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Denna studie fokuserar på konstruktionen av roller i ett TV-program i en genre som ska 

påvisa verklighet; reality-TV. Två avsnitt ur den svenska serien Ung och bortskämd 

undersöks i syfte att se hur roller i detta program konstrueras i en serie som påstår sig vara 

icke manusbaserad eller iscensatt. För att kunna se detta används multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA) som metod samt som del i det teoretiska ramverket. Även teorierna 

rollteori och filmteori har fått ligga till grund för studien för att kunna uppnå syftet.  
 

Studien är kvalitativ och det är begrepp hämtade från MCDA, kompletterade med ytterligare 

tre begrepp, som har fungerat som verktyg i analysarbetet. Dessa begrepp rör både ljud och 

bild, och genererade fyra teman som har analyserats mer ingående. Dessa teman berör hur 

deltagarna i Ung och bortskämd framställs genom att visas som ointelligenta och 

utseendefixerade, samt hur varje deltagares specifika roll ser ut och förändras.  
 

Resultatet av studien visar på att roller fungerar som ett verktyg i den konstruerade 

verklighet som förekommer i reality-TV. Rollerna förändras till en viss del, men de 

övergripande rollerna som bygger på att deltagarna är ointelligenta och utseendefixerade 

kvarstår. 
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ABSTRACT 

Author(s): Ebba Wiksholm och Sanna Olsson 

Title and subtitle (English): “We are young and rich and have a damn damn good time” 

Language: Swedish 

Pages: 39 

 

The focus of this study is the construction of roles in a TV-show within a format which claims 

to show the reality; reality-TV. Two episodes from the Swedish show Ung och bortskämd are 

analyzed with the purpose to see how the roles in the programme are constructed, since it is a 

series which claims not to be based on a script or staged. To analyze this the method 

multimodal critical discourse analysis (MCDA) has been used, both as a method and as a part 

of the theoretical framework. In addition to this, theories about roles and film have been used 

in the analysis to reach the purpose of the study.  
 

The study is qualitative and concepts gathered from MCDA, as well as three additional 

concepts, have been used as tools in the analysis. These concepts regard both sound and 

picture, and resulted in four main themes that have been analyzed more closely. The themes 

show how the participants in Ung och bortskämd are being shown as less intelligent and 

fixed about their appearance, and also what each participant’s specific role is like and how 

they change.  
 

The result of the study shows that roles works as a tool in the constructed reality that appear 

in reality-TV. The roles change partially, but the main roles characterising the participants as 

unintelligent and vain stay the same. 
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1. Inledning 

Ett av de många reality-program som finns i svensk television idag är Ung och bortskämd 

och denna studie kommer att titta på hur produktionen bakom programmet, genom olika 

medel, framställer sina deltagare i roller. Vi vill se hur kameraarbetet, musiken och speaker-

rösten tillskriver deltagarna olika roller och målar upp en bild för tittarna. Vår studie 

kommer med andra ord att titta på vad som uttrycks i tal och bild för att se vilka roller som 

deltagarna tillskrivs. Detta för att visa på hur olika grepp inom reality-TV konstruerar den 

påstådda verkligheten i genren. Att tillskriva deltagarna roller blir ett sätt för produktionen 

att styra över vilken bild tittarna får av dem. Ung och bortskämd är ett 

underhållningsprogram, men även i sådana koncept kan outtalade ideologier påverka tittarna 

och det är därför viktigt att granska vad som faktiskt förmedlas genom programmet. Det är 

också ett program med ökande popularitet och som inte studerats tidigare. Vi hoppas därför 

på att en analys av det kan få fram ny kunskap och nya vinklar inom reality-TV, samt kring 

hur skapandet av roller där går till. 

 

1.1. Bakgrund 

Reality-TV är ett fenomen som har sin början i slutet av 1980-talet i form av begreppet 

“infotainment”, vilket användes som en kortare term för “faktabaserad underhållning” (Hill, 

2015). Det är inte helt lätt att  definiera exakt vad reality-TV är eftersom det innefattar en 

större mängd olika TV-program, som ofta kan skilja sig ganska mycket från varandra (Wyatt 

& Bunton, 2012). Huvudtanken bakom reality-TV är dock att det ska handla om och visa 

riktiga människor i scenarion som inte är manusbaserade eller iscensatta (Hill, 2015). 
 

Det ryms många olika element inom genren reality-TV och många program är en blandning 

av inslag inom sport, dokumentär och såpopera. Under 1990-talet utvecklades genren och 

skapade många nya grenar. Genom denna utveckling blev reality-TV under denna period ett 

helt nytt fenomen inom medieskapande (Hill, 2015). Redan 1956 visades ett program på 

amerikanska NBC som går att koppla till genren reality-TV. Programmet hette Queen for a 

Day och publiken fick välja vem som skulle röstas ut varje vecka. Det går att följa 

utvecklingen från detta tidiga program vidare till koncept på 70-talet, 90-talet och början på 

2000-talet (Wyatt & Bunton, 2012). Skaparna av dessa program upptäckte att det fanns stor 

ekonomisk vinning i att visa drama mellan “vanliga människor” istället för skådespelare. De 

senaste åren har det även blivit vanligt att reality-program fokuserar på att deltagarna på 

något sätt ska bli bättre och utvecklas som personer under programmets gång (ibid).  
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1.1.1. Reality-TV i Sverige 

I Sverige introducerades konceptet med reality-TV år 1997 när Sveriges Television (SVT) 

började sända programmet Expedition Robinson. Idén till programmet hade köpts upp ett år 

tidigare av Anna Bråkenhielm som då var ny VD för produktionsbolaget Strix och hon gav 

den som förslag till SVT att visa (Sjöström, 2012). Expedition Robinson blev det första 

programmet av sitt slag, både i Sverige och utomlands, och det gick ut på att visa vanliga 

människor som sattes i land på en ö där deras uppgift var att överleva. Programmets 

huvudtema var sociala spel och helt nya koncept presenterades i form av tävlingssegment där 

förnödenheter fanns att vinna, samt intervjuer där deltagarna togs åt sidan för att ge en 

uppdatering om händelserna och hur de såg på dem (ibid). Ett annat helt nytt inslag som 

därmed introducerades i svensk TV var utröstningen. Varje vecka samlades alla deltagare till 

“ö-råd” där de genom röstning fick avgöra vilken deltagare som skulle få lämna ön och 

tävlingen. Just utröstningen gav programmet så pass mycket kritik efter det första avsnittet 

att SVT kände sig tvungna att göra ett uppehåll och noga utvärdera programidén innan 

Expedition Robinson kunde fortsätta sändas, för att sedan bli en publikfavorit (ibid). Det blir 

här tydligt att reality-TV har varit omdiskuterat ända sedan dess etablering i Sverige och det 

finns fortfarande mycket att ställa sig kritisk till i de reality-program som numera visas.  

 

1.1.2. Ung och bortskämd 

Ung och bortskämd är den svenska versionen av den brittiska serien Young, dumb and living 

off mum (Ung och bortskämd, avsnitt 1) som sändes på BBC Three i tre säsonger åren 2009, 

2010 och 2011. (BBC, u.å.). I beskrivningen till programmet på TV3:s playtjänst Viafrees 

hemsida står det “De är unga, bortskämda och har aldrig rört ett finger för att hjälpa till 

hemma. Nu börjar deras största utmaning någonsin när de tillsammans ska lära sig att bli 

vuxna och ta ansvar” (Viafree, 2016). Konceptidén bygger på att samla åtta olika, för 

varandra främmande, deltagare i åldrarna 18 till 23 år som har valts in till programmet för att 

de anses vara bortskämda och utan kunskap om hur vuxenlivet går till. Tillsammans ska de 

bo i ett hus utan sina föräldrar, där de måste sköta alla sysslor själva och samtidigt komma 

överens med varandra (Viafree, 2016). I varje avsnitt provar de även på ett nytt yrke för att 

kunna tjäna pengar till mat och andra förnödenheter. Under varje arbetstillfälle får de 

uppgifter från och övervakas av arbetande inom de olika yrkena, som sedan i slutet av dagen 

bedömer ungdomarnas arbetsinsatser. Premissen för serien presenteras som att vara ett 

potentiellt hjälpmedel för att dessa ungdomar ska kunna lära sig att stå på egna ben, kunna 

ta klivet ut i vuxenlivet och inte behöva ständig uppassning från sina föräldrar. Ungdomarna 

bedöms inte, och får heller ingen hjälp, av experter förutom på arbetsplatserna. Alla föräldrar 

till deltagarna träffas dock i slutet av varje vecka/avsnitt för att få se hur veckan har gått och 
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diskutera kring vem av ungdomarna som har gjort sämst respektive bäst ifrån sig, vilket 

resulterar i utdelning av straff och pris. Förutom att få erfarenheter på vägen mot att bli 

självständiga, tävlar deltagarna mot varandra för att vinna ett slutgiltigt pris i form av en resa 

ut i världen (Ung och bortskämd, avsnitt 1).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Här presenteras problemet som studien undersöker samt syftet och frågeställningarna som 

ligger till grund för resultatet.  

 

2.1. Problemformulering 

Reality-TV har vuxit och utvecklats mycket de senaste åren och når, världen över, en stor 

publik (Hill, 2015). Ända sedan genrens uppkomst har tittare påverkats av och 

uppmärksammat reality-TV (Sjöström, 2012). Detta är idag framför allt väldigt tydligt i 

sociala medier då dessa program diskuteras och ofta omnämns på bland annat Facebook och 

Twitter. Tittar man till exempel på den officiella Facebook-sidan till reality-serien Paradise 

Hotel har den i skrivande stund (december 2016) över 73 700 gilla-markeringar (Paradise 

Hotel SE, 2010) och samtidigt har över 122 600 personer gillat Facebook-sidan för den 

svenska versionen av Big Brother (Big Brother Sverige, 2011). Grundtanken med reality-

program är att de ska visa verkligheten och inte baseras på manus eller castade roller (Hill, 

2015). Dock är det näst intill omöjligt att endast hålla sig till det verkliga i ett program som 

redigeras innan det visas för tittarna (Wyatt & Bunton, 2012). Trots att idén med reality-TV 

är att människorna som deltar inte ska spela en roll gör olika faktorer att deras 

personligheter mer eller mindre konstrueras ändå. Rollerna som deltagarna får kan de själva 

ta på sig eller tillskrivas av andra (Hill, 2015). I ett större samhällsperspektiv blir en studie av 

konstruktionen av TV-innehåll viktig för att människor ska kunna hålla sig kritiska till det 

som visas och på så sätt inte påverkas i lika stor utsträckning av det som visas i reality-

program (Eriksson, 2015). För att visa hur roller i genren reality-TV kan konstrueras 

undersöker denna studie hur deltagarna i reality-serien Ung och bortskämd framställs, samt 

hur de förändras, i förhållande till programbeskrivningen. 

