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Abstract:

Denna uppsats syftar till att diskursanalytiskt kritiskt granska den sorts amerikanska 

TV-program som tematiserar underhållande välgörenhet för att påvisa att de ur flera aspekter 

understödjer en kapitalistisk marknadsekonomi. Med stöd av bland annat Norman Faircloughs 

diskursteori och analysmetod samt Pierre Bourdieus sociologiska teoribygge om klass och smak så 

har jag valt att i tre näranalyser söka reda på hur olika deltagares utsatthet och klasstillhörighet 

gestaltas och hur programmens åtgärder iscensätts och rättfärdigas. Uppsatsen söker besvara flera 

frågor som syftar till att åskådliggöra de sätt på vilka utsatthet och klass manifesteras i programmen. 

Jag adresserar även frågan om man i programmen reflekterar över någon aspekt av USAs socialpolitik.

I min forskning fann jag dels att programmen genomsyras av olika klassfrågor och dels att de gynnar 

den socialpolitik med kapitalistiska förtecken som företräds av president George W Bush. Samtliga 

programserier undviker dessutom att sätta sin produktion i en större och samhällskritisk kontext och 

de problematiserar inte de bakomliggande, socialpolitiska, implikationer som föreligger i det 

amerikanska samhället.
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1 Inledning

2005 kom att bli året då ”Charitainment” slog igenom på allvar i amerikansk television, hävdar 

journalisten James Poniewozik och beskriver i avvaktande ordalag ett allt mer påtagligt fenomen där 

välgörenhet på ett eller annat sätt införlivas i underhållningsbranschen.1 Charitainment tog sig en rad 

skilda uttryck 2005, det kanske mest påtagliga var den uppsjö av TV-sända välgörenhetsgalor som 

följde dels tsunamin i sydostasien i slutet av 2004 och de förödande orkanerna i USA påföljande höst 

men även de globalt uppmärksammade Live 8 konserterna. En något annorlunda form av charitainment 

manifesterades även i program som Extreme Makeover (Lighthearted Entertainment, New Screen 

Entertainment, 2002-2005), Extreme Makeover: Home Edition/Extreme Home Makeover2 

(ABC/Endemol Entertainment USA/Greengrass Productions/Lock and Key Productions/Tom Forman 

Productions, 2003-) och Three Wishes/Tre Önskningar (Glassman Media, June Road Productions, 

NBC Universal Television, 2005). Under ett fartfyllt entimmasavsnitt förenar programmen 

underhållning med välgörenhet, konsumtionskultur med familjevärderingar och de har antagit ett 

format så standardiserat att jag häromdagen förvånade mig själv med att detta till trots höja 

ögonbrynen när jag läste om lanseringen av en ny programidé. Holländsk TV, denna sedan länge 

etablerade förgrundsarena för djärva programformat, lanserade våren 2006 programmet där man under 

en veckas tid låter en utvald hem- och arbetslös person inför kameror kläs upp, ingjutas med 

självförtroende och tränas inför arbetslivet. Förhoppningsvis ska den utvalde sedan lyckas bli kallad på 

arbetsintervju och helst också få ett jobb.

Nyheten gav syre till mitt något avsomnade intresse för den breda genre som ofta kategoriernas 

reality-TV och gav mig också idén till denna uppsats. Den holländska programidén uppfattas säkert av 

många som cynisk och spekulativ men räkna med att den inom en snar framtid kommer till en 

kabelkanal nära dig, antagligen i amerikansk tappning. Idén om ett program som på detta sätt tar sig an 

socialpolitik är inte särskilt uppseendeväckande om man betraktar programmet som en given följd i 

farvattnet av ovan nämnda underhållningsprogram. Alla utmärker de sig genom välgörenhetsinslag och 

de väcker en mängd frågor rörande kön, etnicitet och kanske framför allt klass.
1 James Poniewozik, ”The Year of Charitainment”, Time, 2005-12-26, vol. 166 nummer 26.
2 Hädanefter kommer jag i den löpande texten, av utrymmeskäl, förkorta Extreme Makeover: Home Edition till endast 
Home Edition.
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1.1 Syfte, huvudtes och frågeställningar

Uppsatsen syftar till att belysa amerikansk reality-TV med välgörenhetsinslag, för att påvisa att de ur 

flera aspekter understödjer en kapitalistisk marknadsekonomi. I kapitel två såväl som i de tre 

påföljande näranalyserna så kommer jag att adressera flera frågor som syftar till att åskådliggöra de 

sätt på vilka utsatthet och klass manifesteras i programmen. Vem kommer till tals? Vilka värderingar 

uttrycks och hur gestaltas de? Problematiseras någonsin frågor om klass och fattigdom implicit eller 

explicit? Hur motiveras/rättfärdigas åtgärder visuellt och i direkta ordalag? Vilka lösningar 

tillhandahåller programmen? Vilka känslor hos publiken tycks man appellera till? Reflekterar man 

överhuvudtaget i programmen över någon aspekt av USAs socialpolitik? 

1.2 Teori och metod

I takt med det accelererande utbudet av reality-TV så tycks även teoretiseringen av fenomenet ha 

formligen exploderat de senaste åren vilket var en upptäckt som snart förenades med insikten om 

genrens mångfacetterade karaktär. Reality-TV inbegriper program så skilda som matprogram och 

dokusåpor till program med dolda kamera-inslag eller den sorts storstilade makeoverprogram som min 

uppsats tematiserar. Jag har valt att förankra mina analyser inom flera skilda teoretiska ramverk som 

sina olikheter till trots ändå förhoppningsvis kommer att komplettera varandra. Nedan följer en 

presentation av de två stora teori- och metodbyggena som sedan återkommer i samtliga analyskapitel 

såväl som i slutdiskussion. I 1.2.4 presenterar jag ytterligare några viktiga källor.

1.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys

Eftersom mina analyser till stor del är förankrade i en modell av kritisk diskursanalys utarbetad av den 

brittiske lingvisten Norman Fairclough så utgår jag också från hans teoribygge och för att ge en 

nödvändig, om än något rudimentär, bakgrund till metoden så inleder jag med att återge Faircloughs 

definition av termen diskurs. Den kanske vanligaste definitionen brukar lyda ungefär ”samtal i vid 

bemärkelse; det vill säga de sammantagna diskussioner, debatter och praktiker som tar plats inom ett 

visst fält” men diskurs har även kommit att definieras i post-strukturalistisk socialteori som en social 
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konstruktion av verkligheten, en sorts samlad kunskap. Fairclough tar egentligen inte avstånd från 

någon av dessa definitioner utan söker istället förena de två då han väljer att fixera en skillnad mellan 

diskurs och genre. Diskurs, menar Fairclough, refererar till det språkliga innehållet och budskapet i en 

text medan genre är att betrakta som den form inom vilken budskapet organiseras. I en kritisk 

diskursanalys är målet att fokusera språket eftersom det är det medium genom vilket människan ges 

möjlighet att beskriva sina upplevelser och tolkningar av verkligheten. Genom att åskådliggöra hur 

språk organiserar sig textuellt, strukturellt och kontextuellt syftar diskursanalysen till att lyfta fram och 

fånga språkets betydelse i vidare bemärkelse.3 Metoden är tillämpar på alla sorts sätt att använda språk 

och text och är avsedd att visa att kommunikation sker genom de olika sätt som text och tal sker, givet 

särskilda forum, ämnen och deltagare. Analysen blir kritisk i den stund då den undersöker hur 

dominans utövas och uttrycks och hur en text förmedlar socialt rådande värderingar och ideologier.4 

En analys av exempelvis den reality-TV diskurs som jag närmar mig i denna uppsats rymmer frågor 

om urval av deltagare, vokabulär och stil samt frågor om hur programmets ”experter” förhåller sig till 

deltagarna. Det är genom att granska dessa och flera andra aspekter som jag kan utröna hur 

värderingar, utsatthet och, i ett senare skede, ideologier förmedlas i den granskade texten.

Det är viktigt att ha i åtanke att texter, oavsett om de är språkliga, bildmässiga eller som i denna uppsats 

fall en kombination av de bägge, aldrig är objektiva utan alltid bär med sig ett budskap, vare sig det är 

medvetet eller omedvetet, explicit eller implicit. Således är ideologibegreppet centralt i kritisk 

diskursanalys eftersom det bakomliggande målet är att man, genom att tillämpa olika retoriska verktyg, 

ska kunna blottlägga de latenta och underliggande värderingar som texten rymmer. Ideologi präglar 

ofta en text just genom att verka icke-ideologisk. I den diskurs som är aktuell för denna uppsats så 

strävar jag efter att exponera och ifrågasätta ideologin bakom praktiker som har blivit så vanliga, 

naturaliserade, att den är ständigt närvarande och genomsyrar hela diskursen.5 

Fairclough använder sig av en analysmodell som betraktar diskurser utifrån tre nivåer: den textuella, 

3 Norman Fairclough, Media Discourse (London: Edward Arnold, 1995), 18-19.
4 Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory (London: SAGE Publications Ltd, 2000), 494.
5 Fairclough, 14-18.
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diskurspraktiken och den sociokulturella praktiken. I textanalysen studeras språkets lingvistiska 

karaktär samt hur de eventuellt förmedlade bilderna samverkar med övrig text, i diskurspraktiken 

ifrågasätter man hur förutsättningarna för textens tillblivelse ser ut, medieinstitutionella praktiker, samt 

vilken publik den talar till och hur dess konsumtionsrutiner ser ut gällande aktuell text. Analysen i den 

tredje och avslutande instansen, den sociokulturella praktiken, försöker blottlägga de representationer 

och identiteter som språket konstruerar och identifiera de relationer som konstitueras.6

I enlighet med Faircloughs rekommendation att initiera analysen på den andra nivån så kommer jag att 

låta näranalyserna föregås av ett kapitel som adresserar den diskurspraktik som mina tre studieobjekt 

verkar i. Fairclough uppmuntrar till att själv avgöra var man vill lägga tyngdpunkten i sin 

diskursanalys7 varför jag har tagit beslutet att att hålla diskurspraktiken relativt avgränsad och endast i 

korthet, i kapitel 2, diskutera aspekter som exempelvis hur förutsättningarna för programmens 

tillblivelse ser ut samt vilken publik den tycks tala till.

Efter diskurspraktiken följer den betydligt mer omfattande textanalysen i de tre näranalyserna och efter 

en kortare synopsis där jag delger läsaren det yttre narrativa ramverket på utvalt avsnitt så ska jag här 

granska språkets lingvistiska karaktär samt hur det visuella samverkar med övrig text, muntlig såväl 

som skriftlig. Gällande den tredje och avslutande instansen, den sociokulturella praktiken, så kommer 

jag att inleda den redan i näranalyserna för att sedan fortsätta i slutdiskussionen. Här ska jag försöka 

blottlägga de representationer och identiteter som språket konstruerar, vilka relationer som konstitueras 

samt ta upp bakomliggande ideologi.

1.2.2 Bourdieu, klass och smak

Eftersom samtliga mina tre studieobjekt besitter aspekter som gör att man kan etiketterna dem 

livsstilsprogram så fann jag det vara passande att stödja mina analyser mot den franske sociologen 

Pierre Bourdieus idéer om hur smak och klass interagerar med varandra och resulterar i olika livsstilar. 

Smak, menar Bourdieu, är avhängigt individens habitus, dvs de regler som tycks förvaras i kroppen 
6 Ibid., 57-58.
7 Ibid., 62.
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som dispositioner och som innebär att individen tenderar att agera på ett visst sätt. En persons habitus 

är beroende av personens bakgrund och är medvetna eller omedvetna erfarenheter som i stort formar 

ens livsstil. Habitus verkar genom att guida individen i de val som hon gör.8 

En annan central term som Bourdieu introducerade är kulturellt kapital, vilket är den symboliska 

mängd av socialt erkända kunskaper och kompetenser som en person har förvärvat i kulturellt 

avseende, och det är med detta i beaktande som hans teorier blir riktigt intressanta för mitt 

uppsatsarbete. Bourdieu anser att med ett stort kulturellt kapital så kan även en person som saknar 

ekonomiskt kapital hävda sig eftersom hon, så länge hon besitter färdigheter i ”smak och 

diskriminering”, kan erhålla en hög social status.9 När jag i mina näranalyser försöker komma 

underfund med de olika sätt på vilket utsatthet och klass gestaltas så adresserar jag frågor om hur 

deltagarnas status manifesteras, de avhjälpta deltagarna såväl som programmens olika grupperingar av 

experter.

