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Abstract 
 

I denna studie undersöks hur smak, status och klass uttrycks i reality-TV-programmen 

Färjan (Kanal 5) och Danspalatset Playa del Sol (TV3). I program som dessa får vi 

följa människor som åker på kryssningar, semestrar och shoppar, alltmedan vi 

förväntas skratta åt dem. De ämnen som dessa program behandlar är tätt förbundna 

med en förståelse av klass. 

 Syftet med denna uppsats är således att belysa klassaspekter och smakhierarkier. 

Vidare kommer representationen av smak diskuteras i relation till klass och status. 

Utifrån denna förståelse av klass som relaterat till smak och status skall sedan 

klasspositionering i programmen undersökas. Uppsatsens frågeställningar lyder 

således: Vilka diskurser är framträdande i programmen och hur är de artikulerade? Hur 

uttrycks markörer för smak, status och klass inom programmen? Hur positioneras och 

rangordnas smak- och stilmarkörer i programmen? Hur kan dessa tillskrivas 

samhällsklasser? 

 Den teoretiska ramen domineras av sociologerna Pierre Bourdieu och Beverley 

Skeggs teorier kring klass. Framförallt Bourdieus teorier kring det sociala rummet och 

kulturellt kapital appliceras på materialet för att belysa underliggande värderingar och 

klassaspekter. Det metodologiska tillvägagångssättet är uteslutande baserat på Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Framförallt kommer studien att tillämpa 

Faircloughs tredimensionella modell för analys av en kommunikativ händelse. 

 Studien visar på hur en semesterdiskurs präglar de båda programmen. Inom 

semesterdiskursen positioneras val av resmål och fritidsaktiviteter på semestern som 

något värdeladdat och som kan klassificeras i termer av ”god” och ”dålig” smak. 

Genom representation av festande som praktik samt av stereotypa kvinnoroller 

konstruerar programmen en normativ diskurs kring vad som konstituerar smakfullt och 

smaklöst semestrande. Detta har en tydlig koppling till klass, där klass i programmen 

formuleras som status. Studien har funnit att programmen bidrar, medvetet eller 

omedvetet, till att reproducera maktojämlikheter mellan klasserna. Slutsatsen är att 

klassbegreppet är ständigt närvarande i dessa program, inbäddat i ett klassperspektiv.  

 

Nyckelord: kulturellt kapital, Bourdieu, reality-TV, klass, smak, Fairclough, 

kritisk diskursanalys, socialt rum, semester, representation  
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”Kanske är reality-tv just där nu, när freakshowerna sedan länge varit standard, när 

”sköningar” redan supit, fjässat, grälat, grinat och spytt framför kamerorna i åratal, 

förslår det inte längre. Alla har tröttnat.” 

Niklas Wahllöf, i DN (2012) 
 

 

 

”Men programmen är ju inte bra, utan folk tittar på det för underhållning, för att skratta 

åt människor som inte är som dom själva. En del har säkert underhållningsvärde, men 

större delen känns mer som ett tragiskt porträtt utav människor som inte lyckats på 

samma sätt som vi vanliga dödliga.”  

”BrainDisorder”, 21 aug 2012. Från flashback.org 
 

 

 

”Here I was, witnessing a phenomenon that goes back hundreds of years: the wealthy 

mocking the less well-off. And it got me thinking. How has hatred of the working-class 

people become so socially acceptable?” 

Owen Jones, Chavs: The Demonization of the Working Class (2011) 
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1. Inledning 
 

Färjan (Kanal 5) och Danspalatset Playa del Sol (TV3) är två reality-TV-program 

som sändes på svensk television under hösten 2012. I program som dessa får vi följa 

människor som åker på kryssningar, semestrar och shoppar, alltmedan vi förväntas 

skratta åt dem. De utgör endast två exempel på en typ av TV-program som under 

senare år blivit allt vanligare i Sverige, en där vi får följa individer som ägnar sig åt 

typiskt ”svenska” företeelser. De ämnen som behandlas i Färjan och Danspalatset 

Playa del Sol centrerar till stor del kring konsumtion, fritid och rekreation. Ämnen 

som dessa menar jag är tätt förbundna med en förståelse av klass. 

På senare år har frågan om klass återigen letat sig in i det offentliga samtalet i 

Sverige. Klasskillnader har på nytt börjat diskuteras som någonting högst konkret och 

aktuellt. Även i kulturdebatten har klass kommit att diskuteras, här dock som 

individuell identitet och inte utifrån inkomstskillnader (Wennerhag 2012:8-9). Det är i 

denna uppfattning av klass som detta arbete tar avstamp; i en samtida förståelse av 

klass där det i högre grad har kommit att beskrivas i termer av människors fritidsval 

och inte på basis av vad man arbetar med. I en förståelse av samhällsklasser som 

definierade utifrån vad de konsumerar (Ekman 2012).   

Uppsatsidén har sprungit ur en avsaknad av en kritisk diskussion av svensk 

reality-TV, en där negativa och stereotypa representationer av individer och praktiker 

diskuteras i relation till klass. På diverse internetforum, bloggar och kommentarsfält 

där program som dessa behandlas talas det aldrig direkt om ”klass”. Istället talas det i 

termer av ”landsortsfreakshow” och ”white trash”. Inom det akademiska fältet har den 

mediala representationen av samhällsklasser visserligen diskuterats, men då bland 

annat i en brittisk kontext. Författaren Owen Jones har exempelvis i Chavs – The 

Demonization of the Working Class (2011) mycket träffsäkert skrivit om en ny brittisk 

”underklass”, förlöjligad i medierna och förnekad i politiken.  

Syftet med denna studie är förflytta en liknande diskussion till en svensk kontext. 

Studien kommer således att undersöka hur smak, status och klass uttrycks och 

artikuleras i Färjan och Danspalatset Playa del Sol för att på ett nyanserat sätt 

problematisera representationen av klass i dagens svenska medielandskap.    
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa klassaspekter och smakhierarkier i reality-TV-

programmen Färjan (2012) och Danspalatset Playa del Sol (2012). Vidare kommer 

representationen av smak diskuteras i relation till klass och status. Utifrån denna 

förståelse av klass som relaterat till smak och status skall sedan klasspositionering i 

programmen undersökas. Uppsatsens frågeställningar lyder således: 

 

- Vilka diskurser är framträdande i programmen och hur är de artikulerade? 

- Hur uttrycks markörer för smak, status och klass inom programmen? 

- Hur positioneras och rangordnas smak- och stilmarkörer i programmen? Hur 

kan dessa tillskrivas samhällsklasser? 

 

 

3. Materialval och avgränsning 
 

Empirin i detta arbete utgörs av Färjan (Kanal 5) och Danspalatset Playa del Sol 

(TV3). Anledningen till varför TV-serier från dessa kanaler har valts är för att jag i 

studien ville begränsa mig till TV-produktioner som sänts på kommersiella kanaler. 

TV-program med liknande format har sänts i exempelvis SVT och dessa har tagits i 

beaktning. Jag anser dock att vid användande av program från både kommersiella och 

public service-kanaler hade kanalernas karaktär tvunget behövts ta i beaktning. 

Skillnader och likheter programmen emellan hade i analysen behövt kopplas till 

teorier kring public service- respektive den kommersiella televisionens traditioner. 

Detta är inte av intresse för uppsatsens syfte och skulle snarare ha berövat 

klassanalysen på utrymme.  

 Vidare har just dessa två tv-program valts mycket tack vare dess fokus på fritid 

och konsumtion. Av de reality-program som sänts på TV3 och Kanal 5 har jag funnit 

många likheter just Färjan och Danspalatset Playa del Sol emellan. Framförallt handlar 

det om ett avbildande och spektakulariserande av semestrande och resande, något som 

jag funnit representeras som två värdeladdade praktiker. Programmen möts i 

avbildandet av dessa praktiker som något tätt kopplat till konsumtion, smak och 
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livsstil. Ur detta perspektiv har teorier kring klass och status varit bäst förenliga med 

just dessa två program.   

 

 

3.1 VAL AV SÄSONG OCH AVSNITT 
 

Färjan var under 2012 inne på sin fjärde säsong och sändes på Kanal 5 mellan 20 

augusti och 22 oktober 2012 (Kanal 5 2012). Danspalatset Playa del Sol började i sin 

tur sända första säsongen under 2012 på TV3. Det finns i dagsläget inga fler säsonger 

än den första. Programmet sändes mellan 21 augusti och 9 oktober 2012 (TV3 2012).  

 Till detta arbete har Färjans fjärde säsong och Danspalatset Playa del Sols första 

säsong valt. Anledningen till detta är för att de sänts under hösten 2012, löpandes 

parallellt med varandra på två olika kanaler. De har därmed utgjort två relevanta och 

aktuella exempel som likt tecken i tiden har kunnat säga något om samtiden och 

dagens svenska reality-genre.  

 Den främsta förklaringen till avsnittsvalet har dock varit att det vid övergripande 

analys framkommit att de första avsnitten haft liknande karaktär, där programidén 

metodiskt presenterats och en slags verklighet tydligt etablerats. Båda programmen 

delar, i egenskap av säsongens första avsnitt, en deskriptiv karaktär där programmet 

tydligare än i de andra avsnitten introduceras och förklaras; karaktärer presenteras, 

aktiviteter motiveras och programidén utvecklas. Jag har därför ansett dessa avsnitt 

vara mest fruktbara för analys.  

 

 

3.2 FÄRJAN – PROGRAMBESKRIVNING 
 

Färjan är en dokusåpa vars första avsnitt sändes 2008 på Kanal 5 (Kanal 5 2012). 

Programmet centrerar kring livet ombord på kryssningsfartyget M/S Cinderella där vi 

får följa personalen ombord, ett antal olika passagerare samt ibland även musikband 

(ofta dansband) och kända personer som uppträder ombord. Varje avsnitt är exkl. 

reklampauser ca 45 min långt. Innehållsmässigt består varje avsnitt av ca 3-5 mindre 

handlingar som involverar anställda och passagerare där vi får följa dem under resans 

gång.  
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 Det för studien valda avsnittet sändes den 20 augusti 2012 och sågs av 296 000 

tittare. Majoriteten av dessa, 187 000, var kvinnor. Programmet var som populärast 

bland tittare i åldersgruppen 40-59 inom vilken 88 000 av tittarna återfanns (MMS 

2013). 

 

 

3.3 DANSPALATSET PLAYA DEL SOL  

– PROGRAMBESKRIVNING 
 

Danspalatset Playa del Sol är en dokusåpa sänd på TV3. Programmet utspelar sig 

mestadels på den ”folkkära pärlan” (TV3 2012) Danspalatset Playa del Sol, en 

dansrestaurang i anslutning till ett hotell på Kanarieöarna. Under programmets gång 

får vi följa de gäster, mestadels stamgäster, som besöker denna dansrestaurang under 

det svenska vinterhalvåret. Fokus ligger uteslutande på de äldre gästerna, det vill säga 

pensionärer. Varje avsnitt är exkl. reklampauser ca 43 min långt. Avsnitten består av 

ca 3-5 mindre handlingar som involverar anställda på dansrestaurangen och det 

anslutna hotellet samt dansrestaurangens och hotellets gäster.  