 

2.2. Syfte  

Syftet med denna studie är att studera vilka roller deltagarna i Ung och bortskämd har och 

hur de förändras under seriens gång, med målet att visa på hur den så kallade verkligheten i 

en reality-TVserie konstrueras. 
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2.3. Frågeställningar 

• Hur används rollskapande för att framställa deltagarna i reality-programmet Ung och 

bortskämd? 

• På vilket sätt förändras rollerna under programmets gång? 
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning som gjorts på reality-TV och även personer som 

deltar i sådana program. 
 

Det har gjorts mycket forskning kring reality-TV, både om det som genre men också om hur 

det påverkar tittare och deltagare. De flesta studier som gjorts är kvalitativa och många 

grundas på intervjuer som gjorts med före detta deltagare i olika typer av reality-program 

samt programmens publik (Brenton & Cohen, 2003; Hill, 2015). Det har dock inte gjorts 

direkta studier där man, genom att kritiskt granska underliggande meningar, gått på djupet 

med hur kameraarbete, speaker-röst, ljudeffekter med mera bidrar till att ge deltagarna roller 

och framställa dem på ett visst sätt. Här kan vår studie bidra med ökad kunskap gällande 

producenternas makt över den bild av deltagarna som presenteras för åskådaren. 
 

Anledningen till att vi har tittat på tidigare studier om deltagare i reality-TV, är för att få en 

bild av hur dessa studier har gått till och hur deltagarnas roller tidigare diskuterats (Blair, 

2010; Brenton & Cohen, 2003). Problemet vi fokuserar på, och som mycket tidigare 

forskning också fokuserat på, är att reality-TV som genre förutsätter att personerna som 

deltar inte spelar en given roll utan förväntas vara sig själva. Det finns dock tendenser inom 

genren som visar på att detta inte alltid är fallet (Hill, 2015). Det är lätt att genom “voice-

overs”, kameraarbete och ljudeffekter tilldela en person en roll och då faller egentligen 

grundkonceptet med reality-TV. 

 

3.1. Reality-TV 

En stor del av forskningen som vi har fokuserat på är forskning kring reality-TV som genre. 

Störst fokus ligger, i dessa studier, på kritik mot konceptet överlag men även på etik (Brenton 

& Cohen, 2003; Eriksson, 2015; Wyatt & Bunton, 2012) Även vår studie tar upp viss kritik 

mot konceptet, men fokuserar mest på de roller som deltagarna har. I stort kan man säga att 

tidigare studier menar att huvudfokus i reality-TV ligger på att skapa drama bland 

deltagarna. I Ung och bortskämd däremot fokuseras inte konceptet kring sociala spel och 

därför är inte drama mellan deltagarna intressant i samma utsträckning. Programskaparna 

har dock fortfarande makt att skapa situationer som bidrar till att lägga fokus på det som är 

aktuellt för deras koncept. Anette Hill (2015) menar i sin bok Reality TV att när deltagarna 

märker vad publiken vill ha av dem tar de på sig den rollen och spelar på sätt och vis en 

karaktär trots att reality-TV inte har något manus. Detta kan vara fallet i program där 

deltagare får reaktioner från tittare under inspelningen, men det krävs dock inte att 
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deltagarna medvetet tar på sig en roll för att de ska synas på ett visst sätt. Hur programmet 

produceras, när det gäller val av klippning och attribut till exempel, skapar en verklighet och 

tillskriver deltagarna roller ändå (Strömbäck, 2014).  
 

Göran Eriksson (2015) har skrivit flera artiklar som behandlar frågor om klass i olika svenska 

reality-program. Han har bland annat skrivit Ridicule as a Strategy for the 

Recontextualization of the Working Class (2015) där han kritiskt analyserar TV-programmet 

Ullared och på vilket sätt den serien visar upp kunder och anställda på varuhuset Gekås, där 

majoriteten av dessa är personer från arbetarklassen (Eriksson, 2015). Han menar att 

Ullared och liknande reality-TVserier hjälper till att avlegitimisera och nedvärdera 

arbetarklassen i form av underhållning riktad mot medelklassen. Vår studie rör sig inom 

samma område som Göran Erikssons studier även om vår inte kommer fokusera på klass, 

och framför allt inte framställningen av arbetarklassen, då deltagarna i Ung och bortskämd 

tycks komma från olika sociala bakgrunder. I vår studie handlar det istället desto mer om hur 

bortskämda, outbildade ungdomar visas som underhållningsföremål för en mer utbildad 

publik. Huvudfokuset i dessa program ligger i att påvisa ett avvikande och problematiskt 

beteende hos de medverkande, vilket tillåter publiken att distansera sig från personer som 

visas upp i TV (ibid). Erikssons artikel tar vidare upp hur reality-program som Ullared, på ett 

löjeväckande sätt, använder olika grepp såsom prat, ljudeffekter och klippning för att skapa 

humor som får tittarna att skratta. Detta kan fungera som ett sätt att få tittarna att se ner på 

medverkande i programmen, då de genom att kunna skratta åt dessa program tillåts att 

distansera sig från det de skrattar åt och skapa en “vi och de”-känsla där personer på TV inte 

betraktas som likvärdiga med tittarna (ibid). Förlöjligande är ledordet i Erikssons studie då 

detta ofta kan kännas som reality-TV:s huvudsyfte. 
 

Göran Eriksson avslutar sin artikel med att uppmana till fler studier på underhållningsmedia 

genom multimodal kritisk diskursanalys, då denna metod kan hitta underliggande meningar 

inom både lingvistik och visuell kommunikation (2015). Denna studie har hämtat inspiration 

i Erikssons tidigare forskning. Vi kommer att använda samma typ av analysmetod, men 

istället för att fokusera på teorierna kring klass och klasskillnader, lägga fokus på de olika 

roller som konstrueras i Ung och bortskämd samt vad det kan generera för bild av någon 

som benämns som bortskämd.  

 

3.2. Deltagare i Reality-TV 

Sam Brenton och Reuben Cohen har skrivit en bok som heter Shooting people: adventures in 

reality tv (2003) som behandlar just hur lätt det kan gå överstyr i olika reality-program. De 
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diskuterar kring riskerna som finns i att stänga in en grupp människor och utsätta dem för 

olika typer av prövningar. Boken tar även upp ansvaret som ligger hos publik och producent 

för att det inte ska gå för långt (Brenton & Cohen, 2003).  
 

Inom samma ämne har vi även tittat närmare på en artikel från Law Journal Library som 

också diskuterar kring säkerheten för deltagare i reality-TV och hur de påverkas av att vara 

med i dessa typer av program. Denna artikel menar att deltagarna i programmen borde ses 

mer som anställda och inte som ren underhållning som producenterna bestämmer över 

(Blair, 2010). Dessa studier fokuserar alltså på hur deltagarna påverkas av de prövningar som 

de kan utsättas för i dessa typer av program, men tar inte upp hur mycket av det vi ser som 

faktiskt är sant och vad som har konstruerats.  

 

3.3. Vårt bidrag 

Den tidigare forskningen inom reality-TV diskuterar kring hur konceptet visar upp 

deltagarna på ett negativt sätt för att roa tittarna. Forskare menar här att deltagarna blir 

underhållningsföremål och den etiska aspekten gällande konceptet tar stor plats i många 

tidigare studier. Fokus i dessa studier ligger ofta på hur deltagarna påverkas av att delta i 

reality-program och hur de reagerar på de förväntningar som finns på dem. Annan forskning 

i ämnet har dock även lagt fokus på bilden som ges av deltagarna genom vad som visas 

gällande attribut och klippning. Vår studie behandlar inte deltagarnas känslor eller etiken 

kring hur de behandlas i TV-programmet, utan fokuserar istället på hur deltagarna tillskrivs 

roller för att tittarna ska uppfatta dem på ett visst sätt. 
 

Det är viktigt att all typ av media granskas eftersom de har stor möjlighet att påverka 

människor. Om samhället utgår från att allt som utges för att vara verklighet också är det, 

tappar man delar av det kritiska förhållningssätt som man rimligtvis borde ha gentemot 

medieinnehåll (Hill, 2007). Skaparna av Ung och bortskämd visar upp en bild av en viss 

grupp människor och det är lätt att som tittare ta till sig den bilden som verklighet trots att 

den faktiskt är konstruerad. Detta behöver inte betyda att allt som visas är falskt, dock väljer 

skaparna vilka delar som ska lyftas fram och vad som ska tonas ned (Wyatt & Bunton, 2012). 

Genom en analys av rollerna i programmet hoppas vi kunna visa på hur den påstådda 

verkligheten i reality-serier kan konstrueras. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redovisas de teorier i vilka denna studie har sin grund. Det ges en inblick i hur 

rollteori, filmteori och diskursteori fungerar, samt hur de kommer att användas i just denna 

studie.  
 

4.1. Rollteori 

Rollteorin uppkom genom en metafor för roller i teaterpjäser. På samma sätt som rollerna i 

en pjäs gör det lättare för publiken att förstå sammanhanget och handlingen, skapas också 

roller i olika sociala sammanhang. Dessa roller skapas utifrån de förväntningar och attityder 

som vi människor har på oss själva och vår omgivning (Biddle, 1986). Ett centralt begrepp 

inom rollteorin är konsensus. Det syftar till att det finns en slags outtalad överenskommelse i 

sociala sammanhang, det vill säga normer om hur människor förväntas bete sig. Kritiker 

menar dock att konsensus inte ensamt kan ses som grunden till människors roller. Enligt 

dessa forskare råder det inte alltid konsensus i alla grupper och det är inte heller alltid 

normer som väger tyngst i rollskapandet (ibid). Överlag är det alla olika perspektiv på sociala 

sammanhang som gör att forskares åsikter kring rollteorin går isär. Beroende på det sociala 

sammanhanget (till exempel en formell organisation, en informell förening eller en reflektion 

över ens egen självuppfattning) och de aspekter (till exempel normer, bekräftelse, 

självuppfyllelse eller rollkonflikter) som forskare väljer att fokusera på har olika vinklar inom 

rollteori vuxit fram (ibid). I denna studie används rollteori för att se hur deltagarna i Ung och 

bortskämd tillskrivits roller efter de normer som finns i programmet och hur skaparna får 

deltagarnas roller att framstå. 
 