1.2.3 Tillvägagångssätt i urvalsförfarandet

Gällande urval av studieobjekt så valde jag de tre programmen på basis av några på förhand fastställda 

kriterier. För att begränsa forskningen så ville jag att samtliga program skulle vara amerikanska 

entimmasavsnitt, av reality-TV karaktär, härröra från 2000-talet och tydligt tematisera välgörenhet. Det 

föreföll ganska självklart vilka tre program som skulle få utgöra fokus i min uppsats, de var alla så 

givna i sitt utkristalliserade format som trots gemensam idéstruktur alla tre besitter fascinerande 

särdrag värda att uppmärksamma. Three Wishes med sin breda filantropiska profil var det första 

program som jag kom att tänka på och när jag därefter fann att de två programmen Extreme Makeover 

och Home Edition också passade in i den mall jag hade fastställt så inkorporerade jag även dem i mitt 

material. Ursprungligen övervägde jag att även inkludera The Swan (Galan Entertainment, George 

Paige Associates Inc., A. Smith & Co. Productions, Fremantle Media North America, Fremantle 

Media Ltd., 2004) i mitt urval men efter att ha granskat flera avsnitt av programserien så fann jag att de 

8 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (London, Routledge & Kegan Paul, 1984), 
172-175.
9 Ibid., 339-346, 359-360.
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till sitt format påminde för mycket om Extreme Makeover, varför jag tog beslutet att utesluta den 

serien.

Att motivera valet av program för näranalys är lite mer komplicerat men utan att kunna ange exakt antal 

så har jag under åren sett den stora majoriteten av de program av serierna som har sänts i svensk TV 

och kunde enkelt avgöra att formatet inte har ändrats avsevärt under åren, ett tidigt avsnitt av Extreme 

Makeover skiljer sig exempelvis inte nämnvärt åt från ett som härrör från den tredje och senaste 

säsongen, bortsett från att man en bit in i programserien valde att införliva ett inslag som döptes till 

”mini-extreme makeover”, där inga kirurgiska ingrepp sker utan endast omfattande styling. Home 

Edition tycks inte heller ha förändrats nämnvärt över de tre säsongerna bortsett från en viss 

personalomsättning och en tendens till att för var program och säsong överträffa de tidigare i 

storslagenhet och generositet. Av Three Wishes gjordes bara 10 avsnitt vilket uppenbarligen inte 

medgav tillräckligt utrymme för utveckling då de alla, bortsett från ett julspecial och ett orkanspecial10 , 

noga följer samma modell. Redan det första avsnittet kvalificerades till näranalys. I fallet Extreme 

Makeover så spelade jag in sex avsnitt i en följd, kompletterade med ytterligare ett par stycken på 

Statens ljud- och bildarkiv och uteslöt program etiketterade ”Special Edition” eller som var uppdelade 

i två avsnitt. Därefter valde jag ett avsnitt som innehöll flera av de moment som återkom i de andra 

avsnitten (mer om det i 2.3) och som jag ansåg vara representativt för programmet i sin helhet. Det 

utvalda avsnittet av systerprogrammet Home Edition, granskade jag på Statens ljud- och bildarkiv och 

det valdes på basis av samma kriterier. 

1.2.4 Källor

Jag kommer att förankra mina teorier i litteratur av relativt skild natur. Vid sidan av Faircloughs Media 

Discourse och Bourdieus Distinction så har jag även hämtat källmaterial från litteratur som direkt 

diskuterar klassrelaterade frågor men jag har även funnit en del artiklar som adresserar frågan implicit 

eller inte alls men som jag kommer att använda i ett sammanhang som problematiserar klass. En del 

litteratur tematiserar direkt reality-TV, andra böcker och artiklar är av mer sociologisk karaktär och 
1 0 Programserien sammanföll med den förödelse som orkanerna Rita och Katrina lämnade efter sig i delar av södra USA 
hösten 2005.
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ytterligare ett par är kulturteoretiska. Amerikanske forskaren Gray Cavenders artikel ”In Search of 

Community on Reality-TV” belyser hur samhällen11 gestaltas i de amerikanska programmen 

America’s Most Wanted (20th Century Fox Television, Fox Productions, STF Productions, STL 

Productions, 1988-) och Survivor (Mark Burnett Productions, Castaway Television Productions Inc., 

Survivor Productions LLC, CBS Electronics, CBS Television, Living Films, SEG, Survivor 

Entertainment Group, 2000-) men hans idéer anser jag vara väl tillämpbara även på mina tre 

studieobjekt. Genom att använda mig av Cavenders resonemang så får jag möjlighet att adressera 

frågan om den framstående position idén om samhällelig gemenskap tycks ha i det amerikanska 

samhället vilket är en avgörande faktor i min uppsats då denna gemenskap spelar en central roll i alla 

tre studieobjekt. Brittiske Gareth Palmer diskuterar i sin artikel ”’The New You’: Class and 

transformation in lifestyle television” olika gör-om-program, dock endast brittiska och därmed nämns 

aldrig några av de program som jag granskar. Hans definition av så kallade livstilsprogram skiljer sig 

också på ett par punkter ganska markant åt från mina tre studieobjekt men samtidigt så stämmer hans 

analyser på flera punkter så väl överens med mina att artikeln tycks vara omöjlig att bortse ifrån.

I den starkt marxistiska artikeln ”The Culture Industry: Enlightment as Mass Dececption”hävdar 

Theodor Adorno och Max Horkheimer att den industriella masskulturens standardiserade produkter 

korrumperar sin publik. Artikeln kommer väl till pass gällande mina analysers utgång när jag i den 

avslutande diskussionen närmar mig den sociokulturella praktiken. De bägge författarna ger flera 

infallsvinklar som lockar till mothugg, även med hänsyn till att den publicerades redan i mitten av 

1940-talet och därmed är ordentligt daterad ur flera aspekter. Exempelvis ger den uttryck för de bägge 

författarnas uniforma betraktelser av kulturprodukter såväl som dess publik och därtill föreligger det 

en flagrant brist på empiri i deras argumentation. Personligen anser jag emellertid att det mest 

provokativa med artikeln är den misantropi som Adorno och Horkheimer ger utlopp för. Men, trots 

alla invändningar, så innehåller artikeln element som fortfarande känns aktuella idag, inte minst när 

man sätter sig för att analysera amerikanska program som tematiserar välgörenhet.
1 1 Gray Cavender använder ordet ”community” och jag har tyvärr inte funnit någon svensk motsvarighet som opererar 
lika inklusivt och innefattar ordets både konkreta och abstrakta konnotationer. De som fungerar bäst torde vara 
”samhälle”, ”närsamhälle”, ”sociala samfund” eller ”samhällelig gemenskap” vilka är de ord jag kommer att använda mig 
av i mina analyser. Ibland, framförallt i den avslutande diskussionen, kommer jag dock att använda ”samhälle” även i en 
vidare bemärkelse men det lär framgå från sammanhanget vad som avses.
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Slutligen så ger Robert Wuthnows bok Acts of Compassion: Caring for Others and Helping 

Ourselves en omfattande bakgrund till amerikanska traditioner av välgörenhet och problematiserar 

också amerikansk socialpolitik i relation till detta vilket kommer till användning i min uppsats 

diskurspraktiska analys. Jag kommer även att använda mig av Wuthnow då jag för upp vikten av 

samhällelig gemenskap på agendan.

1.2.5 Ytterligare avgränsningar

Uppsatsen är avgränsad i flera avseenden. Mina studieobjekt kommer alla att härröra från USA och 

åren 2002-2005. Programformatet är givetvis inte sprunget ur ingenting utan härstammar från tidigare 

traditioner inom amerikansk medieproduktion. Dock tycker jag mig se hur ett mer säreget uttryck har 

utkristalliserats de senaste åren och det är detta jag nu står i begrepp att undersöka.

Programmen är också av en sådan natur att man med fördel skulle kunna tillämpa exempelvis ett 

genusperspektiv eller ett som hanterar frågor rörande etnicitet. Även om jag berör sådana frågor så 

syftar denna uppsats till att fokusera just fenomenet välgörenhet och därmed även klass, vilket är ett 

perspektiv jag ofta tycker är förbisett eller taget för givet i samtida forskning.

1.3 Disposition

Jag närmar mig diskurspraktiken genom att inleda med en kortare diskussion om den kontext och det 

programformat som Extreme Makeover, Home Edition och Three Wishes verkar i. Här berörs därmed 

mer generella och övergripande frågor om välgörenhetstraditioner i USA. Jag fortsätter med att 

rudimentärt redogöra för det yttre ramverket i vart och ett av de tre olika programserierna innan jag 

avslutar kapitlet med en kort sammanställning och introduktion inför näranalyserna. Därefter redogör 

jag i tre olika kapitel för mina kritiska diskursanalyser av mina tre närstudier. Uppsatsen avrundas med 

att den sociokulturella praktiken adresseras när en avslutande diskussion presenteras med slutsatser. 
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2 Innehållsanalys av programformatet

2.1 Välgörenhet och samhällelig gemenskap i USA

I Acts of Compassion återkommer Robert Wuthnow ofta till övertygelsen om att frivilligarbete, 

välgörenhet och hjälpsamhet är företeelser som har varit djupt ingrodda i den amerikanska själen och 

medvetandet ända sedan de första kolonisterna beträdde amerikansk mark. Att bry sig om sin nästas 

behov var inte bara en fråga om gudsfruktan utan även en förutsättning för att kunna skapa ett nytt, 

starkt, samhälle.12 Wuthnow stödjer sig på en mängd olika statistiska undersökningar och 

djupintervjuer med enskilda filantroper för att påvisa vilken framstående position tanken om och akten 

av välgörenhet har i det amerikanska samhället. Men Wuthnows bok syftar inte till att måla upp någon 

idealiserad bild av amerikanska välgörenhetstraditioner utan han framhåller och problematiserar istället 

de enorma brister som det amerikanska samhället trots allt har, gällande socialpolitik och omsorg av de 

mest utsatta. Vidare konkluderar han att det amerikanska folket snarare betraktar välgörenhetsarbete 

som ett åskådliggörande av hur ett bättre samhälle skulle kunna se ut, frivilligarbete kanske inte hjälper 

till att få till stånd ett bättre samhälle men det bistår med en möjlighet att åtminstone föreställa sig ett.13 

I ett försök att vidare förklara filantropins framstående position i USA argumenterar Wuthnow att 

frivilligarbete symboliserar en slags nostalgisk erinran om positiva aspekter av det förflutna USA, 

värden som samhällsanda, haltande auktoritetsförtryck och småstadsorienterad kamratskap.14 Kvaliteter 

som i allt större utsträckning tycks ha gått förlorade i dagens kapitalistiska samhälle.

Välgörenhet och frivilligarbete är tätt länkade till föreställningar om samhällelig gemenskap, ett 

begrepp som konnoterar samhällsengagemang, omtanke och kamratskap. Samhällen, definierar Gray 

Cavender, innebär en känsla av tillhörighet, att man delar värderingar och att man identifierar sig med 

en grupp eller en plats. Han refererar till flera artiklar som under de senaste åren inom en rad 

samhälleliga och humanistiska discipliner har tematiserat en samtida urholkning, och i ett senare skede 
1 2 Robert Wuthnow, Acts of Compassion: Caring for Others and Helping Ourselves (New Jersey: Princeton University 
Press, 1991), 9.
1 3 Ibid., 234.
1 4 Ibid., 267.
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förfall, av just dessa sociala samfund. En flitigt förekommande uppfattning är att en kultur präglad av 

cynism har ersatt uppriktig omtanke om det samhälle man är en del av.15 Själva idén om samhällen 

tycks däremot inte föra en speciellt tynande tillvaro utan är i allra högsta grad levande, kanske tydligast 

i massmediala uttryck, inte minst i dokusåpor och andra TV-program av realitykaraktär.

2.2 Programformatet

Med USAs välgörenhetstraditioner och aktning av samhällelig gemenskap i åtanke så är det inte 

underligt att de genom åren även har tagit en rad televiserade uttryck: galor med telefoninsamlingar och 

inslag i talkshows där gäster och publik överraskas med gåvor är ett par exempel på sådana program. 

På 50- och 60-talen visades det oerhört populära programmet Queen for a Day (The Raymond R. 

Morgan Company, MCA Television, NBC, Queen for a Day Inc., ABC, 1956-1964), där en hemmafru 

överraskades med att under en dag bli bortskämd. Men ett sådant utpräglat uttryck som Extreme 

Makeover, Home Edition och Three Wishes har antagit förefaller ändå vara unikt.