 Det för studien valda avsnittet sändes den 21 augusti 2012 och sågs av 347 000 

tittare. Avsnittet sågs av drygt dubbelt så många kvinnor som män (232 000 respektive 

115 000 tittare) och majoriteten av tittarna, 167 000, tillhörde åldersgruppen 60+ 

(MMS 2013). 

 

 

4. Teori 
 

Detta arbete står på två teoretiska ben. Å ena sidan lutar det sig på teorier kring klass 

ur ett sociologiskt perspektiv där jag redogör för teorier om hur klassbegreppet har 

teoretiserats. Jag ämnar betona framförallt synsätt på klass som ett slags medvetande. 

Ur detta perspektiv betonas kultur och identitet som klassproducerande faktorer. 

Teorier av sociologerna Pierre Bourdieu och Beverley Skeggs kommer därför att 

dominera klassdelen.  

 Å andra sidan lutar sig den teoretiska ramen till stor del på teori och forskning 

kring reality-TV. I detta arbete intar reality-genrens format en central roll då jag ämnar 
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visa på hur för genren specifika karaktärsdrag formar representationer av individer och 

praktiker. Denna del kommer därför fokusera på Annette Hill, Gay Hawkins och Jon 

Doveys mycket fruktbara teorier och forskning kring reality-TV och dokusåpor. Att 

Hill, Hawkins och Doveys forskning inte är dagsfärsk bör dock poängteras. Av denna 

anledning kommer referenser till dem i huvudsak att fokusera på reality-genrens 

generella och allmängiltiga drag istället för på mer tids- och rumsbundna aspekter.  

 Slutligen diskuteras klass och reality-TV i relation till varandra. Diskussionen 

kommer försöka sammanföra det teoretiska klassbegreppet med mer konkret 

televisionsforskning. Owen Jones perspektiv på ”chavs” som en brittisk underklass 

utgör ett konkret och nutida exempel på en sådan fusion och kommer därför diskuteras 

i relation till den teoretiska ramen.   

 

 

4.1 KLASS 

 

Klass är ett oerhört svårdefinierat begrepp. Det har kallats för ett av det mest använda 

och samtidigt mest förnekade begreppen i vår kultur, samtidigt som det förblir centralt 

i allt från populärkultur till politisk retorik och akademiskt skrivande (Wood & Skeggs 

2011:8). I just akademiska framställningar brukar begreppet ”klass” oftast användas 

för att beskriva materiella ojämlikheter och deras ursprung. Det har dock 

argumenterats för att klassbegreppet även rymmer andra dimensioner, såsom 

skillnader i konsumtion, vilket snarare har med smak och status att göra (Bengtsson, 

Gustavsson & Hörnqvist 2012:22).  Så vad exakt är klass och vad syftar begreppet 

egentligen på? Inledningsvis finns det ett analytiskt värde i att skilja på klass som 

struktur och klass som aktör; vad Bengtsson, Gustavsson och Hörnqvist kallar för 

klassposition och klassmedvetande (Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist 2012:27). 

Sven Ross är inne på liknande spår och menar att en distinktion kan göras gällande 

olika förståelser av klass (Ross 2008:30-31). 

 Att studera klass utifrån klassposition eller klassmedvetande handlar om att inta 

två olika forskningsfokus. När det å ena sidan talas om klassposition kan klass förstås 

som en socioekonomisk struktur. Här undersöks människors positioner, deras resurser 

och skilda livschanser givet dessa. Analysen intresserar sig för ojämlika 
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resursfördelningar som resultat av olika positioner i samhällets klasstruktur 

(Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist 2012:27-29).  

 Studeras klass som klassmedvetande kan det å andra sidan förstås som ”social 

klass”. Analyser intresserar sig primärt för människors aktiva handlande och hur dessa 

praktiker formar och formas av subjektivitet och identitet. För att förklara hur 

klassmedvetande skapas studerar man inte i huvudsak yrkesbaserade klasstrukturer 

utan snarare hur klasser formas genom kultur och identitet (Bengtsson, Gustavsson & 

Hörnqvist 2012:27-29). Jag återkommer till vikten av denna distinktion samt 

uppsatsens utgångspunkt gällande klass senare i diskussion kring statusbegreppet.  

 

 

4.2 TRE KLASSTEORETIKER 

 
I följande avsnitt skall det redogöras för klassbegreppets utveckling samt teorier om 

och perspektiv på klass. När det talas om klass bör två av de mest centrala 

klassteoretikerna, Karl Marx och Max Weber, och deras förståelse av klass 

presenteras. Av relevans för detta arbete är också den franske sociologen Pierre 

Bourdieus teori om klass och det sociala rummet samt den brittiska sociologen 

Beverley Skeggs utvecklande och tillämpande av denna.  

 Inledningsvis kan det fastslås att Marx och Weber delar vissa grundläggande 

uppfattningar. En sådan är att sociala klasser genereras av den ekonomiska strukturen. 

Ekonomin ger olika tillgång till materiella resurser och formar därmed vitt skilda 

livsutsikter. Klass anses även vara ett relationellt begrepp då klasserna definieras i 

relation till varandra, genom positionen i strukturen och genom den konfliktfyllda 

konkurrensen om resurser. De utgår båda från att klasstrukturens grunder bör sökas i 

de ekonomiska förhållandena, men deras fokus skiljer sig åt. Där Marx främst 

intresserar sig för produktionsförhållandena talar Weber i stället om klassituationen 

som en marknadssituation (Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist 2012:24-25). 

 

4.2.1 Karl Marx och klassbegreppet 

Karl Marx förstår klass i grunden som ett exploaterings- och dominansförhållande i ett 

kapitalistiskt samhälle (Wennerhag 2012:12). För Marx finns det två antagonistiska 

klasser i samhället: arbetare, de som arbetar i produktionen, och kapitalister, de som 
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äger produktionsmedlen. Inom den marxistiska traditionen är relationen mellan denna 

arbetar- och kapitalistklass central. Relationen är en baserad på exploatering: den 

kapitalägande klassens position är en direkt följd av den lönearbetande klassens 

verksamhet. Med andra ord kan kapitalistklassen sägas tillägna sig frukterna av 

arbetarklassens arbete; kapitalistens välfärd förverkligas på bekostnad av arbetarens. 

Intressekonflikter är inbyggda i klasstrukturen, vilket gör arbetet inom den marxistiska 

analysen till en minerad arena (Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist 2012:25-26).  

 

4.2.2 Max Weber och klassbegreppet 

Där Marx klassbegrepp främst syftar till produktionsförhållanden har Max Weber en 

annan teoretisk utgångspunkt. Den weberianska traditionen betraktar istället klass som 

en marknadssituation där intresset ligger i hur tillträde till olika slags yrken begränsas 

genom en rad mekanismer. Tillträdet är inte enbart beroende av privat äganderätt till 

produktionsmedel utan handlar även om utestängningsmekanismer som exempelvis 

utbildning. Enligt Weber skapar denna olikartade tillgång till resurser en hierarki 

mellan samhällets klasser (Wennerhag 2012:12).  

 Av intresse för detta arbete är Webers begrepp status och statusgrupper (stånd). 

För Weber avsåg begreppet status den sociala prestige som individer erhåller på grund 

av livsstil, utbildning, yrke eller härkomst (Wennerhag 2012:12). Vidare ligger fokus 

inom den weberianska traditionen på relationen mellan de två kollektiven arbetarklass 

och medelklass. Medelklassen särskiljs från arbetarklassen bland annat med hjälp av 

en ansamling utbildningsmeriter och kvalifikationer. Arbetarklassen exkluderas från 

att skaffa sig sådana meriter, varför relationen mellan klasserna enligt Weber 

kännetecknas av exkludering (till skillnad från Marx fokus på exploatering). Genom 

att addera en analys av status och statusgrupper till det marxistiska klassbegreppet kan 

klass inom den weberianska traditionen därför skapas genom förfogande över andra än 

ekonomiska resurser (Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist 2012:25-27).  

 

4.2.3 Pierre Bourdieu 

Tanken om att klass kan handla om mer än strikt ekonomiska resurser är tankegångar 

som vidareutvecklats av Pierre Bourdieu. Bourdieus teorier bör förstås som en 

vidareutveckling av Webers modifikationer av Marxs teorier. Inom Bourdieus 

forskning har det funnits ett intresse, likt det hos Weber, att analysera klass, inte enbart 
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utifrån ekonomiska utan även statusmässiga hierarkier (Ross 2008:32). Mikael 

Börjesson, docent i utvecklingssociologi, beskriver Bourdieus teorier som följande: 

 
”Han delar inte den marxistiska analysen av hur den sociala verkligheten ser ut. 

Förvisso tänker han, likt Marx, i relationella termer, en klass kan inte förstås i sig utan 

enbart i relation till en annan klass, men Bourdieu definierar inte klasserna med 

hänvisning till deras plats inom varuproduktionen. I stället måste den sociala 

verkligheten förstås som ett socialt rum, som är att likna vid ett mångdimensionellt 

kraftfält, där olika former av tillgångar – som utbildningstitlar och finansiella medel – 

bidrar till att upprätta strukturen.”  

(Börjesson 2012:113)  

 

I utvecklandet av analysen av olika kapitalformer kan Bourdieu sägas häva den 

weberianska uppdelningen mellan det ekonomiska och det sociala – mellan klass och 

status. Bourdieu beskriver detta som att klasstrukturen är det sammanlagda resultatet 

av materiella och symboliska tillgångar (Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist 

2012:27).  

 Vidare fokuserar Bourdieus teori på social reproduktion. Snarare än direkt 

exploatering intresserar den sig för legitimeringsprocesser för att visa på hur en klass 

tjänar på institutionaliserad exkludering (som genom exempelvis utbildning och smak) 

av andra. Genom dessa processer utövar klassen en form av symboliskt våld samtidigt 

som de exkluderade symboliskt tillskrivs ansvar för sin egen exkludering (Wood & 

Skeggs 2011:14).  

 Bourdieu teoretiserar detta genom att beskriva samhället som ett socialt rum. 

Rummets struktur – hur individer och grupper positioneras hierarkiskt – bestäms av 

hur olika ”kapitalformer” är fördelade. Kapitalformerna kan förmedla styrka och makt 

till innehavaren (Bourdieu 2012:120). Det finns fyra sorters kapital: ekonomiskt, 

kulturellt, socialt och symboliskt. Det ekonomiska kapitalet kan mätas i inkomst, 

förmögenhet, ägande av fastigheter m.m. Det kulturella kapital indikeras ofta av 

utbildningsnivå, men omfattar även vidare faktorer som allmänbildning, kännedom om 

(och intresse för) kultur (särskilt så kallad finkultur) samt en förmåga att kunna föra 

sig i olika sammanhang. Det sociala kapitalet sammanfattar de kontakter och 

förbindelser en individ har, vilket kan ge tillgång till andra sorter av kapital. Det 

symboliska kapitalet skiljer sig från de övriga kapitalformerna; det är den kapitalform 
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som de övriga formerna antar först när de legitimerats och fått ett större erkännande 

inom en grupp (Börjesson 2012:113-114).  