Något som också spelar in i skapandet av roller är bekräftelse (Biddle, 1986). Många gånger 

söker människor bekräftelse genom att härma beteenden som vi ser hos andra eftersom vi 

tror att det är detta beteende som förväntas av oss. Även här kommer normer in som en 

faktor eftersom det är normerna i sammanhanget som får oss att förstå vad det är som 

förväntas av vår roll i gruppen (ibid). Rollteori kan både användas för att se på individer, men 

också för att se hur en individ kan representera en social position (ibid). I denna studie blir 

det användbart för att kunna definiera varje deltagares roll, men också för att titta närmare 

på hur de som grupp tillskrivs övergripande roller. 
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4.2. Filmteori 

Rollteori är en relevant teori för att se hur roller framkommer i olika sociala sammanhang, 

men det finns också andra teorier som berör roller. Ser man till teorier inom film, böcker och 

berättande finns mycket relevant att hämta gällande roller, även där. Eftersom denna studie 

analyserar ett TV-program har filmteori tagits in i det teoretiska ramverket för att täcka in 

vad som sägs om roller även i filmens och TVn:s värld. 
 

Ända sedan vi var små har vi fått höra sagor som bygger på olika karaktärer och på samma 

sätt omges vi idag av personer i roller i mer moderna berättelser. Böcker, filmer, TV-program 

och serietidningar använder sig alla av berättelser som bygger på roller som ska fånga 

läsarens/tittarens intresse (Berger, 2005). Vladimir Propp menar att alla karaktärer har en 

funktion som kan definieras och som är viktig för berättelsen (ibid). Denna teori är relevant 

för vår studie eftersom vi vill visa vilka roller som berättelsen i Ung och bortskämd skapar 

och förändrar. 
 

Det är karaktärerna i berättelser som får saker att hända och som gör att tittarna kan relatera 

till det som händer. Karaktärerna får ofta även representera en viss grupp av människor och 

på så sätt ge tittaren en igenkänningsfaktor. På detta sätt kan tittaren också identifiera sig 

med de situationer som en viss karaktär hamnar i: “reality-effekten” (Abrams, Bell & Udris, 

2010). Något som också hjälper till med bilden av en karaktär och att skapa en känsla hos 

tittaren är musik. Musiken för handlingen framåt och förmedlar vilken typ av person en viss 

karaktär är, genom att leda tittaren mot en önskad känsla (Verstraten, 2009). Ung och 

bortskämd använder sig även av en speaker-röst eller så kallad “voice-over”, där en person 

som man inte ser kommenterar det som händer i bild. Detta kan bidra med personlighet och 

hjälpa till att sätta en ton i programmet (Abrams, Bell & Udris, 2010). Alla dessa 

komponenter skapar tillsammans de roller som deltagarna i programmet får och genom att 

använda dessa teorier i vår analys kan vi få en djupare inblick i hur rollerna konstruerats 

samt vad de förmedlar till tittarna.  

 

4.3. Diskursteori 

För att kunna urskilja vad för roller som finns i Ung och bortskämd behövs ytterligare en 

teori som kan förklara vad det som visas betyder, eller i alla fall vilka tolkningar som kan 

göras. En bra teori att ha som grund för att kunna göra dessa tolkningar är diskursteori. 
 



13 
 

Diskurser kan framför allt ses och uppfattas som språkliga handlingar. Det gäller för alla 

typer av texter och kommunikation som sker samt förmedlas mellan sociala aktörer (Wodak 

& Krzyzanowski, 2008). En diskurs är dock inte alltid entydig utan kan ha olika betydelser; 

dels behandlar den sociala handlingar och interaktion, och dels hjälper diskurser till att 

skapa en verklighet som en form av kunskap (Fairclough, 1995). Diskurser syftar aldrig på 

texten i sig utan snarare på vad som tas för givet i olika sammanhang, vilka kategoriseringar 

som görs (Ahrne & Svensson, 2016). Allt som människor gör och säger skapar mening, det 

finns regler att följa när människor handlar och det är detta handlande som sedan blir 

diskurser. Ofta görs detta meningsskapande implicit och det är därför som en diskursanalys 

kan vara bra för att se vilka de faktiska diskurserna i en text är. Det är alltså inte bara vad 

som sägs eller skrivs i olika sammanhang som kan ses som diskurser utan de förekommer 

även bildligt i sociala praktiker (ibid). För att komma åt mer än bara det som sägs krävs det 

att man använder den bredare varianten av begreppet diskurs och det är den definitionen 

som avses när denna studie benämner begreppet diskurs.  

 

4.4. Kritisk diskursteori 

En ofta framgångsrik metod och teori att använda för att få fram kvalitativt analysmaterial är 

multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). MCDA är en teori och metod som utvecklats som 

en vidare gren utifrån kritisk diskursanalys (CDA). CDA går ut på att hitta underliggande 

budskap i olika typer av texter och kritiskt granska de diskurser som går att utläsa (Carvalho, 

2008). Centralt i CDA är också att makt sprids och utövas genom diskurser. Man kan säga att 

det kritiska momentet i CDA ligger i att skala av språket för att avslöja vad som tas för givet 

och vilka idéer som ligger bakom det som sägs. På så sätt kan man få fram vilka 

maktintressen som ligger bakom det som uttrycks (Machin & Mayr, 2012). Text och bilder 

har möjligheten att (åter)skapa verkligheten och på så sätt har den som ligger bakom en text, 

en bild eller film stor makt över vad dessa ska visa. Personer kan vinna legitimitet genom att 

uttrycka sig och föra sig på ett sätt som gör att andra får förtroende för dem. På så sätt 

tillskrivs dessa personer också makt, eftersom andra tror på att de vet vad de pratar om 

(ibid). Till begreppet makt kopplar CDA också begreppet ideologi. Här syftar ideologi på de 

trossystem som personer och grupper i samhället har. Dessa ideologier visar hur vi 

människor förstår världen och vilka undermedvetna åsikter som formar våra tankar. CDA vill 

få fram dessa underliggande ideologier för att visa vilka åsikter som egentligen ligger bakom 

en text (ibid). På samma sätt som CDA analyserar diskurser i text, använder vi oss av MCDA 

som teori och metod för att urskilja diskurser i både text och bild. Vad som analyseras i 

denna studie faller alltså inom ramarna lingvistik och semiotik (ibid).  
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Det finns i stort sett alltid en underliggande mening med det som sägs eller visas och med 

hjälp av MCDA kan vi utläsa vad dessa diskurser egentligen säger till mottagaren (ibid). I 

denna studie ger MCDA en möjlighet att se vilken innebörd som konstrueras genom att 

deltagarna tillskrivs olika roller i TV-produktionen. Inom diskursanalys är det just det 

kritiska förhållningssättet som är centralt (Machin & Mayr, 2012). Det är inte de språkliga 

och visuella valen i sig som är intressanta, utan snarare rollen de spelar i kommunikationen 

kring olika maktförhållanden. MCDA grundas i att språket, både bildligt och talat, skapar och 

skapas av samhället. Det som skiljer MCDA från CDA är alltså att MCDA även täcker in 

aspekter kring det bildliga, medan CDA endast fokuserar på text (ibid). Det är också från 

MCDA som de flesta av studiens analysverktyg är hämtade. 
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5. Material och metod 

I detta kapitel beskrivs vilket material som studien analyserar samt hur insamlingen av 

materialet har gått till. Här presenteras även studiens metod, MCDA, och kritik kring 

användandet av den.  
Denna studie är kvalitativ eftersom det intressanta ligger i hur strukturen av deltagarnas 

roller ser ut. Vi är med andra ord inte ute efter att få fram någon typ av statistik eller 

liknande, utan vi vill istället titta på innehållet i Ung och bortskämd och förstå betydelsen av 

det. Istället för att, som kvantitativa metoder, fokusera på till exempel hur ofta en term 

används så fokuserar kvalitativa studier på själva termen och betydelsen av den (Ahrne & 

Svensson, 2016). Det som gör en kvalitativ metod passande för denna studie är bland annat 

att forskarrollen blir mer framträdande och fri. Forskaren har möjlighet att vara mer flexibel 

än i kvantitativa studier eftersom samlingen av empirin ofta varvas med själva utförandet av 

analysen (ibid). Vilket passar denna studie eftersom det är möjligt att aspekter kommer fram 

under insamlandet av empirin som gör att analysarbetet måste formas om. I kvalitativa 

studier måste också forskaren ofta själv utforma analysverktyg, men hen har också högre 

krav på sig vad gäller trovärdigheten eftersom det är inte lika lätt att stödja sina resultat med 

till exempel statistik (ibid).  

 

5.1. Material 

Avsnitten som analyseras i studien har hämtats från streamingtjänsten Viafree.se där hela 

säsong ett av Ung och bortskämd från TV3 finns att titta på. Just de två avsnitt som har valts 

ut blir bara ett litet urval av alla åtta avsnitt som finns, men då studien hade blivit betydligt 

mer omfattande och inte lika djupgående om alla avsnitt hade täckts in så väljer vi att 

använda oss av två avsnitt för denna studie. Varje avsnitt är cirka 45 minuter långt så även 

om bara två avsnitt täcks in så ger det ändå en relevant mängd analysmaterial för att kunna 

få fram ett resultat. Meningen med de metodval som har gjorts är att relativt lite material ska 

analyseras för att få fram ett djupare, och därigenom mer meningsfullt, resultat. 
 

Det ena avsnittet som analyseras är säsongens första och det valdes ut eftersom deltagarna 

presenteras mer ingående där. Detta är relevant att titta närmare på då studien ämnar att 

analysera hur deltagarna framställs för tittarna. Avsnitt ett ger också en tydlig bild över 

deltagarnas roller och ger tittarna en första bild av vad de har att vänta framöver. Det andra 

avsnittet som ingår i analysen är avsnitt sex (av de totalt åtta) och det valdes eftersom det i 

detta avsnitt har gått en tid sedan det första avsnittet och det är rimligt att anta att bilden av 

deltagarna skiljer sig från den som ges i det första. För att kunna uppfylla vårt syfte och 
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besvara våra frågeställningar är det passande att titta på olika avsnitt som skiljs åt av en viss 

tidsperiod. Efter en längre tid i programmet kan det ha skett förändringar i deltagarnas 

roller, och då eventuellt den utveckling som programbeskrivningen menar är seriens syfte. 

Det åttonde och sista avsnittet hade tidsmässigt sett varit optimalt för analys, då man får se 

resultatet av deltagarnas utveckling. Anledningen till att det åttonde avsnittet inte valdes in 

för denna studie är att endast tre deltagare återstår då, som resultat av en utröstning i avsnitt 

sju. 
 