Ur flera avseenden stämmer mina tre objekt väl överens med den sorts livsstilsprogram som den 

brittiske forskaren Gareth Palmer skriver om i ”’The New You’: Class and transformation in lifestyle 

television”. I artikeln ges utförliga och breda definitioner av livsstilstelevision: De innehåller ”riktiga” 

personer på i huvudsak ”verkliga” ställen, programmen både nyttjar och bidrar till människors 

växande intresse för stil, mode och personlig utveckling, de är direkt länkade till detaljhandeln, formatet 

tål att upprepas och de innehåller ett avslöjningsmoment — just idén om transformation är onekligen 

central i genren.16 De enda infallsvinklar där mina studieobjekt egentligen skiljer sig åt från Palmers 

definitioner är när han dels uppger att programmen i regel visas dagtid (mina studieobjekt är har alla 

sänts på bästa sändningstid, i såväl USA som i Sverige) och dels att de till sin karaktär och sitt format 

är kostnadseffektiva. I detta, sista, avseende skiljer sig den diskurs där Palmers studieobjekt verkar 

(brittiskt producerade program från i huvudsak slutet av 1990-talet och de första par åren på 2000-

talen) åt från den där mina tre studieobjekt återfinns.
1 5 Gray Cavender, ”In Search of Community on Reality TV: America’s Most Wanted and Survivor”, Understanding 
Reality Television, red. Su Homes och Deborah Jermyn, (London: Routledge, 2004), 154.
1 6 Gareth Palmer, ”’The New You’: class and transformation in lifestyle television”, Understanding Reality Television, 
red. Su Homes och Deborah Jermyn (London: Routledge, 2004), 174.

13



Bortsett från att de har amerikanskt medborgarskap så tillhandahåller också Extreme Makeover, Home 

Edition och Three Wishes alla ytterst kostsamma lösningar på sina deltagares problem: Omfattande 

plastikoperationer, lyxrenoveringar av gravt nergångna hus och även i Three Wishes tar projekten i 

regel extraordinära proportioner. Samtidigt så tycks det ändå vara ett kostnadseffektivt format eftersom 

det är åtgärder där TV-bolagen troligtvis bara betalar en bråkdel av omkostnaderna. Istället finansieras 

programmen av diverse olika sponsorföretag, frivilligorganisationer och entreprenörer samt den ideella 

arbetskraft som tillhandahålls i stor utsträckning av de särskilda sociala samfund, som deltagarna 

verkar i.

Gemensamt för de tre studieobjekten Extreme Makeover, Home Edition och Three Wishes är det yttre, 

lättidentifierade ramverket. Programmens avsnitt spänner alla över en timme (reklamavbrott inräknade), 

de inkluderar ett team välgörare och är tydligt familjeorienterade till sin karaktär. Vidare tycks de vara 

stöpta i samma narrativa form med ett standardiserat upplägg som innebär att programmen inleds med 

ett collage av snabba klipp och en speakerröst som i samverkan annonserar om vad tittaren har att 

vänta den kommande timmen. Därefter ges bakgrundshistorier med intervjuer av deltagare, släkt och 

vänner, deltagarna underrättas om att de har blivit utvalda, medlemmar av de olika teamen (vare sig de 

är läkare, terapeuter, snickare, inredare eller projektledare) presenteras muntligt och i skrift, deltagare 

skickas antingen iväg eller undanhålls information på annat vis, själva åtgärden/omstylningen tar vid i 

snabbt ihopklippt tempo och varvas med intervjuer med deltagare och experter. Deltagare och experter 

erfar motgångar innan den alltid känslofulla finalen infinner sig där det omgjorda objektet (individen, 

huset eller projektet) avslöjas och offentliggörs för deltagarna själva, deras familj och vänner.

De tre TV-serier som utgör mina studieobjekt har alla rönt hög uppskattning i USA. Extreme 

Makeover var en omedelbar succé hos publiken, emmybelönade systerprogrammet Home Edition 

nådde med sin andra säsong upp på topp 10 listan över USAs mest populära program17 och när NBC 

underligt nog beslutade sig för att, trots höga tittarsiffror, lägga ner Three Wishes efter bara en säsong 

och tio avsnitt så resulterade det i något av en tittarstorm där flera protestlistor har lämnats in till 

1 7 James Poniewozik, ”Charity Begins at Home”, Time, 2004-12-20, vol. 164 nummer 25.
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producenterna.18 Programformatet appellerar tydligt till den stora amerikanska allmänheten med sitt 

mycket breda tilltal. De rymmer ett brett spektrum av amerikanska igenkänningsmoment och 

värderingar — från andra program och kulturella yttringar har producenterna hämtat gestaltningar av 

småstadsmentalitet och religiös övertygelse, vänskapsförhållanden och familjesammanhållning, 

transformationsmoment och skönhetsindustrin. Det verkar onekligen som om det finns något för de 

allra flesta att hämta ur programserierna.

2.3 De tre programmen

I Extreme Makeover tar sig en grupp tränare, tandläkare, stylister, personlighetskonsulter och 

plastikkirurger an människor som upplever att deras utseenden hämmar dem i deras personliga 

utveckling. Under flera månader tränar, opereras och trimmas människorna för att sedan, under en 

känslomässig final, återvända till sin hemstad och sin familj. I Extreme Makeover: Home Edition

överraskar projektledare Ty Pennington och hans designteam en mindre bemedlad familj och skickar 

iväg dem på en veckas solsemester. Under tiden lyxrenoveras deras hus i rasande fart av ett stort team 

hantverkare och inredare och ibland bistår även frivilliga amatörer med arbetskraft. Three Wishes 

programledare Amy Grant, välkänd kristen artist, reser tillsammans med en grupp projektledare runt 

till mindre städer på USAs landsbygd där de, med hjälp av sponsorer och frivilliga, beviljar invånares 

skiftande önskningar.

2.4 Introduktion till näranalyserna

En textanalys kan inkludera en lingvistisk analys där semantik och vokabulär granskas. Då fokuseras 

textuell organisation och man söker besvara frågor om hur meningar sätts samman eller hur 

turordningen organiseras vid intervjuer.19 Mina näranalyser kommer dock endast undantagsvis ägna 

sig åt lingvistisk analys20 och jag kommer istället att ägna mig åt en multifunktionell syn på texten och 

de tre funktionskategorier som Fairclough listar:

1 8 Http://en.wikinews.org/wiki/NBC_cancels_%22Three_Wishes%22, 2006-04-20.
1 9 Fairclough, 57.
2 0 Jag kommer givetvis att adressera vokabulären i studieobjekten men det kommer att inflikas i övrig textanalys istället 
för att redovisas separat.
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Den representationella (ideational): Studiet av representationer och rekontextualiseringar av social 

praktik för att söka identifiera underliggande ideologier. Detta är särskilt värdefullt för mig som lägger 

ett uttryckligt klassperspektiv i analyserna av mina studieobjekt.

Den mellanmänskliga (interpersonal): Studiet av de identiteter som skapas av upphovsmän, deltagare i 

texten och publik. Här ställs exempelvis frågor om hur status gestaltas och betonas vilket jag räknar 

med kommer att vara fruktbart i porträtteringen av de olika deltagarna i texten — experternas status 

kommer att ställas i kontrast till de avhjälptas.

Den textuella (textual): Studiet av konstruktionen av relationen mellan upphovsman och läsare, om den 

är formell eller informell, nära eller avståndstagande.

I den övergripande innehållsanalysen i 2.2 kartlade jag dominerande och återkommande teman som 

återfinns inom det programformat som rymmer mina tre studieobjekt. Det totala omfånget av avsnitt 

berättar något om de enskilda beståndsdelarna och det är i denna granskning av enheter som jag 

hoppas upptäcka det närvarande och explicita i förhållande till det frånvarande och implicita som 

programmen sammantaget förmedlar. Jag vill påstå att det är just denna växelverkan som på sikt 

cementerar och påverkar den enskilda tolkningen. En sådan övergripande granskning av 

diskurspraktiken där ett fenomen diskuteras, exempelvis över flera mediekanaler och/eller genrer kan 

vara givande när man vill blottlägga reproducerbarheten och påvisa mönster, även i ett så pass relativt 

likartat fenomen som mina tre studieobjekt är. De förmedlas ju alla genom TV och de kan alla 

tillskrivas samma genretillhörighet. Just därför anser jag det vara viktigt att i näranalyser konkretisera 

de särdrag programmen trots allt uppvisar innan jag sammanför mina analyser i en, gemensam, 

slutdiskussion.

När man väljer att studera medier som press eller som i detta fall television som inkluderar visuella 

element såväl som musik så är det också viktigt att ha i åtanke vikten av en multisemiotisk analys. Det 

är av central betydelse att visa hur dessa semiotiskt interagerar med språket för att skapa mening.21 I de 

tre kapitel som nu följer kommer jag att granska hur bilder och text i samspel bygger en visuell helhet 

2 1 Fairclough, 58.
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och blir bärare av betydelse. Jag adresserar mötet mellan den betydelse jag tolkar av texten och den 

betydelse som ligger i bilderna. Informationen som skapas i samspelet mellan speakerröst, bild och 

intervjuer med deltagare och experter är också en viktig beståndsdel i tolkningen av budskapet som jag 

kommer att detaljgranska. Likaså finner jag det intressant att undersöka ordval och sättet på vilket 

speakerröst och intervjuer förankrar tolkningen av bilden vilket i sin tur förankrar texten hos läsaren 

och kan resultera i att läsas som textens budskap.
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3 Näranalys av Extreme Makeover

3.1 Synopsis

I avsnittet får vi växelvis följa två kvinnors väg mot en komplett makeover. Först ut är Regina Wade, en 
47-årlig frånskild dagmamma och tvåbarnsmor i jakt på sin, som hon själv uttrycker det, ”Prince 
Charming”. Regina anser sig inte åldras vackert och uttrycker sin oro över hur utseendet hindrar 
henne från att träffa en ny man. I programmets inledande presentation delger hon kameran sina 
komplex för näsan som hon anser vara alldeles för stor, halsen som är för slapp och en 
underdimisionerad rumpa som hon känner sig tvungen att fylla ut med vadderade underkläder. Allra 
helst vill Regina slippa sina tandproteser och få permanenta alternativ och hon säger själv att om bara 
denna önskan går i uppfyllelse så hade hon kunnat avstå från alla andra ingrepp.

Den andra deltagaren är 35-årliga Devon ”Nellie” Redmond, ensamstående enbarnsmamma som 
arbetar som bartender. Nellies överläpp har varit underligt missformad sedan tonåren och därutöver 
behöver hon massiv tandvård och hon vill också få sina ögonlock lyfta. Nellie arbetar på en bar i 
Alaska, ett hörn av USA dit hon har sökt sig för att i största möjliga mån undvika att bli dömd efter sitt 
utseende. Dock innebär jobbet i navet av småstadens nöjesliv en ständig exponering och Nellie vittnar 
om hur hennes utseende kraftigt hämmar hennes sociala liv i allmänhet och hennes kärleksliv i 
synnerhet.

Mellan de bägge huvudnumren har programmet infogat Benjamin Stenbergs mini-extreme makeover 
som inte består av några medicinska ingrepp utan endast ansiktsbehandling, ny frisyr och garderob.

Avsnittet är hämtat från säsong 2 av Extreme Makeover och var nummer 15 i turordningen av 22. Det 
sändes på Kanal 5 2006-03-09.

3.2 Kritisk diskursanalys

Avsnittet inleds med en kavalkad av spektakulära uttryck och liknelser för att beskriva de händelser 

och förändringar som avsnittet står i begrepp att förmedla. Uppenbarligen är det så att ett program som 

väljer att inkorporera ordet ”extreme” i sin titel sedan inte väjer för stora ord och superlativ. 

Speakerrösten bidrar med ord som ”intoxicating transformation”, ”radiant as the northern light”, 

”extreme team”, ”in search for the fountain of youth”. Orden ställs snart i skarp kontrast till de som 

deltagarna själva, i de första intervjuerna, spär på med för att beskriva sin situation. Först ut är Regina 

som tycks använda sin humor som lite av en försvarsmekanism när hon liknar sin hals vid en kalkons 

och väljer att jämföra sig själv med ”ankan i sjön snarare än svanen i dammen”. Dock visar hon sig 
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mot slutet tydligt berörd och är nära att börja gråta när hon kommer in på sin rädsla för att hennes två 

barn skulle ärva hennes ofördelaktiga utseende. Bilder på barnen visas och speakerrösten förkunnar att 

Regina blev bönhörd. Hennes son är en ”hunk” och hennes dotter en ”beauty”, detta sammantaget 

leder till att speakerrösten deklarerar att ”We felt Regina not only needed but deserved an extreme 

makeover”. Kameran filmar när Reginas dotter inför sin mor och hennes familj och vänner ställer 

frågan till en av producenterna om vilka egenskaper hos deltagarna det är som eftersöks. 

