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Abstract
Att resa är idag en väsentlig del av vår kultur. I en globaliserad värld definierar vi alltmer oss

själva utifrån var vi har varit och vad vi har sett. Resande är med andra ord starkt

statusbärande. Av den anledningen är det av stort intresse att studera hur värderingar om vad

som konstituerar ‘bra’ respektive ‘dåligt’ resande skapas. TV har en stor roll i denna ständiga

värderingsprocess då det sänds otaliga reseprogram som förklarar för oss vart och hur man

bör resa. Realityserien Den stora resan är just ett sådant program. Vårt syfte med denna

uppsats är att analysera vilka underliggande värderingar kring resande och status som kommer

till uttryck genom representationen av tre svenska familjer i Den stora resan.

För att uppnå detta syfte har vi valt att göra en kritisk diskursanalys av tre avsnitt, samt en

narrativ analys för att bättre belysa hur representationen av de deltagande familjerna formats

av seriens narrativ. Vi har främst utgått från sociologen Pierre Bourdieus teorier om smak,

status och symboliskt kapital. Genom vår analys har vi funnit en resediskurs som präglar

representationen av familjerna; en diskurs vi valt att kalla äventyrardiskursen. Beroende på

det förhållningssätt familjerna haft till resande har de positionerats högt eller lågt inom

diskursen och därmed inom programmet i stort. Eftersom serien har sänts på SVT, som har

stor trovärdighet, naturaliseras denna diskurs och ses som ‘självklar’, vilket därmed tvingar

tittaren att förhålla sig till diskursen som det dominerande synsättet. I en större kontext kan

denna diskurs kopplas till frågor om makt och status. Vår slutsats är att äventyrardiskursens

normativa prägel i Den stora resan reproducerar en syn på resekonsumtion som gynnar de

dominerande klasserna i samhället.

Nyckelord: reality, kritisk diskursanalys, habitus, TV, symboliskt kapital, resande,

representation, narrativ, Den stora resan
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1 Inledning och bakgrund

Realityserien Den stora resan sändes varje tisdag kl. 20.00 på SVT under hösten 2009.

Programmet handlar om tre svenska familjer som reser till var sin avlägsen plats i världen för

att leva tillsammans med ett naturfolk under tre veckors tid, ständigt filmade av ett

kamerateam. De familjer som valts ut till programmet skilde sig i såväl hemvist och

utbildningsnivå som världssyn och resvana (SVT.se 2011). Dessa olikheter låg också till

grund för stora skillnader gällande beteende, attityd och reaktioner under resans gång.

Vi finner det intressant att titta på hur dessa olikheter representerades i programmet, eftersom

TV - och massmedia i stort - är en viktig del i formandet av vår livs- och världssyn (Bourdieu

1998). Ur ett medievetenskapligt perspektiv är en sådan makt inte helt oproblematisk: varje

program som sänds på TV (oavsett om det är nyheter, populärkultur eller någon annan typ av

program) är format utifrån vissa mallar och perspektiv som inte nödvändigtvis är politiskt

obundna. Beroende på hur ett program är utformat - hur dess tolkning av världen uttrycks -

främjas ett synsätt på bekostnad av ett annat (Fairclough 1995). Med detta som utgångspunkt

blir en analys av Den stora resan relevant för att se vilket synsätt som premieras samt hur

detta formar representationen av familjerna.

Familjerna fick, under sin tid med naturfolken, ett flertal möjligheter att prova saker de aldrig

gjort förut samt ta del av ett helt annat sätt att leva - långt ifrån den vardag de är vana vid i

Sverige. Detta är något vi personligen upplevt att många människor värdesätter under sina

resor. Turistbranschen är idag en enorm industri och resande har blivit en vital del för många

människors liv (Berger 2011: 11). Med detta i åtanke blir en analys av ett reseprogram

relevant eftersom de är en del av denna industri. Vi är intresserade av hur status kan kopplas

samman med resekonsumtion då vi funnit i vår omgivning att resan och resmålet tycks vara

något alldeles särskilt statusbärande. Vi är fascinerade över varför det känns bättre att berätta

om sin resa till Nepal vid middagsbordet än sin resa till Mallorca. Genom att studera vilken

typ av kunskap som produceras (eller reproduceras) och vilka synsätt kring resande som

premieras i Den stora resan kan en analys av serien möjligtvis förklara på vilken grund dessa

värderingar vilar.
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2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera vilka underliggande värderingar kring resande

och status som kommer till uttryck genom representationen av de tre svenska familjerna i Den

stora resan (2009).

- Hur formar narrativet representationen av familjerna?

- Vilken typ av resediskurs ligger till grund för narrativet?

- Vilka värderingar relaterade till status och resande gynnas/missgynnas av representationen

samt narrativets struktur?

3 Material och avgränsning

Valet av en populärkulturell medietext bottnar först och främst i det egna intresset, men är

också relevant då populärkulturen alltid innehåller värderingar och normer. Även om

populärkulturen mest konsumeras som underhållning kan studiet av ett sådant material säga

mycket om samhället det är en del av (Storey 2009: 05).

Vår empiri består av tre avsnitt ur serien Den stora resan (2009) samt information om

programmet från SVTs hemsida. Serien består av sammanlagt 8 avsnitt som är ca 60 minuter

vardera. Vi har dock valt att avgränsa oss till första, fjärde och sista avsnittet för att få ner

mängden material till en rimlig och genomförbar nivå inom vår tidsram. Genom att titta på

seriens början, mitt och slut hoppas vi få en så bra förståelse som möjligt för den övergripande

narrativa strukturen, framförallt eftersom början och slutet av en berättelse ofta är särskilt

viktiga delar av dess struktur (Lacey 2000). Ett urval bestående av tre avsnitt ur seriens mitt

hade, med detta taget i beaktning, varit mindre fruktbart för att besvara vårt syfte.

4 Teoretisk ram

4.1 Narrativ

Berättelser är en vital del av alla samhällen - vi har ett behov av att strukturera upp

händelserna i våra liv genom att omforma dessa händelser utefter en tidsaxel. Genom att se på
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våra liv som pågående berättelser lyckas vi tillskriva mening till vad som händer på ett sätt

som inte alltid helt stämmer överens med verkligheten. En narrativ förståelse av världen är en

grundläggande kognitiv mänsklig egenskap som hjälper oss förstå orsaker mellan händelser i

olika sammanhang (Berger 1997: 10). På samma sätt behöver även realityserier ha ett

narrativ. Utan ett tidsförlopp i kronologisk ordning skulle en realityserie tappa fokus och bli

slumpmässiga klipp utan mening, som troligtvis inte skulle lyckas locka berättelsesugna

tittare. Det är därför väldigt viktigt att det finns en tydlig narrativ struktur även gällande

faktabaserade program (Edin 2005: 28). Detta behov skapar dock problem när det är

verkligheten som ska dokumenteras. Faktum är att vår verklighet inte alltid är särskilt

meningsfull, fylld med intressanta händelser som har ett tydligt kronologiskt förlopp, där

personer utvecklas och händelser alltid når klimax. Att en kamera filmar något gör det inte

automatiskt till en bra berättelse - berättelsen uppkommer ofta i efterhand, vid klippningen

och redigeringen. Sociologen Pierre Bourdieu beskriver hur television kräver dramatisering i

dubbel bemärkelse; man “iscensätter en händelse och spetsar till dess betydelse” genom de

bilder man visar och den emotionella laddning man upprättar kring den (1998: 33). Detta kan

exempelvis ske med musik, klippning, ljudeffekter eller emotionellt laddade ordval (t.ex.

‘kulturkrock’, ‘chock’, eller ‘tragedi’).

Om man kan acceptera att narrativ är något konstruerat så är frågan hur berättelsen är

uppbyggd en fråga om hur man valt att representera det som hänt. Hur en berättelse

struktureras med hjälp av klippning, musik, efterhandsintervjuer m.m. är med andra ord en

fråga om representation. Med narrativ menar vi i denna uppsats just denna strukturella

konstruktion.

4.2 Representation, kultur och språk

I denna uppsats utgår vi, i vår definition av begreppet representation, utifrån sociologen Stuart

Halls bok Representation - Cultural Representations and Signifying Practices (2003). Med

representation menas produktionen av mening genom språk. Människan skapar mening och

strukturerar sin värld på ett sätt som blir förståeligt genom språkets förmåga att kategorisera

oss själva och vår omgivning (Ibid.). Detta är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då den

kultur som omger oss och de begrepp vi använder för att kategorisera världen och definiera

‘verkligheten’ är en social konstruktion, skapad av människor (Alvesson och Sköldberg
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2008:81). Hall menar att denna process möjliggörs av länken mellan de koncept, eller

kategorier, vi har i våra huvuden, och språket:

Representation is the production of meaning of the concepts in our minds through language. It is

the link between concepts and language which enables us to refer to either the ‘real’ world of

objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people and events.

(Ibid.17)

Koncepten består av de mentala representationer inom oss som tillåter oss att tolka världen på

ett meningsfullt sätt (Ibid: 3). Oavsett om vi har en stol framför oss eller ej kan vi aktivera

konceptet ‘stol’ i vårt huvud och få upp en mental representation av den. En människa som

aldrig sett eller hört talas om en stol förut skulle inte möjligtvis kunna ha något mentalt

koncept kopplat till den, och om denna människa plötsligt såg en stol skulle föremålet av den

anledningen sakna någon given mening. Det finns inget objektiv egenskap som kopplar stolen

till ‘något man sitter på’, utan det är något som äger rum i våra huvuden; ‘stol’ är ett koncept

som formas av de känslor, ord och kategorier vi kollektivt kopplar till det. En förlängning av

detta argument blir att mening är något som uppstår kollektivt, genom våra gemensamma

konventioner och koncept. I denna uppsats använder vi begreppet konnotation för att förklara

dessa gemensamma kulturella koncept. Hall (2003) förklarar att dessa skapas och förmedlas

genom språk. Med språk menas inte enbart det talade och skrivna ordet utan all form av

kommunikation. Det är ett gemensamt språk som översätter våra interna koncept till kollektivt

accepterade tecken så att vi kan förstå varandra och förmedla betydelser på ett träffsäkert sätt.

Språket tillåter oss att formulera betydelser och tillskriva mening till objekt och koncept via

representationen av dessa. All form av språk är därför en handling som utgår från

representation (Ibid: 19).

Flera av dessa koncept, eller konnotationer, bildar tillsammans övergripande

representationssystem som tillåter oss att forma större kategorier kring mer abstrakta idéer,

exempelvis frihet, status eller demokrati. Hall argumenterar att dessa koncept får sin mening

producerad först när de separeras och kan jämföras med andra koncept (Ibid.). Det är i

skillnaden mellan koncept som dess mening uppstår. Paradoxalt nog kan man därför säga att

ett koncept definieras utifrån vad det inte är; färgen grönt kan inte existera som koncept i våra

huvuden om det inte finns en relation till andra färger som står i kontrast till denna och

beskriver vad grönt inte är.
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Hur dessa komplexa representationssystem är uppbyggda varierar från person till person - vad

en person ser som terrorist kan en annan se som frihetskämpe, men om det inte fanns vissa

grundläggande likheter mellan människors representationssystem skulle kommunikation och

förståelse människor emellan vara omöjlig. Dessa kollektiva konceptuella kartor, kedjor av

konnotationer och riktlinjer som enar oss är vad vi i denna uppsats väljer att definiera som

kultur. Hall förklarar det hela på ett kortfattat men kärnfullt sätt:

Because we interpret the world in roughly similar ways, we are able to build up a shared culture of

meanings and thus construct a social world which we inhabit together. That is why ‘culture’ is

sometimes defined in terms of ‘shared meanings or shared conceptual maps’. (Ibid: 18)  

I denna uppsats blir en sådan definition viktig i förhållande till vårt syfte då vi genom att

studera hur representationen i Den stora resan är konstruerad kan blottlägga grundläggande

värderingar och förhållningssätt i vad som därmed kan sägas vara en kultur. Mening

konstrueras i en kultur genom skillnader och likheter i relationerna mellan olika

representationer och tecken. Att analysera meningsbärande element och konnotationer samt

hur dessa klassificeras, representeras och jämförs blir därför ett sätt att nå inblick i den

kulturella kontext som omger programmet. Narrativets struktur (som även det är en fråga om

representation) kan också sägas vara bundet till denna kontext och de produktionsförhållanden

som ligger till grund för den.