 Av intresse för denna studie är det kulturella kapitalet i synnerhet. Kulturellt 

kapital syftar exempelvis på den mängd och volym kultur – och då mer specifikt på 

den ”rätta”, legitimerade och dominerande slags kultur – som en individ besitter. Detta 

syftar på en i samhället slags kultur, ett rätt språkbruk, en god smak som individer äger 

eller skaffar sig. De högre klasserna anses av samhället i stort vara bättre än de lägre 

klasserna på att behärska den kultur som erkänns som just ”högre”, ”finare” och 

”bättre” (Broady 1988:3-4). Här blir relationen tydlig till det symboliska kapitalet, 

som är den form olika typer av kapital antar när de har erkänts vara legitima av andra. 

Legitimering är den mekanism som avgör om kapital kan omvandlas till makt; om 

kapitalet betraktas som legitimt i det sociala rummet kan det omvandlas till symboliskt 

kapital och följaktligen omsättas till makt (Skeggs 2000:20-21).  

 

 

4.3 KLASS FÖRKROPPSLIGAT OCH UTÖVAT 
 

I Beverley Skeggs etnografiska studie ”Att bli respektabel: konstruktioner av klass och 

kön” är respektabilitet ett av de mest genomgripande tecknen på klasstillhörighet. 

Enligt Skeggs ingår det i respektabiliteten olika omdömen som har med klass, ras, kön 

och sexualitet att göra. Olika grupper särskiljs genom deras möjligheter att ge upphov 

till, motsätta sig och uppvisa respektabilitet. Respektabilitet har enligt Skeggs alltid 

fungerat som en klassmarkör. Än idag ses det som en egenskap hos 

medelklassindivider för definiering mot massorna (Skeggs 2000:11-13).  

 För Skeggs är respektabilitet mer specifikt en praktik – vanligtvis en könad sådan 

– som bygger på föreställningar om anständighet. Det är en praktik för individer att 

uppnå värde i syfte att bli en anständig person. Respektabilitet grundar sig i en ständig 

avgränsning av anständighet. Detta är starkt kopplat till klass då utpekandet av det 

anständiga enligt Skeggs historiskt har formats av klassrelationer, där normer nedärvs 

och påtvingats av de som har auktoritet att göra det (Skeggs 2012:64-65). 

Klassförhållanden har visserligen antagit olika skepnader under skilda historiska 

perioder. Den ”massifierade” arbetarklassen, framställda som patologiska och märkta 
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som ”de andra” i akademiska och folkliga framställningar, är dock ett nedärvt och 

bestående väsentligt drag i samtiden (Skeggs 2000:13).  

 Skeggs talar om medelklassens ”klassande blick”; den som observerar allt från 

beteende, boendeförhållanden till dryckesvanor och språk. Den klassificerar utifrån 

moral och inte ekonomi i ett försök av medelklassen att skapa distans till de 

definierbara ”andra” (Skeggs 2000:14-16). Förskjutningen från ekonomi till moral 

som klassindikator är i sig inte ett nytt fenomen. Enligt Skeggs och Helen Wood, 

professor i media och kommunikation, har klassbegreppet även högst moraliska 

dimensioner. Detta är tätt knutet till smak, vilket har utvecklats som det verktyg med 

vilket medelklassen legitimerat sina anspråk på makt. Uppvisandet av en specifik sorts 

kultur och moral har sedan 1800-talet därför varit sättet för medelklassen att göra sig 

igenkännlig; anspråk på en ”högre” kultur och smak fortsätter i dagsläget att fungera 

som mekanismen för distinktion och exkluderande (Wood & Skeggs 2011:11-12).  

 

4.3.1 Klass / Kön 

Enligt Skeggs bör dock klass även förstås i relation till kön. Det är här 

vidareutvecklingen av Bourdieus teorier blir som tydligast. Skeggs tar sin teoretiska 

utgångspunkt i Bourdieu då hon menar att hans ekonomiska metaforer gör det lättare 

att förstå hur tillträde, resurser och legitimitet bidrar till klassformningen. 

Vidareutvecklingen kan sägas ligga i den för Skeggs ibland nödvändigt könade 

aspekten av kapitalformer. I sin studie talar hon bland annat om förkroppsligat kapital, 

till exempel utseende, eller könsbundna sorter av kulturellt kapital, till exempel 

feminitet, som ett för kvinnor specifikt sorts kapital som kan användas och spelas ut i 

det sociala rummet (Skeggs 2000:23-24). 

 I Skeggs studie fokuseras det på hur just kvinnor är de som ständigt 

positionsbestäms som felaktiga, otillräckliga och ofullkomliga subjekt med bristande 

kultur, vanor och moral. En för kvinnor uppvisad respektabilitet blir då ett sätt att 

utmana denna värdetilldelning; ett sätt att säga ”nej, vi är inte skräp” (Skeggs 2012:69-

70). Detta utmanande är dock enligt Skeggs svårt. Kampen för erkännande fungerar 

sällan för arbetarklasskvinnor eftersom de symboliskt måste fungera som den 

konstituerande gränsen. De måste förbli det olämpliga, så att det anständiga går att 

känna igen. Detta är som nämnt ovan ett bestående väsentligt drag i samtiden, något 

Skeggs erfarit i senare studier av dokusåpor. I dokusåporna blir arbetarklasskvinnor 

ständigt bedömda och ställda till svars. Detta kan spåras tillbaka till en längre historia 
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av att hållas ansvariga inför nationen: ”Varför beter du dig sådär? Varför har du så 

extravaganta kläder? Varför har du så många barn? Varför äter du den där maten?”. 

Skeggs menar att dokusåpor tenderar att följa en mall där arbetarklasskvinnor bedöms 

och hålls ansvariga, men där arbetarklassen generellt även förväntas att på ett 

spektakulärt sätt framföra sin brist på värde inför allmänheten (Skeggs 2012:75).  

 

 

4.4 KLASS OCH STATUS I DETTA ARBETE 

 

Klass har, som kan skådas, teoretiserats på olika sätt. Ett förtydligande av vilken slags 

förståelse av klass detta arbete ämnar grunda sig i vore därför på sin plats. Som nämnt 

ovan så bör distinktionen i förståelse av klass – mellan klassposition och 

klassmedvetande – has i åtanke. Denna uppdelning utgör en god utgångspunkt då 

klassmedvetande, där ”sociala klasser” förstås som formade genom kultur och 

identitet, är av stort intresse (om inte huvudintresset) i detta arbete.  

 Likt Sven Ross menar jag att status är ett adekvat begrepp vid talande om klass i 

dagens mediesamhälle. ”Statusgrupper” är för Ross grupper indelade efter livsstil och 

anseende, samtidigt som de ofta är klasser. Detta innebär att viss statusposition 

tenderar att höra samman med en given klass, men de kan även utgå från andra 

värdesystem än ekonomi. Att teoretisera klass som status är relevant i just 

televisionens fall då sociala skillnader kan framställas i termer av status. 

Klasskillnader kan tänkas bli statusskillnader. Statusbegreppet blir då ett fruktbart 

begrepp att arbeta med då det fångar något väsentligt i det senmoderna mediesamhället 

(Ross 2008:31-32).  

 I detta arbete kommer fokus uteslutande att ligga på Bourdieus kulturella kapital 

då intresset ligger i hur det kulturella kapitalet används och spelas ut. Jag ämnar att i 

detta arbete undersöka hur markörer för smak och stil fungerar som ett slags kulturellt 

kapital för att indikera på hög och låg status – och i förlängningen kan tillskrivas 

specifika samhällsklasser. Smak och kultur bör förstås som en mätbar enhet där de 

smak- och kulturfattiga placeras längre ner i en social hierarki än de med mycket 

kulturellt kapital.  

 Hur skapas då dessa smakhierarkier mer specifikt? Skeggs lyfter fram 

representation som en viktig faktor. Arbetarklassen har demoniserats, patologiserats 
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och gjorts ansvarig för sociala problem genom hur den har representerats (Skeggs 

2000:122). För att se hur Skeggs och Bourdieus teorier kan förstås i relation till 

representation inom television skall vi därför vända oss till reality-TV. 

 

 

4.5 REALITY-TV I ALLMÄNHET 

 
Reality-TV är samlingsbegreppet för en rad olika underhållningsprogram om verkliga 

människor. Genren befinner sig i gränslandet mellan å ena sidan information och 

dokumentär, å andra sidan underhållning och drama (Hill 2005:2). Just på grund av 

genrens flytande och allomfattande karaktär är det svårt att specificera vilka element 

det är som utgör reality-TV som format. De stilar och tekniker som associeras med 

reality-TV är bland annat icke-professionella skådespelare (d.v.s. ”vanliga” 

människor), icke manusskriven dialog, övervakningsmaterial, material filmat med 

handhållen kamera samt att se händelser utveckla sig naturligt framför kameran. 

Genren och dess tv-program har dock med tiden förändrats i termer av innehåll (Hill 

2005:41). Ursprungligen en snäv TV-genre med program som mestadels behandlade 

rätts- och ordningsfrågor (som porträttering av polisyrket och då framförallt med 

gripande av brottslingar i fokus) kan genren nu sägas innefatta allting som på något 

sätt handlar om verkligheten (Hill 2005:2). Reality-TV representerar enligt Annette 

Hill allt och inget, ”from people to pets, from birth to death” (Hill 2005:41).  

 

 

4.6 DOKUSÅPAN I SYNNERHET 
 

Enligt Jon Dovey lånar dokusåpaformatet visuella konventioner från den observerande 

dokumentären och kan ses som en dokumentär i serieformat. Dess anspråk på sanning 

kombineras ofta med klippning och redigering likt den klassiska såpoperans. Likt 

reality-TV har den många gemensamma drag med fiktiva nöjesprogram. Dokusåpor 

använder sig av flera olika karaktärsledda storylines, genererar sina egna kändisar, är 

centrerat kring en fysisk plats och använder en dag-till-dag-kronologi som den hos 

klassiska såpoperor (Dovey 2000:133). De ämnen som behandlas i dokusåporna 



 
17 

antyder enligt Dovey en ny slags etnografi, centrerad kring konsumtion, fritid och 

begär (Dovey 2000:140).  

 

4.6.1 Ironi 

När det gäller dokusåpans format finns det dock enligt Dovey två viktiga aspekter. 