Producenten svarar att de vill ha en utåtriktad person med ”gnista”, någon som är som Regina och 

från den stunden är hon utvald. Ordvalen som används i Extreme Makeover i syftet att beskriva 

situationer eller personer är ofta kategoriska, klichéartade och inte sällan hämtade från en välkänd 

sago- eller mytsfär. Reginas ank- och svanliknelse förekommer exempelvis fyra gånger i avsnittet och 

det är givetvis ingen tillfällighet, genom att använda sig av denna kanske den mest kända 

klassreseanalogin så vädjar man med enkla medel till publiken att förstå Reginas situation och strävan.

Presentationen av Nellie är till stor del historien om en kvinnas medlemskap i ett samhälle. Nellie 

berättar om beslutet att flytta till småstaden i Alaska just för att hon där inte skulle behöva känna sig 

uttittad och det är tydligt att hon har funnit en uppskattad plats i det lilla samhället. När hon upplyses 

om att hon har lyckats kvalificera sig till programmet så är det ett beslut som kungörs av hennes chef, 

tillika ägaren av stans nöjesmetropol, inför stamgäster och vänner till Nellie. Känslan av en stark 

samhällelig gemenskap att falla tillbaka på är ofta återkommande i Extreme Makeover, inte minst i 

detta avsnitt som tydligt tycks förespråka ett starkt samhälle. Gray Cavender hänvisar till en rad 

sociologiska artiklar som diskuterar urholkningen av samhällelig gemenskap de senaste 30 åren men 

påpekar också hur det trots det (eller kanske just på grund av det) är i allra högsta grad levande i TV-

program av realitykaraktär.22 Episoden med Nellie och hennes förlängda familj bestående av 

arbetskamrater, stamgäster och övriga stadsmedborgare illustrerar tydligt att idén om ett starkt och 

fungerande samhälle frodas väl i Extreme Makeover. Ofta presenteras deltagarna där just som en 

kugge i ett större sammanhang, något som sträcker sig bortom familjen och de närmaste vännerna. 

I Extreme Makeover urskiljer jag fyra olika källor som ges möjlighet att göra sina röster hörda.
2 2 Cavender, 154-158.
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Förutom den grupp av specialister som står beredd att skrida till verket, anhöriga till patienten och den 

osynliga men ständigt medverkande speakerrösten som representerar själva programmet så intervjuas 

givetvis även personen som ska omvandlas. När Nellie för första gången får sin överläpp undersökt av 

plastikkirurgen så frågar han om läppen fick sin underliga form i samband med ett trauma. Nellie 

dröjer något och svarar sedan att nej, hon kan inte föreställa sig vad det skulle ha varit. I nästa klipp 

intervjuas läkaren enskilt, med Nellie utom höravstånd, och han insisterar på teorin att läppen härrör 

från ett trauma. Min invändning är givetvis inte av medicinsk karaktär, jag är inte förmögen att avgöra 

huruvida läppens skick måste vara resultatet från en traumatisk upplevelse eller inte. Det som däremot 

slår mig är hur Extreme Makeover genom att visa denna scen underminerar Nellies svar och i 

förlängningen även henne själv. Barbara Ehrenreich, journalist och författare, skriver om hur 

amerikansk arbetarklass sällan tillåts vara experter i rutan, inte ens när diskussionen kretsar kring 

deras egna liv.23 När det gäller Nellie så tillåts hon inte att få vara expert ens över sitt eget känsloliv. 

Kanske är det till och med så att hon är mycket väl medveten om händelser som har föranlett läppens 

missformning. Hon kanske bara inte har lust att delge TV-publiken orsaken. 

 

Välgörenhetsvinklingen i Extreme Makeover är kanske inte lika explicit som den i Home Edition och 

Three Wishes där konkreta gåvor överlämnas på löpande band och uttalat frivilligarbete tematiseras. I 

Extreme Makeover åberopas sällan sponsorer, ibland nämns någon klädkedja eller någon enskild 

designer men oftast presenteras stylister och läkare endast med namn och lite meriter, deras företags- 

och kliniktillhörighet förblir dolda och i vilken mån de får betalt för sin insats framgår inte heller.24 

Ytterligare en aspekt som ständigt tigs ihjäl i Extreme Makeover och som innebär att det initialt kan 

vara problematiskt att identifiera välgörenhetsmomentet är den gradskillnad som det uppenbart finns 

på patienternas problemområden. Plastikingreppen i Extreme Makeover motiveras de facto på mer 

eller mindre övertygande sätt i bild och tal. Jag kan tycka att Reginas rumpimplantat och näsoperation 

förefaller något onödiga medan det är svårt att neka henne glädjen över att få en hel uppsättning med 

nya, permanenta, tänder. Likadant är det med Nellies tandsituation och framför allt hennes gravt 
2 3 Barbara Ehrenreich, ”The Silenced Majority: Why the Average Working Person Has Disappeared From American 
Media and Culture”, Gender, Race and Class in Media, red. Gail Dines och Jean M. Humez (Thousand Oaks: Sage 
Publications, Inc, 1995), 40.
2 4 På Extreme Makeovers hemsida <http://abc.go.com/primetime/extrememakeover/index.html> finns det däremot 
kontaktuppgifter till några av de medverkande experterna, 2006-03-14.
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missformade överläpp som tycks vara ett direkt lyte, en omständighet som hindrar henne från att fullt 

ut fungera som människa. Det är alla olyckliga omständigheter vars korrigering jag inte har för avsikt 

att ifrågasätta här. Det som däremot slår mig är hur programformatet inte någonstans medger utrymme 

för någon problematisering av de två kvinnornas uppenbara medicinska behov. Hur kommer det sig till 

exempel att Regina inte har egna tänder och att Nellies är så väldigt illa däran? Varför har de inte råd 

att betala för sin egen tandvård? Borde det inte, i en välfärdsstat, vara självklart med gratis eller iallafall 

kraftigt subventionerad sjukvård till alla? Sådana frågor varken ställs eller besvaras i Extreme 

Makeover.

Varken Regina eller Nellies finansiella situation förs upp agendan i direkta ordalag men den 

biografiska information som delges publiken innehåller ändå ledtrådar nog för att kunna placera in de 

bägge kvinnorna i något av de lägre inkomstskikten (även om man bortser från vetskapen om att de två 

har ansökt till ett program som bistår med gratis vård). Regina är ensamstående, arbetar inom den 

sällan lukrativa barnomsorgen och saknar därutöver egna tänder. Nellie är också ensamstående, har 

aldrig varit gift (och får därför, förmodar jag, inget underhåll från dotterns far förutom de pengar som 

är direkt ägnade barnet), hon arbetar som bartender på en oglamorös småstadskrog och, i likhet med 

Regina, så är även hon i behov av omfattande tandvård. I Extreme Makeover genomgår de allra flesta 

deltagare någon form av tandvård, oftast omfattande och av skäl bortom de rent kosmetiska och den 

stora majoriteten kan, utifrån den information som tillhandahålls i programmet, med lätthet sorteras in 

under rubriken lågavlönad arbetarklass.25 Ehrenreich påpekar krasst att ett sätt på vilket man snabbt 

kan skilja ut fattiga amerikaner från andra är genom att de ofta har dåliga tänder.26 I en tidigare artikel 

skriver Ehrenreich om arbetarklassens kraftiga marginalisering i amerikansk media och om hur de 

sällan medges representationer som inte är direkt sprungna ur fördomar och stereotyper. 

Arbetarklassen, den stora amerikanska majoriteten, håller sedan länge på att försvinna från media vilket 

återspeglar och förstärker medelklassens långtgående kulturella insularism.27 

2 5 I det aktuella avsnittet deltar, som skrivet, även en advokat som dock, bortsett från ”styling”, inte genomgår något 
rent medicinskt ingrepp. Liknande undantag finns att hitta i andra avsnitt av programserien.
2 6 Barbara Ehrenreich, Barskrapad (Stockholm, Leopard förlag, 2003), 153.
2 7 Barbara Ehrenreich, ”The Silenced Majority: Why the Average Working Person Has Disappeared From American 
Media and Culture”, 40-42.
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Ehrenreichs artikel om förtigande av den amerikanska arbetarklassen publicerades för första gången 

redan 1989, några år innan boomen av reality-TV inträffade. Sedan dess verkar det onekligen som om 

arbetarklassen har medgetts ett nytt medialt utrymme, vilket Gareth Palmer också uppmärksammar när 

han diskuterar reality-TV i en brittisk kontext. Palmer skriver att forskning om reality-TV i regel 

misslyckas med att erkänna deltagarnas arbetarklasstillhörighet och han avslutar sin artikel med att 

framlägga hypotesen att kanske kommer det att visa sig att effekten av reality-TV i allmänhet och 

livsstilsprogram i synnerhet är att forma och legitimera vår klasstillhörighet.28 Det är en idé som tycks 

vara väl tillämpbar på alla mina tre studieobjekt, inte minst Extreme Makeover och fallen Regina och 

Nellie, två kvinnor som ständigt ställs i situationer där deras klasstillhörighet kontrasteras mot 

experternas medel- eller kanske till och med överklass. Det är kanske inte lika tydligt som i Palmers 

iakttagelser av brittiska livsstilsprogram då det i Storbritannien finns en helt annan uppsättning av 

tecken som tydligt signifierar klasstillhörighet; huruvida man talar med en överklassdialekt är till 

exempel en tydlig klassmarkör i Storbritannien på ett sätt det inte är i en amerikansk kontext. Men det 

finns likväl andra indicier som kännetecknar dels deltagarnas men även experternas 

klassmedborgarskap och status. Experterna, läkare såväl som stylister, signifierar medelklass i sättet på 

vilket de uttrycker sig, muntligt och kroppsligt. De är försiktigt återhållsamma, agerar samlat och 

eftertänksamt och är alltid välformulerade medan de bägge kvinnorna tycks genomlida programmet i 

ett ständigt känslomässigt tumult. Bourdieu ägnar stort utrymme åt en fraktion småborgerliga som han 

menar har kommit att bli en ny medelklass, med människor som besitter förmågan att skilja god smak 

från dålig. De är så kallade livsstilsexperter och i media gör de sig ständigt påminda i olika former och 

experterna som huserar i Extreme Makeover är sannerligen inga undantag. Deras status bekräftas hela 

tiden och står att jämföra med patienternas. Särskilt cementeras Reginas klasstillhörighet då hon vid 

flera tillfällen ger högljudda och yvigt gestikulerade genmälen på experternas utlåtanden och 

tillkännagörelser. Gång efter annan tappar Regina fattningen och hennes låga status har nog aldrig 

varit tydligare än när hon i ett avrundande moment står i begrepp att bli omstylad av Extreme 

Makeovers välrenommerade stylist Sam Saboura. Regina sänker huvudet, börjar gråta och snyftar 

fram sin förvåning över vilken skillnad de nya kläderna gör för hennes kropp, helt plötsligt känner hon 

sig väldigt nätt. Saboura påpekar att hon har en modellkropp varpå Regina ger ifrån sig ett litet skratt 
2 8 Palmer, 189.
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och ett blygsamt tack. Experternas förvärvade medelklassmak bekräftas gång på gång i Extreme 

Makeover, varje transformation tycks leda till en i grunden lyckligare människa.29 

Men ibland infinner sig undantag även i ett sådant starkt formaterat program som Extreme Makeover, 

som när även en (sannolikt) högavlönad advokat får experthjälp. Mitt i avsnittet, inflikat mellan de 

bägge huvudhistorierna, introduceras publiken för Benjamin Sternberg, brottsmålsadvokat i Beverly 

Hills, som av stylist Sam Saboura skämtsamt delges en stämning på grund av ”bad fashion”. 

Benjamin själv medger att han klär sig väldigt ledigt men några klädbyten, en klippning, hårfärgning, 

ögonbrynsvaxning och rakning senare så presenteras han, nu tvivelsutan mer ”advokatlik”, för familj 

och kollegor. Faktum är, noterar både jag och Benjamin själv, så tycks det som om stylist Saboura har 

stylat om den förut något rebelliske advokaten till en kopia av sig själv. Sammantaget innebär klädval, 

hårfärg och frisyr faktiskt att Benjamin vid en snabb anblick skulle kunna förväxlas med den alltid 

oklanderligt klädde och klippte stylisten. Benjamins klarsynthet avhandlas på några få sekunder och 

får i inslaget klart komiska proportioner men jag tror att han där var något mycket större på spåret. 

