äkta kuriositeter, som exempelvis ”the feeje mermaid”, skäggiga damen och de siamesis-

ka tvillingarna Chang och Eng. De haussades upp på förhand och alla möjliga historier cirku-

lerade i pressen, som Barnum skickligt utnyttjade. Han försökte attrahera en vit medelklass- 

publik. Därför slog han an en mer seriös ton än vad som tidigare använts av kringresande cir-

kusar och marknadsframträdanden. Inredningen på hans American Museum samt de välkläd-

da så kallade vetenskapsmän som berättade om de olika attraktionerna, föll medelklassen i 

smaken.63 Barnum ville styra upplevelsen och skapa/visa på förhållningssätt för publiken som 

behövde verktyg för att navigera i den nya moderna storstaden. De behövde lära sig skilja 

sanning från falskhet som en övning inför verkligheten, detta enligt Cook. Barnum satte även 

sin publik på prov och strök den både med- och mothårs.64 

       Barnum var den förste att på allvar utnyttja dagspressens genomslagskraft som ett mark-

nadsföringsmedel. Det är här den begynnande nöjesindustrins resa mot att så småningom bli 

ett med offentligheten börjar, nöje skulle komma att få ett nyhetsvärde. Idag gäller detta i allra 
                                                
57 Ibid., s. 5-6 
58 Ibid., s. 16 
59 Ibid., s. 22-23 
60 Ibid., s. 14 
61 Ibid., s. 6 
62 Ibid., s. 22-23 
63 Ibid., s. 25-26 
64 Ibid., s. 28-29 
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högsta grad om man ser till mängden TV-program och filmer som diskuteras och marknads-

förs via kvällstidningarna och på internet. 

       Det som verkar ha drivit Barnum var en vilja att tjäna pengar och han skulle säkert skriva 

under på att ändamålen (att tjäna pengar) helgar medlen. Det var också anledningen till att han 

gav sig in i underhållningsbranschen över huvud taget. Exempelvis så drog han sig inte för att, 

när Joice Heth dog, låta utföra en offentlig obduktion av henne till vilken han tog inträde.65 

       Visst var det legitimt att skratta åt, håna, skrämmas av eller bara helt enkelt förundras av 

dessa ”onaturliga varelser”. De sågs på med fascinerade ögon och granskades dels för att man 

inte riktigt litade på att de var äkta, att det var något slags trick. Dels för att de var ”freaks of 

nature” och det i sig var en form av underhållning. Många tyckte att dvärgen ”General Tom 

Thumb” var fantastiskt söt och rolig (för övrigt lik Napoleon). 

      Tod Brownings Freaks från 1932 är en film full av tvetydigheter, såväl visuellt som rent 

textmässigt. Stundtals verkar filmen vilja visa på hur illa behandlade dvärgar, "pinheads", 

skäggiga damer och andra blir av normala människor. Man verkar vilja understryka att de 

också är människor med känslor som kan älska och hata. Men filmen är tänkt som en skräck-

film, det var vad Irving Thalberg (producent) ville ha. I filmen blir freaksen förlöjligade och 

hånade, de ses som en andra klassens medborgare och ibland inte ens som människor. Men 

dessa udda typer får till slut nog och hämnas på sina värsta antagonister och helt sonika dödar 

dem. Detta spär på myten om att freaks är opålitliga, obegripliga, onaturliga och farliga. Så 

alla eventuella goda intentioner är omintetgjorda. Filmen fick också mycket kritik när den 

kom och förbjöds i många delstater i USA och totalförbjöds i Storbrittanien i 30 år. Men även 

efter det att filmen lagts på hyllan fanns intresse kvar att visa den. Den notoriske Dwain Esper 

reste runt i USA och visade filmen under titlar som "Forbidden Love" eller "Nature's Mista-

kes".66 Genom att ta upp det här exemplet vill jag poängtera att det Barnum sysslade med in-

galunda försvunnit på 1930-talet. 