I vårt andra analysavsnitt har två deltagare lämnat programmet och därför har vi valt att 

endast fokusera på de sex deltagare som är kvar, även i första avsnittet där de är åtta 

deltagare. Det är med andra ord bara sex deltagare som analyseras i båda avsnitten. Det är 

också möjligt att studiens resultat påverkas av att det endast är två avsnitt som täckts in, men 

som nämnts tidigare var detta urval relevant för att kunna göra en djupgående analys. 

 

5.1.1. Transkribering 

De två avsnitten observerades i följd och innehållet transkriberades för att göra analysen 

lättare att genomföra. När allt som sagts och visats i programmet fanns nedskrivet blev 

möjligheterna att gå tillbaka i materialet och analysera innehållet större. Transkriptionen 

täckte in både vad som sågs i bild och vad som sades, både av deltagarna och speakern. Allt 

skrevs ner på ett lättförståeligt sätt för att underlätta arbetet med materialet och undvika 

missförstånd i tolkningarna av det som skrivits. Att ha allting nedskrivet gjorde det lättare att 

gå tillbaka när något specifikt behövde letas upp. Dock började analysprocessen redan i 

transkriptionsarbetet och det har även varit nödvändigt att titta på programmen flera gånger 

trots att transkriptionen funnits tillgänglig. Det nedskrivna har med andra ord fungerat mer 

som ett komplement och en hjälp och alltså inte ensamt utgjort empirin under arbetets gång. 
 

5.1.2. Teman 

Efter att empirin samlats in och transkriberats kunde vi urskilja fyra teman: rollen som 

ointelligent, rollen som utseendefixerad, specifika roller och hur rollerna har förändrats 

som kunde hjälpa oss att tydligare se vad konstruktionen av rollerna bygger på. Detta gjorde 

det möjligt att karaktärisera rollerna och därmed även analysera deras förändring. Denna 

studie ämnar inte ta reda på hur deltagarna känner kring sitt deltagande eller hur de har 

påverkats av programmet. För att göra det hade en annan typ av analys, samt intervjuer med 

deltagarna, krävts. Det är inte heller studiens syfte att förstå hur skaparna av serien har 

tänkt, eftersom även det hade krävt intervjuer och en annan typ av empiri. 
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5.2. Multimodal kritisk diskursanalys som metod  

Som metod i studien används MCDA, som också ligger till grund för vårt teoretiska ramverk. 

Vi kommer att göra en tematisk analys av två avsnitt av Ung och bortskämd där vi tittar 

närmare på hur deltagarna framställs. MCDA väger in aspekter som språk, kameravinklar, 

klippning med mera och efter att ha granskat avsnitten kommer vi att kunna dela in 

materialet i olika teman som sedan analyseras djupare med hjälp av teorierna kring CDA och 

roller. Det MCDA fokuserar på är att få fram ideologier och åsikter som tas för givet i olika 

sammanhang, på så sätt kan maktrelationer och underliggande budskap komma fram 

(Machin & Mayr, 2012).   
 

Dannefjord (1999) menar att det är forskningsfrågan, eller problemet, som styr metodvalet 

och i det här fallet vill vi undersöka hur deltagare i reality-program tillskrivs olika roller. 

MCDA passar då bra eftersom rollerna konstrueras diskursivt, genom språket i den specifika 

kontexten (Machin & Mayr, 2012). Det är också en bra metod att använda i analysen kring 

rollernas utveckling genom avsnitten. Detta eftersom både språk och bild täcks in i metoden 

och därigenom kan man se utvecklingen i många aspekter, inte bara genom det som sägs 

(ibid). För att få fram detta krävs att diskurserna som finns i programmet analyseras samt att 

man ser en djupare mening i de val som gjorts i programmet gällande till exempel klippning 

och språk. Därför är CDA, i det här fallet utvecklat till MCDA, en bra metod som kan hjälpa 

oss att svara på vår forskningsfråga (ibid). 

 

5.3. Analysschema 

Studiens analysschema utgår från begreppen som presenteras nedan. Schemat återfinns som 

bilaga och de flesta begreppen är hämtade från MCDA:s teori, men har kompletterats med 

begrepp som ironi, musik och kameravinklar för att täcka in alla relevanta aspekter.  
 

5.3.1. Begrepp 

Studiens analys bygger på åtta olika begrepp som har använts som verktyg i analysarbetet. 

Det är användningen av dessa begrepp som har lett fram till de teman som studiens 

analysresultat grundas på. Allt som visas i bild i programmet kan inte analyseras i denna 

studie, på grund av att mängden empiri då hade blivit för stor. Dessa begrepp har därför 

tagits fram med utgångspunkt i studiens syfte, för att hjälpa till att svara på 

frågeställningarna.  
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Lexikala val syftar på valen av ord i en text och dessa val görs sällan omedvetet. Ofta 

används ord som på ett eller annat sätt förstärker meningen de framträder i (Hansen & 

Machin, 2013). De lexikala valen kan även delas upp i formella och informella val, vilka vid 

användning tillskriver författaren en viss roll inför publiken eller läsarna av en text. Formella 

lexikala val innehåller ofta ord som inte är vardagliga för läsarna och användandet av dessa 

kan få författaren att framstå i en expertroll. Med informella val är ordvalen mer vanliga för 

publiken och författaren är istället på samma nivå och mycket närmare sin publik (Machin & 

Mayr, 2012). I stort handlar lexikala val om att anpassa en text för mottagaren. Utifrån den 

effekt man vill få genom sitt budskap uttrycker man sig olika och då är det viktigt att vara 

medveten om de ordval som görs samt hur de uppfattas (Hansen & Machin, 2013).  
 

I beskrivning av något som till exempel personer, händelser eller saker är det vanligt att 

referera till det genom att likna det vid något annat och då använda en metafor. Detta är ett 

grepp som används för att ge en tydligare bild av det som beskrivs. Metaforer kan göras som 

mer överdrivna och abstrakta liknelser och på så sätt dölja den verkliga meningen när det är 

den som tycks förklaras (Machin & Mayr, 2012). På så sätt kan metaforer dölja 

maktrelationer vilket vi tror kan förekomma mycket i materialet vi studerar, och också säga 

mycket om hur det används för framställningen av personerna i Ung och bortskämd.       
 

Något annat som också är vanligt förekommande i texter är strukturella motsättningar. 

Dessa används för att påvisa motsatser som till exempel gott och ont. Benämner man något 

som gott uppfattas det inte bara som sin egen betydelse utan även som motsatsen till ont. I 

många fall behöver en benämning inte ens uttryckas för att tittaren eller läsaren ska förstå 

hur texten ska uppfattas och vad som ska ses som till exempel ont eller gott. Olika typer av 

lexikala val kan göra att mottagarna uppfattar budskapet på önskat sätt utan att sändaren 

behöver uttrycka det direkt (Machin & Mayr, 2012). I vår analys kommer vi även väga in olika 

värdeladdade ord som förekommer i programmet eftersom det säger en del om hur 

deltagarnas roller visas och förstärks. De strukturella motsättningarna kan hjälpa oss att se 

hur deltagarnas tillskrivna roller ställs emot de värdeladdade orden. 
 

För att även få med vad som syns i bild i programmet har begreppet attribut fått vara del av 

studiens verktyg. Attribut behandlar vilka diskurser som föremål kommunicerar. Alla objekt 

som syns säger något om sammanhanget de syns i och detta är viktigt att väga in i en 

diskursanalys. Även kläder och andra attribut som personer bär hjälper till att säga något om 

dem (Machin & Mayr, 2012). I denna studie blir det relevant att titta på hur attributen 

kopplas till deltagarna och deras roller, samt vilket utrymme de får i bild. 
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Bortsett från att analysera vad som syns och sägs i ett program är det även viktigt att 

reflektera kring hur något sägs. Inom retorik har ironi länge förklarats som att man säger en 

sak, men egentligen menar den raka motsatsen. Det går alltså i grunden ut på att det som 

sägs motsäger det som personen egentligen vill säga (Bailin, 2015). På senare tid har det dock 

tillkommit andra sätt att karaktärisera ironi. Det kan nämligen också innebära att det som 

personen säger är en tydlig underdrift eller ett typ av eko som förlöjligar en tanke eller något 

som redan sagts. Även ansiktsuttryck och kroppsspråk kan göra det som sägs ironiskt (ibid). I 

denna studie kan en analys av ironin i Ung och bortskämd, till störst del uttryckt av 

speakern, hjälpa oss att få svar på hur deltagarna framställs och vilka verktyg som används. 

Ironi är ett vanligt begrepp inom humor och används främst för att skapa en komisk effekt i 

olika sammanhang (Calmus & Caillies, 2013). Bortsett från den komiska effekten kan ironi 

även vara ett uttryck av makt, särskilt i relationen mellan speaker och lyssnare (Carr, 1991) 

Här är speakern mer insatt i vad som händer, i till exempel ett TV-program, och detta kan ta 

uttryck i ironiskt lagda kommentarer. Denna makt kan också visas i relation till karaktärerna 

på så vis att speakern känner till det verkliga och de önskade effekterna av vad karaktärerna 

gör (ibid). Eftersom Ung och bortskämd ska vara just ett underhållningsprogram är det inte 

konstigt att ironi används ofta i varje avsnitt, men det viktiga är att titta på hur det används 

och vilka effekter det får. 
 

Utöver tal och bilder kan också olika typer av ljud användas för att skapa stämningar samt 

karaktärer. Musik används mycket i olika typer av multimedia och har i många fall en stor 

berättande funktion. Musiken i till exempel långfilmer ser till att sätta stämningen och leda 

publiken till de känslor som filmen önskar förmedla, samtidigt som den håller samman 

tittarna (Wingstedt, 2008). Musik tillsammans med andra ljudeffekter bidrar till 

förståelsen av budskapet, även om det ofta är omedvetet. Det är till och med ofta så att musik 

som inte tar för stor uppmärksamhet från det som visas ses som den bästa berättande 

musiken. Många som har sett en film eller ett klipp med musik kan inte efteråt redogöra för 

vilken musik de har hört, även om den varit bidragande till känslan som klippet förmedlat. 