4.3 Status och symboliskt kapital

Beroende på en persons ekonomiska, kulturella och sociala kapital placeras denne i den

sociala hierarkin, menar Donald Broady (1988) enligt sin egna tolkning av den franske

sociologen Pierre Bourdieu. Det finns en koppling mellan konsumtion, livsstil och hur mycket

kapital man har inom dessa olika områden. Med kapital menar Bourdieu dels ekonomiska

tillgångar (en VD för ett stort företag kan säkerligen sägas befinna sig högt upp i den sociala

hierarkin), men också ens tillgångar i en kulturell och social bemärkelse (ibid: 4f). En

litteraturkritiker för en stor dagstidning kan exempelvis sägas ha relativt stort kulturellt

kapital. Kulturellt kapital ackumuleras av en mängd faktorer såsom ens yrke, utbildning och

smak. Men kulturellt kapital är inte bara officiella positioner eller utbildningsdiplom; det är

också ett särpräglat sätt att bete sig på. Hur man är uppfostrad och i vilken mån man förstår
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olika kulturella fenomen påverkar ens kulturella kapital och gynnar den med högt kulturellt

kapital framför den med lågt (Bourdieu 1993).

Utifrån Bourdieu kan man likna kulturellt kapital (och även ekonomiskt kapital) med en

sällsynt och åtråvärd resurs som ger upphov till klasskonflikter, såväl mellan olika klasser

som internt mellan olika faktioner inom en klass (Ibid.). Det är en bristvara som vi ständigt

måste förhålla oss till i våra liv när vi bedömer oss själva och andra. Makaroner har alla

tillgång till och är därför inte någon bärare på nämnvärt kulturellt kapital, till skillnad från

exempelvis en älgstek, som genom sin (relativa) exklusivitet frambringar helt andra

konnotationer. Det är nämligen huvudsakligen kombinationen och den sammanlagda

ackumulationen av kulturellt och ekonomiskt kapital som placerar individen i det sociala

rummet. De inom det sociala rummet som är bäst rustade med sådant ackumulerat kapital är

väldigt måna om att upprätthålla denna position, och därför finns det en benägenhet att

utveckla strategier för att naturalisera frågor om smak i deras favör (Broady 1988: 6).

4.4 Habitus

Habitus är ett begrepp Bourdieu använder sig av för att förklara en persons vanor som är

påverkad av dennes sociala erfarenheter och en social grupps kollektiva minnen (Ibid.). Våra

gemensamma referensramar - våra konceptuella kartor - positionerar och rankar även våra

levnadssätt på det symboliska planet. Vad du äter, vad du jobbar med och hur du klär dig är

alla exempel på praktiker som tillskrivs mening inom olika värderingssystem. Hur man

bedömer exempelvis vad som är bra och dålig mat, bra och dåliga jobb samt fina och fula

kläder är enligt Bourdieu starkt kopplat till status. Enligt John Storey (2009: 202) är dessa

konsumtionsvanor ett sätt att legitimera makt och sociala hierarkier genom att konstituera

uppfattningar om vad som är ‘god smak’. Bourdieu argumenterar för ett liknande synsätt då

han menar att smaken förvandlar “[...] objektivt klassificerade praktiker [...] till

klassificerande praktiker, det vill säga till symboliska uttryck för klasspositionen” (Ibid: 304).

Det är ens habitus som placerar personen i förhållande till andra sociala grupper och som

därmed blir en sorts reflektion - ett habituellt förkroppsligande - av ens samlade kapital och

status (Ibid: 271). Denna distinktion kan vidare kopplas till Halls teori om representation

(2003). Med det menar vi att smak är något vi människor aktivt uttrycker för att definiera oss

själva, utifrån vilken social grupp vi vill tillhöra. Med andra ord är allt som öppet konsumeras

(våra dispositioner) ett sätt att representera sin sociala tillhörighet.
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4.5 Diskurs

Diskurs är ett mångtydigt begrepp som kan innebära flera olika saker beroende på vad man

ämnar fokusera på. Därför är det av stor vikt att förklara hur vi använder oss av ett så centralt

begrepp som diskurs i denna uppsats. John Fiske (1987: 14) beskriver diskurs som ett

språkbruk, eller representationssystem (jfr. Hall 2003), som vuxit fram genom social

interaktion. Det är ett sätt att tala om ett ämne eller kunskapsområde som skapar konsensus.

Genom att tillskriva dessa socialt konstruerade system som något ‘allmänt känt’ eller ‘sunt

förnuft’ gynnas de grupper i samhället som myntat dessa.

Diskursperspektivet är ett sätt för oss i denna studie att nå utöver en fokusering på tecken till

en mer kontextuell nivå. Perspektivet hjälper oss nämligen att förstå varför vissa saker är

lättare att säga än andra, varför vissa påståenden väcker starka känslor och andra inte. Vårt

språkbruk är regelstyrt i vad vi kan eller inte kan säga, vilket formar hur vi ser på vår värld

(Lindgren 2011: 110ff). Man kan exempelvis tala om en liberal eller marxistisk diskurs som

två skilda sätt att tala om politik - två diskurser som förutsätter ett specifikt perspektiv samt

formar ens allmänna förhållningssätt i en given fråga. Utifrån en marxistisk diskurs förutsätts

ett visst synsätt om hur man använder samt förstår ordet socialism. Utifrån denna diskurs är

det självklart att man syftar man på gemenskap och solidaritet medan ordet, utifrån en liberal

diskurs, förutsätts syfta på tung beskattning och inskränkning av individens fria valmöjlighet.

Det är detta Fiske (1987: 14) syftar på då han menar att typen av diskurs alltid gynnar vissa

och missgynnar andra beroende på kontexten och den (konstruerade och naturaliserade)

kunskap som därmed produceras inom den.

Lingvisten Norman Fairclough (1995) menar dock inte att diskursen helt konstituerar vår

verklighet, utan också blir konstituerad av den. En diskurs är inget statiskt system som

projicerar en syn av världen på oss maktlösa individer, utan är i ett ständigt dialektiskt

förhållande till det icke-diskursiva; den formas av faktiska händelser och sociala praktiker.

Samtidigt som en diskurs kan sägas spegla samhället och dess sociala praktiker så är de även

med och formar dessa. Fairclough menar att hur diskurser formar samhället är en fråga om

hur de förhåller sig till sociala omständigheter och placeras inom diskursen:

Language use is [...] constitutive both in conventional ways which help to reproduce and maintain

exisisting social identities, relations and systems of knowledge and belief, and in creative ways

which help to transform them. (1995: 55)
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4.6 Genre

Den genre en TV-produktion tillhör påverkar både produktionsprocessen och publikens

läsning av texten (text i bred bemärkelse, dvs. skrift, ljud och bild). Det är en viktig

utgångspunkt för förståelsen av TV-material att förhålla sig till dess genretillhörighet (Hill

2007: 81). Inom en given mediediskurs finns tidigare konventioner och referenser från äldre

verk inom samma genre som kan komma att användas för att befästa produktionens

utformning och genretillhörighet (Ibid: 4). Dessa konventioner måste till viss del följas för att

såväl producent som publik ska kunna identifiera genren (Hall 2003: 352). Vill en producent

göra en dokumentär förväntas det att vissa konventioner följs. Skulle den följa de stilistiska

(klippning och uppbyggnad) och tekniska (t.ex. vilken typ av kamera som används) drag som

förknippas med en dokumentär, men samtidigt ha en fiktiv handling, skulle detta gå tvärt

emot vad som förväntas av de konventioner vi har kommit att förknippa med den

dokumentära genren. Dock bör man vara medveten om att genrer kan vara väldigt flexibla och

inte alltid skapar identiska produktioner. En genre såsom reality-TV är exceptionellt bred och

kan betyda vitt skilda typer av program beroende på innehållet (Hill 2005). Gränsdragningen

mellan olika genrer eller olika texter är aldrig enkel att dra. Michel Foucault beskriver detta

effektivt på följande sätt:

Marginalen kring en bok är aldrig klar och tydlig eller rigoröst begränsad: bortom titeln, de första

raderna och slutpunkten, bortom dess inre gestaltning och formen som ger den en autonom

existens, är den inlemmad i ett system av hänvisningar till andra böcker, andra texter, andra fraser;

den är en knut i ett nätverk. (2002: 37f)

Denna intertextuella kedja används även av läsarna för att snabbt få en bild av hur man bör

läsa medietexten. Läsarens vetskap om textens genretillhörighet - menande tidigare kunskaper

om denna genres konventioner - samt eventuella intertextuella allusioner, utgör

förutsättningarna för dennes förhållningssätt till texten. Vetskapen om att en person tittar på

ett humorprogram kan få denne att skratta åt en makaber företeelse, som - trots att företeelsen

skulle vara identisk - troligen skulle få denne att känna sorg i ett nyhetsinslag. Detta illustrerar

hur genren skapar en kontext till innehållet, som i sin tur skapar den ram av förhållningssätt

som såväl producenten som läsaren får till texten (Ibid.).

Problemet med reality-TV utifrån denna aspekt är att genrens namn kan lura läsaren att tro att

innehållet mestadels är baserat på ‘reality’ - verklighet, sanning och autenticitet. Dessutom
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gör programmen inom denna genre anspråk på att vara autentiska; händelserna ska ses som

verkliga och deltagarna som riktiga personer. Lockelsen hos publiken ligger just i detta

verklighetsanspråk, då tittarna vill se äkta personer och äkta känslor i situationer där

handlingar får reella konsekvenser. Annars hade de lika gärna kunnat titta på fiktiv drama

(Edin 2005: 24). Därför är det viktigt för ett realityprogram att kunna utge sig för att visa

verkligheten. Ett exempel på verklighetsanspråk är den iscensättning av det autentiska jaget

som deltagarna i denna typ av program alltid gör. De poserar nästan aldrig aktivt framför

kameran eller tittar rakt in i den, vilket medför en känsla av att de helt enkelt är ‘sig själva’

(Ibid: 26).

Realityprogram är dock aldrig en ren dokumentär betraktelse av verkligheten. Det är alltid

frågan om en konstruktion (jfr. narrativ och representation), anpassad efter diskursiva och

sociala praktiker. Stilistiska och narrativa uttryck formar slutprodukten utefter vad som ska

premieras och i slutändan sälja. Edin menar att det snarare är mer fruktbart att tala om

realitygenren som en slags “hybrid-tv”, där gränsdragningar mellan fakta och fiktion, privat

och offentligt, dokumentärt stoff och underhållning inte är något tydligt eller självklart (Ibid:

21). Publikens möjlighet för agens ska dock inte underskattas. Det finns en stor variation

inom förhållningssätten till denna genre (liksom alla genrer). Hill (2007: 16) nämner

exempelvis den cyniske tittaren som ständigt förhåller sig kritiskt till all typ av

verklighetsförankring i realityproduktioner. Konsumenterna vet om att gränsen ofta är svår att

dra mellan fakta och fiktion, och tolkar innehållet därefter.