       Jon Dovey menar dock att begreppet freakshow har en nedsättande ton som är baserad på 

en historisk reaktion mot den här typen av side-show underhållning. Vidare menar han att de 

sociala förändringar som skett på senare år i och med den nyliberala ekonomin har öppnat upp 

nya domäner där individer kan uttrycka sin identitet. Han talar framför allt om dokusåpor och 

reality-TV (men även media i stort) när han skriver att ”These spaces are filled by voices pro-

claiming and celebrating their own ‘freakishness’, articulating their most intimate fears and 

secrets, performing the ordinariness of their own extraordinary subjectivity. The performance 

                                                
65 Ibid., s. 10 
66 www.imdb.com, 2006-12-01 kl 15:00 



  32 

and display of difference has become a driving force in our aspirations. We are all learning to 

live in the freakshow, it is our new public space.”67  

       Det har skett en förändring av gränserna mellan de offentliga och privata rummen. Fö-

rändringen av det offentliga väcker frågor om vilka sorts kollektiva identiteter och gemensam-

ma mönster av symboler som uppstår när individer får representera det offentliga fast de hela 

tiden understryker hur udda de är från vad som betraktas som norm. En representation baserad 

på olikhet och likhet.68 Man skulle kunna säga att freakshows fyller en funktion. Genom den 

differentieringen av kroppar som sker i media idag skapar man ett tydligt vi och dom. Det läg-

ger grund för skapandet eller upprätthållandet av samhällsklasser. 

       Ett alternativt sätt att se på saken är uppfattningen om att förekomsten av dokusåpor och 

dokumentärer gör TV (och även samhället) mer demokratiskt. Det är, som tidigare nämnts, ett 

forum där i stort sett vem som helst kan ta plats och få säga sin mening, utan att man har någ-

ra förkunskaper eller anspråk på att vara professionell på något sätt. Har Jon Dovey rätt när 

han säger att de medverkande faktiskt lyckas hylla sin egen ”freakishness”? 

       Andy Warhol proklamerade ”everybody is a star”! Idag skulle man kunna säga att ”eve-

rybody is a freak”! Kanske är det vad Warhol menade i omvänd bemärkelse? Warhols alterna-

tiv till Hollywood, ”The Factory”, attraherade folk som ville synas. Idag tycks det vara så i 

hela samhället. När fler uppnår berömmelse, är det då möjligt att fortfarande upprätthålla sam-

ma ikonstatus för kändisar? Borde det inte någon gång ske en värdeneutralisering? Är det en 

revolution inom stjärnkulten som sker i själva verket?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 Dovey, s. 4 
68 Ibid., s. 3 
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3.2 Kropparnas politik 

 
                                                       ”[...]’just looking’ is never about just looking.”69 

 

Det här kapitlet kommer att handla om kropparnas politik, för jag menar att det finns en så-

dan. Dels handlar det om vad som förmedlas på en explicit nivå, själva programmets innehåll. 

Dels handlar det om kamerans blick och vad den förmedlar på en mer implicit nivå. Tittarens 

kroppsliga reaktioner som begär, rädsla, avsmak, fascination och avsky involverar alltid en 

politik. ”It is in the flesh first of all, far more than on some level of supposed ideological ref-

lection, that the political is personal, and the personal is political.”70  

       Kritiker av reality-TV håller ofta fram samma argument om att den skulle vara fördum-

mande, förnedrande och rent av skadligt. Jon Dovey listar tre olika förhållningssätt till reality-

TV. Den första kallar han skräp-TV-positionen. Den är ett resultat av en marknadsstyrd eko-

nomi och därför kulturellt suspekt. Den andra benämner han reality-TV som maktinstrument, 

då denna stärkt public service mission att fostra till ett aktivt deltagande i den sociala sfären. 