Musik i media är inte bara till för att förstärka känslor, utan kan även förmedla kulturella 

värderingar, trovärdighet och makt (ibid). Det är därför viktigt att inte glömma bort musiken 

och ljuden i den multimodala diskursanalysen. De är inte där av en slump utan bidrar till 

helheten och oftast ligger det mycket tanke bakom. Det vi ser bestäms mycket av det vi hör 

och därför är det viktigt med kunskap kring hur musiken påverkar vår uppfattning om saker 

(ibid). Som tidigare nämnts kan musik även vara till stor hjälp i framställandet av en karaktär 

och säga mycket om hur personen i fråga ska uppfattas (Verstraten, 2009) vilket är intressant 

eftersom denna studie fokuserar på just skapandet av roller. 
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Något som också kan påverka hur en person i TV uppfattas är kameravinklar. Även de 

används med en baktanke och det är sedan länge vedertaget att olika användning av 

kameravinklar kan ge det filmade materialet olika effekter hos tittarna (Mandell & Shaw, 

1973). En person som till exempel filmas från en låg vinkel kan vanligtvis uppfattas som 

dominant. Detta sätt att arbeta med vinklar har länge använts inom olika genrer inom film 

och TV (ibid). 

 

5.4. Metodreflektion 

Eftersom detta är en kvalitativ analys som kritiskt granskar de normer och budskap som 

framkommer i Ung och bortskämd blir det näst intill omöjligt att ha ett helt objektivt synsätt 

i analysarbetet. MCDA förutsätter ett kritiskt och analyserande förhållningssätt (Machin & 

Mayr, 2012) och genom det kommer vissa av våra slutsatser vara delvis subjektiva. Dock kan 

vi styrka våra slutsatser med att vi är två personer som kommit fram till liknande tolkningar, 

vilket ändå gör resultatet mer trovärdigt än om endast en persons tolkningar redovisats. Även 

det faktum att vi har sett fler avsnitt än de som faktiskt ingår i analysen kan göra att vår 

tolkning har påverkats. Huvudsyftet med studien är dock att urskilja deltagarnas roller samt 

att se hur de har förändrats över tid och detta går att genomföra trots att tolkningen kan ha 

påverkats en aning.  
 

I själva analysarbetet var analysschemat till stor hjälp. Eftersom vi tydligt hade definierat 

vilka begrepp som skulle användas blev det relativt lätt att urskilja diskurserna i avsnitten. 

Dock märkte vi under analysen att överlexikalisering, klippning och utelämning, som 

tillhörde våra ursprungliga begrepp, visade sig vara irrelevanta för forskningen. De gick 

knappt att detektera och uppfyllde därför inget eller mindre syfte än våra andra begrepp. 

Detta resulterade i att vi valde att byta ut dem mot musik och ironi, eftersom dessa var 

begrepp vi faktiskt kunde analysera och få relevant empiri ifrån. Trots att syfte, teorier och 

begrepp har ändrats under arbetets gång har vi haft en tydlig bild av studiens metod, vilket 

har gjort ändringarna lättare att genomföra.  
 

Både fördelarna och nackdelarna kopplade till MCDA ligger i att det går att göra många olika 

typer av tolkningar. Det är fritt och ger en möjlighet att ta in alla aspekter i analysen (Machin 

& Mayr, 2012). Vi upplevde dock att analysen ofta drog iväg i flera olika riktningar, vilket 

gjorde det ännu viktigare att hela tiden förankra alla resultat i studiens syfte. Även begreppen 

vi valt som våra verktyg gjorde det lättare att fokusera på vad som faktiskt skulle analyseras. 

Vi kan nu, i efterhand,  fastslå att vår metod och vårt tillvägagångssätt har gett oss relevant 

och intressant data att analysera.  
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5.4.1. Kritik mot kritisk diskursanalys 

Även om CDA länge har varit väl använt är den dock inte helt och hållet accepterad som en 

väl fungerande analysmetod och det finns mycket kritik som talar emot den (Carvalho, 

2008). I stort sett all kritik som finns mot CDA är även giltiga för MCDA. Till exempel finns 

det forskare som anser att CDA är för ideologiskt bunden och att man med metoden endast 

kan göra en egen tolkning av ett material och inte någon riktig analys (ibid). Annan kritik 

riktar sig mot att CDA inte alltid har författarens egentliga syfte i åtanke, liksom att den är för 

kvalitativ och ignorerar studieobjektets publik, samt att materialet ofta tycks vara för 

selektivt utvalt för att passa just det resultat som forskaren vill få fram. Det sistnämnda tas 

ofta upp då CDA vanligtvis används på en begränsad mängd material som innehåller det 

forskaren vill analysera, vilket skulle kunna visa på att materialet är valt för att stödja teorier 

och inte tvärtom. Vad gäller annan kritik kring skapare och publik refererar Machin och Mayr 

(2012) till Widdowson som CDA:s allra största kritiker och hans åsikter om hur texter förstås 

av den “vanliga” publiken, samt hur de tolkar dem. Enligt Widdowson kan analytiker läsa ut 

saker som inte var avsiktliga av författaren och som inte heller uppfattas av den tilltänkta 

publiken (Machin & Mayr, 2012). Vi kan i vår studie inte veta vad den egentliga avsikten med 

konstruktionen av rollerna i Ung och bortskämd är. Denna studie kommer därför endast att 

redovisa tolkningar och fungera som ett exempel för att visa hur innehållet i reality-TV till 

stor del är konstruerat. Att analytiker kan utläsa sådant som författaren inte hade för avsikt 

att visa, eller som publiken inte uppfattar, är helt enkelt något som man får räkna med när 

man läser en studie som bygger på CDA.  
 

En av de mest uppmärksammade synpunkterna inom kritiken är att CDA försummar 

aspekten med tidsförlopp i analysmaterial (Carvalho, 2008). När till exempel en händelse 

analyseras tittar forskare på en mindre mängd material som också är hämtat från en kortare 

tidsperiod. Dessa analyser har då vanligtvis inte hela den möjliga kontexten i åtanke, utan 

endast den kontext som återfinns i det material som studeras (ibid). I vår analys av rollerna i 

Ung och bortskämd tittar vi bara på den kontext som finns i serien, som börjar i första 

avsnittet och slutar i sista. Själva forskningsfältet “roller i reality-serier” är dock inte 

begränsat till just denna serie, utan för att få fram den totala kontexten gällande roller skulle 

analyser behöva göras på alla reality-serier som någonsin funnits och kanske även på andra 

typer av TV-program. En sådan studie är dock alltför omfattande för att vara möjlig för oss 

att genomföra inom den tidsram vi arbetar med.   
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6. Analysresultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat kopplat till den tidigare forskning och de teorier 

som studien bygger på. Först presenteras de teman som framkom under analysen och dessa 

följs sedan upp med en mer ingående presentation av det resultat som temana gett. I slutet av 

detta kapitel presenteras varje deltagares karaktäriserade roll och hur dessa roller har 

förändrats under programmets gång.   

 

6.1. Teman 

Genom MCDA har två övergripande, samt två mer specificerade, teman kunnat urskiljas och 

det är analysen av dem som ligger till grund för studiens resultat. Temana bygger på teorier 

kring roller och baseras på de analysverktyg som presenterats tidigare i studien.  

 

6.1.1. Rollen som ointelligent 

En implicit ideologi som finns genomgående i båda analysavsnitten är att bortskämda 

personer ofta ses som ointelligenta. Detta sägs egentligen aldrig rakt ut, men genom bland 

annat ljudeffekter och kommentarer från speakern blir det ändå tydligt att det är på det sättet 

som deltagarna ska framställas. Till exempel när en deltagare pratar om vad ordet 

“omvårdnad” betyder och säger “Men jag tror att man ska vårda nån om och om igen. Så att 

de glömmer att man vårdat dem så man måste vårda dem två eller tre gånger. Nåt sånt där 

[...]” så kommenterar speakern med “Ja herregud jag vet inte hur jag ska kommentera det där. 

Ja vi får köra reklam så får jag se om jag kommer på nåt” (Ung och bortskämd, avsnitt 6). 

Genom detta kan man se att programmets producenter har stor makt över bilden som 

tittarna får av deltagarna, men det är också ett sätt att få tittarna att känna att de har en viss 

makt (Machin & Mayr, 2012). Denna ideologi ger nämligen tittarna ett sätt att få känna sig 

intelligenta och överlägsna deltagarna, vilket tillskriver dem makt. En ideologi ger oss, som 

nämnt tidigare, ett sätt att se på saker och tar därmed också bort alternativa synsätt (ibid). 

Genom att forma innehållet i Ung och bortskämd efter en viss ideologi kan programskaparna 

därmed styra över hur tittarna ska se på programmet. 
 

En stor del av programmet går ut på att sätta deltagarna i olika situationer som de inte har 

någon tidigare erfarenhet av. Tittarna får här skratta åt hur okunniga ungdomarna är när de 

inte kan eller vet sådant som är en självklarhet för majoriteten av befolkningen i Sverige. 

Metaforer som “Fullsmetade med nya insikter [...]” (Ung och bortskämd, avsnitt 1) och “Med 

detta stora kliv in i vuxenvärlden […]” (Ung och bortskämd, avsnitt 1) när deltagarna klarat 
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av uppgifter som till exempel att sätta igång en tvättmaskin eller komma i tid till jobbet visar 

på en samhörighet mellan speakern och tittarna. Vi, “vanliga Svenssons”, som gjort dessa 

sysslor flera gånger får ha roligt åt att dessa personer, som tidigare fått allt serverat, nu sätts i 

en sits där de inte längre kan känna sig överlägsna “oss”. Genom att rollen som ointelligent 

hela tiden byggs på, förstärks också tittarnas känsla av makt (Machin & Mayr, 2012). 
  
Speakern använder olika typer av lexikala val för att ytterligare visa att det som deltagarna 

säger kan tillskrivas rollen som ointelligent. I första avsnittet ska deltagarna jobba en dag på 

hotell och när en av deltagarna, som får jobba i disken, säger “Varför kan de inte ta sina 

tallrikar själv?” kommenterar speakern “Ja för många är ju det här en av fördelarna med att 

just bo på hotell”. Här förklarar speakern något som också är självklart för tittarna, det blir 

som en expertröst (Machin & Mayr, 2012) som deltagarna inte hör. På detta sätt blir tittarna 

tillsammans med speakern experter som kan ha roligt åt att deltagarna inte sitter på samma 

kunskap som de.  
 

Många gånger visas deltagarna upp som mindre intelligenta med hjälp av ironin som 

speakern använder i sina kommentarer. Till exempel när en deltagare berättar att han inte 

kan gå ut i skogen eftersom hans gröna kläder kanske inte matchar färgen på mossan där och 

speakern säger “Nej är det nåt skogen blir förbannad på så är det ju när man klär sig så det 

skär sig. Det vet ju alla” (Ung och bortskämd, avsnitt 6). Det sägs med humor och visar 

genom ironin i rösten att detta inte är något som människor brukar reflektera kring när de 

ska ut i skogen samt att detta problem egentligen inte bör ses som något problem (Calmus & 

Caillies, 2013).  
 