Efter att ha plöjt mig igenom åtskilliga avsnitt av programserien så inser jag att Benjamin Stenberg inte 

bara liknar Sam Saboura — han ser faktiskt ut som mer eller mindre alla de män (och i viss mån även 

kvinnor!) som har hunnit passera revy i Extreme Makeover. Det har under åren varit en lång och 

uniform parad av ständigt sobra klädval, polerat renrakade hakor, solbrända ansikten, välansade 

ögonbryn och kortklippta, färgade frisyrer. En kollega vittnar om hur Benjamins tidigare klädval fick 

honom att se ut som någon av de fängelsekunder han representerar snarare än en advokat från Beverly 

Hills, och det är tydligt att hans nya stil uppfattas som mer representativ i hans yrkesroll, det fungerar. 

Men, frågar jag mig, fungerade egentligen inte också hans tidigare stil? Benjamin var ju trots allt, av 

programmet att döma, framgångsrik och anställd på en advokatfirma i exklusiva Beverly Hills och han 

verkade själv vara tillfreds med sin klädstil. Att han trots det tackade ja till en makeover misstänker jag 

handlar mer om uppmärksamheten och en nyfikenhet över att prova något nytt. Egentligen tycktes 

hans egensinniga klädstil inte bekomma honom i någon större utsträckning. Palmer menar att vad 

livsstils/makeoverprogrammen gör är inte bara att utplåna tecken på excentricitet genom att visa på 

dess funktionsoduglighet utan att de, genom att uppmuntra det normativa, hotar att ta bort all den tro 
2 9 Ibid., 184.
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individen har på sig själv.30 Det är så klass opererar numera — genom smakdistinktioner, genom att 

kunna skilja ut god smak från dålig ges experterna möjlighet att hävda sitt medborgarskap i 

medelklassen. Men i fallet Benjamin Stenberg ser jag ett möjligt undantag; det här är inte en man som 

genom en styling delgavs ens en illusion om ett inträde i en högre klass, det är inget han strävar efter. 

Benjamin Stenberg kan lika gärna, fullt troligt, ha återgått till sin lediga surfarstil sedan kameran

stängdes av.

3 0 Ibid., 188.
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4 Näranalys av Extreme Makeover: Home Edition

4.1 Synopsis

I avsnittet presenteras familjen Garay bestående av Johnny och Veronica, deras fyra gemensamma 
barn samt Johnnys fem mycket yngre syskon som han tog sig an då modern vådasköts till döds av ett 
gatugäng. Storfamiljen bor nu i ett mögelangripet gammalt hus utan värme, vatten, elektricitet och 
ordentliga fönster och de sociala myndigheterna hotar med tvångsomhändertagande av barnen om inte 
Johnny snarast möjligt får till stånd ett bättre boende.
Ty Pennington och hans kraftigt utökade grupp av entreprenörer, snickare, byggnadsarbetare och 
inredare tar sig ivrigt an fallet och under tiden familjen Garay åtnjuter en veckas semester på 
Disneyworld så lyxrenoverar 1100 människor deras tomt till oigenkännlighet, huset jämnas till marken 
och ersätts av ett nytt dito, inrett med en uppsjö av nya möbler och moderna bekvämligheter.

Avsnittet är hämtat från säsong 2 av Home Edition och var nummer 2 i turordningen av 24. Det sändes 
på TV 3 2005-01-27.

4.2 Kritisk diskursanalys

I likhet med Regina och Nellie och många andra deltagare i Extreme Makeover så råder det inga tvivel 

om att de utvalda familjerna i Home Edition verkligen har reella problem och familjen Garay är 

sannerligen inget undantag. Den extensiva volym av olyckliga omständigheter och elände som de i sin 

ansökningsvideo lyckades frambringa för att kunna kvalificera sig till programmet tar sig sammantaget 

överväldigande, farligt nära gränsen till komiska, proportioner. Det är verkligen, precis som 

inredningsarkitekt Michael Moloney inflikar, ett ödets ironi att Johnnys mor blev vådaskjuten av en 

gängmedlem när han själv ägnar så mycket tid åt att förebygga gängbildning. Och det är oerhört 

tragiskt men i sammanhanget samtidigt väldigt lämpligt att en av Johnnys söner, David, är gravt 

autistisk. Och inte bara är det 100 år gamla huset mögelangripet och fallfärdigt – det saknar dessutom 

förnödenheter som fönsterrutor, värme, vatten och elektricitet. Utöver detta så framgår det redan i den 

inledande presentationen att Johnny och Veronica är självuppoffrande samhällsmedborgare och 

dessutom visar familjen att de är spirituella människor som både hedrar sin mexikanska härkomst och 

är kyrkligt aktiva. När producenterna vaskade fram familjen Garay så tycks de onekligen ha funnit 

guld för här återfinns i princip samtliga moment som jag har funnit motsvarigheter till utspridda på 
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tidigare och senare avsnitt: Mindre bemedlade flerbarnsfamiljer, tragiska olyckor, bostäder som är i så 

pass dåligt skick att de är direkt hälsovådliga, svårt sjuka eller handikappade familjemedlemmar, 

brinnande samhällsengagemang samt religiositet — alla dessa faktorer är kriterier som tycks krävas 

för att få en påhälsning av designteamet. En av producenterna bakom Home Edition uppger själv att 

vad de letar efter i sitt urvalsförfarande är människor som har nominerats av grannar eller vars 

närsamhälle uppger att familjen i fråga verkligen är något utöver det vanliga.31 Ett brinnande 

samhällsengagemang anses med andra ord vara meriterande — för att inte säga nödvändigt — för en 

kvalificering till programmet. För att föräras ett besök av designteamet så räcker det inte att enbart vara 

i alarmerande behov av en anständig bostad, man måste ha gjort sig förtjänt av den. Det tycks vara den 

i USA sedan 1800-talet väletablerade åtskillnaden mellan ”poor” och ”pauper” som ger sig till 

känna. Socionomen Ulla Pettersson skriver att när välgörenhetsarbetet först kom att organiseras i USA 

så valde man att sortera in de hjälpsökande i dessa två kategorier; ”poor” rymde de skötsamma som 

hade råkat i armod utan egen förskyllan medan man med ”pauper” avsåg de som ansågs vara 

arbetsovilliga eller som hade sig själva att skylla för sin fattigdom. För att sorteras in under rubriken 

”poor” borde man också vara renlig, ödmjuk, skamsen, hängiven sina familj och villig att arbeta 

oavsett förtjänst för att på så vis söka undvika att bli hjälpberoende.32 Flera av dessa element ger sig till 

känna i porträtteringen av deltagarna i Home Edition, inte minst av familjen Garay.

De kan mycket väl vara så, som Ty Pennington själv stipulerar, att familjen Garay är den mest 

välförtjänta familj han någonsin har träffat. Men jag vill ändå noga understryka avsnittets 

representativitet, för även om det för en nyinvigd kan verka som om just detta exempel måste vara ett 

överväldigande undantag så är det inte så. Samtliga andra familjer i Home Edition har också 

genomlidit oerhört svåra prövningar och graden av välförtjänthet är något som Pennington och 

designteamet ofta återkommer till. Tydligast blir det kanske när entreprenören från företaget Shea 

Homes i slutet av programmet låter Johnny veta att han och hans familj får ett års fri förbrukning av el, 

vatten och gas som tack för allt han har gjort för sitt samhälle. Johnnys godhet och osjälviskhet 
31 Uttalandet är hämtat från James Poniewozik, ”Charity Begins at Home”, Time, 2004-12-20, vol. 164 nummer 25, p 
159, databas: Academic Search Elite, 2006-03-16.
3 2 Ulla Pettersson, Socialt arbete, politik och professionalisering: Den historiska utvecklingen i USA och Sverige 
(Stockholm, Natur och Kultur, 2001), 20+31.
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framhålls, förnödenheterna ska ses som ett tack vilket är en upplysning som rent operativt verkar 

legitimerande. Genom att framhålla allt det elände familjen har gått igenom, allt som de gör för sitt 

samhälle och genom att dessutom undvika ord som ”välgörenhet” och ”donation” så maskerar man 

istället för att bekräfta formatets beskaffenhet. Home Edition försöker på så sätt avhålla sig från att 

äntra välgörenhetens fält. Sett ur ett sådant perspektiv så skulle familjeporträtten i programserien 

oundvikligen innebära fler frågor än de som programmet själva väljer att besvara. Precis som i 

moderprogrammet Extreme Makeover problematiseras nämligen aldrig USA:s socialpolitik i Home 

Edition. Experterna är visserligen märkbart tagna av familjen Garays historia och det finns tillfällen då 

deras ansikten tycks uttrycka ett empatiskt oförstånd över deras situation men frågan om hur det 

överhuvudtaget är möjligt att medborgare i världens rikaste land har fått nöja sig med ett hus utan de 

mest basala förnödenheter förs aldrig upp på agendan.

I Home Edition kommer samma kategorier människor som i Extreme Makeover till tals: de avhjälpta, 

deras familj och vänner samt programmets experter. I avsnittet om familjen Garay får även en 

representant för de sociala myndigheterna i förbifarten inflika en kommentar om familjens belägenhet. 

Bara som allra hastigast sticker hon emellan med en mening som inte på något sätt företräder hennes 

yrkesroll. Allt hon hinner säga, innan nästa klipp tar vid, är att Johnny tog hand om sina fem syskon 

när modern gick bort. Att ge språkrör för olika myndigheter spelrum i Home Edition är ett företag 

som hade varit intressant att se utvecklas vidare, kanske skulle det då bli ett helt annat program, ett som 

inte blundar för dystra realiteter och bakomliggande faktorer. För det är så som programmet är 

beskaffat. I Home Edition sker allting i ett rasande i tempo och de tycks inte ha tid att sakta ner och 

fundera över de yttre implikationer som har försatt familjen i en sådan svår position till att börja med.

Vid ett tillfälle adresserar snickaren Paul DiMeo direkt kameran och säger att familjen Garay saknar 

förnödenheter som värme, vatten och elektricitet och han konkluderar ”They want the things that we 

take for granted”. Det framgår inte exakt vem som inkluderas i detta ”we”, kanske är det bara sig 

själv och sina arbetskamrater i designteamet som han avser men troligare är att han här även innefattar 

publiken och därmed skapar han ett ”vi” och ett ”dem”. Eller, kanske snarare, DiMeo initierar 
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knappast en åtskillnad helt på eget bevåg utan inordnar sig i en redan etablerad lagbundenhet där 

publik adresseras som om den förmodades vara homogent medelklass (att antaga något annat hade 

självfallet varit ett — om än intressant! — misstag...). Det är ett informellt och förtroendeingivande 

tilltal, en adressering av en publik som förutsätts vara av samma virke, klass, som designteamet. I 

avsnittet som visades veckan innan teamet tog sig an familjen Garay skildras Prestons Sharps (en 

annan medlem i designteamet), samlade men dock, uttryckta vrede när han blir varse att en dörrkarm av 

mahognyträ nästan hann målas över av intet ont anande hantverkare. ”Over my dead body”, biter 

Preston ifrån och förklarar överlägset att man aldrig, under några omständigheter, målar över 

mahogny. I avsnittet om Garay återfinns inget lika explicit inslag som så tydligt signalerar experternas 

klasstillhörighet men att samtliga medlemmar tillhör medelklass råder det ändå ingen tvekan om. De 

besitter alla egenskaper i termer av uttryckssätt och maner som manifesterar deras 

medelklasstillhörighet. Den definitiva markeringen är givetvis deras projekt, familjens nya hus, vars 

inredning är så in i minsta detalj styrd av den sorts allmänt vedertagna ”goda smak” som man finner i 

glossiga inredningstidningar .

Det mest laddade ögonblicket i Home Edition är alltid avslöjningsmomentet när familjen 

förväntansfulla kommer hem från sin semestervistelse. Uppbackade och påhejade av hundratals 

människor står de på gatan utanför sitt hus, ivrigt väntande på att få se den färdiga transformationen. 