Det har lett till att vardagliga röster släppts in i det offentliga rummet och har utmanat det 

etablerade patriarkatet. Slutligen det tredje förhållningssättet som han kallar reality-TV som 

mardröm. Där gör han en direkt koppling mellan dess betoning av realism och en värdeförlust 

eller irrelevans av innehållet.71 

       Att kalla reality-TV skräp-TV är onekligen att göra det lätt för sig. Naturligtvis får man 

inte glömma bort den kommersiella aspekten av det hela. Den är nog så viktig i sammanhan-

get och styr många val som görs om vad som ska visas på TV. Det är ingen slump att de pro-

gram som gett mig mest material till den här uppsatsen huvudsakligen sänds i Kanal 5 och på 

TV3. Men vem bestämmer vad som är skräp och inte? Så länge dessa program har en publik 

kan det väl inte vara fel att visa dom? Det vittnar också om kulturella hierarkier, vilket i för-

längningen leder till att man kategoriserar dem som vill titta på skräp-TV i en grupp och de 

som vill titta på mer seriösa program i en annan grupp – återigen skapandet av klass. Jag tror 

att det ligger fler orsaker till varför tittarna tilltalas av de här programmen, en handlar om 

makt. 

                                                
69 Tom Gunning, ”Before Documentary: Early nonfiction films and the ’view’ aesthetic”, ur Daan Hertog and 
Nico de Klerk (red.), Uncharted Territory: Essays on early nonfiction film (Amsterdam, Stichting Nederlands 
Filmmuseum, 1997), s. 24 
70 Steven Shaviro, The Cinematic Body (University of Minnesota, Minneapolis, 1993), s. viii 
71 Dovey, s. 83 
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       Dovey håller med Foucault i att bekännelsen, ett inslag som förekommer ofta i reality-

TV, har till följd att bekännaren implicit underkastar sig den namngivande makten. Enligt 

hans modell blir tittaren den auktoriteten tack vare den ideologiska betydelsen av exponerin-

gen av det udda eller avvikande. Han menar att tittaren ”internalises and endorses the set of 

social norms against which the display of deviance can be measured”.72 Genom implicita un-

dermeningar, både i form av ord men även sådant som kamerans rörelser och vinklar berättar, 

har vi till slut inte särskilt många alternativ för hur vi skall tolka innehållet. Vi som tittare, den 

makt som granskar och dömer, får liksom måttstocken på köpet. Löftet om makt är i min me-

ning också en av de bidragande orsakerna till att folk lockas att se på sådana program som Du 

är vad du äter eller Larger Than Life – Supersize Sex. Dovey har mest fokuserat på det expli-

cita innehållet och vad som sägs, han har inte uppmärksammat sådant som kameravinklar. 

Han har därmed missat en hel del av vad dessa program förmedlar. De mest effektiva verkty-

gen för ideologisk påverkan är de man inte ser. Det finns ett oändligt antal make-over serier 

på TV just nu. Det handlar om allt från trädgård, inredning, utseende, kläder och framför allt 

den egna kroppen. Disciplinära, i den betydelse Foucault menar, är de kulturella praktiker 

som inte bara transformerar utan även normaliserar beteenden och kroppar.73  

       Foucault belyser det olösliga förhållandet mellan förtryck/frihet och makt/njutning. Han 

diskuterar uppkomsten och den gradvisa framväxten av namngivningen och patologiseringen 

av sexuella beteenden i den tidiga moderna epoken. Han frågar sig: ”Vad innebär uppkomsten 

av alla dessa perifera sexualiteter? Det faktum att de kan visa sig i full dager, är det ett tecken 

på att regeln håller på att slappna? Eller det faktum att man uppmärksammar dem så mycket, 

visar det på en strängare regim och en önskan att få dem under sträng kontroll?”74 Han kon-

kluderar att svaret är tvetydigt. Men några sidor efter det drar han en viktig parallell mellan 

den namngivande/kontrollerande processen och idén om att maktutövaren njuter av denna akt 

att undersöka och namnge det som är avvikande. På samma sätt njuter den kontrollerade/ 