Det är inte bara det som deltagarna själva och speakern säger som får deltagarna att framstå 

som ointelligenta. Även attributen som visas i bild och hur kameran zoomar in på dem bidrar 

till att skapa denna bild. I ett klipp ska deltagarna laga middag och en av dem ska öppna en 

konservburk. Man hör deltagaren frustrerat säga “Men hur gör man?”, samtidigt som 

kameran zoomar in (Mandell & Shaw, 1973) på hur han försöker öppna burken med hjälp av 

en sax (Ung och bortskämd, avsnitt 1). Även här blir det ett komiskt inslag som förutsätter att 

publiken mycket väl vet att man inte öppnar konservburkar med en sax. Här visas 

producenternas makt genom att de har valt en närbild på attribut som kan förstärka 

ideologin att deltagarna är ointelligenta. De använder, med andra ord, objekt för att förmedla 

ett implicit budskap till publiken (Machin & Mayr, 2012). 



24 
 

 
Inzoomning på en deltagare som försöker öppna en majsburk med en sax. 
 

Genom att använda olika typer av musik och ljudeffekter när deltagarna gör eller säger något 

kan bilden av dem som okunniga byggas på ytterligare. Ofta när de ska utföra sysslor spelas 

ganska “tramsig” musik i bakgrunden och när de sedan säger något som ska visas som en 

okunnig eller konstig kommentar, bryts musiken plötsligt. På det viset blir tittaren 

uppmärksam på att hen ska fokusera på det personen säger samt att stämningen ändras 

eftersom musiken försvinner. I vissa fall används även dramatisk musik i situationer som 

egentligen inte är särskilt dramatiska. Denna överdrivna användning av musiken kan visa på 

att det som händer upplevs dramatiskt (Wingstedt, 2008) av deltagarna trots att det, för 

tittarna, inte är en dramatisk händelse. Musiken används här på ett ironiskt sätt för att skapa 

en humoristisk effekt där deltagarna ännu en gång är mindre kunniga än tittarna (ibid).  
 

Alla dessa aspekter förstärker deltagarnas konstruerade roller och visar på att de behöver lära 

sig hur man klarar av de uppgifter som personer i deras ålder förväntas klara av. Bilden av att 

bortskämda personer inte är särskilt intelligenta förstärks och känslan av “vi och de” blir 

starkare. Publiken blir på sätt och vis experterna medan deltagarna måste lära sig det som 

publiken redan kan. De är olika personer med skiftande karaktärer, men här ses de alla som 

en representation av hur bortskämdhet också leder till lägre intelligensnivå. Känslan av att 

tittarna inte tillhör samma grupp människor som deltagarna förstärks genom programmet på 

olika sätt och det blir tydligt att programskaparna valt att väga in flera olika aspekter som kan 

befästa denna känsla ytterligare.  
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6.1.2. Rollen som utseendefixerad 

Nästan alla karaktärer i programmet visas upp som väl medvetna om sitt utseende. Saker 

som deltagarna säger, speakerns kommentarer och attribut som visas bidrar alla till att 

förstärka denna bild av deltagarnas roller. Redan i början av första avsnittet får tittarna en 

djupare presentation av alla deltagare där många av dem presenteras med attribut som visar 

på att deras utseende är viktigt för dem. Det visas till exempel klipp på tjejerna när de 

sminkar sig och några av killarna som speglar sig (Ung och bortskämd, avsnitt 1). Ett tydligt 

exempel på ett attribut som stärker denna bild finns i introt som visas i början av varje 

avsnitt där en av tjejerna står och sminkar sig framför en spegel. Detta klipp visas i varje 

avsnitt och tjejen blir därför starkt förknippad med sminkborsten hon håller i, vilken i sin tur 

symboliserar en medvetenhet kring hennes utseende (Machin & Mayr, 2012). 
 

Återigen används speakern som ett verktyg och denna gång för att bygga på bilden om 

utseendefixering. Ironiska kommentarer leder in tittarna till att tänka att utseendefixering är 

något som bortskämda personer ägnat sig åt istället för att lära sig att “bli vuxna”. När en av 

deltagarna berättar för kameran att det bor snygga tjejer i huset kommenterar speakern “[...] 

med öga för det viktigaste i livet” (Ung och bortskämd, avsnitt 1). Ironin här förstärker bilden 

av att deltagaren inte är där för att jobba och lära sig , utan istället för att titta på de snygga 

tjejerna (Calmus & Caillies, 2013). Samma typ av verktyg används när en annan deltagare 

inte vill arbeta under ett jobbpass på ett hundstall där hon måste ha uppsatt hår, eftersom 

hon då kommer vara ful i håret i TV. Också i detta fall kommenterar speakern med ironi och 

säger “Ja för det är ju det värsta som hundar vet: människor som är fula i håret. Då är det 

buss på bara!” (Ung och bortskämd, avsnitt 6), vilket förminskar tjejens problem och 

förstärker “vi-känslan” med tittarna som kan skratta åt deltagarens prioriteringar.  
 

Deltagarna påpekar även vid olika tillfällen att deras utseende är överlägset andras. Två av 

tjejerna har fått reda på att de ska städa ett hotellrum under jobbtillfället i avsnitt ett och de 

berättar för kameran om hur missnöjda de är över det. Den ena  tjejen säger att ingen av dem 

ser ut som en städerska och att ingen skulle missta dem för att vara det (Ung och bortskämd, 

avsnitt 1). Här visar de med en strukturell motsättning att det är negativt att se ut som en 

städerska (Machin & Mayr, 2012), då de alltså inte anser att det är ett yrke man har om man 

ser bra ut. Programskaparna har makten att välja vad som ska visas i programmet och genom 

att ta med klipp som exemplet ovan kan de på ett enkelt sätt förstärka ideologin att 

deltagarna ser utseendet som viktigt.  
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“Vi ser inte ut som typiska städerskor. Ingen skulle tro att vi är städerskor” (Ung och bortskämd, avsnitt 1). 

 

6.1.3. Specifika roller 

Baserat på analysbegreppen har också en mer specifik rolldefinition av varje deltagare gjorts. 

Detta för att få en tydligare bild av de roller som konstruerats i programmet, samt för att 

kunna se om dessa roller har förändrats under programmets gång. Skaparna av Ung och 

bortskämd har makten att tilldela deltagarna i programmet roller. Genom att välja ut vad av 

det som deltagarna säger och gör som visas i TV kan de skapa roller som framställs enligt 

deras önskemål (Machin & Mayr, 2012).  
 

Ben 
Ben beskrivs av speakern som “mammas pojke”. Han bor hemma hos sin mamma och i 

presentationen visas han bland annat liggandes på en soffa medan hans mamma dammsuger 

runt omkring honom (Ung och bortskämd, avsnitt 1). Här får man bilden av att Ben inte 

hjälper till hemma i och med att attributen som använts placerar honom i en avslappnad 

position medan mamman använder en dammsugare som symboliserar städarbete (Machin & 

Mayr, 2012). När Bens mamma beskriver hans beteende när han vill ha något av henne säger 

hon “Han är som en liten katt när han vill nånting från mig” (Ung och bortskämd, avsnitt 1). 

Här används en metafor för att beskriva Bens beteende (Machin & Mayr, 2016). Att likna Ben 

vid “en liten katt” gör att hans roll som en snäll, liten pojke förstärks. Ben nämner i 

programmet att hans idol är Justin Bieber och under hela hans introduktion spelas Justin 
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Biebers låt Beauty and a Beat. Musiken i bakgrunden hjälper här till i rollskapandet 

(Verstraten, 2009) genom att bygga vidare på Bens eget uttalande om att han är ett “Bieber-

fan”. 
 

Emre 
Emre porträtteras i introduktionen som en cool kille från förorten och visas i flera 

introduktionsbilder mot en graffitimålad vägg för att förstärka bilden av att han är från 

förorten (Machin & Mayr, 2012). I introduktionen till varje avsnitt syns han också hållandes 

en brinnande bengal framför samma vägg (Ung och bortskämd, avsnitt 1 & 6). Detta är 

attribut som stärker stereotypen om den hårda killen från förorten (Machin & Mayr, 2012). 

Musikvalet till Emres presentation är låten Ortens favoriter vilket också används för att 

förtydliga rollen (Verstraten, 2009). Speakern använder en metafor då han säger att Emre 

bor som en kung hemma eftersom hans mamma sköter alla sysslor (Machin & Mayr, 2012). 

Liksom med Ben används även attribut för att visa upp Emre i rollen som lat. Dessa attribut 

är i form av smutsig disk han lägger i hög och skriker på sin mamma att diska. Ett annat är 

den extra kudde mamman lägger bakom hans huvud när han ligger nerbäddad i sin säng 

(ibid). 
 

Miranda 
Speakern karaktäriserar Miranda som en skönhetsdrottning (Ung och bortskämd, avsnitt 1), 

vilket är en metafor som beskriver att hon är mån om sitt utseende (Machin & Mayr, 2012). 

Detta förstärks av att Miranda också visas med attributen smink och spegel (ibid). Miranda 

berättar i presentationen att hon älskar att shoppa och att alla hennes pengar kommer från 

hennes föräldrar. Hennes mamma förstärker detta uttalande med att säga “Pengar tror hon 

faller ner från himlen”. Detta är en metafor som visar att Miranda inte vet att man faktiskt 

måste jobba för att få pengar (ibid). 

 

Hanna 
När Hanna presenteras beskrivs hon av speakern som “golddigger” (Ung och bortskämd, 

avsnitt 1). Denna metafor bygger på att Hanna tidigare berättat att hon tycker att killar som 

har pengar automatiskt blir snyggare och att hon hoppas ha gift sig rikt om fem år (Ung och 

bortskämd, avsnitt 1). Det värdeladdade ordet “golddigger” används ironiskt för att skapa en 

komisk effekt och på så sätt förlöjliga Hannas uttalande (Machin & Mayr, 2012). Hanna visas 

i introduktionen med sin hund som är klädd i rosa kläder och i presentationen provar hon 

olika kläder på hunden. Genom användningen av dessa attribut kan Hanna ses som en 

person som hellre fokuserar på att hennes hund ska se bra ut än att hjälpa till hemma (ibid). I 

presentationen spelas också låten Worth it med textraden “Give it to me I’m worth it” (Ung 
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och bortskämd, avsnitt 1) vilket ytterligare förstärker Hannas roll som en bortskämd 

“golddigger” (Verstraten, 2009). 
 