Vad som utmärker den klassiska dokusåpan är inte bara dess ämnesval men även just 

dess formella struktur. Den traditionella dokusåpan följer exempelvis ofta ett antal 

olika huvudkaraktärer. Formatet skiftar mellan dessa karaktärer med hjälp av voice 

over-röster för att ge intrycket av att händelserna i de olika inslagen sker inom samma 

tidsram. Detta är ett drag lånat från den klassiska, fiktiva såpoperan. Där fokuserar 

varje avsnitt på tre eller fyra intriger som det klipps emellan, där den ena ofta speglar 

eller utvecklar den andra. Dovey menar att detta är ett exempel på ett ironiskt 

växelspel mellan dokumentärens och såpoperans karaktäristiska drag. Genom att 

anspela på några för tittaren bekanta drag som kännetecknar ett visst format eller en 

viss genre så bjuder man samtidigt in tittarna att njuta av den självmedvetna 

hybridiseringen av fakta och fiktion. Denna självmedvetenhet är en självparodi som 

frekvent förekommer i genren, förkunnandes dess brist på seriositet och inbjudandes 

till medverkan i detta skämt som programmet utgör (Dovey 2000:141).  

 

4.6.2 Guds röst 

Det andra karaktärsdraget i dokusåpans format är kombinationen av kommentar, 

redigerande och kamerastil som samverkar för att skapa ett idealt och enhetligt 

perspektiv för tittaren. Detta perspektiv menar Dovey positionerar tittaren utanför de 

avbildande händelserna på ett sätt som återskapar den traditionella ”Guds röst”-

positionen, vanlig i dokumentärens auktoritära tilltal. Med hjälp av bilder och ett 

programs generella konstruktion kan det för tittaren skapas en slags panoptisk 

auktoritet. Detta kan ske både visuellt, med okonventionella kameravinklar, och med 

hjälp av omfattande användande av voice over-kommentar. Observerandet och 

händelserna positioneras, guidas och tolkas i sådana fall konstant av kommentatorer 

(Dovey 2000:142-144).  
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4.7 ETIK OCH MORAL I REALITY-TV  
 

Hill diskuterar en mycket intressant aspekt av reality-TV angående etik, närmare 

bestämt ”omvårdnadens etik” (”ethic of care”). Relationen mellan reality-TV och etik 

är enligt Hill i sig problematisk. Reality-TV anklagas ofta för dess brist på etik och då 

framförallt i oetiskt behandlande av vanliga människor som deltar i reality-program. 

Hill argumenterar för hur reality-TV fokuserar mycket på etiska frågor som hur vi 

lever våra liv och hur andra lever sina liv. Detta har gjorts till en central komponent i 

många reality-program. Det är detta hon benämner som omvårdnadens etik; ett slags 

moraliskt resonemang som hjälper oss förstå hur vi borde bry oss om vårt hem, vår 

familj och oss själva. Denna etik genomsyrar reality-TV:n och vilka ämnen den väljer 

att behandla (Hill 2005:108). 

 Detta etiska koncept är relevant för reality-TV då etiken handlar om moral i 

vardagslivet. Många aspekter av reality-TV aktualiserar enligt Hill komplexa 

moraliska frågor om hur vi lever våra liv, som i TV-program där tittarna förväntas 

bedöma programdeltagarnas personligheter och beteenden. Frågorna som rör 

konsumtion av reality-TV är därför på ett eller annat sätt moraliska frågor och vår 

förståelse av tv-programmen är förbundet med vår förståelse av moraliska värden. 

Detta är högst aktuellt i just sådana program där individerna eller karaktärerna bedöms 

utifrån sina moraliska ageranden och där dessa representerar ”bra” eller ”dåligt” 

moraliskt beteende (Hill 2005:116-118). Vad som utgör själva materialet i reality-

programmen blir då etiska och moraliska frågor där vad Gay Hawkins, professor i 

kulturteori, kallar för ”etiska kriser” ofta görs till spektakel (se t.ex. The Jerry Springer 

Show, men ett svenskt, mer nutida, exempel skulle kunna vara Färjan och dess 

porträttering av berusade människor). Hawkins menar att etiken i sig har blivit föremål 

för underhållning. I reality-TV är etiska dilemman och undersökningar av sätt att leva 

själva produkten. Genom dokusåpor och reality-TV får vi som tittare ta del av ett 

spektakel, en i televisionen simulerad etisk kris, där maximal etisk konflikt och 

tanklöshet utgör underhållningens värde (Hawkins 2001:412-413).  

 Moral är här ledordet och bryggan mellan det klassiskt sociologiska 

klassbegreppet och den nutida reality-genren. Genom att studera klass i reality-TV 

som en observerbar blandning av moral, beteende, smak och kultur – snarare än som 

en klassiskt socioekonomisk position – kan annars så osynliga klassaspekter lättare 
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åskådliggöras. Resonemanget är fruktbart för ett arbete som detta. Drar vi paralleller 

mellan å ena sidan Hill och Hawkins syn på ”spektakulariseringen” av moraliska och 

etiska kriser i reality-TV, och å andra sidan den i Skeggs nämnda ”klassande blicken” 

som klassificerar utifrån moral, blir detta resonemang tydligt. Tittar vi med den 

klassande blicken på reality-TV blir det lätt att placera individerna i programmen i 

olika samhällsklasser, där den klassande blicken tenderar att placera de med brist på 

”respektabilitet” och moral i en arbetarklass. Samtidigt blir reality-TV en genre 

uteslutande fokuserad på ett uppvisande av arbetarklassens brist på moral. Detta 

korresponderar med både vad Hawkins kallar för ett betraktande av simulerade etiska 

kriser samt med Skeggs syn på dokusåpan som centrerad kring arbetarklassens 

uppvisande av sin brist på värde. Detta bör dock i inget avseende tolkas som att 

reality-TV eller reality-producenter medvetet och öppet försöker förlöjliga en hel 

samhällsklass. Att däremot som tittare själv göra den tolkningen är inte svårt. 

Tolkningen möjliggörs av det mer generella skiftet inom reality-TV där etik har blivit 

underhållning (Hawkins 2001:412-413).  

 

 

4.8 REALITY-TV SOM SOCIALT RUM 
 

Resonemang kring moral i reality-TV är nyttiga att ha i åtanke vid studerande av 

klass-, status- och smakpositionering inom reality-TV. En analys av tv-program där 

etiska kriser, moraliska ställningstaganden och specifika kulturer görs till spektakel 

(som berusade kryssningssvenskar i Färjan eller danskulturen i Playa del Sol) har 

förmågan att belysa hur beteenden och kulturer representeras och vad de anses 

konnotera.  

 Ur ett större perspektiv bör reality-TV följaktligen förstås som ett socialt rum (i 

Bourdieus mening) där det handlas med olika kapitalformer och där klass och smak 

(re)produceras och spelas ut. Detta sker genom producering och reproducering av 

smakhierarkier där vad som anses representera god smak och respektabilitet respektive 

dålig smak och icke-respektabilitet kopplas till specifika samhällsklasser. Som nämnts 

i statusdiskussionen ovan (se ”Klass och status i detta arbete”) bör smak, kultur och 

respektabilitet förstås som ett kulturellt kapital. På så vis kan Bourdieus teorier 

fruktsamt förenas med reality-TV för att säga något om klass.  
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 Smakhierarkier och klasspositionering handlar dock inte enbart om beteenden och 

handlingsmönster. Av detta finns det även en mer fysisk dimension. Enligt Bourdieu 

är kroppen den mest odiskutabla materialiseringen av den smak som tillhör en klass. 

Kroppen är den ständigt närvarande klassbetecknaren där klass-, köns-, ras-, 

sexualitets- och åldersrelationer förkroppsligas och utövas. Baserat på detta menar 

Skeggs att investering i sin kropp kan ses som ett slags kulturellt kapital. Arbetarklass 

signaleras genom den slags kropp som inte är en medelklasskropp; kroppen som helt 

har gett upp hoppet om ”förbättring”, om att bli en medelklasskropp. Omsorg av 

kroppen fungerar då som en metod för att förhindra att kulturellt kapital ”flödar ut ur 

kroppen” (Skeggs 2000:135-136).  

 

4.8.1 Chavs 

Ingen annanstans blir kroppen som klassmarkör och smakindikator tydligare än i den 

brittiske författaren Owen Jones Chavs: The Demonization of the Working Class 

(2011). Jones visar på hur fenomenet ”chav” kan förstås som en demonisering av 

arbetarklassen – yttrad i bland annat televisionen – där kroppen (dess form, kläder, 

språk m.m.) blir det verktyg med vilket demoniseringen legitimeras. Chav-fenomenet 

kan följaktligen betraktas som en konkretisering och ett illustrerande exempel av detta 

arbete. Chaven, vars klasstillhörighet enligt Jones bestäms utifrån faktorer som kläder 

och språk, menar jag är ett utmärkt exempel på klassbegreppets många och skiftande 

dimensioner.  

 ”Chav” är ett brittiskt slanguttryck och en nedsättande term för individer ur 

arbetarklassen, ofta refererad till som en ”underklass”. Enligt Jones är hatet mot 

arbetarklassmänniskor så socialt acceptabelt i det brittiska samhället att överallt i 

media görs det narr av dem (Jones 2011:2). ”Chav-tainment” kallar Jones den 

underhållningsform som går ut på att roa sig på arbetarklassens bekostnad, 

förekommande i allt från fiktion till reality-TV (Jones 2011:122) 

 Enligt Jones använder många termen chav för att visa på avsmak inför 

arbetarklassmänniskor som har omfamnat konsumerismen. Vad som accentueras är 

hur de spenderar sina pengar på påstått osmakliga och ociviliserade sätt – i kontrast 

mot den diskreta elegansen hos medelklassen (Jones 2011:6-8). Att ”skymta en chav i 

det vilda” baseras uteslutande på fysiska och kroppsliga attribut: man skall hålla utkik 

efter falska designerkläder och extravaganta smycken. Chaven hånas således för att 
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denne inte uppnår en ”medelklasstandard” i bland annat vad denne bär för kläder och 

äter för mat (Jones 2011:113-114). 

 Chaven i Jones beskrivning fungerar som ett tydligt exempel på en klassificering 

av arbetarklassen som just arbetarklass utifrån en påstått identifierbar smak som kan 

rangordnas i en smakhierarki. I enlighet med Skeggs resonemang om 

arbetarklasskroppen som borde sträva efter att bli en medelklasskropp menar Jones att 

medelklasslivet presenteras som det eftersträvansvärda inom mainstreamtelevisionen. 

Den som inte strävar efter medelklassens drömmar betraktas som aspirationslös eller 

som misslyckad (Jones 2011:133). Här gör sig Skeggs syn på representation som en 

viktig faktor för att demonisera och patologisera arbetarklassen påmind. Enligt Skeggs 

bidrar de flesta framställningar av människor tillhörande arbetarklassen till att sänka 

värdet på deras redan magra kapital och frånta det dess legitimitet. Genom att minska 

möjligheten för arbetarklassen att använda sitt kapital stoppar man en potentiell 

omvandling av det till symboliskt kapital. Blockerandet upprätthåller på så sätt 

ojämlika positioner (Skeggs 2000:25). Representation av chavs och arbetarklassen i 

televisionen har alltså även en politisk dimension där representation blir det modus 

operandi för att befästa och upprätthålla klasskillnader och smakhierarkier.  