5 Metod

5.1 Metodval

I denna uppsats använder vi oss främst av Norman Faircloughs (1995) tredimensionella

analysmodell. Denna modell tillåter oss att göra en kritisk diskursanalys av vårt material,

något som passar väl med vårt syfte och de teoretiska utgångspunkter vi har i studien. En

innehållsanalys som enbart fokuserade på texten skulle ha svårt att effektivt svara på vårt

syfte, som egentligen är knutet till relationen mellan text och social praktik/samhälle. Med de

analysverktyg en kritisk diskursanalys ger oss kan vi fokusera på den länken; vi kan analysera

det dialektiska förhållandet mellan text och samhälle då vi kan se hur samhälleliga

värderingar påverkar texten. Detta kan ge ökad förståelse av både orsaker till textens specifika
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utformning och det samhälleliga sammanhang den är en del av. Dock är det svårt att i denna

studie undersöka hur texten i sin tur kan tänkas påverka samhället eftersom vi inte utför någon

receptionsanalys. Vi kan därför inte dra några valida slutsatser om textens påverkan på de som

tittar. Dock använder vi teorier kring genretillhörighet för att ändå kunna tala om potentiell

påverkan och på så sätt åtminstone öka validiteten i vår senare analys och diskussion av

sociala praktiker.

5.2 Kritisk diskursanalys

Kritisk diskursanalys är enligt Fairclough (1995: 57) analysen av en specifik kommunikativ

händelse och relationen mellan olika aspekter av denna händelse. En kommunikativ händelse,

exempelvis ett TV-program, kan inte förstås enbart genom en isolerad textanalys. Faircloughs

modell innefattar därför även en analys av textens omgivande kontext. Olika produktions- och

konsumtionsvillkor är också faktorer som formar texten, och samhället i stort måste alltid tas i

beaktning för att kunna förstå texten bättre. Då de diskursiva praktiker som omger samhället

är en vital del i skapandet av mening och kunskap påverkar de ett samhälles sociala relationer

och strukturer. En kritisk diskursanalys försöker blottlägga dessa sociala relationers diskursiva

prägel och den ojämlikhet som däri kan uppstå (Winther Jørgensen et al. 1999: 70). Denna

insikt är relevant för vårt syfte och av den anledningen är vårt val av metod väl motiverat.

Relevant för oss och vårt syfte är också att se hur en kritisk diskursanalys kan hjälpa oss att

förstå den samhälleliga kontexten via en textuell analys. Genom att se på texten som något

konstituerat av samhället kan vi se om texten reproducerar dominerande diskurser eller är

oppositionell. De delar ur Faircloughs modell vi valt att använda oss av i vår analys är

följande:

1) Analys av textens formella drag och de lingvistiska element som konstruerar diskurser.

Genom att analysera centrala teman i texten kopplat till representationen av de tre familjerna

kan vi enklare förstå på vilket sätt texten är meningsbärande. I analysen studerar vi

konstruktionen av diskurser utifrån frågor gällande språkbruk. Språkbruket formar vilken

diskurs som aktiveras och hur den aktiveras; användandet av ord såsom ‘proletär’ och

‘revolution’ i en text skulle exempelvis kunna koppla an till en marxistisk diskurs.

2) Analys av de övergripande diskursiva praktiker texten är en del av. Med diskurspraktik



14

menas hur texten produceras, distribueras samt konsumeras. Textens produktionsförhållanden

måste tas i beaktning då de påverkar dess utformning genom vissa rutiner och förutsättningar i

produktionsstadiet. Genom att identifiera och analysera seriens genretillhörighet samt

grundläggande premisser kan vi se hur detta formar de diskurser som sedan aktiveras i texten

(Fairclough 1995). Utformningen av en serie kommer exempelvis med stor sannolikhet

påverkas av dess distributionskanal, dvs. om den sänds på SVT, Kanal 5 eller MTV.

3) Analys av texten och dess diskurspraktik kopplat till den bredare sociala praktiken. Detta

innebär en analys av den samhälleliga kontexten som texten är en del av. Hur konstituerar

samhället de diskurser som är i bruk i den diskursiva praktiken och i texten? Hur kan texten i

sin tur sägas påverka större sociala praktiker? Hur får en TV-serie oss att forma vårt

språkbruk/förhållningssätt i vardagen? Reproducerar texten rådande sociala praktiker eller är

det en oppositionell diskurs? Till detta krävs en utomstående sociologisk eller kulturell teori

som kan belysa på vilket sätt texten är kopplad till bredare sociala praktiker. Vi fokuserar i vår

analys främst på Bourdieus (1993) teori om symboliskt kapital och habitus för att lättare

kunna koppla analysen till vårt syfte: att studera hur representationen av familjerna (texten

och den diskursiva praktiken) är kopplat till frågor gällande status (social praktik).

5.3 Narrativ

I kombination med den kritiska diskursanalysen används vissa begrepp och metodologiska

tillvägagångssätt inspirerade av Selbys och Cowderys narrativa analysmodell ur How to Study

Television (1995). Den narrativa aspekten av analysen integreras med textanalysen (steg 1 i

Faircloughs modell) som ett komplement för att studera narrativets konstruktion och agerar

samtidigt som en brygga för att vidare diskutera kopplingen mellan text och samhälle.

 Uppsatsens huvudsakliga fokus är inte narrativets konstruktion i sig (berättelsens

uppbyggnad) utan snarare hur narrativet konstruerar representationen av familjerna (hur

berättelsen formar/förstärker representationen), och därför är det främst dessa aspekter av

modellen vi använder oss av. De delar ur Selbys och Cowderys modell vi valt att använda är

följande:

1) Analys av explicit meningsinnehåll. På denna nivå analyseras vad handlingens struktur

explicit förmedlar. Vilka kulturella konnotationer aktiveras av de centrala element vi

identifierat? Hur formar narrativet dessa konnotationer genom representationen av de centrala
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elementen? Genom att applicera Halls teorier kring representation och kultur kan vi på ett

systematiskt förtydliga detta steg i textanalysen. Det vi utgår från på detta stadie i

textanalysen är frågor gällande status och resande, så fokus hamnar därför på tecken kopplade

till just detta. Nick Lacey (2000: 7) ger ett bra exempel som kan illustrera denna analysmetod.

Den första meningen i George Orwells roman 1984 (1980/1949) är enligt Lacey konstruerad

för att förmedla något bortom det som sägs. Orwell skriver “Det var en klar och kall dag i

april och klockan slog tretton.” Lacey läser Orwells första mening som betydelsebärande på

en djupare nivå än det rent deskriptiva. April brukar generellt sett associeras till våren och

förnyelse. Men det är en kall aprildag och det pekar på något mer olycksbådande som står i

stark kontrast till vad som vanligtvis associeras med vår. Vidare argumenterar Lacey att då

klockan slår ”tretton” förmedlas känslan av en värld annorlunda från vår egen. Sättet att

skriva ’tretton’ går emot det traditionella sättet att beskriva klockan på då man vanligtvis

snarare skulle skriva att klockan slår ‘ett’. Dessutom är numret tretton starkt förknippat med

olycka, vilket, i samklang med den kalla aprildagen, antyder att något olycksbådande är i

görningen. (Ibid: 9)

2) Analys av implicit meningsinnehåll. Från de explicita konnotationerna förflyttas fokus till

vad som implicit kan utläsas av dessa; hur samhället återspeglas i de meningsbärande element

som går att identifiera (och vice versa). Med detta menar vi att de fundamentala värderingar

som implicit artikuleras i texten ska kopplas till mer generella kulturellt bundna värderingar i

samhället. Detta angreppsätt appliceras under rubriken social praktik, det tredje steget av vår

analys. Utifrån Laceys exempel kan vi försöka koppla Orwells första mening till ett större

samhälleligt perspektiv. Att vi tillskriver årstider och tidpunkter en symbolisk mening skulle

exempelvis kunna kopplas till människans till synes ständiga behov av att kategorisera och

organisera tid och rum. Att en kall aprildag skapar en motsättning inom oss som läsare säger

något om det generella kulturella förhållningssättet till våren som något positivt. Denna

gemensamma konceptuella karta tillåter Orwell att leka med våra föreställningar och skapa en

tydligare dramaturgi i narrativet. Med andra ord är dessa narrativa motsättningar som skapar

spänning ett givande analysområde för vår studie, då det hjälper oss att förstå textens koppling

till sociala praktiker.
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5.4 Tillvägagångssätt

Vår analys bygger på 4 huvudsakliga steg. Först görs en analys av textens genretillhörighet

och övergripande mediala förhållanden för att bättre förstå textens specifika utformning samt

dess kontext. Sedan studeras materialet i sin helhet, dvs. avsnitt 1, 4 och 8 av Den stora resan,

för att få en bra överblick kring centrala teman i serien. Därefter analyseras representationen

av de tre familjerna samt den identifierade resediskursen i narrativet utifrån dessa centrala

teman. Det sista steget kopplar an resultaten från analysen till sociala praktiker med hjälp av

Bourdieus teorier om habitus och symboliskt kapital. Genom att följa dessa 4 steg, i linje med

Fairclough modell, kan vi effektivt uppnå vårt syfte.

6 Analys

6.1 Diskursiv praktik

En väsentlig del av denna studie är att identifiera den implicita diskursen som präglar hela

narrativets konstruktion i materialet. Denna diskurs konstituerar premisserna för programmet,

begränsar dess tolkningsmöjligheter (i kombination med genren) samt skapar subjekt -

karaktärer - inom narrativet. Fokus för denna studie är att identifiera vilken typ av resediskurs

som präglar programmets utformning och implicita meningsinnehåll. Vilket förhållningssätt

till resande presenteras tittarna för i programmet? Vilken typ av resediskurs premieras och

vilken/vilka undermineras?

6.1.1 Den stora resans diskursiva premisser

För att kunna tala om en narrativets diskurs förutsätter vi att det finns en koherens i texten, att

det språkbruk som är i användning för att beskriva händelseförloppet är strukturerat på ett

specifikt sätt som producerar specifika förhållningssätt för tittarna. Diskursen ramar in

narrativet och ger oss verktyg för att tolka vad som händer i serien utifrån dessa

förhållningssätt. För att förklara denna diskursiva rams struktur behöver vi - förutom en

analys av narrativets diskurs i texten - också se vilka premisser serien Den stora resan vilar

på, dvs. vilken typ av diskurs som produktionen av serien förutsätter.

På SVTs hemsida för den Den stora resan står följande motivering:
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Den stora resan tar upp viktiga frågeställningar om det liv vi lever, vilka vi är och vad som är

typiskt för vår tid. Den stora resan för också upp funderingar kring mötet mellan vår och andra

kulturer i världen. Serien handlar om ett kulturmöte lika mycket ur stammens perspektiv som ur

våra familjemedlemmars perspektiv. Som tittare kan man säkert få en hel del nya insikter och

lärdomar om hur andra kulturer lever, och vad som uppstår när vår kultur möter andra kulturer.

(SVT.se 2011)

För att svara på varför serien görs hänvisar SVT till en form av bildningsanspråk. Det finns

inget drivande underhållningsmotiv, såsom en tävling med givna vinnare och förlorare, inget

explicit syfte som kan motivera produktionen av serien annat än den rent dokumentära,

underhållande och bildande. Att vi som tittare ska lära oss något ses som det yttersta målet.

Detta går väl i hand med det uppdrag svensk public service har och motiverar den

dokumentära prägel som formar serien (Hadenius et al. 2009). En premiss för seriens

produktion är alltså att serien ska lära oss något om vår egen och andras kulturer.

SVT har även ett rykte att upprätthålla i förhållande till detta bildningsideal: TV-serien måste

vara grundad i fakta (eller åtminstone göra anspråk på att vara det) och tala till en bred publik

som kan nå ny kunskap. Publiken i TV-soffan har förväntningar på att SVT som public

service-kanal ska leverera relevanta och givande program, vilket påverkar vilken typ av

produktion som är möjlig (Hill 2005: 222ff). Alltså är en annan premiss att serien måste vara

dokumentär och verklighetstrogen. Representationen av familjerna får inte vara överdriven så

att tittarna tappar förtroendet för att det som visas upp är ‘autentiskt’.