Tim 
Speakern tillskriver Tim rollen som gruppens festkille och när han presenteras spelas Party 

All Night (Sleep All Day) (Ung och bortskämd, avsnitt 1). Musikvalet används även här 

rollförstärkande genom att Tim associeras med med en festlig låt (Verstraten, 2009). I 

introduktionen håller Tim också i en flaska champagne samtidigt som han slänger pengar i 

luften och dessa attribut gör att tittaren får bilden av Tim som en festlig person som gärna 

slänger pengar omkring sig (Machin & Mayr, 2012). Tim berättar också själv om hur mycket 

pengar han i genomsnitt lägger på en utekväll och att han får alla pengar från sina föräldrar 

(Ung och bortskämd, avsnitt 1). Här visas Tim i en klädaffär tillsammans med sin pappa och 

dessa attribut fungerar som en bekräftelse för tittarna att Tims uttalande stämmer (Machin & 

Mayr, 2012). 
 

Calle 
Calle presenteras till låten Lazy song där sångaren sjunger “Today I don’t feel like doing 

anything” och strax därefter berättar Calles pappa att Calle är 100 procent lat (Ung och 

bortskämd, avsnitt 1). Med musiken uttalas hans lata roll direkt och resten av presentationen 

styrker detta (Verstraten, 2009). Tittarna får se honom spela TV-spel och ligga i sängen 

medan hans pappa sopar cigarettfimpar från golvet. Detta fungerar som attribut som styrker 

att han bara prioriterar egen underhållning och inte ens orkar städa upp efter sig själv 

(Machin & Mayr, 2012). Calle säger själv “Latheten passar mig” och i programmets intro ser 

man honom sittandes i en soffa med en cigarett (Ung och bortskämd, avsnitt 1). Attributen 

visar honom inte som något mer än en stillasittande rökare som bara fördriver tiden, utan att 

göra något vettigt med sin tid (Machin & Mayr, 2012). 
 

Redan i början av seriens första avsnitt när speakern presenterar syftet med Ung och 

bortskämd sätter han en stämpel utefter en norm om hur deltagarna ska betraktas. 

“Curlingföräldrar och deras bortskämda barn är ett vanligt problem i Sverige” (Ung och 

bortskämd, avsnitt 1) säger speakern som öppningsfras samtidigt som klipp på alla deltagare 

visas. I och med speakerns lexikala val blir han återigen en expertröst som visar på ideologin 

som genomsyrar programmet (Machin & Mayr, 2012). Tittarna uppmanas i och med detta att 

se bortskämda barn som ett samhällsproblem som behöver rådas bot på, samt att 

medverkande i denna serie är del av problemet. Speakern fungerar som en legitimerad 

expertröst genom den “vi-känsla” som han byggt med tittarna och har därigenom makten att 

påverka hur tittarna ska uppfatta deltagarna (ibid). 
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6.1.4. Hur rollerna har förändrats 

Programbeskrivningen av Ung och bortskämd bygger på att deltagarna ska utvecklas och 

förändras under programmets gång (Viafree, 2016). Det är därför intressant att se om en 

analys av rollerna i avsnitt ett skiljer sig från en analys av avsnitt sex. Nedan har därför 

deltagarnas roller definierats ytterligare en gång, med hjälp av samma analysverktyg som 

ovan. 
 

Ben 
Ben visas i sjätte avsnittet dammsuga i vardagsrummet och får under jobbuppdraget i uppgift 

att, utan hjälp eller uppsikt, tvätta i tvättmaskin vilket är något han aldrig har gjort tidigare 

(Ung och bortskämd, avsnitt 6). Dessa attribut visar på har hans roll förändrats från hur den 

såg ut i första avsnittet när han bara låg på soffan medan hans mamma städade (Machin & 

Mayr, 2012). Han visas också i samband med olika attribut gällande matlagning, både i huset 

och under en orienteringsutflykt, där han exempelvis bygger ihop ett stormkök eller skalar en 

vitlök (ibid). Detta visar ytterligare på förändringen av hans roll. 
 

Emre 
Emre visas i avsnitt sex när han både lagar mat och diskar (Ung och bortskämd, avsnitt 6). 

Dessa attribut visades tidigare endast i samband med Emre när han bad sin mamma diska 

(Ung och bortskämd, avsnitt 1). Att koppla Emre till attributen på ett nytt sätt gör att hans 

roll som lat och okunnig inte längre stämmer (Machin & Mayr, 2012). Speakern berättar hur 

Emre i föregående avsnitt blev framröstad till veckans bästa deltagare av föräldrajuryn och 

vann 600 kronor. Emre berättar han använde pengarna till att spela på trav och speakern 

kommenterar då “Och nu är du förstås multimiljonär och det blir skaldjur och champagne på 

Stureplan för alla” (Ung och bortskämd, avsnitt 6). Denna kommentar är ironisk (Carr, 1991) 

och följs sedan av att Emre säger “Det gick inte bra alls. Jag förlorade” (Ung och bortskämd, 

avsnitt 6). Här kan man se att speakern fortfarande har makt över deltagarnas roller och den 

underliggande ideologin att deltagarna är ointelligenta finns kvar (Machin & Mayr, 2012). 

 

Miranda 
Liksom i första avsnittet visas Miranda som mån om sitt utseende vilket blir ett 

störningsmoment i jobbet som hon förväntas utföra (Ung och bortskämd, avsnitt 6). Hennes 

roll som utseendefixerad tycks vara densamma då attribut som som löshår och tofsar bygger 

på detta (Machin & Mayr, 2012). Hon lämnar sin arbetsuppgift på ett hundstall för att hon 

inte vill ha uppsatt hår i TV och blir arg när hon ombeds gå tillbaka till jobbet ändå. Speakern 

fnyser åt henne och säger “Ja för det är ju det värsta som hundar vet. Människor som är fula i 
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håret” (Ung och bortskämd, avsnitt 6). Med denna ironiska kommentar menar han att den 

enda som bryr sig Mirandas hår är hon själv (Calmus & Caillies, 2013). Det trycker ännu mer 

på hennes roll som väldigt fåfäng. 
 

Hanna 
I avsnitt sex vinner Hanna för bästa prestation den veckan och tilldelas ansvaret att ha hand 

om deltagarnas gemensamma pengar. Som pris får hon 300 kronor att använda hur hon vill 

och för dem köper hon tapas till alla i huset. När deltagarna jobbar på Hundstallet visas 

Hanna med olika typer av arbetsredskap (Ung och bortskämd, avsnitt 6) vilket är attribut 

som symboliserar att hon jobbar (Machin & Mayr, 2012). Att visa Hannas roll med attribut 

som visar att hon köper saker till andra och att hon arbetar gör att hennes ursprungliga roll 

som “golddigger” inte längre stämmer eftersom hon här visas kunna ta hand om både sig 

själv och andra. 
 

Tim 
I avsnitt sex visas klipp där Tim är orolig för att förstöra sina dyra kläder. När gruppen ska 

arbeta på Hundstallet har Tim på sig en dyr jacka (Ung och bortskämd, avsnitt 6), ett attribut 

som tydliggör att han inte passar in på en sådan arbetsplats (Machin & Mayr, 2012). Han 

säger också “Hundhår på jackan är fult. Vill jag ha en pälsjacka så slaktar jag väl hunden 

först” varpå speakern kommenterar “Charmig och mordlysten, ja det är vår Tim det” (Ung 

och bortskämd, avsnitt 6). Detta är ytterligare ett exempel på den makt som speakern har på så 

sätt att han kan berätta hur tittarna bör se på deltagarna (Machin & Mayr, 2012). Det blir 

också ett förtydligande på att Tims roll inte har gjort någon förändring sedan avsnitt ett. Ett 

ytterligare exempel på detta är när Tim pratar om deltagarnas gemensamma matkassa och 

att de har omröstning i gruppen när något ska inhandlas. Han säger då “Jag går med på 

matkassan, men inte att vi ska stå som ett jävla pöbelgäng och räcka upp handen.” och 

speakern kommenterar “Pöbelgäng och slänga hundringen på kassörskan. Tim är i alla fall 

som vanligt, gud va skönt” (Ung och bortskämd, avsnitt 1). 

 

Calle 
Utvecklingen som Calles roll har gjort är att han inte längre kan ses som 100 procent lat. 

Exempel på detta är att han sällan syns i en stillasittande position utan att göra något nyttigt. 

Med sopborste och skyffel som attribut på hundstallet ses han utföra den uppgift han 

tilldelats (Ung och bortskämd, avsnitt 6) och den lata, oföretagsamma rollen är inte 

densamma (Machin & Mayr, 2012). Även om Calle dock inte längre visas upp som lika lat så 

påpekar speakern saker han gör eller säger för att visa att Calle trots sin arbetsinsats inte helt 
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verkar ha ändrat sin åsikt om arbete. När han får i uppgift att arrangera en kul kväll med 

aktiviteter för gruppen berättar han att han inte vet hur man har kul utan pengar, och 

föreslår att alla ska göra kullerbyttor och spela Twister. Speakern svarar ironiskt “Ja men 

kullerbyttor och Twister, det är så alla vi knegare roar oss” och menar indirekt med detta att 

även om Calles roll har utvecklats så vet han fortfarande inte vad det är att vara en arbetande 

människa. Detta ironiska begrepp används som ett maktgrepp för att visa att speakern vet 

mer än Calle (Carr, 1991).  
 

Som nämnts tidigare står det i programbeskrivningen till Ung och bortskämd att deltagarna 

ska lära sig att bli vuxna (Viafree, 2016). Mycket i avsnitt sex visar på detta då deltagarnas 

utveckling diskuteras både av dem själva och av speakern. Det är dock vissa kommentarer 

från speakern som istället visar på att deltagarnas utveckling inte är det viktigaste och att de 

antagligen inte heller kommer nå slutmålet, att “bli vuxna”, ändå. När Hanna reflekterar 

kring hur hon behandlat sina föräldrar och därigenom visar på en utveckling kommenterar 

speakern till exempel “Här står insikterna som spön i backen. Vilken kväll hörrni!” (Ung och 

bortskämd, avsnitt 6) på ett ironiskt sätt, vilket förlöjligar de insikter som Hanna har kommit 

till (Machin & Mayr, 2012). 

 

6.2. Sammanfattning 

Generellt för alla deltagare är att de visas upp i rollen som ointelligenta och utseendefixerade. 