namngivne av att undvika eller att underminera namngivningsprocessen.75 

       Den här uppsatsen handlar om strukturerandet av kroppar generellt. Det gäller såväl ätan-

de, kroppsfunktioner, sex, sjukdomar, handikapp, missbildningar som livsval. Intresset för an-

dra människors kroppar står till grund för differentiering och upprättandet av normer, klass, 

kön samt vad som är rätt och fel beteende – baseras på att människor känner sig maktlösa. Det 

finns ett behov av att förstå men även av att kontrollera, normera och värdera sin egen och 
                                                
72 Ibid., s. 106 
73 Bardo, s. 113 
74 Michel Foucault, Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta[1976] (Södertälje, Gidlunds, 1980), s. 54-5 
75 Dovey, s. 106 
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andras kroppar. TV-mediet medger för tittaren möjligheten att utöva makt från en säker och 

trygg position.  

       En annan orsak som jag tror ligger till grund för varför människor lockas av de här prog-

rammen är den om deltagandet och demokratiseringen av det offentliga rummet. De tidigare 

professionella programvärdarna, debattörerna och skådespelarna har idag fått ge plats åt oer-

farna individer som vill synas i TV och på något vis tycks vilja kommunicera något. Jag vet 

inte vad de medverkade blev lovade när de ställde upp. Kanske kändes intervjun i dess helhet 

tillfredställande, de fick fram vad de ville ha sagt. Vad som sedan blev slutresultatet är kanske 

inte vad de förväntat sig. Som tittare slås man, efter att ha sett många program, av att det är 

sällan som de mänskliga sidorna hos de medverkande får komma fram, vare sig i Outsiders 

eller i Du är vad du äter. Istället ägnas största delen, av Outsiders framför allt, åt att ta upp 

allt som definierar deras utanförskap. Jag har inte varit i kontakt med någon av de medverka-

de i något av programmen, men det vore onekligen intressant att få veta vad de tycker.  

       Bardo diskuterar John Fiske som menar att det är viktigt att komma ihåg att tittarna inte 

är helt utan makt och att de inte sväljer vad som helst utan vidare. Hon menar att den typen av 

hyllning till motståndsläsning bara påminner om den allt som oftast frustrerade historiska 

kampen som den underordnade själv måste föra i att artikulera och uppvärdera sitt utanförs-

kap i maktens ögon. Detta förstärker samtidigt utanförskapet och känslorna av underlägsen-

het, marginalitet och fulhet.76 Hon menar att man visst kan ta Fiskes argument om en styrka i 

utanförskapet till sig, men menar att denna makt är resultatet av en pågående kamp och inte 

motståndsläsning.77 

       Vi får alltid höra att vi kan välja vilken kropp vi vill ha. Men privilegier, pengar och tid 

hindrar de flesta av oss från att uppnå detta. Vi omges av homogeniserande och normaliseran-

de bilder som talar om för oss hur vi ska se på våra egna kroppar och andras. Underförstått är 

att inte vilken kropp som helst duger. Vi förväntas vilja ha den som förespråkas. Det har ingen 

betydelse vilka paroller som används; om det är i folkhälsans namn, för att man socialt ska 

passa in eller av ekonomiskt vinstintresse. Om vi bara kan uppnå den perfekta kroppen så 

kommer alla våra andra problem att lösa sig och vi kommer att bli lyckliga. 