En enorm buss står parkerad mellan familjen och huset för att förhindra allt tjuvkikande och under 

organiserade former körs sedan bussen i saklig mak bort och fram träder ett topprenoverat eller, som i 

just detta avsnitt, ett helt nytt hus. Reaktionerna låter aldrig vänta på sig, inte heller hos familjen Garay 

där olika familjemedlemmar ger utlopp för sin oerhörda känslostorm genom att skrika högt, stödja sig 

på varandra, hoppa upp och ner av upprymdhet och euforiskt krama om varandra. Denna excess i 

känslor som tar sig kroppsliga uttryck är ett i Home Edition ständigt återkommande inslag, det är inte 

ovanligt att folk knäböjer, sliter sitt hår och med uppsträckt huvud och höjda armar adresserar högre 

makter. Laura Grindstaff har skrivit en bok om klassgestaltningar i amerikanska pratprogram, en 

annan plattform inom reality-TV som till stor del är befolkad av arbetarklass. Grindstaff stödjer sig på 

Bourdieus teorier om att kroppen och dess uttryck är den mest odisputabla klassmarkören. Det 
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borgerliga medelklassidealet som förespråkar återhållsamhet, distans och disciplin möter i pratshower 

sin raka motsats där impulsivitet och överdrivna känslor förenas med högljuddhet. Associationen 

mellan kroppslig utlevelse och de lägre samhällsklasserna härrör från sedan länge etablerade 

hierarkiska föreställningar där högre klasser traditionellt har värderat känslostormar som något 

okontrollerat och negativt.33 Rachel Moseley diskuterar också det centrala ”avslöjningsmoment” som 

tycks vara ofrånkomligt, i princip nödvändigt per definition, i makeoverprogram. Den nära 

fokuseringen på den ofta excessiva reaktionen i det ögonblick transformationsresultatet avslöjas 

innebär en genresärställning för makeoverprogrammen och skiljer de definitivt åt från andra 

livsstilsprogram. Personerna, deras vanlighet och familjäritet exploateras av TV-bolagen och de 

reduceras till att bli ett allmänt spektakel, ett skådespel.34 I Home Edition fortsätter spektaklet avsnittet 

ut när familjen går husesyn och betar av rum efter rum. Varje rum är förstås ett under av bekvämlighet 

och modernitet och att få följa med familjen på denna upptäcktsfärd är att följa med på en ständigt 

uppåtgående berg- och dalbana. Till slut klarar inte Johnny av att stå emot längre utan bryter samman 

omringad av designteamet och sponsorer, han sänker huvudet och snyftar fram sin tacksamhet och ett 

löfte om att från och med nu bli världens bäste pappa och fortsätter: ”Having this home is gonna make 

me a better man than I am”. Home Editions ingrepp framstår som en katalysator, det är de som har 

förlöst den bättre människan inom Johnny och som har möjliggjort det för honom att till fullo axla 

rollen som niobarnsfar. Det är också en fullkomlig manifestation av en persons självupplevda låga 

status i förhållande till de adresserade, något som kan få den mest luttrade tittaren att obekvämt vrida 

på sig i TV-soffan. 

Palmer konkluderar i sin artikel att klass är en faktor som i allra högsta grad verkar i livsstilsprogram, 

dock endast i frågor om smak.35 I program som Home Edition, men även Extreme Makeover och 

Three Wishes, så har dock klass inte endast reducerats till en fråga om smak, snarare skulle jag vilja 

påstå att frågor om klass, om än allt för sällan uttalat, faktiskt genomsyrar den diskurs programmet 

verkar i och på fler sätt än enbart i fråga om smakdistinktioner. I Home Edition positioneras och 
3 3 Laura Grindstaff, The Money Shot: Trash, Class, and the Making of TV Talk Shows (Chicago: The University of 
Chicago Press, 2002), 266-267.
3 4 Rachel Moseley, ”Makeover Takeover on British Television”, Screen, vol. 41, nr. 3, 2000, 312.
3 5 Palmer, 189.
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kontrasteras ständigt arbetarklassens ängsliga deltagare mot medelklassens experter och diskrepansen 

gällande uppförande, klädsel, yrkesidentiteter, boende och förvärvade kunskaper — allt är 

oundvikligen klassmarkörer.
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5 Näranalys av Three Wishes

5.1 Synopsis

Amy Grant och hennes dreamteam beger sig till småstaden Sonora och slår där på stadens torg upp ett 
enormt tält till vilket stadens medborgare snart köar för att få möjlighet att framföra sina önskningar. 
En kvinna berättar om vad som kommer att bli avsnittets första fall; systerdottern Abby Castleberry, 10 
år, som fortfarande inte har återhämtat sig efter en bilolycka utan behöver rehabiliteringshjälp. 
Dessutom, visar det sig, är familjen överöst av sjukvårdsräkningar som totalt sett uppgår till en summa 
omöjlig för dem att betala.

Det andra fallet visar sig bli 13-årige Bobby Wertz tudelade önskemål om att dels få visa sin styvfar, 
Sonoras vicesheriff Tim, uppskattning i form av en ny bil och dels om att bli lagligt adopterad av 
samme man. 

Den tredje önskningen som teamet väljer att bevilja framförs av skolans hejarklack som berättar om sin 
svårt cancersjuka tränare vars stora önskan är en ny fotbollsplan. Den gamla är så kraftigt nedgången 
att skolans idrottare vid upprepade tillfällen har gjort sig illa.

Utöver dessa tre önskningar hinner teamet även förse en servitris med blommor till sitt bröllop, en 
kvinna får möjlighet att ta med alla sina sju adoptivbarn till en bioföreställning i en salong för kvällen 
endast avsedd för dem och lokalteatern försågs med en splitterny, toppmodern, keyboard.

Avsnittet är hämtat från den första och enda säsongen av Three Wishes och var det första i 
turordningen av 10. Det sändes på Kanal 5 2005-11-29.

5.2 Kritisk diskursanalys

Det framgår aldrig från detta första avsnitt vilka kriterier det är som måste uppfyllas för att 

dreamteamet ska behaga bevilja ett önskemål men villkoren visar sig däremot stå att läsa på Internet, på 

en sida direkt ansluten till programmets hemsida. Följande utdrag står att läsa där:

”We are looking for emotional stories of people in need. We want to help deserving people. People who always 
help others, but never think of themselves. The wishes can involve fantasies, reunions, and personal journeys -- 
as long as the wishes come from the heart. There are no limits to what this show can do or how many lives it 
can change. Anything you can imagine will be considered and price is not an object. So ask yourself, if you 
could make a life-changing wish, what would it be? Would you like to surprise someone with a wish? Can we 
help grant a wish to an entire town?”.3 6 

3 6 http://www.beonrealitytv.com/archives/006617.html, 2006-03-14.
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I likhet med Home Edition så tycks producenterna bakom Three Wishes resonera att det i alla fall inte 

finns någon övre gräns på graden av sentimentalitet i de utvalda fallen. Sålunda premieras även här 

osjälviskt samhällsengagemang, religiositet, tragiska olyckor, sjukdomar och dödsfall, lidande barn 

samt kraftigt skuldbetyngda familjer och i Sonora fann Amy Grants dreamteam levnadsöden som gick 

alla dessa önskemål till mötes med råge. Bara historien om Bobby rymmer exempelvis en död 

biologisk far, en lidande son samt en samhällsengagerad styvfar som osjälviskt lät sälja sin bil när 

familjen försattes i ekonomiska svårigheter. Bobbys önskemål är relativt enkelt åtgärdade; 

dreamteamet kontaktar Ford som förser styvfadern med en ny bil, familjen skickas iväg på en 

baseballmatch och under tiden ser Amy Grant till att adoptionsprocessen skyndas på så att en 

ceremoni kan hållas till allmänt åskådande i slutet av programmet. Dessa enskilda insatser undviker jag 

dock att etikettera ”välgörenhet”, för att det ska låta sig göras så fodrar jag att det föreligger ett tydligt 

behov, familjen Wertz välbefinnande verkar varken stå och falla med en bil eller med en laglig 

adoption. 

Då är Abbys situation annorlunda, att hon och hennes familj är i skriande behov av hjälp råder det 

ingen tvekan om — hennes ansikte är deformerat, hjässan saknar delar av skallbenet vilket innebär att 

hon ständigt måste bära hjälm, den förut fysiskt mycket aktiva flickan är numera bara en skugga av sitt 

forna jag och på grund av sin konvalescens så har hon halkat hopplöst efter i skolarbetet. Dessutom 

tycks familjens sjukvårdsförsäkring, i den mån de överhuvudtaget hade tecknat en sådan, ha stora 

brister då Abbys sjukhusräkningar sedan länge har spräckt alla gränser för vad familjebudgeten klarar 

av — varför de sannolikt måste sälja sitt hus. Dreamteamet skickar Abby på specialistbehandling och 

under tiden familjen är borta beger sig en grupp byggnadsarbetare till familjen Castleberrys tomt. Där 

uppför de i rasande fart ett lekhus i kolossalformat helt ägnat åt Abbys återfrisknande, bland annat 

rymmer det en pool och en snowboardsimulator. Vidare ordnar dreamteamet en privatlärare till Abby 

och som ett sista stordåd organiseras en insamling till förmån för familjen. I slutet av programmet 

konfiskerar Grant den burk i vilken familjens räkningar har samlats på hög och förklarar högtidligt att 

de alla är avbetalade.
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James Poniewozik gör en träffande analogi mellan Home Edition och den amerikanska nationalskatten 

till film It’s a Wonderful Life (Frank Capra, 1946)37 där invånarna i en småstad går samman och 

skramlar in pengar för att rädda en av sina mest omtyckta medborgare som befinner sig på randen till 

personlig konkurs.38 Det är en intressant liknelse som dock kom att stämma in än mer på Three 

Wishes vars första avsnitt sändes dryga halvåret efter att Poniewoziks artikel publicerades. Three 

Wishes tillämpar inte bara sporadiskt utan snarare regelmässigt ett samhällsperspektiv i sin strävan 

efter att engagera hela städer i den sorts levnadsöden som anses ha gjort sig förtjänt av det. Grant 

säger att det är vackert att se människor jobba tillsammans för ett gemensamt mål och att man aldrig 

ska underskatta den kraft som förlöses när folk går samman, ”... it's really awe-inspiring”, förkunnar 

hon. Och i Three Wishes tycks det inte finnas någon ände på den mångfald av olika 

samhällsperspektiv det finns att tillgå. När exempelvis Abbys hus är färdigbyggt och det är dags att 

inreda så tar Grant hjälp av Abbys entusiastiska lagkamrater från softballaget och kompisar från 

flickscouterna. Poniewozik skriver att Home Editions dragningskraft till stor del ligger i att den låter 

publiken se sig själva som osjälviska grannar och Amerika som en idyllisk småstad39, vilket i stort är 

samma resonemang som jag tidigare angav att Robert Wuthnow för. Medkänsla symboliserar det 

samhälle vi önskar för oss själva och det goda vi ser i barmhärtighet står för det goda som vi vill se i 

vårt eget samhälle.40 

Hjälpsamhet och samhällsengagemang utgör tydliga grundfundament i alla tre programserier som 

analyseras i denna uppsats, inte minst i Three Wishes där samhällsaktivism oupphörligt glorifieras och 

okritiskt inte bara uppmuntras utan fullkomligt får företräde. Ett ifrågasättande och en 

problematisering av de lösningar som tillhandahålls lyser, än en gång, med sin frånvaro och aldrig 

adresseras frågan om bristande social- och sjukvårdspolitiska åtgärder. Jag undrar till exempel om det 

verkligen är rimligt att en familj ska behöva välja mellan att förlora sitt hus och att kunna ge sin dotter 

tillräcklig vård? Ska man behöva förlita sig på välgörenhetsorganisationer och samhällsengagemang? 

3 7 It’s a Wonderful Life är en i USA enormt omtyckt film med James Stewart och Donna Reed i huvudrollerna. Den 
visas traditionsenligt på amerikansk TV varje jul.
3 8 James Poniewozik, ”Charity Begins at Home”. 
39 Ibid. 
4 0 Wuthnow, 266.
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Borde inte sådan sjukvård vara statligt finansierad istället? Hur många andra historier, liknande Abbys, 

finns det som inte föräras televiserad uppmärksamhet eller som inte är del av ett större sammanhang, 

en samhällelig gemenskap? Hur bör dessa människor gå tillväga för att råda bot på sina problem? I 

Three Wishes förespråkas tydligt välgörenhet och samhällsaktivism framför federala åtgärder och 

teamets handlingar och uppenbara ointresse av att diskutera amerikansk sjukvårdspolitik talar sitt 

oartikulerade men trots allt tydliga språk: Finns det behövande i ditt närsamhälle så ska du ta hand om 

dem själv för någon statlig hjälp ska de inte förvänta sig.