Över tusen familjer ansökte om att få vara med i Den stora resan och slutligen valdes endast

tre ut (SVT.se 2011). Valet av familj påverkades säkerligen av en myriad av faktorer, men,

som SVT framhåller, var programmet riktat till en bred målgrupp i alla åldrar. För att nå

denna typ av bred publik är det viktigt att det finns en mångfald av livsstilar hos de

deltagande; detta påverkar publikens vilja att uppskatta och identifiera sig med deltagarna i

denna typ av program. De skillnader i livsstil samt de konflikter som därigenom uppstår i

programmet skapar en arena där tittaren kan döma, jämföra och positionera sig själv gentemot

deltagarna (Bell & Hollows 2005: 31f). Inom reality-TV placeras ‘vanliga människor’ i

extrema situationer så att tittarna kan få vara med och uppleva vad som händer. Dessa

upplevelser tvingar tittaren att göra egna moraliska bedömningar kring hur man bör leva och

inte. Man konfronteras med frågan om hur man själv skulle reagera i en sådan situation. Inom
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realitygenren finns det alltid ett mått av dömande av de människor som figurerar i TV-rutan

(Ibid: 33). Allt detta är något som har behövts ta i beaktning i produktionen av Den stora

resan. Premissen är att representationen av de olika familjerna måste tydliggöra skillnader

för att kunna tala till en så bred publik som möjligt samt för att skapa ett intressant narrativ.

SVTs tidigare nämnda motivering pekar på flera andra implicita (och diskursivt präglade)

premisser. Serien handlar om ett “kulturmöte” - en stor resa - och en stark värdering läggs i

denna formulering. Den ‘stora resan’ innebär självklart, utan vidare eftertanke, en resa långt

bort. Den ‘stora resan till Danmark’ konnoterar inte någon ‘stor resa’ eller något särskilt

spännande kulturmöte. Den ‘stora resan’ till Vanuatu är dock betydligt starkare i sin

konnotation till något omfattande och utvecklande, och framförallt något annorlunda. Alla

resmål i programmet är platser som är väldigt annorlunda från det svenska samhället. Den

sista premissen är därmed, i egenskap av att serien även är ett reseprogram, att serien

fokuserar på resande och skillnaden mellan reseorten och hemorten.

6.2 Textuell och narrativ analys

På det första stadiet av textanalysen identifierar vi hur de olika familjerna positioneras inom

narrativets diskurs. Genom att studera den resediskurs som narrativet aktivt utgår från i texten

ser vi hur denna diskurs formar/förstärker representationen av familjerna. Sedan går vi

igenom var familjs position inom narrativets dominerande diskurs för att skapa underlag för

bättre analys och diskussion av sociala praktiker, kopplat till texten och den diskursiva

praktiken. En analys av familjernas och narrativets språkbruk och det explicita

meningsinnehållet hjälper oss att identifiera denna position.

Under analysens gång har vi identifierat två centrala teman i materialet som kan kopplas till

vårt syfte gällande status och resande: social bakgrund och resvana. Genom att studera

narrativets representation av dessa två aspekter och belysa dessa med de teoretiska begrepp

som diskuterats i teoridelen av uppsatsen kan vi skaffa underlag för en vidare analys av

sociala praktiker och hur statusbärande element representeras. För att underlätta läsningen av

våra resultat går vi igenom varje familj för sig utifrån dessa aspekter. En sådan strukturering

minimerar förvirringen av att blanda representationerna familjerna emellan allt för mycket.

Dock diskuteras alla tre familjer i ett större textuellt sammanhang då det krävs, för att kunna

motivera vissa tolkningar.
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6.2.1 Presentation av familjerna

För att läsaren av denna uppsats ska få en så tydlig bild av analysen som möjligt följer härmed

en kort presentation av familjerna som deltar. Vi presenterar mer detaljerad information om

familjerna under analysens gång.

Familjen Karlsson: Pappa Christer, mamma Ulla och döttrarna Erika och Mikaela från

Ludvika i Dalarna. De besöker Nakoelaménèfolket i Vanuatu.

Familjen Von Scheele: Pappa Rutger, mamma Laila och tvillingsyskonen Peter och Birgitta

från Lovön utanför Stockholm. De besöker Mentawaifolket i Indonesien.

Familjen Rosenkjaer-Källström: Pappa Richard, mamma Tulle och barnen Nanna, Bror och

Tora från en liten by utanför Ystad. De besöker Himbafolket i Namibia.

6.3 Diskurs

6.3.1 Narrativets diskurs

Det perspektiv som produceras i Den stora resan går att koppla till en diskurs som vi väljer att

definiera som äventyrsdiskurs. Denna diskurs sätter en särskild normativ prägel på texten som

agerar som domare över vad som anses vara bra eller dåligt beteende. Den stipulerar ett visst

sätt att tala kring och förhålla sig till resande och vi identifierar dessa antaganden genom

följande bör-utsagor:

- Man bör resa för att utvecklas, förstärka sin identitet och få nya perspektiv - resan bör vara

en livsförändrande upplevelse.

- Man bör vara öppen, intresserad och aktivt delta i kulturen man besöker - ta seden dit man

kommer.

- Man bör resa till det ‘autentiska’, det ‘orörda’. Ju större kulturell skillnad och ju färre

turister desto bättre.

- Det västerländska samhället är inte ‘autentiskt’ utan artificiellt, men är samtidigt omöjligt

att lämna bakom sig.

Ett simpelt exempel på det språkbruk som konstituerar äventyrardiskursen kan identifieras i

början av sista avsnittet, då berättarrösten sammanfattar serien:
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Det här är berättelsen om när tre svenska familjer tog chansen att ge sig ut på sitt livs äventyr.

(Avsnitt 8, 00:10)

Detta förstärker bilden av den inre utvecklingens vikt för narrativet då just ordvalet äventyr

konnoterar utmaningar, erfarenheter och potentiella insikter. Hade istället ordet semester

använts hade innebörden i meningen - och därmed narrativet - varit helt annorlunda. Den

aktivitet, anpassning och inre utveckling som nu aktivt förutsätts hade inte varit lika självklar.

Semester står för en form av flykt från vardagen, en flykt där man kan ‘ladda upp batterierna’.

Ordvalet äventyr, som förekommer många gånger i serien, konnoterar dock en aktiv

upplevelse och en betydligt mer närvarande och engagerande sådan.

Följande exempel kan kopplas till nästan samtliga aspekter av äventyrardiskursen -

utveckling, deltagande och autenticitet. Den kulturella skillnaden och engagemanget i mötet

med en annan kultur förutsätts implicit leda till inre utveckling:

Alla har fått uppleva skillnaderna i våra kulturer och våra traditioner. Långt hemifrån på platser de

aldrig tidigare besökt försöker de nu anpassa sig. Hur påverkas de? Hur nära kommer de varandra?

Och hur nära kommer de sig själva? (Berättarröst, Avsnitt 4, 00:59)

I introt till varje avsnitt förekommer tre korta formuleringar i text tillsammans med vinjetten

och korta filmklipp från TV-serien: “tre familjer, tre veckor, tre världar”. Med detta menas

inte att de tre familjerna kommer från tre olika världar. De kommer från en med tittaren

gemensam värld och det ifrågasätts aldrig utan känns naturligt utifrån den närvarande

diskursen. Men med formuleringen “tre världar” placeras urbefolkningarna däremot i

‘världar’ utanför oss; bortom oss och utanför vår värld. Det familjerna får vara med om är

alltså såpass annorlunda att det benämns som en annan värld, vilket är ett språkbruk som

konnoterar ett kulturellt möte, ett möte med stora möjligheter till nya perspektiv. Dessutom

kan denna normativa definiering ses som ett anspråk från narrativets sida att skapa en

autentisk bild av dessa resmål, dvs. ett resmål utan charterhotell, ’all inclusive’ och långt från

andra turister. Om resorna istället skulle gått till badorter på t.ex. Mallorca, Thailand och

Egypten hade ett sådant språkbruk som ‘en annan värld’ varit uddlöst i kontexten.

Avsnitt 1 börjar med en introduktion med ett kort nedslag i Namibia. Lacey (2000: 10) menar

att öppningsscenen i en berättelse ofta strävar efter att sätta upp premisserna för resten av
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handlingen för att tillåta en enklare tillgång till texten ifråga. Scenen vill väcka intresse hos

tittarna genom att presentera en tydlig stil som kan placera berättelsen i en kategori eller

genre, en igenkännbar omgivning som kan placera berättelsen i ett sammanhang samt måla

upp ofta tydliga psykologiska drag hos karaktären/karaktärerna. Så vad är det som visas upp

öppningsscenen? I scenen presenteras Nanna, ett av de tre svenska barnen i Namibia (men det

vet inte tittaren ännu), som sitter i skuggan av ett träd och skriver i sin dagbok, mitt på en äng

i gassande sol. En ko muar, en örn skriker i bakgrunden och Nanna säger:

Är det inte konstigt att vi som dricker mjölk vardagligen hemma inte ens vet hur man mjölkar en

ko? Man känner sig verkligen dum här. Alla kunskaper som man bär på har man ingen användning

av. Räkna, skriva, läsa, sitta vid datorn, köra bil, använda en massa tekniska redskap; det spelar

ingen roll här. (Avsnitt 1, 0:10)

Av alla otaliga sätt att starta en serie med så är det dessa meningar och denna miljö som

presenteras först. Implicit säger denna scen att det samhälle vi lever i (det västerländska

samhället) är något onaturligt, att det finns något bortom vår högteknologiska vardag som är

mer ‘äkta’ - ‘autentiskt’. Detta passar väl in i äventyrardiskursen och går väl att koppla till hur

man inom diskursen bör se på resande. Efter att ha beskrivit Himbafolket som vackra och

självsäkra jämför hon med sig själv på detta sätt:

[…] och så kommer man här helt vit, dålig hållning och dessutom beroende av en massa onaturliga

rengöringsmedel. (Avsnitt 1, 01.30)

Intressant är dessutom att hon använder ordet ‘man’ istället för ‘jag’, vilket därmed blir en

normativ formulering istället för enbart en personlig åsikt. Genom detta ordval skapas en

koppling till resten av det ‘vi’ som hon implicit representerar i denna kontext, vilket följs av

att den värdeladdade meningen i det hon säger träffar tittaren på ett annat sätt. I den ‘stora

resan’ finner vi den magiska spegel som visar vårt samhälles förfall, och därför är denna resa

något att sträva efter. Det är ett synsätt som även den kan kopplas till äventyrardiskursen. Då

denna typ av resediskurs är dominerande i programmet kommer vissa typer av fokusområden

samt föreställningar om högt och lågt automatiskt att produceras inom diskursen. I följande

del av analysen går vi därför igenom varje familj för sig och placerar dem inom

äventyrardiskursen.
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6.3.2 Familjen Karlssons diskurs

Det förhållningssätt Karlssons har till denna resa går tydligt att koppla till en turistdiskurs.