       Den ökande sexualiseringen av det offentliga samhället går knappast att undgå. Konsum-

tionssamhället har lyckats reducera all nakenhet till att handla om sex. Halvnakna kvinnoba-

kar kan ses på stora anslagstavlor eller i fitnessannonser, men det är inte tal om att alla krop-

par får exponeras på detta vis. I dagens konsumtionssamhälle marknadsförs varorna som ett 
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slags proteser, det vill säga de behövs för att göra oss ”hela”. Detta tar Ruth Barcan fasta på 

när hon talar om den ständiga dualiteten mellan den nakna kroppen som både ”allt” och 

”inget” samtidigt. I reklam framställs kroppen både som naturlig/autentisk och tvärtom som 

att den saknar något för att uppnå det förstnämnda.78 Shopping har en tydlig koppling till fri-

het och en implicit koppling till sexuell tillfredställelse. Detta är något gäckande som aldrig 

tycks vara inom räckhåll, utan alltid ett steg bort.79 Den som inte ställer upp i jakten på den 

perfekta kroppen, det perfekta livet och det perfekta jobbet väljer att ställa sig utanför samhäl-

let eller alternativt blir en sådan person som anses vara ett dåligt exempel eller rentav som en 

sämre och svagare människa. 

       Man kan se det som att alla bantnings- och träningsprogram har ett syfte att tjäna pengar 

på folks bantning. Å andra sidan kan det även tänkas ha en ideologisk grund. Kroppskontroll 

kan vara ett sätt att hantera stress och annan ohälsa, men även ett försök att kontrollera yttre 

oroligheter i världen. Senast sådana tankar cirkulerade var på 1930-talet i Sverige, då som en 

kombination av kroppskultur och nudism (det hade inte bara med nakenhet att göra). Vid den 

här tiden kom även begreppet A-människor att användas flitigt. A-människorna är sunda, har 

livsglädje och arbetar bra till skillnad från de lägre stående B- och C-människorna som mest 

var en belastning för samhället.80 Kroppskulturens och nudismens budskap var att man skulle 

skärskåda sig själv och bli mer ansvarsfull, inte bara inför sig själv utan även för samhällets 

skull. Individers egna initiativ skulle ge lyckliga och produktiva medborgare. Då gällde det 

byggandet av välfärdsstaten Sverige. Vad gäller det idag? 

       Slutligen vill jag i det här kapitlet ta upp realismen i de dokumentära program (både reali-

ty-TV och dokumentärer) jag tagit upp i den här uppsatsen och samtidigt återknyta till kapitlet 

1.2 i introduktionen. Icke-fiktionen i media är idag utbredd. Dessutom har utbudet av kanaler 

och genrer av olika slag också ökat. Jag vill här dra en parallell till filmens barndom, en tid då 

icke-fiktionen var vanligare än fiktion.81 Tom Gunning gör en viktig distinktion mellan tidig 

icke-fiktion och senare icke-fiktion, det vi idag kallar dokumentärer. De som gjordes före 

första världskriget kallas i allmänhet för ”aktualitetsfilm” och de efter kriget för ”dokumen-

tärer”. Den som introducerade termen ”dokumentär” var John Grierson när han behövde ett 

nytt ord för att beskriva Robert Flahertys Moana (1926). Han avsåg med det begreppet besk-

riva hur den skiljde sig från den tidigare icke-fiktion eftersom den arrangerar, rearrangerar 
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80 Ylva Habel, Modern Media, Modern Audiences: Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish 
Welfare State (Stockholm: Aura Förlag, 2002), s. 74 
81 Gunning, s. 10 
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och kreativt omformar råmaterialet.82 Man kan även göra en distinktion genom att kalla den 

tidigare icke-fiktionen för deskriptiv och den senare för tolkande.  

       Den deskriptiva icke-fiktionens utveckling mellan 1903-17 stod i stort sett still i kontrast 

till fiktionsfilmens utvecklande av klippning, förtydligandet av narrativen med mera.83 

Gunning menar att detta inte skall tolkas som konservativt på något sätt. Han drar slutsatsen 

att den måste ha varit fullgod som den var, man föredrog helt enkelt den.84 Det som definierar 

”cinema of attractions” är framför allt hur de är strukturerade kring det visuella, kring att 

fånga eller hålla kvar en blick eller vy. Den tidiga filmen lade en tydlig emfas vid själva 

förevisningen och att tillfredställa tittarens visuella nyfikenhet. Det man fångade med kame-

ran var endera sådant som redan fanns där innan man började filma eller som skulle ha hänt 