Medan detta gäller för dem alla som en grupp, finns det också vissa andra utmärkande 

karaktärsdrag som ger deltagarna olika typer av roller. Genom att analysera Ung och 

bortskämd utifrån våra teman: rollen som bortskämd, rollen som utseendefixerad, specifika 

roller och hur rollerna förändrats, går det att se att produktionen framställer deltagarna i 

dessa olika roller och förstärker dem när det är möjligt. Trots att flera av deltagarna har 

genomgått en viss förändring så tycks programskaparna ändå, till stor del, vilja hålla kvar de 

ursprungliga rollerna. Detta blir tydligt då de mål och framsteg som programmet sägs vilja 

främja slås ofta ner på av speakerns kommentarer. Deltagarnas specifika roller genomgår en 

viss förändring men inte såpass mycket att bilden av dem ändras helt. Flera av dem kliver, till 

viss del, ifrån den roll de tillskrivs i första avsnittet, men med klippning och speakerns 

kommentarer gör att dessa små framsteg ändå inte leder till någon större förändring. Trots 

att de specifika rollerna kunnat karaktäriseras om en aning, gäller fortfarande de 

övergripande karaktäriseringarna och deltagarna fortsätter därmed att visas som både 

ointelligenta och utseendefixerade. 
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Med hjälp av speaker-rösten skapas en “vi-känsla” mellan tittarna och speakern. Han 

förklarar det som deltagarna säger på ett språk som tittarna förstår och förlöjligar även 

deltagarna genom ironiska kommentarer. Under analysarbetets gång blev det allt tydligare 

hur viktig speakerns roll är för att de implicita ideologier som finns i programmet ska 

förmedlas till tittarna. Han har stor makt gentemot både deltagarna och tittarna eftersom 

hans kommentarer påverkar hur det som visas i serien ska uppfattas. Dock ligger denna makt 

i första hand hos programskaparna, eftersom det är högst troligt att det är de som skrivit 

speakerns repliker. 
 

Reality-TV är ett konstruerat koncept och ett ifrågasättande av rollerna i program inom 

genren är ett bra sätt att visa på hur konstruktionen kan se ut. Genom denna studie kan vi se 

att skaparna av Ung och bortskämd tillskriver deltagarna i programmet olika roller. Rollerna 

tillåts en viss utveckling, men den övergripande ursprungliga karaktäriseringen av dem finns 

ändå kvar. 
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7. Slutdiskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat och den forskningslucka som studien 

ämnar att fylla.  
 

I programmets beskrivning på Viafrees hemsida presenteras målet med serien som att de 

unga deltagarna ska lära sig att äntligen bli vuxna och kunna ta ansvar. Vid läsning av 

programbeskrivningen förstår man vad som här implicit menas med ansvar. Det bekräftas 

också explicit av speakern i programmets introduktion, när han berättar om alla de saker 

som ungdomarna inte är vana vid att göra. Dessa saker målas upp som vanliga, vardagliga 

sysslor och att aldrig ha gjort dessa sysslor beskrivs som något normbrytande. Genom detta 

betraktas deltagarna i serien som annorlunda, utstickande personer som inte följer normen 

och inte kan ta eget ansvar. Ansvar för en “vanlig” tittare kan då betyda att man är kompetent 

nog för att kunna sköta alla de saker som en vuxen människa behöver för att kunna klara sig 

själv utan att behöva förlita sig på någon annan. Att av lättja alltid behöva stödja sig mot sina 

föräldrar och låta dem ta hand om allting i ens eget liv, trots att man är i myndig ålder och 

har alla möjligheter att stå på egna ben, anses inte som vuxet eller ansvarstagande enligt den 

norm som programmet presenterar.  
 

Som tidigare nämnts har denna studie inspirerats av Göran Erikssons (2015) förslag om att 

fler kritiska diskursanalyser bör göras på underhållningsmedia. Medan hans studier 

fokuserar på klass, tar denna studie istället upp aspekter kring den verklighet som reality-TV 

skapar, genom konstruerande av roller. En diskursanalys var ett optimalt val för detta 

ändamål då de behandlar vad som tas för givet i olika sammanhang och hur människor 

handlar utefter de regler som finns i samhället (Ahrne & Svensson, 2016). Resultatet av vår 

studie bidrar i sin tur till att minska forskningsluckor kring de roller som deltagare i reality-

TV tillskrivs. En teoretisering kring det som visas på TV är viktig, inte minst när det gäller 

TV-format som i grunden utger sig för att vara verkliga, eftersom det är ett lätt sätt att bli 

påverkad då man ofta inte är lika kritisk mot medieinnehåll som visas i underhållningssyfte 

(Hill, 2007).  
 

Underhållningen i Ung och bortskämd grundar sig i att människor sätts in i helt vardagliga 

situationer, men inte klarar av att utföra sysslorna som de tilldelas. Detta gör att deltagarna 

framstår som inkompetenta och publiken får skratta åt deras okunnighet. Något annat som 

visar på att programmet främst kan ses som ett underhållningsprogram är de ljudeffekter och 

den musik som lagts på i olika situationer. Många gånger får ljudeffekter deltagarnas 

uttalanden och prestationer att framstå som komiska. Flera gånger får också vardagliga 
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situationer en humoristisk karaktär på grund av musiken som spelas i bakgrunden. Här 

kommer även vikten av rollerna in, då det inte hade gett samma underhållningsvärde om 

personer som faktiskt kan utföra dessa vardagssysslor hade castats istället. Rollerna är också 

viktiga för själva berättelsen i programmet. Vladimir Propp menar att olika karaktärer har 

olika funktioner som är viktiga för en berättelse (Berger, 2005), och på samma sätt kan vi se 

vikten av att de olika deltagarna i Ung och bortskämd har valts in. Detta då de alla har olika 

karaktärsdrag som programskaparna kan bygga vidare i skapandet av rollerna, det blir med 

andra ord ett sätt för skaparna av programmet att bestämma hur deltagarna ska uppfattas av 

tittarna. 
 

En stor bidragande faktor till skapandet av deltagarnas roller är speakern. Utan hans 

kommentarer hade rollerna kanske inte formats på det sätt som de faktiskt gjort. Som 

nämnts tidigare är användandet av en speaker-röst ett sätt för att sätta en ton i programmet 

(Abrams, Bell & Udris, 2010) och det är speakerns kommentarer i Ung och bortskämd som 

gör det tydligt att det är ett underhållningsprogram där humor står i fokus. Genom speakern 

behåller producenterna också makten över hur tittarna ska se på deltagarna och det blev allt 

mer tydligt under vårt analysarbete hur viktig speakern är för tonen i programmet. Han 

framstår som mer insatt i händelserna i programmet och kan med snabba, roliga 

kommentarer visa på makten över deltagarna genom att förtydliga för tittarna vilken typ av 

reaktion som en viss händelse bör få (Carr, 1991). Det är genom speakerns kommentarer som 

det blir tydligt vilka underliggande ideologier som finns och många gånger väger hans ord 

tyngre än det deltagarna säger. Han påpekar hur de skiljer sig från rådande norm och genom 

detta förstärker denna norm för publiken, genom att påvisa den som det rätta (Hansen & 

Machin, 2013).Detta är ett intressant inslag att granska i en diskursanalys eftersom man då 

är ute efter de underliggande meningarna kring bland annat makt och ideologier (Machin & 

Mayr, 2012). Det mest intressanta ligger här i att något som från början bara känns som 

roliga, näst intill överflödiga, kommentarer visade sig vara det som formar hela programmet. 

Det är också användandet av ironi i kommentarerna som gör att man kan dra slutsatsen att 

programmet till störst del är ett underhållningsprogram. Genom speakerns ironi tillförs Ung 

och bortskämd mycket humor och publiken får skratta åt hur andra människor beter sig i TV. 
 

I och med denna studie kan vi se att man som publik bör vara kritisk mot det man ser i 

program i reality-genren. Tanken bakom dessa program är som sagt att visa verkligheten och 

människor i den, men det är tydligt att det man ser i princip aldrig porträtterar det helt 

sanningsenligt. Roller har länge använts för att människor ska förstå ett sammanhang, och 

inom teater och film för att förstå handlingen (Biddle, 1986). Reality-TV får i denna studie 

fungera som ett exempel på hur detta rollskapande kan se ut idag, men det finns också en 
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stor relevans i att titta närmare på hur samma typ av redskap används inom andra typer av 

medier. Vi kan genom denna studie fastslå att skaparna bakom detta program använder 

roller redan från första början för att visa upp deltagarna på ett specifikt sätt inför publiken. 

Vi kan också se att vissa av dessa tillskrivna roller utvecklas under seriens gång, om än olika 

för olika deltagare. Vad vi dock finner i detta är att deras utveckling oftast trycks ner genom 

kommentarer från den pålagda speaker-rösten, vilket ibland ger tittaren känslan av att 

deltagarnas roller inte gör några drastiska eller tillräckliga förändringar. 
 

Denna studie täcker endast en liten del av det rollskapande som förekommer i genren reality-

TV. Att bygga vidare och utveckla denna studie med andra teorier eller göra liknande studier 

på andra genrer kan göra att forskningsfältet utvecklas ytterligare. Mer förslag på hur man 

kan bygga vidare på vår studie presenteras i nästa kapitel. 

 

7.1. Vidare studier 

Vidare forskning kan utföras på flera av de områden som denna studie har tittat på. I fråga 

om roller i reality-TV är det möjligt att undersökningar av detta, i andra program inom 

samma genre men med skiljande konceptidé, kan ge en tydligare bild av hur roller framställs. 

Det kan också vara intressant att genomföra en liknande studie i andra genrer inom TV, eller 

till och med andra typer av media.  
 

Vår studie har endast tittat på rollskapandet genom en diskursanalys. Studien kan endast 

bidra med tolkningar som bygger på de verktyg som vi har valt ut. Precis som kritiken mot 

MCDA menar så är denna typ av analys svår att göra objektiv, samtidigt som den också 

endast visar det som forskarna “väljer” att lyfta fram. För att bredda en sådan analys och 

styrka den ytterligare skulle man kunna utföra studier där deltagare och programskapare 

intervjuas och på så vis kunna se hur stor medvetenheten kring rollskapandet är. Alternativt 

studera deltagarnas beteenden i förhållande till rollerna de tillskrivs och på så vis få en mer 

psykologisk vinkling på rollkonceptet. 
 

Vår studie ser ut som den gör eftersom vår forskning har fokuserat kring de teman vi funnit 

främst framträdande. Det finns förstås andra möjliga aspekter att finna och forska kring i 

Ung och bortskämd. Beroende på vilka teorier man väljer genereras olika teman och därför 

är studieresultatet helt beroende av den teoretiska bakgrunden. Det finns mycket att utforska 

inom konstruktionen av olika typer av media och precis som Eriksson (2015), anser vi att det 

är viktigt att de underliggande meningarna granskas för att kunna visa att även 

underhållningsfokuserat innehåll förmedlar ideologier och åsikter till tittarna.  
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