 Nämnas bör även att ”chavs” må vara ett brittiskt fenomen, men att det står mänga 

likheter att finna det brittiska och svenska medielandskapet emellan. Detta kommer att 

diskuteras mer utförligt i den sociokulturella praktikdelen nedan.  

 

 

4.9 KLASS OCH DISKURS 

 
Begreppet diskurs kommer i detta arbete att syfta på diskurser i enlighet med Norman 

Faircloughs teorier. En diskurs är enligt Fairclough är ett språkbruk som används för 

att beskriva sociala praktiker från ett specifikt perspektiv (Fairclough 1995:56). Jag 

redogör närmare för diskursbegreppet nedan (se ”Diskurs och genre”). Kopplingarna 

mellan diskurs- och klassbegreppet bör dock här nämnas. För bland annat Skeggs 

handlar klassbegreppet, förutom om ekonomiska resurser, om diskurser och vad 

individer kan säga (Skeggs 2012:67). Ur detta perspektiv kan klass förstås som just en 

diskursiv konstruktion där de diskursiva ramar som uppkomsten av klasskategorier har 

skapat är vad som möjliggör och legitimerar materiella ojämlikheter (Skeggs 
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2000:16). Specifikt i Skeggs fall är respektabilitet en diskurs (Skeggs 2012:82). På 

liknande sätt menar Fairclough att diskurser ägnar sig åt representation och 

klassificering av verkligheten, samtidigt som de representerar och klassificerar 

människor (Fairclough 1995:182). 

 Följaktligen ämnar jag i detta arbete att utgå från en syn på diskurs som olika sätt 

att tala och veta. Diskursbegreppet kommer i detta arbete att syfta till ett sätt att 

representera verkligheten, vilket har relevans för de teoretiska begreppen rörande klass 

– och då i huvudsak Bourdieu. Jag menar exempelvis att om legitimering är den 

mekanism som omvandlar kulturellt kapital till symboliskt kapital (och därmed till 

”makt” i mindre abstrakt form) så sker denna legitimering diskursivt. Det är genom 

sätt att tala, veta och representera verkligheten som vi kan välja att legitimera eller 

förneka olika former av kapital.  

 

 

5. Metod 

 

5.1 NORMAN FAIRCLOUGHS KRITISKA DISKURSANALYS 

 
Den kritiska diskursanalysens (CDA) syfte är att belysa den lingvistisk-diskursiva 

dimensionen hos sociala och kulturella fenomen. Det hävdas inom kritisk 

diskursanalys att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper, exempelvis mellan sociala klasser. I den 

kritiska diskursanalysen blir därför analys av språkbruk i social interaktion viktigt, 

vilket analyseras med konkreta lingvistiska textanalyser. Som namnet antyder ägnar 

sig traditionen åt kritisk forskning. Istället för politiskt neutral är den politiskt 

engagerad i social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66-70).  

 Inom den kritiska diskursanalysen intar Norman Fairclough en central plats. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips är Faircloughs angreppssätt den mest 

utvecklade teorin och metoden för forskning om kommunikation, kultur och samhälle 

inom den kritisk-diskursanalytiska riktningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66). 

För Fairclough utgör inte en strikt lingvistisk textanalys en tillräcklig diskursanalys 

eftersom den inte belyser textens relation till de större samhälleliga och kulturella 

processerna. I sin diskursanalys försöker Fairclough istället koppla ihop detaljerad 
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textanalys med en mer övergripande sociologisk analys av sociala praktiker. Hans 

angreppssätt blir därför tvärvetenskapligt där textanalys kombineras med social analys 

och sociologisk teori (Winther Jørgensen & Phillips 2000:71-72).   

 

5.1.1 Vad är en text? 

Fairclough har en bred syn på text, vilket kan innefatta allt från en nyhetsartikel eller 

transkribering till ett radio- eller TV-program. I dess grundform kan det sägas syfta på 

text i klassiskt lingvistisk anda, det vill säga både talat och skrivet språk (artikel eller 

transkribering). Det blir dock i televisionens fall fruktbart att även inkludera visuella 

bilder och ljudeffekter som en del av en text. Skrivna texter i det moderna samhället 

blir allt mer visuella, varför bild och ljud vid studerande av television är viktigt. 

Lingvistisk analys av ett ”mediespråk”, kompletterat med visuell analys, bidrar enligt 

Fairclough till en adekvat undersökning av en större diskurs (Fairclough 1995:16-17). 

 

5.1.2 Diskurs och genre 

Det är enligt Fairclough av analytiskt värde att skilja på diskurser och genrer. En 

diskurs är det språkbruk som används för att representera en specifik social praktik 

från ett specifikt perspektiv. Diskurser handlar därför om kunskap och 

kunskapskonstruktion. Exemplet politik kan illustrera detta, då politik som koncept 

står för och betyder helt olika saker i liberala, socialistiska och Marxistiska politiska 

diskurser (det vill säga olika sätt att representera konceptet ”politik”). En genre är 

däremot det språkbruk som associeras med och utgör en beståndsdel i en specifik 

social praktik, som exempelvis att intervjua människor (intervjugenren) eller att 

annonsera varor (en reklamgenre). Genrer kan beskrivas utifrån hur de är strukturerade 

och organiserade; en intervju är exempelvis strukturerad på ett tydligt annorlunda sätt 

från en reklamannons (Fairclough 1995:56).  

 

 

5.2 ANALYS AV EN KOMMUNIKATIV HÄNDELSE 

 
Fairclough tillhandahåller ett tillvägagångssätt för analys av en kommunikativ 

händelse. Denna analys av en kommunikativ händelse – exempelvis ett TV-program – 

är en analys av relationerna mellan tre dimensioner av händelsen. Fairclough kallar 
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dessa tre dimensioner för text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik (Fairclough 

1995:57).  

 

5.2.1 Textuell analys 

Centralt i den textuella analysen är textens mening och form. En texts mening kan 

analyseras med traditionella former av lingvistisk analys av exempelvis vokabulär och 

semantik. Samtidigt betonas som nämnts ovan även vikten av en multisemiotisk analys 

när det gäller television. Denna dimension intresserar sig mer för textens form och hur 

framförallt ljud, bild och grafik interagerar med språk i meningsskapandet. Analyser 

av mening och form är i praktiken oskiljaktiga då mening realiseras i form och form 

ändras beroende på olika mening (Fairclough 1995:57-58).  

 Enligt Fairclough ägnar sig en text alltid åt tre processer: representation, 

konstruktion av identiteter och konstruktion av relationer. I en textuell analys kan det 

därför fokuseras på hur tre aspekter artikuleras: 

 

• Representation – hur specifika representationer av sociala praktiker ser ut 

(karaktäriseras de exempelvis av underliggande ideologiska värderingar?) 

 

• Identitet – hur specifika konstruktioner av författar- och textidentiteter ser ut 

(vad belyses; status- och/eller personlighetsaspekter?) 

 

• Relation – hur en specifik konstruktion av relation mellan textförfattare och 

textläsare ser ut (som exempelvis formell eller informell, nära eller 

avståndstagande) (Fairclough 1995:58) 

 

5.2.2 Diskursiv praktik 

Analys av den diskursiva praktiken innebär en analys av de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna med texten. Detta syftar mer specifikt på hur 

textförfattare kan bygga på redan existerande diskurser och genrer i skapandet av en 

text. Samtidigt använder sig textmottagaren också av tidigare existerande diskurser 

och genrer i konsumtion, tolkning och förståelse av texten. Det är således genom 

diskursiv praktik – genom att använda språk för att producera och konsumera texter – 
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som texter formar och formas av social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:74-75).  

 Det är analysen av tidigare diskurser och genrer i en text som Fairclough 

benämner som den intertextuella analysen (till skillnad från den textuella analysen). 

Den intertextuella analysen fokuserar på spår av diskursiv praktik i texten. På så sätt 

ämnar den reda ut vilka slags genrer och diskurser som artikuleras och används i en 

text (Fairclough 1995:61).  

 Utöver analys av vilka genrer och diskurser som artikuleras i en specifik text 

ligger intresset i en analys av den diskursiva praktiken även i att se hur detta är 

relaterat till de sociokulturella praktiker som formar dem. Fairclough menar att 

medietexter är barometrar för kulturell förändring vilket manifesteras i texternas 

heterogenitet. Genom att betona kreativa blandningar inom diskursiva praktiker 

belyses samtidigt sociala förhållanden (Fairclough 1995:60-61).  

 

5.2.3 Sociokulturell praktik 

I analys av den sociokulturella praktiken bör det övervägas om huruvida den 

diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande 

diskursordningen, samt vilka konsekvenser detta får för den bredare sociala praktiken. 

I detta stadie räcker inte diskursanalysen till då social praktik har både diskursiva och 

icke-diskursiva element. Sociologisk teori och kulturteori kommer därför väl till pass 

här. Det är dock i denna analysnivå som själva målet med den kritiska diskursanalysen 

uppfylls: när förbindelserna mellan språkbruk och social praktik kartläggs. Fokus 

ligger på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen 

och i social förändring (Fairclough 1995:75-76).   

 

 

5.3 METOD OCH MATERIAL 

 
För analysen i denna studie har scener valts baserade på deras relevans. Analys av den 

diskursiva praktiken kommer exempelvis i båda avsnitten att undersökas med hjälp 

avsnittens introduktionsscener. Detta tack vare avsnittens struktur, där 

introduktionsscenerna på ett koncist, strukturerat och generellt sätt presenterat 

programkoncept och övergripande narrativ. Analys av dessa scener har därför varit 
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fruktbara för närläsning av diskurser och genrer artikulerade i programmen. För den 

textuella analysen har olika nyckelscener valts ut. Dessa har valts mycket tack vare de 

framträdande teman som åskådliggjorts i scenerna och som likt en röd tråd löpt genom 

avsnitten (se ”Analysmodell” för presentation av teman).  

 

 

5.4 ANALYSMODELL 

 
Mitt tillvägagångssätt kommer till stor del baseras på Faircloughs tredimensionella 

modell och angreppssätt diskuterade i Media Discourse (1995).  
 

5.4.1 Diskursiv praktik 

Likt Fairclough ämnar jag inleda analysen med den diskursiva praktikens nivå istället 

för den textuella analysen. I denna del ämnar jag till en början, vid analys av narrativ 

och övergripande handling, identifiera övergripande diskurser och genrer. Detta för att 

senare genom en textuell närläsning se hur den dominerande diskursen realiseras på en 

mer detaljerad nivå. I analysen av den diskursiva praktiken kommer fokus att ligga på 

vad själva programmet handlar om – programidén, programfokus och underliggande 

premisser kommer därmed undersökas för att identifiera vilka slags diskurser och 

genrer som präglar programmen. Detta tillvägagångssätt är inte identiskt med 

Faircloughs, men korrelerar med den diskursiva praktikens nivå. 