även om kameran inte var där (ingen iscensättning således).85 Kameran agerar i själva verket 

turist, åskådare eller utforskare och filmens behållning ligger i den här ställföreträdande egen-

skapen hos kameran. Människor reagerar på kamerans närvaro genom att titta in i den eller 

genom att rikta rörelser mot den. Kamerans placering känns aldrig slumpartad, världen pre-

senteras inför kameran, och därmed tilltalar man åskådaren direkt.86  

       I ett exempel som Gunning tar upp förekommer bilder av en kvinna som klär av sig fram-

för kameran, men av respekt för individen är linsen ur fokus.87 Bakom begäret efter kunskap 

om den andre och om kroppen finns voyeurismen. I det här fallet är det övertydligt att det, i 

Gunnings mening, är en visualisering av den drift som ligger bakom den tidiga icke-fiktionens 

estetik.88 Även enkla filmer som denna är således inte utan en ideologi. Detta drama mellan 

objektet och kameran, mellan bilden och åskådaren, avslöjar alla möjligheter för dominans, 

nyfikenhet, förförelse, objektifiering och till och med identifikation som det medför. Doku-

mentären, i Griersons termer, fördunklar eller kamouflerar å andra sidan denna primitiva och 

direkta seendeakt. Den gör det genom att kreativt omskapa och dramatisera råmaterialet.89 

       Sambandet mellan denna tidiga form av icke-fiktion och det dokumentära som visas i TV 

idag ligger i det voyeuristiska och det är slutgiltig den driften som gör det hela begripligt. Att 

exponera kroppar, oavsett intention från programmakarnas eller TV-kanalens sida, på det sätt 

som görs idag har alltid en ideologisk orsak i grunden. 

                                                
82 Ibid., s. 11 
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88 Ibid., s. 19-20 
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4. Sammanfattande diskussion 

I den här uppsatsen har representationen av kroppar i den samtida icke-fiktionen på olika sätt 

diskuterats, samt hur man i de program jag tar upp spelar på tittarens kroppsliga reaktioner 

och känslor. Jag har utgått från egna observationer och tankar samt vidareutvecklat diskus-

sionen med hjälp av litteratur och information från internet. Med hjälp av den har jag redo-

gjort för alternativa sätt att uppfatta programmen. De är sinsemellan väldigt olika, men där 

finns ändå gemensamma nämnare när det gäller representationen av kroppar. Metaforen att 

kroppen är ett slagfält (snarare än en postmodern lekplats) visar på svårigheterna involverade  

i den politiska kampen att sanktionera utanförskapet.90 

        I Outsiders berättar de medverkande för kameran om hur de bemöts av samhället. Insla-

gen befäster deras utanförskap snarare än att betona de mänskliga aspekterna som man kanske 

borde för att uppnå den effekt man på Kanal 5 säger sig vilja uppnå. På deras hemsida kan 

man läsa att det är “kittlande” dokumentärer, vilket visar att de i första hand har ett underhåll-

ningssyfte. Sinsemellan är avsnitten väldigt olika. En del vill väcka medkänsla eller sympati 

hos åskådaren, men långt ifrån alla.  

       I Du är vad du äter är det huvudsakliga syftet att väcka skam- och äckelkänslor med hjälp 

av skrämseltaktik och chock hos såväl deltagare som tittare. De flesta av de medverkande i 

programmet är kvinnor. Jag anser att det är symptomatiskt för hur samhällets normer kräver 

mer av kvinnor att de ska motsvara förväntningarna och idealen.  