Inom en sådan diskurs ses resor som ett rent nöje snarare än som en utvecklande process med

djupare kulturell innebörd. Inom ramen för narrativets äventyrardiskurs positioneras

Karlssons därmed som turister snarare än som äventyrare. Dessa utgör ett motsatsförhållande

mellan högt och lågt och möjliggör en form av rangordning varefter narrativet gradvis

positionerar familjerna. Ett enkelt exempel som tydliggör denna positionering visar hur

Christer, genom att definieras utifrån ‘äventyrar’-termer, framställs i negativ dager när han

inte vill smaka kycklinginälvor som värden Toata bjuder på:

Trots sina ihärdiga försök lyckas inte Toata få Christer att prova något nytt idag. (Berättarröst,

Avsnitt 4, 14:43)

Detta ses som negativt eftersom det kontrasteras med familjen Von Scheele i föregående

segment inom narrativet. Von Scheeles visas upp då de tagit emot en måltid bestående av

fladdermus som de bjudits på av Mentawaifolket med nyfikenhet och optimism (Avsnitt 4,

06:48). Under seriens gång ger Karlsson uttryck för ett förhållningssätt som går emot seriens

fundamentala grundpremisser som understryker vikten av öppenhet och engagemang. Bara

det faktum att familjen, genomgående i materialet, klagar över maten, sovplatsen och

hygienen positionerar dem som turister inom narrativets diskurs. Även medlemmar ur de

andra två familjerna har problem med bl.a. mat och hygien, men inget ges lika stort narrativt

fokus som hos familjen Karlsson. Ett centralt tema i avsnitt 4 är att alla tre familjer bjuds på

en måltid av sina värdar. Karlssons är de enda som öppet visar sitt missnöje över vad som

bjuds under måltiden (39:47), vilket ställs i kontrast till de andra två familjernas öppenhet i

sammanhanget. Dessutom talar de enbart med varandra inom familjen och ignorerar hövding

Toatas försök till kommunikation, vilket också visar på bristande engagemang och öppenhet.

Istället för att se dessa obekvämligheter som en utvecklande utmaning ser de dem istället som

något som hindrar familjen från att njuta. Deras förhållningssätt och språkbruk under hela

deras vistelse ställs därför i stark kontrast gentemot de andra två familjerna och förstärks av

den narrativa konstruktionen och strukturen.

Christers syn på den stundande resan blir tydlig i en av tidiga scenerna i avsnitt 1 då han ska

lämna in stryktipset i en tobaksaffär:
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Expedit: Är det dags?

Christer: Ja, jag ska lämna in lite för... öh... ett par veckor framöver nu när jag ska åka bort.

Expedit: Jaha, ska du ut på semester?

Christer: Ja... [pausar] Ska ut och flyga lite... (Avsnitt 1, 19:30)

Att Christer svarar jakande på frågan om han ska ut på semester och att han likställer resan

med att han “ska ut och flyga lite” antyder att han kanske inte vet vad han gett sig in på. Detta

blir meningsbärande i förhållande till de andra familjerna som har en betydligt större insikt i

vad som väntar och representeras utifrån en sådan uppfattning. Familjen Karlsson är den enda

familjen som talar om resan och använder ordet semester. De andra två familjerna använder

istället orden äventyr (Laila, Avsnitt 1, 10:30, Rutger, Avsnitt 1, 31:18, ), erfarenhet (Bror,

Avsnitt 1, 24:20) och upplevelse (Peter, Avsnitt 4, 42:35) vilket återigen pekar på en skillnad i

språkbruk, eftersom dessa ordval så tydligt illustrerar familjernas olika uppfattningar kring

resan samt dess innebörd.

Den narrativa konstruktionen positionerar även Karlssons explicit inom turistkategorin vid ett

tillfälle, genom att använda ordet ‘semester’: Berättarrösten säger (med en ironisk underton)

att “en semester kommer kanske ganska så lägligt” följt av en såkallad blooper-scen då

Christer visas upp i sin virrighet:

Jaha, nu är vi framme vid mitt jobb. Och jag jobbar som mentalskötare i Ludvika kommun. Och på

det här gruppboendet bor jag... NEJ! [skrattar och skäms när han inser att han sagt “bor” istället för

“jobbar”] (Avsnitt 1, 21:10)

Berättarröstens föregående kommentar är ett simpelt skämt som på ytan ter sig harmlöst. Men

eftersom berättarrösten, och därmed narrativet, skämtar om honom får detta en större

betydelse. Genom att rama in vår tolkning av Christers karaktär med denna scen ges inte

tittaren möjligheten att ta honom på allvar. Dessutom väljs inga bloopers från de andra

familjerna ut överhuvudtaget. Scenen, i förhållande till den kontextuella relationen i

narrativets formande av betydelse, bjuder in till att tolka Christer, och även familjen Karlsson,

utifrån ett perspektiv ovanifrån - som några att se ner på.

6.3.3 Familjen Von Scheeles diskurs

Inom narrativet representeras Familjen Von Scheele som äventyrare snarare än som turister.

Detta, till skillnad från Karlssons, formar en positiv representation av familjen.



24

Representationen illustreras t.ex. i valet av intervjuklipp med familjen som visas upp i

programmet. För familjen Scheele är de flesta svaren kopplade till positiva värderingar inom

narrativets äventyrardiskurs - den typ av svar som förväntas inom denna.

Ett sånt här äventyr är ett oskrivet blad och det kan innebära att jag kanske får se helt nya sidor hos

mina närmsta. Och de kanske hos mig. Jag vet inte. (Rutger, Avsnitt 1, 31:20)

[Modern Laila berättar om sina förhoppningar om resans effekter på sonen Peters

datoranvändande]

[…] och min förhoppning är att när vi kommer iväg på det här äventyret, att det ska bryta lite av

det mönstret.  (Avsnitt 1, 10:30)

Dessa meningar illustrerar två saker: dels blottläggs en syn på resan som ett äventyr (till

skillnad från Karlsons semesterperspektiv) och dels en förväntan av att den ska resultera i inre

utveckling. Detta förhållningssätt genomsyrar hela familjens språkbruk och tyder på en syn på

resan utifrån en äventyrardiskurs. Genom seriens gång är familjens förhållningssätt nyfiken

och optimistisk gentemot denna nya kultur de stöter på. Det finns en stor öppenhet i de

reflektioner familjen har i sin dialog med varandra om vad som sker runtomkring dem.

Utmaningar ses som något utvecklande snarare än som hinder.

[Mentawaihövdingen Aman Lau Lau säger något med uppmanande ton till Rutger och Birgitta

som de inte förstår. Ordet ‘Baiko’ upprepas flera gånger]

Birgitta: Baiko? Vad är det?

Rutger: Ingen aning, men det låter intressant. (Avsnitt 4, 18:02)

Representationen av Von Scheeles i narrativet bidrar till att förstärka dessa konnotationer vid

flera tillfällen. Mer än någon annan familj representeras de genom iscensatta konversationer

mellan de olika familjemedlemmarna. Det är korta sekvenser under resans gång då några eller

alla aktivt slår sig ner för att reflektera kring resan. Den medvetna narrativa konstruktionen är

tydlig i detta fall, eftersom det inte råder någon tvekan om att majoriteten av dessa

‘uttömmande reflektionssamtal’ är arrangerade av produktionsteamet. Detta kan bl.a.

identifieras då klippningen mellan olika kameravinklar (vars kameramän skulle synas i bild

om det var en ‘äkta’ händelse, utan någon planering) avslöjar att samtalet skett i flera

tagningar. Dessa konstruerade sekvenser förstärker bilden av familjen som den som gärna

talar med varandra, och som gör det på ett mer högtidligt sätt än de andra två familjerna.
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Denna reflektion går, som nämnt ovan, hand i hand med äventyrardiskursen. Det är en

reflektion som visar upp deras nyfikenhet, engagemang samt kritiska hållning till det

västerländska samhället. Lika stort utrymme för denna typ av reflektion ges inte Karlssons,

utan de får stå för mer negativa åsikter kring reseupplevelsen (t.ex., som tidigare nämnt, kring

frågor om mat och hygien).

6.3.4 Familjen Rosenkjaer-Källströms diskurs

Även familjen Rosenkjaer-Källströms språkbruk är präglat av en äventyrardiskurs. Detta

förstärks genom narrativets representation av familjen, då mer fokus än de andra familjerna

läggs på familjens reflektioner kring det ‘naturliga’ på resmålet. Familjen representeras

genomgående som en familj nära naturen som söker efter det ‘autentiska’. Exempelvis är

modern Tulle yogainstruktör och gillar att ta promenader längs stranden, något som också

illustreras genom klipp när hon utövar dessa aktiviteter. Sonen Bror är aldrig på sitt rum utan

har alltid någon aktivitet för sig och familjen älskar att bada vid den näraliggande stranden.

Detta passar väl in i en äventyrardiskurs eftersom denna sida av familjen visar att de söker det

‘autentiska’ (något som naturen och aktiviteter som yoga får representera i detta

sammanhang) och som dessutom narrativet aktivt förstärker.

Mycket plats ges även åt familjens gemensamma diskussioner om vad resan innebär och

varför de reser. Extra tydligt blir det i intervjudelen i första avsnittet:

Största skälet att jag vill resa är ju att man kommer till en annan kultur. Att man kommer in,

hoppas jag då, in i ett sammanhang. Och också för barnen tänker man ju att det måste vara

intressant för dem. (Richard, Avsnitt 1, 04:25)

När jag blir stor ska jag resa. Jag tycker det är roligt med förändringar. Göra nya saker och sånt...

som man inte är van vid. (Bror, Avsnitt 1, 25:00)

Jag hoppas att det kommer påverka mig. Att det blir såhär så man liksom tänker efter kanske när

man kommer hem och ba... Att det faktiskt finns folk som lever alltså... på mycket naturligare sätt.

(Nanna, Avsnitt 1, 25:40)

Dessa exempel kopplar väl an till narrativets äventyrardiskurs och har stora likheter med

familjen Von Scheeles attityd inför resan. Det som skiljer familjerna åt är dock Rosenkjaer-

Källströms betoning på det ‘autentiska’ som det essentiella målet med resan. Denna betoning
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på det ‘naturliga livet’ sätter det västerländska samhället i motsatsförhållande till naturfolkets

livsstil. Att narrativet stödjer detta synsätt är tydligt: Nanna får inte bara första ordet i avsnitt

1 (se narrativets diskurs) utan också sista ordet i avsnitt 8. De sista meningar som yttras i

serien, de ord som får sammanfatta hela serien är:

Vi gör så himla mycket saker för att vi ska kunna leva lyckligt, men samtidigt så tror jag att vi

glömmer bort att leva medan vi planerar hela livet, hela tiden. De har bara sitt liv självklart redan

från det att de föds, för de vet att ‘jag kommer leva likadant som min mamma och pappa gör’.

(Nanna, Avsnitt 8, 58:01)

Familjen kritiserar även ‘vanlig turism’ explicit i materialet. På ett turisthotell i Windhoek,

där de tvingats spendera en natt under hemresan, klagar Tulle över att hotellet har en “fake-

hydda” och att det är “helt absurt” (Avsnitt 8, 37:00). Richard fortsätter med beskrivningen:

Ett annat Afrika - turistafrika. [Pizza ställs in på bordet]  Fan, är det det här man representerar?

Trist! (Avsnitt 8, 37:10)

6.4 Representationen av familjernas sociala bakgrund

Vid detta stadie i analysen identifieras meningsbärande tecken som kan kopplas till social

bakgrund och habitus. En viktig utgångspunkt för vår analys är att allting i texten är en fråga

om representation. Av alla otaliga sätt som texten skulle kunnat konstrueras på är just denna

utformning - denna kedja av narrativa urval - något som medvetet eller omedvetet resulterar i

en särpräglad representation. Vi placerar familjerna i relation till varandra i det sociala

rummet för att kunna diskutera frågor om status och habitus mer fruktbart. Utifrån

förhållandet till samhället samt de andra två familjerna och de tecken som förknippas med

dem, kan vi placera den aktuella familjens livsstil i en hierarkisk struktur. Denna struktur är

baserad på våra gemensamma konceptuella kartor om kulturellt och ekonomiskt kapital som

aktiveras i mötet med texten.

6.4.1 Familjen Karlsson

För att placera familjen Karlsson i det sociala rummet krävs en identifiering av olika

statusbärande faktorer som valts att visas upp i programmet. Indikatorer som pekar på

familjens Karlssons sociala status är följande:
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Föräldrarnas yrken: Christer är mentalvårdare och Ulla är vaktmästare. Dessa yrken är

förhållandevis lågavlönade och indikerar ett lågt ekonomiskt kapital.