Ideologiskt sett tycks alltså Three Wishes förorda en klart högerorienterad och konservativ linje, något 

som ytterligare späs på av ständiga antydningar och flera direkta hänvisningar till kristen tro. Redan 

valet av den välkänt kristna artisten Amy Grant som programledare markerar tydligt vilka sorts 

värderingar det är som privilegieras i Three Wishes. Skulle det fortfarande råda osäkerhet så bekräftas 

aningarna ytterligare i den inledande vinjetten där textraden ”If you could wish for one thing what 

would it be?” står att läsa till tonerna av signaturmelodins enda mening ”... and all you have to do is 

believe miracles can happen just imagine, just believe”. Tillsammans sätter musikval och det visuella 

tydligt tonen för ett programformat som framhärdar i att bevilja spelrum för åberopande av Gud, 

referenser till böner och förhoppningar om mirakel. Grant hörs exempelvis säga saker som ”It’s time 

for the magic to begin” och en sonorabo inflikar hänfört att ”Miracles have definitly been happening 

all over town this week”. Three Wishes genomsyras av hoppingivelse men i Three Wishes är hopp 

och förtröstan uppenbart något som man ber om snarare än skapar på egen hand genom att exempelvis 

engagera sig politiskt.

Den tredje faktorn som stadigt förankrar Three Wishes på en ideologisk högerkant är den massiva 

sponsring som präglar varje avsnitt. Det sker delvis via produktplacering eller skyltning som är 

omöjlig att undgå men även genom direkt, personlig, representation från olika företag eller genom att 

Grant eller någon av hennes medhjälpare muntligt redogör för och tackar de företag som står bakom 

finansieringen av de olika projekten. I detta första avsnitt vilar exempelvis kameran ofta på en skylt 

som visar vilka det är som ligger bakom tältuppresningen i Sonora. Skylten är i sin tur uppsatt på det 
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torg där tältet är rest och där hundratals människor står och väntar i en ringlande kö för att göra sina 

röster och önskningar hörda. Vid ett par tillfällen visas hur skylten flankeras av en grupp väntande 

nunnor och på så vis förknippas företaget med sedan länge etablerade goda, kristna, föreställningar. 

Sponsring fungerar naturligtvis så; varför skulle ett företag välja att bistå med pengar och sitt namn till 

ett ändamål som inte förmedlar positiva känslor? Men med den enorma genomslagskraft som ett 

program som Three Wishes har41 så är det ett uttryck format efter och tätt anpassat med politiska 

reformer och diskurser och att på detta sätt förena sentimentalitet med näringsliv kan knappast 

resultera i annat än en kraftig manipulation. Amy Grant presenterar en sammanslagning mellan den 

evangeliska traditionen (samma gren av kristendom som George W Bush bekänner sig till) och 

företagsvärlden, en bro mellan evangelister och det breda folkliga. Haken till denna spektakulära 

fusion är att endast en handfull familjer som har möjlighet att göra sig gällande och uppvisa 

extraordinära motgångar blir avhjälpta. På sätt och vis så är det ju faktiskt Gud som Amy Grant spelar 

när hon beviljar önskningar och delegerar ut uppgifter. I all sin frikostighet så har hon och 

programmet ju även möjlighet att ge avslag på önskningar.

Slutligen några ord om de röster som höjs i Three Wishes. Alla aktörer som deltog i Extreme 

Makeover och Home Edition återfinns även här — deltagare, medlemmar i team, familj och vänner 

samt sponsorer. Det som kanske skiljer Three Wishes, eller i alla fall just detta avsnitt, åt från de två 

andra serierna är att de avhjälpta inte nödvändigtvis tillhör arbetar- eller underklass. Det är inte alltid så 

lätt att avgöra, bägge familjer Wertz och Castleberry hade visserligen ekonomiska problem men vad 

gäller jobb, boende och uttryckssätt så är det inte nödvändigtvis så att jag placerar in dem i något av de 

absolut lägsta samhällsskikten, snarare tillhör de kanske lägre medelklass. Kanske gör detta dem än 

mer intressanta ur ett klassperspektiv, för tydligt är att även inom medelklassen finns en rangordning 

och i detta fall är dreamteamets experter tydligt hierarkiskt överordnade de avhjälpta. Experterna, eller 

”änglarna” som de kallas, är alla oerhört renskrubbade och fotomodellssnygga med fläckfritt 

uppträdande och kontrollerat tilltal. När de presenteras som räddande änglar och samtidigt ställs i 

kontrast med människor som spelar ut ett register av känslor, allt från energiska 

hejarklackspåhejningar och tacksamma vicesheriffer med tårfyllda ögon till föräldrar som är utom sig 
4 1 I USA sändes Three Wishes på NBC, en av de största nationella kanalerna, på utmärkt sändningstid.
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av oro så blir det per automatik en situation där status gör sig påmind. Men, inte heller i Three Wishes, 

problematiseras någonsin frågor om klass explicit. Implicit, däremot, kan det ju förefalla underligt att 

inte ens en medelklassfamilj som Castleberrys har möjlighet att tillräckligt sörja för sin dotters vård.
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6 Avslutande diskussion och slusatser

Theodor Adornos och Max Horkheimers drygt sextio år gamla och mycket dystopiska artikel ”The 

Culture Industry: Enlightment as Mass Deception” hävdar obevekligt att masskulturen korrumperar 

sin publik och den har för mig aldrig känts mer aktuell än när jag tittar på avsnitt av Extreme 

Makeover, Home Edition eller Three Wishes. Adorno och Horkheimer menar att masskulturen, i 

enlighet med kapitalistiska värderingar, producerar säkra och standardiserade varor — representationer 

av verkligheten som distribueras syftar till att underhålla. Kulturindustrin erbjuder alltså sin publik en 

bedräglig ”skuldsedel”, ett löfte bestående av alla de underhållande och förförande moment som 

produkterna är sammansatta av. I själva verket är de illusoriska och distraherar publiken så att de inte 

ifrågasätter eller ställer högre krav på det samhälle de lever i. Allt de egentligen bevisar är att det 

verkliga målet aldrig kommer att uppnås och konsumenterna gör bäst i att nöja sig med de, i detta fall, 

televiserade lösningarna.42

Den manipulation som Adorno och Horkheimer refererar till, att kulturindustrin oupphörligt berövar 

sina konsumenter på det som den utlovar, illustreras väl av mina studieobjekt. Programformatet 

erbjuder ständigt snabba lösningar, underhållande metoder, ett fokuserande på engagerande livsöden 

och, framför allt, så parerar de ständigt alla dörrar som gläntar till vidare problematisering. Men inget 

av mina studieobjekt ställde någonsin en uttrycklig fråga om rimligheten i att programmens deltagare 

inte har erbjudits tillbörlig hjälp från någon form av statlig instans. Faktumet att inget program ens 

antydde att det skulle vara illa ställt med USA:s välfärdspolitik befäster min initiala misstanke att 

programmen är de ultimata, mediala, uttrycken för den i USA nu rådande, konservativa, Bush-eran. 

Redan som guvenör i Texas utmärkte sig bristerna i George W. Bushs socialvårdpolitik och mot slutet 

av hans mandatperiod hade exempelvis ca en fjärdedel av invånarna i Texas ingen sjukvårdsförsäkring 

vilket var den största andelen i hela USA.43 Kort efter sin installation i januari 2001 drev Bush genom 

4 2 Theodor Adorno och Max Horkheimer, ”The Culture Industry: Enlightment as Mass Deception”, red. Simon During, 
The Cultural Studies Reader (London: Routledge, 1993), 29-43.
4 3 Daniel M. Friedenberg, Sold to the Highest Bidder: The Presidency from Dwight D. Eisenhower to George W. Bush 
(New York: Prometheus Books, 2002), 213.
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en reform som med federala subventioner uppmuntrar olika trossamfund till frivillighetsarbete i sitt 

närsamhälle. Lagstiftningen möttes av protester bland grupper som ansåg att konstitutionens första 

tillägg, som föreskriver en seperation mellan stat och kyrka, hotades44 men det är tydligt att 

upphovsmännen bakom Extreme Makeover, Home Edition och Three Wishes inte sällar sig till dessa 

belackare. Utöver programmens iscensättande av reformen och faktumet att man låter sponsorer stå för 

det sociala skyddsnätet så förespråkas dessutom indirekt en privatisering av socialvård. Sammantaget, 

med fokuseringen på starka och handlingskraftiga närsamhällen och programmens kristna övertoner 

så uppenbarar sig Bushs socialpolitiska karakteristik i ett nötskal.

Kanske kan denna fullständigt okritiska glorifiering av samhällsaktivism ses som en reaktion på den 

sorts förrädiska samhällen som reality-TV tidigare har skildrat och som Gray Cavender skriver om.45 

Det är samhällen som härbärgerar ett vidare spektra av mänsklig karakteristik — kriminalitet och 

förräderi, själviskhet och förljugenhet. Inom ramarna för exempelvis Three Wishes ryms naturligtvis 

inga sådana beteendemönster, istället verkar det som om Poniewozik har en poäng när han föreslår att 

program som Home Edition och Three Wishes i ett bredare perspektiv verkar för att om inte läka så i 

alla fall lindra USA:s nationella sår. Sålunda bygger man i ett avsnitt hus åt en soldat nyss 

hemkommen från Irak och i ett annat tar man sig an en familj som förlorade hus och hem i 

Katrinaorkanen.46 Idén rimmar väl med den opinionsundersökning Wuthnow företog där det bland 

annat visade sig att en majoritet av de tillfrågade svarade jakande på frågan om de ansåg att 

”välgörenhet tillhandahåller ’plåster’ istället för att verkligen lösa problem”.47

Wuthnow tar även upp frågan om just frivilligarbetets ineffektivitet, som bäst kan man tycka att det just 

inte är mycket mer än ett förband som kan hjälpa till att göra samhället mer medvetet om dess mest 

utsatta medborgares behov. Wuthnow, som tydligt besitter en stark tro på det goda hos människan, ser 

däremot barmhärtighet som något mycket större och mer komplext än endast bistånd till de 

4 4 Thomas E. Buckley, ”Church, State and the Faith-Based Initiative”, America, 2002-11-11, 
http://americamagazine.org/gettext.cfm?articleTypeID=1&textID=2601&issueID=411, 2006-08-01.
4 5 Cavender, 163-168.
4 6 James Poniewozik, ”The Year of Charitainment”.
4 7 Robert Wuthnow, 237.
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behövande. Barmhärtighet är ett sätt att betrakta, att avgöra vad som är viktigt i ett samhälle — 

medmänsklighet. Huruvida det sedan verkligen hjälper i den utsträckning som behövs är underordnat, 

barmhärtigheten i sig visar ändå vår avhängighet av varandra och inger oss med det hopp vi behöver 

för att orka framhärda som individer såväl som samhälle.48 Kanske skulle man kunna använda sig av 

Wuthnows retorik och försöka rättfärdiga Extreme Makeover, Home Edition och Three Wishes 

genom att framhålla deras funktion som hoppingivare precis som det säkerligen finns fler 

invändningar mot mitt resonemang om att programmen aldrig djupare problematiserar de 

omständigheter som de råder bot på. Man kan ju förstås fråga sig om det inte är just det de faktiskt 

gör — fast indirekt? Kanske skulle man kunna argumentera att programmen visserligen inte 

ifrågasätter amerikansk socialpolitik i explicita ordalag men, till skillnad från många andra 

programformat, så synliggör de åtminstone samhällets mest utsatta och på så vis kan man faktiskt 

hävda att problematiken adresseras. Ett sådant resonemang har onekligen en poäng men samtidigt 

hamnar åskådliggörandet ständigt i skymundan av programmens ängsliga insisterande på förenkling, 

påskyndade processer och oerhört överdådiga resultat. Att hävda Extreme Makeovers, Home Editions 

och Three Wishes förträfflighet i det avseendet att de uppmärksammar människor och sociala 

omständigheter som annars är kraftigt marginaliserade i amerikansk media vore alltså att göra det 

synnerligen enkelt för sig — och för programmens upphovsmän!