       Kapitlet om sexualitet pekar på en tvetydighet i framförallt Outsiders, när det gäller vad 

som sägs kontra vad bilderna visar. I avsnittet om porrstjärnor vill man avskräcka från porr-

branschen samtidigt som det visas bilder som inbjuder till erotisk betraktelse. Kvinnligt delta-

gande i porrfilm är en sanktionerad förutsättning för dess existens men ses ändå som ett pato-

logiskt beteende. Nakenhet är både normal och onormal. Som för att understryka poängen 

blandas i sexindustrin passande nog omoral med kriminalitet. Den traditionella uppfattningen 

är att kvinnor behöver skyddas från porr. Inte för att de (vilket man hävdar) inte kan hantera 

det, utan för att porren avslöjar de patriarkala strukturerna; det manliga seendet, kroppsupp-

fattningen och sexualiteten. Jag tror också att tanken underförstått är att kvinnor ska avhållas 

från att bli för sexuellt aktiva. I andra avsnitt i serien Outsiders samt i dokumentären Larger 

Than Life – Supersize Sex sprids och bekräftas fördomar om sexualitetens perversioner. Här 

kan syftet inte vara annat än att visa upp det monstruösa, håna deltagarna samt att chockera. 

Man får som tittare ingen information som närmare förklarar beteende och ingen psykologisk 
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hjälp erbjuds heller de medverkande. Det är djupt tragiska människor vi möter men chocken 

gör att man hindras från att känna sympati för dem. 

       I kontrast till de som självmant valt sitt utanförskap har människor med extrema eller de-

formerade utseenden inget val. Vi har alla fått lära oss att det inte är okej att stirra på eller 

kommentera dem. Dessa program förmedlar mer positiva bilder av individer som inte låter sig 

besegras av sitt handikapp. Här är det istället våra voyeuristiska drifter som tillfredställs. 

Framför TV:n kan vi ohämmat stirra så mycket vi vill. Ibland tenderar inslagen att underblåsa 

myter, som i dokumentären om Mannen som var gravid. Den här traditionen kan man spåra 

till 1800-talet då P.T. Barnum:s freakshows hade en stor publik. Han var en underhållare likt 

dagens kommersiella TV-kanaler och han visste att utnyttja dagspressen. Genom att göra 

freakshowen mer sofistikerad gjorde han den legitim.  

       Vi som tittare har en maktposition i förhållande till de medverkande, vi kan döma dem. 

Med programmen följer också själva de normer och den måttstock med vilken vi fäller do-

marna. Det finns i och för sig en möjlighet till identifikation i ett program som Du är vad du 

äter, men å andra sidan är man nog ganska glad att slippa stå där själv och skämmas. Ett pro-

gram som Outsiders ger ingen möjlighet till identifikation över huvud taget.  

       Samhället definierar dessa människors liv på olika sätt; med psykologiska termer menar 

man att de bär på en sjukdom, sociologiskt förklarar man dem som avvikande, i rättsliga dis-

kurser som kriminella och via moraliska diskussioner om rätt och fel. Den onormala kroppen 

eller beteendet korrigeras då genom medicinering, förlöjligande, bestraffning eller kontroll. 

       En central frågeställning är varför många program uppvisar ett närgånget förhållande till 

individen och varför tittarna är så fascinerade av dem. Gränsen mellan det privata och det of-

fentliga har förändrats radikalt. Jag tror man kan finna en grund till det här i vår förlorade när-

het till vår omgivning samt det ökade mediaflödet som gör att vi paradoxalt nog känner oss 

fjärmade från verkligheten. Detta föder ett krav på mer realism i form av dokumentärer och 

annan icke-fiktion. I den här uppsatsen har jag genom att göra en parallell till den tidiga icke-

fiktionen från början av 1900- talet visat hur det alltid finns ett underliggande element av 

voyeurism eller en ideologi bakom sådant som i en första anblick inte verkar ha den intentio-

nen.  

       Vi värderar och kategoriserar de människor vi ser efter deras utseende. Ibland revideras 

den uppfattningen allt eftersom vi lär känna personen i fråga. Men det är inte alltid det sker. 