Familjens bostad: Familjen bor i en lägenhet i småstaden Ludvika, Dalarna.

Lägenheten och läget pekar på lågt ekonomiskt kapital. Den är ganska liten med tanke på att

de är en tvåbarnsfamilj (föräldrarna sover på en bäddsoffa i vardagsrummet). Att familjen bor

i en småstad bidrar också till att placera familjen längre ner i det sociala rummet. Bourdieu

(1993: 283) menar att “en grupps verkliga sociala avstånd till vissa tillgångar måste innefatta

det geografiska avståndet.” Familjen Karlssons geografiska placering i relation till större

metropol (exempelvis Stockholm) påverkar därför rimligen representationen av deras

kulturella kapital.

Måltid i introduktionsscenen: Alla tre familjer äter en måltid framför kameran i avsnitt 1.

Karlssons äter pannbiff med stuvade makaroner och dricker mellanmjölk. Denna typ av mat

konnoterar en alldaglighet; den åberopar en vardaglighet som de andra familjernas måltider

inte gör.

Det behövs inte mycket i fråga om argumentation för att tillskriva denna familj, i förhållande

till de andra representerade familjerna samt via våra konceptuella kartor, ett lägre ekonomiskt

och kulturellt kapital. Men vad som aktiveras är inte enbart vår identifiering av familjens

placering i det sociala rummet; det habitus vi förknippar med denna placering aktiveras också

i allra högsta grad. Det familjen konnoterar är en vardaglighet, en slags bingolotto-publik: det

här är den stimmiga familjen som läser aftonbladet, åker på husvagnscamping och som sitter

fastklistrad framför TV:n varje fredagskväll. Vad vi vill säga med dessa vågade påståenden är

inte att Karlsson nödvändigtvis kan tillskrivas några av dessa aktiviteter, utan snarare att det

habitus som representeras i detta analysmaterial kopplar an till bredare och större samhälleliga

konceptuella kartor. Våra förutfattade meningar om livsstilar och habitus fyller i luckor åt oss

och hjälper oss lättare identifiera familjen Karlsson i det sociala rummet. Bourdieu (1993)

beskriver habitus som en speciell stil, en stil som klassificeras i förhållandet gentemot andra

stilar och som går som en röd tråd genom var människas vanor, attityder och förhållningssätt.

Karlssons habitus har en sådan tydlig stil, som dessutom blir tydligare när även deras

språkbruk och resvana tas i beaktning (se familjen Karlsson under diskurs och resvana).

Under seriens gång finns flera tendenser i narrativets konstruktion som förstärker
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uppfattningen av familjens Karlssons habitus. Ett exempel på detta är då vi får följa med

Christer när han lämnar in stryktipset (Avsnitt 1, 19:20), vilket förstärker bilden av familjens

habitus och kulturella kapital som målas upp. Denna scen kan jämföras med en, i den

narrativa kontexten, likartad scen ur familjen Von Scheeles introduktion då Rutger

entusiastiskt talar om lärande och kommunikation som hans stora passion (Avsnitt 1, 14:35).

Scenen med Rutger representerar ett habitus som är fullkomligt överlägset den aktivitet i den

scen som Christer ingår i, vilket juxtapositionerar Christer mot Rutger i narrativet. Det

väsentliga här är inte om Christer spelar på tipset eller om Rutger brinner för kommunikation

utan att serien i dess urval har valt att representera just dessa egenskaper hos familjerna för att

förstärka de karaktärsdrag som, i enlighet med vår kulturs gemensamma konceptuella karta,

förväntas av dem.

6.4.2 Familjen Von Scheele

Föräldrarnas yrken: Laila är chef och Rutger är egen företagare och arbetar som

ledarskapskonsult. Båda dessa kan ses som relativt högt avlönade yrken, framförallt i relation

till de andra familjernas yrken.

Familjens Bostad: Stor villa på Lovön, Ekerö. Det är en bostad som troligen enbart en

välbärgad familj kan ha råd med, i ett område som konnoterar social trygghet och högt

ekonomiskt kapital. Villan och tomten visas upp likt en herrgård i en vacker och naturnära

miljö, långt ifrån miljonprojekt, asfalt och betong. I förhållande till familjen Karlsson framstår

denna familjs ekonomiska kapital som överlägset. Denna överlägsenhet är inte alls lika

slående i relationen till Rosenkjaer-Källströms bostadssituation. Dock ligger Lovön nära

Stockholm (något berättarrösten påpekar) och är därför statusbärande i positiv bemärkelse.

Familjens Efternamn: Von Scheele är ett ovanligt efternamn som utan tvekan för tankarna till

den svenska adeln. Om familjen tillhör en adel sägs aldrig rakt ut, men namnet konnoterar,

oavsett egentligt ursprung, en överklass.

Den helhetliga bild som ges av Von Scheeles sociala bakgrund är en av högt kulturellt och

ekonomiskt kapital. Denna familj befinner sig högt upp i det sociala rummet och återspeglar

vad vi vill kalla en överklass. Det här är en familj som genom seriens gångs visar sig vara

väluppfostrad, vältalig och välutbildad. Det faktum att dessa egenskaper oundvikligen föregås

av ordet ‘väl’ är en indikation på denna familjs habitus och höga position i samhället. Deras
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ansamlade symboliska kapital står högt i kurs i samhället, där faktorer såsom ett starkt

engagemang och självförtroende i kombination med sansad måttfullhet kan anses vara något

eftertraktat och eftersträvansvärt.

Alla familjemedlemmar har ett gemensamt språkbruk som även det placerar Von Scheeles

högst i det sociala rummet i relation till de andra två familjerna. Deras språkbruk är till största

delen välartikulerat, återhållsamt och innefattar även ett sansat kroppsspråk, något som pekar

på ett starkt habitus och självförtroende (Bourdieu 1993: 308). Kombinationen av detta

vardagsspråkbruk och den specifika resediskurs som familjen ger uttryck för placerar dem

högre i det sociala rummet, i jämförelse med de andra två familjerna. Följande exempel kan få

illustrera detta sätt att tala på:

[Klipp på Rutger och Peter som packar inför hemresan]

Känner mig nästan som... Strindbergs “Ett ark papper”. För varje klädesplagg... Så minns jag när

det användes. Jag känner mig vemodig. (Avsnitt 8, 11:28)

6.4.3 Familjen Rosenkjaer-Källström

Föräldrarnas yrken: Tulle är språklärare och yogainstruktör. Richard är byggnadsvårdare och

före detta arkitekt. Dessa yrken är inte särskilt statusbärande men de pekar inte heller mot en

låg inkomst. I jämförelse med de andra föräldrarna ställer sig Tulles och Richards yrken i

mitten.

Familjens bostad: Familjen bor i en liten by nära havet utanför Ystad. De bor i en villa med

en egen trädgård som ser välskött ut. Klippen på huset, stranden och trädgården (där familjen

även äter lunch framför kameran) konnoterar en närmast idyllisk tillvaro långt borta från

stadens brus. Att berättarrösten inte ens nämner byns namn och kallar den liten pekar dock på

att det även är en fjärran plats, avskärmat från staden och det urbana livet. Familjen Von

Scheele bor exempelvis nära grönska på Ekerö, men de “bor utanför Stockholm” (Avsnitt 1,

7:04) vilket, som nämnts tidigare, placerar de högre i det sociala rummet.

Rosenkjaer-Källström är betydligt svårare att placera in i ett konceptuellt fack än de andra två

familjerna. Orsaken är att det inte finns någon tydlig representation av deras placering i det

sociala rummet. I förhållandet med Karlssons och Von Scheeles hamnar de i mitten på de
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flesta plan gällande yrke, bostad samt habitus. Deras habitus är svåridentifierat på så sätt att

det finns få utmärkande drag som verkligen sticker ut. Språkbruket för inte tankarna till de

högre samhällsskikten då de använder mycket vardagliga ord och formuleringar, men

framförallt uttrycks inte samma måttfulla ton som hos familjen Von Scheele. Samtidigt är

deras kroppspråk inte alls lika stimmigt och osäkert som familjen Karlssons. Utifrån den

kontextuella samt explicita representationen av Rosenkjaer-Källström ses de som den

naturnära familjen som älskar fysiska aktiviteter, resor och ‘mindfulness’. Enligt våra

kulturellt präglade förväntningar samt den narrativa kontexten är detta familjen som läser DN,

källsorterar och äter mycket frukt - de är en modern och ‘medveten’ svensk medelklassfamilj.

6.5 Resvana

Det är inte svårt att se att resande och frågor gällande resvanor är en väldigt viktig aspekt av

Den stora resan - bara namnet på serien i sig kopplar tydligt an till en form av resediskurs. Vi

analyserar i denna del hur de olika familjernas resvana representeras utifrån grundantagandet

att det är något statusbärande och därför viktigt för vårt syfte.

6.5.1 Familjen Karlsson

I den första scenen familjen Karlsson är med representeras familjen direkt utifrån sin ovana

kring resande. Efter att berättarrösten givit en kort presentation av medlemmarna i familjen

kommer de första klippen där de får komma till tals:

Ja, tillsammans så har vi ju inte rest så långt i familjen. (Avsnitt 1, Christer 5:52)

Oj, vi har varit i Danmark... Det är väl den längsta resan vi gjort. (Avsnitt 1, Ulla 5:54)

Det första tittaren får veta om familjen är att den här familjen, med två nästan vuxna

ungdomar, saknar resvana. Precis som Lacey (2000: 10) säger är de inledande scenerna i ett

narrativ oftast strukturerade för att lära känna karaktärerna - i det här fallet familjen Karlsson -

utifrån deras grundläggande drag. Utan någon vidare eftertanke ska man kunna placera

familjerna i ett fack för att kunna hålla tittaren uppmärksam, utan någon förvirring. Det

faktum att detta förmedlas i intervjuform tyder på att producenterna varit måna om att lyfta

fram denna aspekt hos familjen genom att ställa frågan, samt att de rimligen velat centralisera

temat genom att lägga det allra först i introduktionen. Detta blir dessutom ännu tydligare i

förhållandet till de andra familjerna som inte får besvara en enda sådan typ av fråga. Med

andra ord identifieras familjen Karlsson utifrån denna vetskap om deras resovana, och
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förvägras en annan första inramning av narrativet. Innan vi ges en bredare och mer nyanserad

bild av familjen Karlsson senare i avsnittet placeras de i ett annat lägre fack än Rosenkjaer-

Kjellström, som presenteras först av familjerna.

Denna ovana kring resande representeras vid ett flertal andra tillfällen under serien, men

framförallt i avsnitt 1. Ett exempel som väldigt tydligt illustrerar denna representation är när

familjen landar i Port Vila, Vanuatu:

[Familjen har landat och står utanför flygplatsen där det finns palmer planterade längs trottoaren]

Mikaela: Är det äkta palmer?

Christer: Ja, men det är väl klart att det är äkta palmer.

Mikaela: Ja, inte vet jag. (Avsnitt 1, 56:58)

Då alla familjer, i separata klipp, når flygplatsen för att påbörja resan i avsnitt 1 är det tydligt

vad narrativet lägger fokus på i representationen av familjen Karlsson. Berättarrösten

kommenterar inte någonting annat än att familjerna ska få reda på sina destinationer hos de tre

familjerna, utom i det sista klippet, då familjen Karlsson står vid incheckningen.  