 

5.4.2 Textuell analys 

Under analysens gång har två för mig centrala teman utkristalliserats i programmen. 

Jag har valt att döpa dessa två teman till Det allmänna festandet och Singelkvinnan på 

semester, vilka den textuella analysen följaktligen kommer att struktureras utifrån. 

Inom dessa kommer representationer, identiteter och relationer att belysas i enlighet 

med Faircloughs modell. Jag ämnar börja med Det allmänna festandet där 

representation av sociala praktiker och handlingsmönster såsom festande kommer att 

undersökas. Fokus kommer då att ligga på vad festande i de olika programmen utgör 

för praktiker, vem som ägnar sig åt dessa samt hur praktikerna värderas och bedöms. 

Vidare kommer Singelkvinnan på semester mer intressera sig för identitets- och 

relationsaspekterna av Faircloughs textuella analys. I dessa delar kommer fokus ligga 
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på framställningen av två specifika kvinnor, programmens konstruktion av deras 

identitet samt relationella aspekter kvinnorna, programmet och tittaren emellan.  

 

5.4.3 Sammanfattande diskussion 

I denna del kommer fynden från analysen av den diskursiva praktiken samt den 

textuella analysen att diskuteras i relation till varandra. Diskussionen får då fungera 

som ett tydligt åskådliggörande av vad analysen funnit hittills, samt en smidig passage 

till den sociokulturella praktikdelen.  

 

5.4.4 Sociokulturell praktik 

Väl i den sociokulturella praktikens del skall analysen av texten och programmens 

diskurs slutligen kontextualiseras, varpå de tydligare kopplas an till de begrepp som 

diskuterats i teoridelen. På denna analysnivå kommer fynden från den textuella och 

diskursiva analysen att diskuteras i relation till främst Bourdieu, Skeggs och Jones 

teorier.  
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6. Analys  
 

6.1 DISKURSIV PRAKTIK: FÄRJAN 

 
I Färjan klargörs det tidigt i det första avsnittet vad en resa ombord på 

kryssningsfartyget går ut på. Ser vi till introduktionsscenerna har vi ett ypperligt 

exempel på programkonceptet i sin helhet, kondenserat ner till ett par korta scener och 

koncist presenterat för tittaren. Berättarrösten talar om Färjan som en slags institution 

för folknöjen; som ett ”magiskt nöjesfält” ämnat för underhållning, fest, dans och 

alkoholdrickande. Vi kan, till en början, tala om en slags semesterdiskurs inom vilken 

ett tydligt förhållningssätt till en kryssning med Färjan står att finna. 

 Framställningen av Färjan blir som mest påtaglig vid en närmare titt på de spår av 

genrer och den slags genreblandning som förekommer i introduktionsscenerna. 

Programmets anspråk på att dokumentera en för tittaren nästan okänd miljö etableras 

redan i de första meningarna.  

 
”Föreställ dig att det finns en plats där naturens lagar upphört, solen går aldrig ner, 

dansen tar aldrig slut, och öltapparna, ja, de sinar aldrig.”  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 00:01) 

 

Färjan beskrivs som en miljö, en outforskad plats och nästan som ett naturfenomen där 

”naturens lagar” (som vi får anta en gång i tiden har rått här) har ”upphört”. Tilltalet 

påminner om den hos den traditionella dokumentären, där vi som tittare får göra en 

djupdykning i en för oss ofta outforskad verklighet. Det är här tydligt hur programmet 

från första scen använder sig av en slags kulturell förförståelse där tittaren förväntas ha 

kännedom om just dokumentären som genre. Enligt Fairclough måste 

introduktionsscenerna i en dokumentär etablera en verklighet för tittaren; en värld som 

känns autentisk (Fairclough 1995:107). Det är just detta etablerande 

introduktionsscenerna kan sägas ägna sig åt. De presenterar Färjan som en ”fantasi”, 

ett avlägset ”paradis” ”långt därute”, så mystiskt att tittaren måste ”föreställa” sig det, 

samtidigt som fartyget måste kännas tillräckligt autentiskt för att framstå som en 

verklig plats.  
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 Samtidigt leks det med drag från den traditionella såpoperan. Direkt efter 

introduktionsscenerna kommer en vinjett där ”karaktärerna” (det vill säga de 

återkommande individerna som arbetar ombord på Färjan) presenteras i klassiskt 

såpoperastil. Musiken påminner otvetydigt om vinjettmusiken från de allra mest 

klassiska 80-talssåporna, och ”karaktärerna” presenteras en efter en i slowmotion, 

leendes, likt skådespelarna presenteras i såpoperornas vinjetter. Det är nästintill 

omöjligt att missta detta karaktärsdrag, lånat från den klassiska, fiktiva såpoperan.  

 Om detta kan två poänger göras. Vad introduktionsscenerna och vinjetten å ena 

sidan ger uttryck för är en ironisk lek med genrer likt den Dovey menar karaktäriserar 

den nutida dokusåpan (se ”Dokusåpan i synnerhet”). Den självmedvetna 

hybridiseringen av fakta och fiktion som utmärker reality-genren i stort, och som här 

görs tydlig i hybridiseringen av dokumentärs- och fiktionsgenren, är en slags parodi 

(Dovey 2000:141). Genom att göra så löjligt grandiosa anspråk på att avbilda ett 

avlägset, mystiskt paradis – som om programmet faktiskt vore en seriös, renodlad 

dokumentär och Färjan ett avlägset, mystiskt paradis – så gör den inga anspråk alls; 

det är allt bara ett skämt. Det är kitsch, självmedvetenhet och ironi, och vi är alla 

inbjudna att ta del av detta skämt. Vi är alla, som berättarrösten förkunnar, ”välkomna 

att stiga ombord”.  

 Å andra sidan kan artikuleringen av en dokumentärsgenre och en såpoperagenre i 

texten ses som en indikation på intertextualitet. Leken med den traditionella 

dokumentärens och såpoperans format är en implicit sådan. Tanken är att den ska 

aktivera tankemönster som hos tittaren ska kopplas till den traditionella dokumentären 

och såpoperan. Ironin och den komiska effekten nämnd ovan skulle dock inte framgå 

överhuvudtaget om inte ordvalen och de lånade karaktärsdragen refererade till två 

genrer som tittaren redan är bekant med. Tittarens vetskap om dessa genrer är en 

avgörande aspekt. Den komiska effekten förstärks dessutom ytterligare då tittaren vet 

att dessa två genrer står i motsats till varandra likt fakta och fiktion. Intertextualiteten 

framträder här som uppbyggd av antagandet att det finns tidigare texter som 

textläsaren känner till. Den komiska effekten kan i det här fallet sägas bygga på en 

kulturell förförståelse, en slags intertextualitet, där ordvalen och kombinationen av 

dem refererar till den för tittaren bekanta dokumentärsgenren. 
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6.2 TEXTUELL ANALYS: FÄRJAN 
 

I den semesterdiskurs som i avsnittets introduktionsscener etablerats framstår bland 

annat fest och alkohol som två grundpelare i den institution som Färjan utgör. Det är 

därför av intresse att närmare betrakta exakt vad som utgör ”festande” samt vilken roll 

alkoholen spelar i denna praktik. 

 

6.2.1 Det allmänna festandet – Denise och hårdrocksbröderna Gren 

Några av de första individerna som introduceras i avsnittet är Denise och hennes 

kompisgäng från Gävle. Just denna grupp individer är av intresse då det är de som 

genomgående under avsnittet får förkroppsliga ”festandet” ombord på Färjan. De blir 

representanter för festande som social praktik då det är de som tydligast själva talar 

om att festa och som programmet tydligast avbildar festandes. Detta nitiska fokus på 

fest och alkohol framträder redan i presentationen av kompisgänget då berättarrösten 

förkunnar att det för denna grupp finns ett självklart mål med resan.  

 
Berättarröst: ”Denise och hennes kompisgäng har tagit sig ända från Gävle för en 

tjugofyratimmars på Ålands hav, och målet med resan är självklart.”  

Denise: ”Vi tänkte festa å visa vilka Gävle ä’. Vi har raggarna från 

Göteborg, å sen har vi hårdrocksgrabbarna Gren.”  

Intervjuare:  ”Ni e, ni e bröder på riktigt eller?” 

Valle Gren:  ”Au, definitivt.”  

Tobbe Gren:  ”Dom brukar blanda ihop oss ibland på lokalkrogen.” 

Intervjuare: ”Men vad är det första ni ska göra på båten när ni går på nu då?” 

Denise: ”Dumpa av det här i hytten, sen ska ja köpa mig en öl, för nu e ja 

törstig, sen så blir det ner å fräscha till sig.”  

(Avsnitt 1, 02:15) 

 

Denise och hennes kompisgäng tillskrivs redan i introduceringen av dem en slags 

målmedvetenhet där en kryssning ombord på Färjan för dem innebär en specifik och 

naturlig praktik: festande. Festande innebär för Denise mer specifikt att dricka öl. 

Alkoholen ges i det här fallet en central roll – Denise prioriterar ju faktiskt att köpa öl 

före att ”fräscha upp sig”. Det är närmare bestämt intervjuarens fråga till Denise, en 

slags styråra i samtalet, som för konversationen in på vilka praktiker som är de 

centrala ombord på Färjan; vad som är det första som ska göras ombord på båten. 
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Följaktligen låts vi som tittare redan i de första representationerna av dessa subjekt 

förstå att festa och dricka öl är i huvudsak vad dessa raggare och hårdrockare planerar 

att göra ombord. 

Men vad utgör ”festande” mer specifikt för slags praktik för dessa människor? 

Vad innebär det att ”festa” och hur representeras detta festande i programmet? 

Hårdrocksbröderna Gren utgör i detta fall ett talande exempel för representationen av 

kryssningsfestande i allmänhet och dessa Gävlebors festande i synnerhet. Efter det 

första mötet med Denise och kompisgänget nämns aldrig Denise igen. Istället får vi 

följa bröderna Valle och Tobbe Gren som blir talespersoner för kompisgänget. 

Berättarrösten gör i en senare scen återigen entré som guide och tolkare av 

händelserna. Nu talas det dock om Tobbes smak och dryckespreferenser:  

 
Berättarröst: ”Medan Sandra fortsätter prova passande dejtingoutfits är 

hårdrockarna och deras vänner på väg till taxfreen. En riktig fest 

kräver sin vätska och för Tobbe finns det bara ett självklart val.” 

Tobbe:  ”De ju Heineken såklart! E ju finaste ölen å supa sig redig på’re. 

Annars då ere ju Staropramen Dark som är en storfavorit också. 

Men nu ska man ju supa så då blire ljust piss." 