Den diskussion jag fört i uppsatsen understryker och exponerar det avvikande i deltagarnas 

kroppar och beteenden. Det upprättas tydliga skillnader mellan oss själva och dom andra. Po-

lariseringen förstärks av dualiteter som normal/onormal, ren/oren, social/asocial o.s.v. Faran 
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är att det tänkandet kan överföras till andra områden som skapandet av klass eller könsroller. I 

de program jag tagit upp i den här uppsatsen läggs hela ansvaret för utanförskapet på indivi-

den. Det presenteras inga alternativa lösningar och ges inga förklaringar. Det är helt enkelt 

lättare att lägga allt ansvar på den enskilde.  

       Jag tycker det är anmärkningsvärt hur lite det kroppsliga värdesätts i den akademiska 

världen och hur lite som faktiskt skrivits i ämnet. Jag vill understryka hur viktig representatio-

nen av kroppar samt tittarens kroppsliga reaktioner är, dels för upplevelsen av ett TV-program 

(eller en film) och dels för hur vi uppfattar andra människor som individer. Att underkänna 

sin egen kropps reaktioner, sin intuition, är att se den som lägre stående, irrationell och opålit-

lig. Jag är övertygad om att det bakom detta ligger en tvetydighet och en rädsla inför den egna 

kroppen. Varför skulle vi annars så hårt förneka den? Kroppens funktioner och reaktioner 

måste ständigt kontrolleras och tuktas. I slutändan tror jag det handlar om ett erkännande av 

kroppens otillräcklighet och ett förnekande av dess förgänglighet, dess svek och i förlängnin-

gen döden själv. 
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Källförteckning 

 

Filmer 
The Aurora Encounter (Jim McCullough Sr, 1986) 

Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002) 

Junior (Ivan Reitman, 1994) 

Freaks (Tod Browning, 1932) 

Les archives de la planète (kortfilmsserie av Albert Kahn, 1910- & 20-talen) 

Moana (Robert Flaherty, 1926) 

 

TV-program 
Du är vad du äter (svenska versionen), S01/01, visat på TV3 den 2/3-06 kl 20:00 

Du är vad du äter (svenska versionen), S02/01, visat på TV3 den 7/9-06 kl 20:00 

Du är vad du äter (svenska versionen), S02/02, visat på TV3 den 14/9-06 kl 20:00 

Du är vad du äter (svenska versionen), S02/03, visat på TV3 den 21/9-06 kl 20:00 

Du är vad du äter (svenska versionen), S02/05, visat på TV3 den 5/10-06 kl 20:00 

Du är vad du äter (svenska versionen), S02/07, visat på TV3 den 19/10-06 kl 20:00 

Du är vad du äter (svenska versionen), S02/08, visat på TV3 den 28/10-06 kl 20:00 

Larger Than Life – Supersize Sex, del 4/4 i serien Larger Than Life, visat på Kanal 5 den 

6/11-06 kl 21:55 

Mannen som var gravid, brittisk dokumentär visad på Kanal 5 den 13/11 2006 kl 21:55 

Outsiders, ”Barn med annorlunda utseende”, S02/13, visat på Kanal 5 hösten 2005 

Outsiders, ”Annorlunda sex – om sexuella böjelser”, S04/11, visat på Kanal 5 den 23/10-06 

Outsiders, ”De 80-åriga barnen”, S04/02, visat på Kanal 5 den 21/8-06 kl 20:00 

Outsiders, ”Kvinnan utan underkropp”, S04/01, visat på Kanal 5 den 14/8-06 kl 20:00 

Outsiders, ”Porrstjärnor”, S04/13, visat på Kanal 5 den 6/11-06 kl 20:00 

Spa of Embarrasing Illnesses, S01/02, visades på Kanal 5 den 12/11-06 kl 17:30 

Trauma – livet på akuten visas på Discovery Channel vanligtvis måndagar kl 22:00 

You are what you eat, S01/06, visat på TV3 den 13/11-06 kl 18:25 
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