Och snart ska även familjen Karlsson få reda på vart de ska. Det här är deras första utlandsresa

tillsammans (Avsnitt 1, 36:12)

Detta går emot det Ulla själv sade i introduktionsscenen då hon berättade att de varit på resa

till Danmark. Därmed blir berättarröstens konstaterande en förenkling; en förenkling som

påverkar representationen av familjen på ett negativt sätt i förhållande till resvana som något

statusbärande. Det är en liten förenkling, men vi finner att just det faktum att felsägningen

känns så ofarlig gör detta till något desto mer meningsbärande. Denna narrativa konstruktion

fråntar familjen den ringa resvana de faktiskt har; det som implicit sägs är att en resa till

Danmark inte är en resa värd att nämna överhuvudtaget.

I scenen som följer (36:15 - 37:58) visas Karlssons upp då de har svårt att förstå sin resplan

och alla mellanlandningar följt av en stor förvirring kring vart de ska gå på flygplatsen. Ingen

i familjen vågar heller fråga någon på plats om hjälp att hitta. Förutom då familjerna tilldelas

sin slutdestination vid incheckningsdisken visas inga bilder från flygplatsen på någon av de

andra två familjerna. Dessutom framställs familjen Karlssons bristande kunskaper med hjälp

av stressiga klipp och en ljudupptagning då alla talar i munnen på varandra. De visuella
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bilderna och röstinspelningarna följer inte alltid varandra eller någon given kronologisk

ordning, utan är snarare komponerade på ett fragmenterat sätt som förstärker en bild av

familjen Karlsson som virriga, oerfarna och socialt osäkra.  

6.5.2 Familjen Von Scheele

Familjen Von Scheele är utan tvekan den av de tre familjerna som representeras som de mest

beresta. Det handlar återigen inte om hur det faktiskt ligger till (eftersom vi omöjligt kan få

reda på detta genom att enbart titta på texten), utan den bild som narrativet konstruerar. Under

introduktionen av Rosenkjaer-Källström uttalas inte någonting av deras tidigare resande, men

det problematiseras inte heller som i fallet Karlsson. Dessa två representationer av resvana i

förhållande till Von Scheeles, som explicit får visa upp den, positionerar denna familj högst i

resvanehierarkin. Rutger säger i introduktionen:

Vi är nog en ganska vanlig familj med en nyfikenhet, och eh, en lust... efter äventyr.

(Avsnitt 1, 13:25)

I scenen som följer visar Laila upp flertalet souvenirer familjen har samlat på sig under sina

utlandsresor. Det är exotiska artefakter från olika resor (en uppstoppad spindel från

Dominikanska republiken, vattenkärl från Kenya och en snäcka från Zanzibar) och det finns

inte mycket som påminner om en vanlig familj. Musiken är lekfull och har en neutraliserande

effekt på den egentligen symboliskt laddade uppvisningen. Detta narrativa knep förmedlar

tanken att familjen kanske inte är så normal trots allt. Denna familj är uppenbarligen, via de

kulturellt laddade artefakter de fått med sig hem, en berest och världsvan familj. Att sedan

påstå sig vara en normal familj, trots detta, kan antingen tolkas som en form av artighet som

skulle kunna koppla an till högt habitus, eller som resultatet av en förvrängd världsbild. Att

åberopa ett begrepp som ’normal’ är aldrig politiskt obundet, utan är kopplat till vad som ses

som normalt (samt konstituerar det onormala) utifrån en specifik diskurs (Fairclough 1995).

Pappan Rutger ser, eller försöker medvetet framställa, sin familjs resvana som normen, vilket

i seriens kontext blir meningsbärande. Denna lek med ord som narrativet konstruerar

representerar familjen i en bättre dager än om Rutgers kommentar inte hade föregått scenen.

Inom äventyrardiskursen är Von Scheeles inte världsvana snobbar som skryter om sina

souvenirer (vilket är en möjlig tolkning); istället är de beresta äventyrare som helt enkelt

älskar att resa.
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6.5.3 Familjen Rosenkjaer-Källström

Denna familjs resvana nämns aldrig explicit och blir därmed representerad enbart via

implicita indikatorer i narrativet och dess kontext. Till skillnad från de andra två familjerna

finns inget klipp då familjen berättar om sin resvana och det är ingen fråga som inom

narrativet verkar behöva ett svar, eftersom familjen genomgående talar om resans innebörd på

ett sätt som tydligt visar upp deras förståelse (se Richards citat i diskursdelen). Därmed blir en

explicit förstärkning av familjens resvana inte relevant i sammanhanget och, med tanke på hur

de andra två familjerna representeras ur denna aspekt (med hög respektive låg resvana), så

placerar narrativet Rosenkjaer-Källström automatiskt i mitten. De andra familjerna

representerats i detta fall som ‘extrema’ och Rosenkjaer-Källström som det ‘vanliga’ eller

‘normala’.

6.6 Social praktik och implicit meningsinnehåll

I denna del av analysen sammanställs resultaten från vår textanalys och diskuteras utifrån ett

större samhälleligt perspektiv. För att undersöka den vidare kontexten belyser vi därför

resultaten av vår analys från de två tidigare stegen i den kritiska diskursanalysen med en

kombination av Faircloughs tredje steg och Selbys moment med ‘implicit meningsinnehåll’,

utifrån Bourdieus teorier om status. I följande analysdel diskuterar vi vad äventyrardiskursen

kan innebära för sociala praktiker samt vilken plats den kommunikativa händelsen (texten)

eventuellt kan ha i samhället.

Bourdieu (1993) menar att all form av konsumtion är kraftigt bundet till en social grupperings

smak och habitus, och därför är ett verktyg för att identifiera var man står i det sociala

rummet. Resande är definitivt en del av denna statusbärande konsumtion: genom att välja

destinationsort väljer man hur man vill representera sig själv och sitt habitus. Exempelvis

konnoterar en resa till Mallorca en helt annan livsstil än en resa till Nepal, där det

förstnämnda förknippas med turistdiskursen och det andra med äventyrardiskursen. Vid

middagsbordet genererar en resa till Nepal antagligen betydligt mer beundran, frågor och

respekt än en ‘vanlig’ semester till Mallorca. Det är något annorlunda, något alla varken kan

eller vill göra, och sticker därför ut.

En äventyrardiskurs gynnas tydligt i texten och turism målas upp som något ‘inautentiskt’ och

meningslöst i kontrast till det utvecklande, autentiska och meningsfulla äventyret. Denna

dikotomi uppstår i texten genom representationen av Karlssons och de andra två familjerna.



34

Vad familjerna konsumerar samt på vilket sätt (kopplat till social bakgrund, resvana och

språkbruk) skapar en social hierarki utifrån hur de förhåller sig till äventyrardiskursen inom

narrativet. Familjerna Rosenkjaer-Källström och Von Scheele förhåller sig väl till narrativets

diskurs och framställs därmed som familjer med högt kulturellt kapital, medan familjen

Karlsson, i det avseendet, ställs i andra änden av dikotomin. Representationen av familjernas

resvana förstärker denna dikotomi än mer och visar tydligt att erfarenhet kring resande är en

fråga om ansamlat kulturellt kapital. Eftersom alla tre familjer går att koppla till grupper och

statuspositioner i samhället så kopplas äventyrardiskursen till de högre klasserna och

turistdiskursen till de lägre klasserna. Von Scheeles har exempelvis högt kulturellt kapital,

hög resvana och hög positionering i äventyrardiskursen, vilket leder till att dessa tre aspekter

grupperas samman. Det implicita meningsinnehållet i texten tycks alltså säga att en autentisk

äventyrarresa generar högre kulturellt kapital än en ‘vanlig’ turistresa i dagens samhälle

eftersom den förknippas med högre status i det sociala rummet. Resvana blir även, som en

konsekvens av detta resonemang, starkt statusbärande.

I dagens konsumtionssamhälle kan man därmed säga att man är vart man reser. Berger

(2011) menar att man i allra högsta grad distingerar sig själv genom sitt val av resmål, men

också genom att inte välja att åka till andra platser. Viktigt att poängtera är att det inom

diskursen är en fråga om ett aktivt val. Idag verkar det sannerligen som om vi har en närmast

obegränsad valmöjlighet gällande var vi vill resa. I den globaliserade världen är inget

omöjligt, och vi kan enkelt välja de resor som passar vår sociala identitet (som tidigare

diskuterats). Problematiken gällande denna diskurs är dock att sådant språkbruk illusoriskt

döljer det faktum att det inte alltid är ett fritt val. Bourdieu pekar på denna ojämlikhet när han

skriver att “alla ändstationer är inte lika sannolika från alla startpunkter” (Ibid: 265). Med det

menar han att vissa samhällsgrupper måste genomgå mycket större hinder än andra, både

ekonomiskt och socialt, om de exempelvis vill resa någonstans. Detta är en möjlig förklaring

till familjen Karlssons ovana gällande resande. När de presenteras som familjen som aldrig

varit utomlands annat än till Danmark placeras de lägst i förhållande till de andra två

familjerna, då det fungerar som en indikation på familjens bristfälliga kulturella kapital och

habitus. Det implicita meningsinnehållet i narrativet för tydligt fram att resvana är särskilt

statusbärande. Ekonomiskt kapital, mån av tid samt intresse för resande är faktorer som helt

avproblematiseras, vilket bl.a. illustreras då familjen Karlsson får representera ‘det negativa’.

Inte en enda gång får Karlssons svara på varför de aldrig varit utomlands, utan det förutsätts

att det är något de själva har valt. Att denna fråga om ‘fritt val’ ter sig som naturlig inom
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narrativet kan vara en indikation på att det är en reproduktion av en dominerande hållning i

samhället.

Det fria valet kring resande och resmål är alltså bara oproblematiskt utifrån ett visst

perspektiv. Olika gruppers ansamlade kapital, tid, intressen och andra grundförutsättningar

skiljer sig markant och påverkar hur och var du reser. Ditt resande är ett resultat av ditt

kapitalsaldo, och är därmed präglat av faktorer som inte nödvändigtvis är en fråga om enkel

preferens. En äventyrsresa till Nepal är dyr och exklusiv på så sätt att den dels kräver

ekonomiska resurser men också en alldeles särskild kompetens. En resa till Mallorca är i

jämförelse billig och ställer inte några ansträngande krav på individen. Det leder oss till

följande hypotes: om distinktionen mellan klassernas smak ligger till grund för

förhållningssättet till äventyrsresor som något exklusivt, så genererar en resa till Nepal högt

kulturellt kapital därför att det är just en exklusiv resa som kräver ansträngning och

kompetens. Det är följaktligen svårare för grupper med lägre symboliskt kapital att

överhuvudtaget ta sig till Nepal som resmål, då de dels är bundna av ekonomiska betingelser

såväl som av dispositioner grundade i social tillhörighet.

Det krävs ansträngning och träning för att skaffa sig högt kulturellt kapital, en träning vissa

får från födelsen via sina föräldrar eller via institutioner såsom universitet, och som andra

samtidigt aldrig får möjligheten att skaffa (Ibid.). Högt kulturellt kapital får sitt värde genom

denna svåra och exklusiva smak, då denna smak blir något endast ‘eliten’ kan ta till sig.

Kampen över resandets kulturella kapital är därmed ojämn från början, vilket bidrar till att

upprätthålla de dominerande klassernas status. Det som legitimerar dessa sociala gruppers

dominerande ställning är just den falska premissen om jämlika grundförutsättningar och hög

social mobilitet. Den stora resan, som utgår från äventyrardiskursen, gynnar därmed en typ

av resekonsumenter framför en annan. Genom att representera den ‘autentiska’ resan som

något man bör sträva efter produceras en kulturell norm som premierar de samhällsgrupper

med högre exklusivt kulturellt kapital, på bekostnad av de ‘vanliga’ Mallorca-resenärerna.

Den kritik mot västvärlden som premieras i texten för fram en oppositionell kraft gentemot

många dominerande diskurser i samhället; t.ex. den kapitalistiska och den teknologiska.