(Avsnitt 1, 18:10) 

 

Smakens roll som statusindikator kan här inte vara tydligare. Som tittare kan vi med 

enkelhet göra tolkningen att detta är inga smakfulla, respektabla eller statusbärande 

praktiker Tobbe och hans vänner ägnar sig åt. Heineken är det självklara valet av 

dryck då den är bäst lämpad för att ”supa sig redig på”. Det rör sig alltså inte om 

konsumerande av alkohol för smakens skull, i kontrast mot exempelvis vin- och 

ölprovning som i många avseenden kan sägas utgöra ”finare” kulturella företeelser. 

Sådana fritidsintressen kan anses befinna sig relativt högt i en kulturell statushierarki. 

Så är ej fallet här då Tobbe själv medger att den annars så favoriserade ”Staropramen 

Dark” inte passar som dryck för ändamålet. Heineken, trots att det av Tobbe liknats 

vid ”ljust piss”, är det självklara valet.  

Representationer som dessa, av bröderna Grens festande och kryssningsresande, 

måste dock förstås i relation till reality-genren i stort. Här gör sig Hill och Hawkins 

teorier kring reality-TV:s intresse för spektakel, moral och omvårdnad av jaget 

påminda. Framställningen av Tobbe och Valles kryssningsresa menar jag bör förstås 
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som just ett sådant spektakel. Deras resa talas uteslutande i termer av galenskap och 

alkohol. 

 
Intervjuare: ”När ni snackade om att ni skulle ”raise hell” här på Färjan, vad 

innebär det?” 

Tobbe:  ”Det är väl egentligen ba det att man kommer bli jävligt full å 

försöka festa loss så mycket som möjligt å då hoppes man ju att 

människor hake på liksom.” 

Valle:  ”All in motherfucker […] Just när du har såhär, det är ju nitti 

procent pensionärer på såna här Ålandskryssningar så det är ganska 

kul å ba se deras förfärade miner liksom.” 

(Avsnitt 1, 15:28) 

 

Den uppmålade bilden av brödernas festande som moraliskt och etiskt förfall blir med 

programmets gång allt tydligare. För bröderna Gren är festande ombord på Färjan 

bevisligen allt förutom en måttfull och civiliserad praktik. Tvärtom handlar det enbart 

om att upprätta ett slags helvetiskt tillstånd genom att bli ”jävligt full” och i detta 

barbari skrämma slag på pensionärer. Följer vi Hill och Hawkins teorier kan vi med 

enkelhet se hur representationen av bröderna Gren fungerar som ett botaniserande i det 

ociviliserade; hur de, likt de icke-respektabla kvinnorna i Skeggs mening, fungerar 

som den konstituerande gränsen för respektabilitet. Representationen av festandet – 

och då inte festande i allmänhet, utan ett specifikt slags festande – som moraliskt och 

etiskt förkastligt möjliggör differentiering, distinktion och avståndstagande.  

 

6.2.2 Singelkvinnan på semester – Sandra 

En annan karaktär som vi får stifta bekantskap med i avsnittet är sexbarnsmamman 

Sandra. Att Sandra är just sexbarnsmamma är att döma av programmets fokus av stort 

värde då hon oftare presenteras och refereras till som ”sexbarnsmamman Sandra” än 

bara ”Sandra”. Om det dock är några attribut som tydligt tillskrivs Sandra så är det en 

sexuell aggressivitet och hunger efter män. Enligt berättarrösten har denna 

sexbarnsmamma ”tröttnat på livet som singel och därför bokat in en så kallad blind 

dejt ombord på Färjan”. Hon presenteras även med grafiska namnskyltar som just 

”blinddejtare”. Berättarröstens roll är i det här fallet central som en slags guide som 

mer eller mindre lägger ut ett tolkningsspår för tittaren att följa. När Sandra förkunnar 
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att hon ”gillar lammkött”, det vill säga ”gärna yngre killar men inte för unga”, 

replikerar berättarrösten med en skeptisk och ironisk ton: 

 
”Mmm… vi får väl se om kvällens manliga meny kan mätta Sandras hunger efter 

lammkött”.  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 04:50) 

 

Sandra görs här tydligt till en specifik kvinnotyp: den sexuellt aggressiva äldre 

kvinnan på jakt efter unga män att stilla sitt sexuella begär med, ivrig att få, som 

berättarrösten säger, ”komma ombord och, så att säga, komma igång”. Här blir 

textanalysens representativa dimension tydlig då Sandra och de praktiker hon ägnar 

sig åt (dejtande och mer generellt kryssande) representeras på ett så ensidigt och 

stereotypt sätt. Representation bör i det här fallet förstås som ett antal gjorda val av 

vad som valts att representeras och hur. Sandra representeras som en översexuell, 

oanständig och därmed ”lägre stående” kvinnotyp. De praktiker hon ägnar sig åt – att 

gå på kryssningsdejter – förknippas i förlängningen med denna lägre stående sociala 

position.  

 Bilden av Sandra som omättligt översexuell är genomgående i avsnittet. I nästa 

scen där Sandra medverkar talas det explicit om hennes påstådda mål med resan. 

 
Berättarröst: ”För Sandra kryper blinddejten allt närmare, och hon är fokuserad på 

vad hon vill få ut av den.” 
Sandra:   ”Sex!” [skrattar]  

(Avsnitt 1, 10:35) 
 

Sandra har vid det här laget nästan etablerats som en slags karaktär, en ensamstående 

kvinna med sex barn som åker på kryssningar för att gå på blinddejter och ha sex med 

unga män. Detta är dessutom något Sandra framställs som van vid och som hon brukar 

göra, för som berättarrösten förklarar så är Magnus, Sandras blinddejt, ”inte lika 

rutinerad i kärlekens spel”. Medan Magnus förbereder sig mentalt i sin hytt står Sandra 

med väninnan Jasmine och spanar på killar och ”lägger upp en plan B ifall dejten med 

Magnus skulle bli platt fall”. Vi leds att tro att detta är vardagsmat för den omättliga 

sexbarnsmamman. Vi får senare i avsnittet även se hur den planerade blinddejten gick, 

där Sandra – missnöjd med dejten – möter upp väninnan Jasmine för att leta efter 

andra killar. Berättarrösten försäkrar oss om att  
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”… med den klänningen kommer Sandra säkert att lyckas med plan B.” 

(Berättarröst, Avsnitt 1, 29:50)  

 

Denna subtila gliring är illustrativ för identitets- och relationsaspekterna av texten. Det 

är primärt just en gliring till Sandras klädsel men samtidigt utgör den ett slags 

normativt omdöme som ber om medhåll från tittaren. Detta kan i allra högsta grad ses 

som ett uttryck för respektabilitet, eller i det här fallet en brist på sådan, då 

respektabiliteten kräver just ständiga omdömen (Skeggs 2012:64). Kommentaren är 

klart normativ och bedömande av Sandras klädsel och som tittare bjuds vi in att 

instämma i och känna igen oss i den för oss utlagda tolkningen. På så sätt kan den 

sägas konstruera en läsaridentitet där tittaren, i relation till Sandra, placeras högre än 

henne i en smakhierarki. Vi blir jämlika med berättarrösten och i förlängningen 

textförfattaren genom att internalisera dennes perspektiv, i det här fallet genom att 

finna oss i den nästintill mobbande relationen till Sandra. Som tittare bjuds vi in att 

anamma berättarröstens perspektiv och göra omdömen om Sandra och hennes klädsel. 

Det hela blir som ett klassiskt mobbningsscenario där vi som tittare blir delaktiga i 

berättarröstens mobbning av Sandra, enbart genom vårt passiva medhåll.  

 

 

6.3 DISKURSIV PRAKTIK: DANSPALATSET PLAYA DEL SOL 

 
I Danspalatset Playa del Sol etableras en slags semesterdiskurs redan i programmets 

introduktionsscener. Till en början finns det ett flertal markörer som indikerar på 

vilket slags resande en resa till danspalatset anses utgöra. Berättarrösten förkunnar att 

till Danspalatset 
 
”… vallfärdar tiotusentals mogna svenskar under vinterhalvåret för att dansa, festa och 

släppa loss, och göra allt det där man inte vågar hemma.”  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 01:22) 

 

Danspalatset målas upp som en slags tillflyktsort till vilken man åker för att 

undkomma vardagslivet tristess och restriktioner. Musiken, i detta fall de korta bitar 

dansbandsmusik som förekommer i öppningsscenerna och i vinjetten, förtäljer även de 

något om vilket slags resande som förekommer i programmet. ”När jag vill resa bort 
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till en semesterort för att koppla av” samt ”Sommar, sol och varma vindar / Tänk en 

vecka ledigt” är tydliga indikatorer på att det specifikt rör sig om en avkopplande 

semester.  

 Samtidigt kontrasteras denna slags konventionella semesterdiskurs, som talar om 

semester som en flykt från den svenska vardagen, explicit mot Danspalatset som en 

alltigenom försvenskad ort. Detta når i programmets framställning nästintill absurda 

dimensioner. I danspalatsets restaurang serveras ”precis samma mat som hemma”, 

nämligen ”köttbullar, sjötunga, fläskfilé och revbensspjäll”; med andra ord ”de 

maträtter som får oss svenskar att känna oss hemma”. Varje kväll spelar ett svenskt 

dansband på scen och personalen utgörs till större del av unga, svenska tjejer;  

   
”Kort sagt, till Playa del Sol kommer mogen ungdom för att ha trevligt och känna sig 

hemma – borta”.  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 04:58) 

 

Framställningen av Danspalatset Playa del Sol som ett i alla avseenden försvenskat 

resmål bör förstås som ett diskursivt präglat yttrande. Här presenteras valet av resmål 

som något udda och inskränkt. Programmets fokus på de upp till nittioen gånger som 

vissa stamgäster har besökt dansrestaurangen förstärker denna bild av danspalatset 

som ett resmål för den inskränkte svensken.  

 Dessa accentueringar av det bisarra i att åka till en ö ”utanför Afrikas västkust” 

(som påpekats i introduktionsscenerna) för att äta svensk mat gör det därmed tydligt 

vilka premisser diskursen vilar på. Semesterdiskursen som dominerar i programmet, 

tydligt artikulerad i öppningsscenerna, positionerar för tittaren semesterresandet som 

”dåligt resande”. Framförallt resor till ett sedan länge välbekant, svenskt och därmed 

icke-exotiskt resmål utmålas som något löjligt, komiskt och inskränkt. Det krävs inte 

ens kontrasterande exempel på vad som skulle kunna sägas utgöra äventyrliga och 

exotiska resor för att en tydlig bild av danspalatset skall framträda. Nyckelord som 

t.ex. ”folkkära” och ”svenskt” fungerar i sig som värdeladdade markörer som tyder på 

vilka underliggande värderingar rörande smak som diskursen utgår ifrån.   
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6.4 TEXTUELL ANALYS: DANSPALATSET PLAYA DEL SOL 
 

I Danspalatset Playa del Sol innebär festande anmärkningsvärt stillsamma och icke-

spontana praktiker. Som nämnt ovan så präglas programmet av en diskurs som 

positionerar de alltigenom försvenskade semesterpraktikerna som ett slags ”dåligt 

resande”. Vid en närläsning av avsnittet kan vi se mer i detalj hur semestrandet och 

festandet på Playa del Sol formuleras.  