En invändning som är svårare att bestrida torde vara en som uppmärksammar frågan om den 

amerikanska televisionens ansvar. I en public service kontext skulle sannolikt ett program av det slag 

som jag tematiserar göra sig omöjlig49 men i USA, där TV-bolagens främsta målsättning är att 

maximera vinsten, är det onekligen förenat med vissa svårigheter att ställa krav på ansvar och 

mångsidighet. Distributionen i Sverige har som bekant även den skett via idel kommersiella kanaler 

och det är på grund av detta som det därför känns så viktigt att ”avglamourisera” program som 

Extreme Makeover, Home Edition och Three Wishes. Jag drar mig till minnes den känsla av olust som 

infann sig redan den kväll då jag slog mig ner framför TV-apparaten för att för första gången se Three 
4 8 Ibid., 308.
4 9 Svenska TV3 hade däremot långtgående planer på att göra en version av Home Edition men planerna lades på is då 
producenterna insåg att fastighetsskatten på de renoverade husen förmodligen skulle öka så till den grad att de boende inte 
skulle ha råd att bo kvar.
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Wishes hösten 2005. Det var det allra första avsnittet, samma som jag analyserade i kapitel 5, och jag 

minns tydligt hur jag inte ens kunde förmå mig själv till att se färdigt hela programmet. Överväldigad 

av den manipulativa sentimentaliteten, som det tycktes fullkomligt omöjligt att värja sig emot, så slog 

jag över till en annan kanal även om jag, inte utan skuldkänslor, fann mig själv att per automatik vid 

flera tillfällen återgå till historierna om Bobby, Abby och de andra i Sonora. Det finns onekligen något 

som attraherar med programmet, så mycket står klart, även om en misstanke om att något inte stod rätt 

till dröjde sig kvar ända till avsnittets slutminuter. Det var då Abbys föräldrar delgavs nyheten att deras 

skuld var åtgärdad och jag förstod slutligen varför jag inte till fullo kunde godtaga de budskap som 

Amy Grant och hennes vapendragare i dreamteamet förmedlade. Önskningarna i Three Wishes (eller 

för den delen i Extreme Makeover eller Home Edition) beviljas som vore det genom ett gudomligt 

ingripande och vad jag saknade var helt enkelt ett inslag i programmet som uppmuntrar publiken till att 

om inte fullkomligt förkasta så i alla fall ta upp amerikansk socialpolitik till särskådande.

I realiteten så skulle ett sådant grepp förmodligen vara kontraproduktivt mot programmen själva då de 

skulle kunna generera en mängd oppositionella läsningar av det slag som Stuart Hall skriver om. 

Producenten kodar in en viss innebörd i ett meddelande och sedan avkodas det av mottagaren på 

antingen ett dominant/hegemoniskt sätt där producentens avsiktliga innebörd till fullo godtas, ett 

förhandlande sätt där vissa element godtas medan andra ifrågasätts och förkastas eller också blir det 

alltså en oppositionell tolkning där producentens ursprungliga meddelande visserligen förstås av sin 

publik men omförhandlas fullkomligt och läses i diametral motsats till producenternas önskemål.50

I fallen Extreme Makeover, Home Edition och Three Wishes så skulle en publiks samlade 

oppositionella tolkning förhoppningsvis innebära en välbehövlig insikt om politiska 

tillkortakommanden i USA som behöver ombesörjas snarast.

Beverley Skeggs skriver om hur Hollywood traditionellt sett har strävat efter att göra arbetarklass till 

medelklass genom gradvis förändring51 , ett klassiskt exempel skulle kunna vara en film som My Fair 

5 0 Stuart Hall, ”Encoding, Decoding”, ”The Culture Industry: Enlightment as Mass Deception”, red. Simon During, The 
Cultural Studies Reader (London: Routledge, 1993), 90-103.
5 1 Beverley Skeggs, Class, self, culture (London, Routledge, 2003), 99.
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Lady (George Cukor, 1964) där en belevad professor tar sig an en kvinna från arbetarklassen och 

genom att skola om henne i avseenden som bordsskick, sättet på vilket hon talar och för sig har som 

målsättning att förändra hela hennes väsen. Extreme Makeover, Home Edition och i viss mån även 

Three Wishes tycks följa denna tradition om än i ett kraftigt uppskruvat tempo och även om man i 

Extreme Makeover får ta del av deltagarnas ibland något kvalfyllda transformeringsprocess (oftast 

klagomål över smärta förorsakad över olika kirurgiska ingrepp) så förefaller det ändå vara en relativt 

oproblematisk klassresa som företas i programmen. Palmer uppmärksammar detta och menar att blotta 

idén om livsstilsprogrammens och televisionens förmåga att i grunden förändra människor kan 

förefalla skrämmande för vissa människor, kanske framför allt medelklassens kulturkritiker.52 Home 

Edition hävdar själva att ”The lives of the lucky families are forever changed”53 och det är kanske 

främst Home Editions visualisering av tämligen okomplicerade klassresor som leder vidare till 

ytterligare frågor om vad som egentligen sker när kamerorna har slocknat. I avsnittet om familjen 

Garay gavs visserligen familjen ett års fria förnödenheter men vad som sker därefter är höljt i dunkel. 

Hur ska Johnny och Veronica ha råd att betala alla räkningar när året är till ända? Och hur ska de ha 

råd att försäkra det topputrustade huset som av allt att döma är beläget i ett område med hög 

kriminalitet? Liknande frågor väcks i viss mån i studiet av Three Wishes men i desto högre grad av 

Extreme Makeover: Har deltagarna råd att upprätthålla sitt nya utseende? Tandvård och näsoperationer 

är bara några exempel på ingrepp som måste underhållas för att vara bestående. Sådana frågor förblir 

alltid obesvarade.

Det är med spänd förväntan och inte utan vissa skamkänslor jag ser fram emot att ta del av det i 

inledningen omnämnda holländska TV-formatet. Att programmet inom en snar framtid når även 

svenska TV-tittare, i holländsk, amerikansk, brittisk eller kanske till och med svensk tappning hyser jag 

inga tvivel om och det råder inte heller någon tvekan om att programmet kommer att ge upphov till en 

uppsjö frågor: Hur kommer det att hantera den försiktiga balansgång som kommer att krävas i 

porträtteringen av den hem- och arbetslöse personen? Vilka medel kommer att tas till för att inte 

fullkomligt hemfalla till socialpornografi? Vilka ytterligare frågor om klass kommer att ställas och hur 
5 2 Palmer, 176.
5 3 http://abc.go.com/primetime/xtremehome/show.html, 2006-05-03.
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kommer dessa ärenden att hanteras? Och, även här högst intressant; Hur ska de lyckas undvika en 

djupare problematisering? Utan några större betänkligheter så förutsätter jag nämligen att det 

holländska programmet kommer att följa den väg som Extreme Makeover, Home Edition och Three 

Wishes har banat: Någon problematisering och uttalat ifrågasättande av socialpolitik vore sannolikt att 

förvänta sig för mycket. 
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7 Sammanfattning

I innehållsanalysen av programformatet diskuterade jag hur frivilligarbete, välgörenhet och hjälpsamhet 

anses vara företeelser fast rotade i det amerikanska medvetandet. Jag tog upp hur välgörenhetsarbete 

kan betraktas som ett åskådliggörande av hur ett bättre samhälle skulle kunna se ut, frivilligarbete 

kanske inte hjälper till att få till stånd ett bättre samhälle men det bistår med en möjligheten att 

åtminstone föreställa sig ett. Generellt sett så tycks TV-program av realitykaraktär återspegla många 

värderingar som kan relateras till samhällelig gemenskap.

Min näranalys av Extreme Makeover inleddes med att jag avhandlade avsnittets vokabulär och jag 

konkluderade att ordvalen ofta är klichéer. Vidare adresserade jag dels avsnittets klassmarkörer och 

dels hur amerikansk arbetarklass sällan tillåts vara experter i rutan, inte ens när diskussionen kretsar 

kring deras eget liv. Fortsättningsvis visade jag hur frågor rörande bristerna i amerikansk socialpolitik 

fullkomligt ignoreras i Extreme Makeover, även gällande ingrepp som inte var strikt kosmetiska utan 

som föranleddes av verkliga behov. Programformatet medger inte utrymme för någon 

problematisering av uppenbara medicinska behov.

I analysen av Home Edition redogjorde jag för den oerhörda volym av olyckliga omständigheter som 

krävs för att förtjäna en renovering av designteamet. Därefter uppmärksammade jag hur även Home 

Edition undviker att sätta sin produktion i en större och samhällskritisk kontext, inte heller detta 

program problematiserar de socialpolitiska implikationer som är anledningen till dess medverkandes 

usla bostadssituation. Jag diskuterade dels hur de avhjälptas klass och status ställdes i kontrast med 

programmets experter, sponsorer och publik samt hur den uttryckta tacksamheten reduceras till att bli 

ett allmänt spektakel, ett skådespel. Vidare ansåg jag att Home Editions handlande och bistånd 

framstår som den utlösande faktorn, det som har förlöst den bättre människan inom den avhjälpte. 

Jag avslutade kapitel 4 med konklusionen att i Home Edition så är frågan om klass inte endast 
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reducerad till ett uppvisande av smakdistinktioner, utan att det snarare är så att klassfrågor genomsyrar 

programmet. I Home Edition positioneras och kontrasteras ständigt arbetarklassens deltagare mot 

medelklassens experter; deras uppförande, klädsel, yrkesidentiteter, boende och förvärvade kunskaper 

— i grund och botten handlar allt om klass.

I min tredje och sista näranalys tog jag mig an Three Wishes vars avsnitt uppvisade flera gemensamma 

nämnare med mina två föregående objekt. Jag påpekade exempelvis att programmet i hög grad 

premierar sentimentalitet och i lika stor utsträckning samhällsengagemang. Faktum är att Three 

Wishes i princip regelmässigt tillämpar ett samhällsorienterat perspektiv i sin strävan efter att engagera 

hela städer i den sorts levnadsöden som anses ha gjort sig förtjänt av det. Three Wishes förespråkar i 

flera avseenden en tydlig konservativ linje och undviker även de att explicit tematisera amerikansk 

socialpolitik. De tycks föredra privatiserat engagemang framför federalt ingripande.

I slutdiskussionen ställde jag mina analyser i ett större perspektiv och jag förde fram åsikter om 

masskulturens korrupta natur och konkluderade att mina studieobjekt alla tillämpar snabba lösningar, 

underhållande metoder, ett fokuserande på engagerande livsöden och att de därigenom skickligt 

undviker vidare problematisering. Inget av mina studieobjekt ställde någonsin en uttrycklig fråga om 

rimligheten i att programmens deltagare inte har erbjudits tillbörlig hjälp från någon form av statlig 

instans. Jag drog paralleller mellan programmen och USA:s bristande välfärdspolitik och 

argumenterade att programmen är de ultimata, mediala, uttrycken för den i USA nu rådande, 

konservativa, Bush-eran. Vidare tog jag upp glorifieringen av samhällsaktivism och framförde idén om 

att den kunde ses som en reaktion på den sorts förrädiska samhällen som reality-TV tidigare har 

skildrat. Inom ramarna för mina studieobjekt tillåts inga hotfulla beteendemönster.

Jag försökte även spela djävulens advokat vid ett par tillfällen och framförde argument som skulle 

tänkas kunna framläggas till förmån för programmen, exempelvis dess funktion som hoppingivare 

eller som indirekta förmedlare av den situation som många av USA:s mindre bemedlade männniskor 

faktiskt befinner sig i. Invändningarna bemötte jag genom att hävda att detta synliggörande ständigt 
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hamnar i skymundan av programmens ängsliga insisterande på förenkling, påskyndade processer och 

oerhört överdådiga resultat.

Jag adresserade även frågan om den amerikanska televisionens ansvar och hur de väcker högst 

motstridiga känslor hos sin publik och att budskapet som förmedlas kan tolkas på väldigt olika sätt, 

förhoppningsvis kommer allt fler att komma till insikt om USA:s grava, socialpolitiska, 

tillkortakommanden.

Slutligen belyste jag ytterligare frågor som varken förs på tal eller besvaras i Extreme Makeover, 

Home Edition och Three Wishes. Frågor om vad som egentligen händer efter den relativt 

oproblematiska klassresa som inträffar i programmen och jag kom till slutsatsen om att dylika frågor 

aldrig besvaras.
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8 Källförteckning

8.1 TV-program och filmer
America’s Most Wanted (20th Century Fox Television, Fox Productions, STF Productions, STL 
Productions, 1988-)

Extreme Makeover (Lighthearted Entertainment, New Screen Entertainment, 2002-2005)

Extreme Makeover: Home Edition/Extreme Home Makeover (ABC/Endemol Entertainment 
USA/Greengrass Productions/Lock and Key Productions/Tom Forman Productions, 2003-)

It’s a Wonderful Life (Frank Capra, 1946)

Queen for a Day (The Raymond R. Morgan Company, MCA Television, NBC, Queen for a Day Inc., 
ABC, 1956-1964)

My Fair Lady (George Cukor, 1964)

Survivor (Mark Burnett Productions, Castaway Television Productions Inc., Survivor Productions 
LLC, CBS Electronics, CBS Television, Living Films, SEG, Survivor Entertainment Group, 2000-)

The Swan (Galan Entertainment, George Paige Associates Inc., A. Smith & Co. Productions, 
Fremantle Media North America, Fremantle Media Ltd., 2004)

Three Wishes/Tre Önskningar (Glassman Media, June Road Productions, NBC Universal Television, 
2005)
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