Bilden av ett ‘naturligt’ liv utanför det ‘onaturliga’ västerländska samhället målas upp som ett

tydligt ideal inom narrativet (exempelvis Nannas dagboksskrivande) och blir förknippat med

de två högre ställda familjerna i texten. Berger (2011: 15) skriver att en viktigt anledning för
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många att resa idag är att “we become tourists to explore the way other cultures organize life

in a search for finding a way to enrich our lives by adapting what we can.” Denna aspekt är en

viktig del av äventyrardiskursen och kan ses som en modern syn på vår strävan efter det

‘autentiska livet’. Rosenkjaer-Källström utgår till stor del från detta synsätt, som tar sig

uttryck i förväntningar, reflektion och en självkritik under seriens gång.

Det finns alltså en tendens till kritiskt avståndstagande. Äventyrardiskursen blir därför på sätt

och vis ett reaktionärt språkbruk som ifrågasätter de grundläggande institutionerna i vårt

samhälle. Kritiken kan dock möjligen tolkas på ett annorlunda sätt, då faktum är att själva

resan (eller flykten) från det västerländska samhället inte är möjlig utan kapitalism och

teknologi. Äventyrardiskursen möjliggör en stark kritik  mot ‘väst’, men är samtidigt

beroende av de dominerande ekonomiska systemen - den är hegemonisk men inte fullt ut

oppositionell. Det är därför möjligt att tala om de stora materiella och existentiella

felprioriteringar det västerländska samhället står för utan att på något sätt ta avstånd från dess

grundpremisser och därmed låta diskursen bli reaktionär på riktigt.

Som analysen visar har vi funnit några grundläggande premisser inom den diskursiva

praktiken som format texten. Då Den Stora Resan tydligt tillhör en form av realitygenre

ställer det vissa krav på utformningen av slutprodukten. Det förväntas att det vi ser ska vara

underhållande men samtidigt verklighetstroget och med en förankring i äkta händelser. I Den

Stora Resan möts dessa konflikterande värderingar på ett unikt sätt. Det är en realityserie som

bitvis har dokusåpa-aktig dramaturgi, samtidigt som den sänds på SVT, som enligt Hill

(2005) är starkt förknippat med kvalitet och faktabaserat innehåll. SVT-loggan uppe i TV-

skärmens hörn blir en kvalitetsstämpel som, inte helt oproblematiskt, hjälper tittaren effektivt

tolka innehållet utefter dessa premisser. Den Stora Resan konstruerar eller förstärker ofta

juxtapositioner familjerna emellan samtidigt som vissa dokumentära inslag (som t.ex.

berättarröst) förstärker känslan av autenticitet. Dessa dokumentära inslag tillsammans med

SVTs förtroende gör att serien målas upp som mer trovärdig, trots narrativets vinklade

representation. Vad som visas i serien kan med andra ord uppfattas som blott en reflektion av

verkligheten snarare än som en konstruerad bild av den. Denna uppfattning hjälper till att

maskera de underliggande värderingar som serien bygger på och naturaliserar dessa som

något sprunget utanför texten. Vad vi vill hävda är att serien har en auktoritär röst samtidigt

som denna röst är värdeladdad och normativ.
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Det blir därför svårt för en tittare att värja sig mot den dominerande äventyrardiskursen då den

i texten ter sig så pass naturaliserad i vårt samhälle. Det är ‘vanliga människor’ i ‘extrema

situationer’ och som tittare tvingas man reflektera kring sig själv i mötet med texten

(samtidigt som det är en del av nöjet): inlagt i seriens narrativa diskurs finns en oundviklig

jämförelse med sig själv. I jämförelsen mellan texten och sin egen verklighet tar tittaren en

ställning utifrån den givna diskursen i texten (Bell & Hollows 2005:31). Oavsett individens

personliga åsikt gällande äventyrardiskursen tvingas denna attityd ta form inom diskursen;

diskursen konstituerar och begränsar möjligheten till eget uttryck. Den ställning man måste

förhålla sig till är, som tidigare visat i textanalysen, en ställning mot familjen Karlsson och en

för de andra två familjerna. Även om man älskar att resa till Mallorca tvingas man samtidigt

ta ställning till varför man inte vill åka till Nepal.

Fairclough (1995) argumenterar för att varje text är i ett dialektiskt förhållande till sociala

praktiker och eventuellt kan vara med att forma dessa. Det implicita meningsinnehållet i

texten sätter upp ett ramverk kring vad som räknas som en ‘bra’ respektive ‘dålig’ resa, vilket

kan påverka en tittare när denne exempelvis ska boka en resa. Efter att ha sett hur Von

Scheeles fått representera ‘rätt’ typ av resenärer på bekostnad av familjen Karlsson ställs

tittaren inför denna normativa aspekt av äventyrardiskursen. Det betyder att texten potentiellt

kan påverka människors sociala praktiker såsom resande. Dock är det svårt att sluta sig till att

alla människor håller med om detta normativa synsätt, då vi inte gjort någon receptionsanalys.

Kanske ställer sig en potentiell tittare snarare mot den här typen av diskurs. Kanske tittar man

på serien och känner sig glad att man inte är ute på ett mödosamt äventyr, utan hemma i den

trygga TV-soffan. Att äta inälvor och inte ha tillgång till dusch är knappast något alla vill

utsätta sig själva för och vi vill därför inte förneka möjligheten till en oppositionell tolkning

inom äventyrardiskursen.

Vår analys har dock lett i en annan riktning. Vi finner det rimligt att anta att Den stora resans

normativa prägel kan ge upphov till skam för de människor som inte har det rätta kulturella

kapitalet; en skam över att man faktiskt föredrar en semester och inte vill ut på äventyr, när

det är vad man enligt diskuren borde vilja. Genom att koppla denna brist till klasstillhörighet

och illusionen om ‘det fria valet’ är det tydligt att de övre skikten i samhället gynnas av att

denna diskurs blir normen.
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7 Slutsats

Syftet med denna uppsats har varit att titta på vilka underliggande värderingar kring resande

och status som kommer till uttryck i tre avsnitt av Den stora resan genom narrativ och

representation. I vår analys av den diskursiva praktik som omgav seriens produktion fann vi

ett antal diskursivt präglade premisser som av nödvändighet påverkat seriens utformning. Det

faktum att serien sändes på SVT förstärkte seriens anspråk på autenticitet, dels då det

förväntas av tittarna, men också då serien hade ett uttalat 'folkbildande' syfte. I egenskap av

att, trots det syftet, vara ett realityprogram så ställdes andra krav på serien eftersom denna

genretillhörighet förutsätter fokus på underhållning. Denna underhållning skapas delvis i

mötet mellan seriens deltagare och tittaren, och den jämförelse som tittaren tvingas göra med

sig själv. Genren förutsätter därmed fokus på skillnad i representationen av familjerna för att

möjliggöra denna jämförelse.

Vi har funnit i vår textanalys att representationen av familjerna tydligt kan kopplas an till

frågor om status och resor. Seriens narrativ har utifrån två centrala teman (social bakgrund

samt resvana) placerat familjerna in i en social hierarki, där skillnaderna familjerna emellan

gällande status och klass varit märkbara. Genom att analysera representationen med hjälp av

Bourdieus teorier om habitus, symboliskt kapital och smak har vi kunnat se hur

representationen av familjerna sett ut. Familjerna Rosenkjaer-Källström och Von Scheele har

representerats som familjer med relativt högt habitus, och framförallt familjen Von Scheele

tillskrivs högt ekonomiskt samt kulturellt kapital. I stark kontrast ställs familjen Karlsson,

som av narrativet sätts längst ner i det sociala rummet och som ofta representeras i negativ

dager.

En av de mest centrala delarna av vår analys har varit identifierandet av den dominerande

narrativa diskurs som präglat representationen av resande, en normativ diskurs som har ett

distinkt synsätt på vad som konstituerar 'bra' och 'dåligt' resande (och i förlängning också på

resande som statussymbol). Denna äventyrardiskurs vi identifierat präglar narrativet och

formar representationen av familjerna på många sätt. Detta fann vi framförallt då familjen

Karlsson konstituerades inom narrativet som turister (dåliga resenärer) snarare än som

äventyrare (bra resenärer). De andra två familjerna hade ett språkbruk och habitus som gick

väl tillsammans med narrativets diskurs och därmed framställdes de på ett mer gynnsamt sätt
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som 'äventyrare'. Vår textanalys visade sammanfattat att narrativets representation rankade

familjerna utifrån två huvudsakliga skalor: var de befann sig i det sociala rummet och hur de

förhöll sig till äventyrardiskursen. Familjen Von Scheele placerades högst upp i båda

skalorna, familjen Karlsson längst ner, och Rosenkjaer-Källström ställdes i mitten i

förhållande till dessa två extremer.

Det sista stadiet av vår analys ämnade slutligen svara på vårt syfte: vilka underliggande

värderingar som kommer till uttryck i serien samt hur dessa påverkas av - och i sin tur

påverkar - sociala praktiker. I linje med Bourdieu (1993) och Hall (2003) klassificerar vi

resande som meningsbärande konsumtion eftersom valet av resmål är ett sätt för oss att

representera vårt habitus och kulturella kapital, för oss själva och för andra. Det implicita

meningsinnehållet i texten förmedlar att en äventyrarresa genererar högre kulturellt kapital än

en vanlig turistresa. Med andra ord kopplar äventyrardiskursen an till högt habitus och

kulturellt kapital. Samtidigt finns det en uttalad kritik (främst från familjen Rosenkjaer-

Källström) mot det västerländska samhällets överflöd, lyx och ‘onaturliga’ sätt att leva. Denna

kritik är paradoxalt nog beroende av denna typ av levnadssätt, eftersom de teknologiska och

ekonomiska resurserna som krävs för att resa tillhandahålls där. Kritiken, som får stor plats i

narrativet, fungerar därför som ett slags tomt försvar som maskerar det faktum att resande är

just en sådan priviligierad lyx.

I texten problematiseras dessutom aldrig vilka förutsättningar som möjliggör eller begränsar

förmågan till sådana äventyrarresor. Valet av resmål förutsätts av den dominerande diskursen

vara ett fritt val trots att det är, som vi argumenterar för, en fråga om klasstillhörighet; en

kamp om kulturellt kapital som genom äventyrardiskursen naturaliserar de dominerande

klassernas smak. Detta blir problematiskt i samband med det faktum att SVT sände serien,

eftersom kanalens trovärdighet och uttalade bildningssyfte har en naturaliserande effekt på

denna diskurs.  

Även om vår slutsats är att äventyrardiskursen i Den stora resan reproducerar en syn på

resekonsumtion som gynnar de dominerande klasserna i samhället vill vi poängtera att vi

personligen ställer oss positiva till denna typ av äventyrardiskurs; vi anser att det finns mycket

att vinna på att ha en attityd till resande som något utvecklande. I mötet med andra kulturer

ställs vi inför andra perspektiv som tvingar oss att reflektera kring vilka vi är och vilket

samhälle vi lever i. Trots detta är det av yttersta vikt att inse att konsumtion och smak alltid är
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resultatet av en social konstruktion. Äventyrardiskursen är ett exempel på en sådan

konstruktion som gynnar de dominerande klasserna i samhället på bekostnad av de

dominerade. Däri uppstår en problematik som vi anser är viktigt att ständigt förhålla sig till

och vara medveten om.

En större undersökning skulle eventuellt kunna utgå från vår identifierade äventyrardiskurs

och studera ett större material. På så sätt skulle kanske flera olika förhållningssätt till resande

identifieras, vilket kan främja skapandet av en mer helhetlig bild av resediskurser i stort. En

receptionsanalys av Den stora resan med grund i fokusgrupper med olika social bakgrund kan

mycket väl vara fruktbar för att se hur de förhåller sig till äventyrardiskursen samt

representationen av familjerna. Utifrån en sådan analys kan man tydligare se om det faktiskt

är så som vi påstår - att serien gynnar de dominerande grupperna i samhället.    
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