 

6.4.1 Det allmänna festandet – Dansband och pensionärsfestandet 

Att en resa till Playa del Sol centrerar till större del kring dans och festande är något 

som etablerats redan i introduktionsscenerna. Musiken som spelas på danspalatset och 

som det dansas till utgörs nästan uteslutande av dansbandsmusik och det intagna 

förhållningssättet till denna sorts musik är uttalad.  

 
”Här har vi även där DJ:n brukar sitta och justera dansbandslåtarna. Det finns en DJ för 

såna också!” [skrattar] 

 (Servitris, Avsnitt 1, 04:04) 

 

Att dansband är en föråldrad sorts musik är en så fundamental premiss att även 

servitriserna på dansrestaurangen kan skämta om det. Visuellt sett betonas 

dansbandsmusikens ställning genom det avbildade DJ-båset där kameravinklarna 

framställer det som dammigt, smutsigt och oanvänt.  

Vidare kan vi i texten se tecken på förverkligande av diskursen genom att se på 

framställningen av festande och mer specifikt semesteraktiviteter. Hur festar och 

semestrar man på Danspalatset Playa del Sol? Hur betraktas och värderas dessa 

praktiker? I enlighet med den större dominerande diskursen står flera exempel att finna 

där praktikerna på Danspalatset framställs som inskränkta och därmed komiska. 

Berättarrösten får här, karaktäristiskt för dokusåpan, inta rollen som guide och tolkare. 

 
”Varje dag följer samma mönster här på Playa del Sol. Frukost. Bad. Drinkar. Middag. 

Party, och dans.”  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 15:27)  
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Praktikerna som det ägnas åt på Danspalatset Playa del Sol formuleras här tydligt, 

samtidigt som de värderas och bedöms. I detta yttrande betonas det repetitiva i 

semestrandet, som för att påminna tittaren om det förutsägbara och icke-spontana i 

detta slags resande. Vad som är av intresse i detta värderande och positionerande av 

semesterpraktiker är den totala avsaknaden av kontrasterande exempel. Den i 

programmet identifierade diskursen hade mycket väl kunnat vara baserad på 

kontrasterande semesterexempel. Programmet hade kunnat genomsyras av exempel på 

”bra” resande, låt oss säga en äventyrsresa till ett exotiskt och okänt land, som en 

kontrast mot det försvenskade och ensidiga resandet som en semester på Danspalatset 

framställs som. Utmålandet av Danspalatset hade då varit explicit och tydligt. Så är 

dock inte fallet här. Likt de flesta andra smakindikatorer i detta program är 

positionerandet av semesterpraktikerna högst implicit.  

Istället genomsyras representationen av rekreation på Danspalatset av ett 

underliggande, ironiskt förhållningssätt. Den självmedvetna ironin, enligt Dovey 

karaktäristisk för dokusåpan, är ständigt närvarande i Danspalatset Playa del Sol. 

Följande utdrag är ett yttrande från berättarrösten mot slutet av avsnittet. Det fungerar 

som en summering av avsnittet men även som en tolkare av det, där programmet 

avrundas med en tydning som påbjuder ett specifikt perspektiv på händelserna och 

praktikerna i programmet. 

 
”Det har varit en intensiv första dag på semestern. Sylvia återsåg och fick dansa med sin 

kärlek från 1994, Einar. Kenneth och Bissan hade som vanligt en lyckad förfest som 

avslutades med ett virvlande utan dess like på dansgolvet. Och partyt och semestern har 

bara börjat.”  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 41:27) 

 

Det är i de specifika ordvalen som ironin här framträder tydligast. Beskrivningarna av 

dagens aktiviteter ter sig nästan löjligt överdrivna. Tidigare i avsnittet framställdes 

dagarna på Danspalatset som repetitiva och förutsägbara, för att mot slutet kontrasteras 

med en beskrivning av semesterns första dag som ”intensiv”. Kenneth och Bissans 

buggande till dansbandsmusik beskrivs som ett ”virvlande utan dess like”.  

Detta ironiska förhållningssätt påbjuder en komisk och förlöjligande effekt. I 

enlighet med Doveys teorier förkunnar programmets inbyggda ironi att allting endast 

är ett skämt; programmet tar inte dessa praktiker på allvar – tittaren bör därför inte 
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heller göra det. Festandet, dansandet och semestrandet ironiseras och beskrivs med ett 

nästintill auktoritärt tilltal. Likt ett samtal med ett litet barn talas det om dess 

aktiviteter med ett ironiskt grandiost tilltal.   

 

6.4.2 Singelkvinnan på semester – Sylvia 

I Danspalatset Playa del Sol är Sylvia från Malmö en central karaktär. Snarare än 

klichéartad och stereotypt framställd är Sylvia en något mer komplex och ambivalent 

karaktär än så. Berättarröstens citat nedan är illustrativt för detta: 

 
”Hemma i Malmö sitter hon mest framför teven och grubblar på kvällarna, men när hon 

kommer ner hit händer nåt med henne och hon får leva ut, dansa, och kanske träffa 

nån.”  

(Berättarröst, Avsnitt 1, 06:48) 

 

Sylvia framställs i viss mån som mångfacetterad. Det finns två sidor av henne, 

beroende på vilken miljö hon befinner sig i; passiv, stillasittande och grubblande 

hemma men aktiv, levande och dansande på Playa del Sol. Ser vi till de representativa 

aspekterna av detta yttrande blir en uppdelning tydlig mellan å ena sidan Malmö (och 

Sverige), å andra sidan Danspalatset (och Kanarieöarna). Uppdelningen resulterar i att 

Danspalatset Playa del Sol som resmål tillskrivs vissa specifika praktiker, nämligen 

dans och dejtande. Att dansa och dejta är ingenting Sylvia tillåts göra hemma i 

Sverige. Istället blir Danspalatset den plats där hon tillåts (”hon får”) leva ut och som 

möjliggör en – i kontrast till den svenska kontexten – utsvävande livsstil av festande, 

nöje och romantik. Om Malmö är den restriktiva, normativa miljön är Danspalatset del 

Sol den i jämförelse laglösa och hedonistiska miljön där undertryckta lustar får ges 

utlopp.  

 Vidare är respektabilitet för Sylvia en ständigt närvarande dimension. Detta tar sig 

uttryck bland annat i en slags omvårdnad av sitt yttre. Omvårdnad av jaget, och då 

specifikt det yttre, är enligt Sylvia en viktig aspekt för att framstå om inte respektabel 

så åtminstone som presentabel. Detta anspråk på respektabilitet ironiseras, förlöjligas 

och presenteras emellertid som fåfänga i programmet. Enligt berättarrösten lever 

Sylvia efter mottot ”syns man inte, finns man inte”, varför appliceringen av smink, 

eller vad Sylvia kallar för ”krigsmålning”, anses vara viktigt: 
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”Det är ju så att man måste ha krigsmålning på sig annars så syns man ju inte! Alltså. 

Tänk om man inte har rouge och om man inte har ögonskugga och så då, asså, då är de 

ju som den här väggen. Kritvit och så... näej”. 

(Sylvia, Avsnitt 1, 29:04) 

 

Att Sylvia, för att inte känna sig lika kritvit som väggarna i sitt hotellrum, måste 

applicera smink likt en krigsmålning är i det här fallet talande för synen på Sylvia som 

fåfäng och excessiv. Att inte vara krigsmålad är för henne otänkbart. Betonandet av 

Sylvias fåfänga och överdrivna konsumtion av skönhetsprodukter har även en tydligt 

visuell karaktär. När hon anländer till hotellet och packar upp sina skönhetsprodukter i 

badrummet ges vi som tittare en grundlig genomgång av produkterna och vad de är 

tänkta för. Samtidigt dyker det i vänstra hörnet av TV-skärmen upp siffror som räknar 

antalet produkter Sylvia tagit med sig på semestern. Vid den nittonde och sista 

produkten blinkar siffran 19 till ljudet av en klocka likt vinstsumman blinkar i ett 

tävlingsprogram. 

 
Intervjuare:  ”Vilka produkter är de viktigaste att ta med sig?” 

Sylvia:  ”Alla. Absolut allt, jag kan inte va utan nånting.” 

(Avsnitt 1, 08:56)  

 

 

6.5 SAMMANFATTNING 

 
För att summera analysen hittills kan två aspekter angående programmens diskurser 

diskuteras. I både Färjan och Danspalatset Playa del Sol har en slags dominerande 

semesterdiskurs artikulerats. Diskursen ser i många avseenden likadan ut i båda 

programmen, där en kryssning ombord på Färjan och en resa till Danspalatset talas om 

i termer av resande. Resandet positioneras i sig som ett specifikt slags resande, 

uteslutande fokuserat på semester och rekreation av olika slag. Vi kan alltså tala om en 

identifierbar semesterdiskurs som präglar programmen och som styr tolkningen av 

händelserna i dem.  

 Denna semesterdiskurs är en högst normativ sådan, inom vilken semestrande och 

dess tillhörande praktiker värderas, bedöms och rangordnas i smakhierarkier. 

Diskursen har, som framgått, realiserats mer konkret i texten, exemplifierat med teman 
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såsom festande och stereotypa kvinnoroller. Sett till hur festande och rekreation har 

representerats i de båda programmen blir premisserna som semesterdiskursen vilar på 

tydliga. Exempelvis roar man sig på Danspalatset Playa del Sol på betydligt 

stillsammare sätt än på Färjan. Till Danspalatset åker svenska pensionärer för att dansa 

till dansbandsmusik medan Färjans passagerare i kontrast utgörs av hårdrockare som, i 

sitt festande, vill skrämma slag på pensionärer. Det rör sig alltså om två olika sorters 

resenärer vars olika sätt att roa sig på likväl positioneras som ”dåligt”.  

 Samtidigt baserar semesterdiskursen även på ett antagande om vilka slags 

individer som ägnar sig åt denna sorts resande. Sandra och Sylvia fungerar som 

representanter för de slags kvinnor som gör resor av detta slag. I skildrandet av dessa 

kvinnors semestrande har programmen ägnat sig åt ett identitetsskapande där 

kvinnorna tillskrivs attribut som fåfänga och omättliga sexuella lustar. Även dessa 

representationer har haft klart negativa toner. Positionerandet har i de flesta fall skett 

av berättarrösten, som med ironiska kommentarer och subtila pikar tolkar och värderar 

händelserna åt tittaren.  

 

 

6.6 SOCIOKULTURELL PRAKTIK 

 
I denna slutliga fas av analysen ämnar jag placera Färjan och Danspalatset Playa del 

Sol i ett bredare, samhälleligt sammanhang. I denna del av Faircloughs analys bör det 

bland annat övervägas vilka konsekvenser den diskursiva praktiken kan ha för den 

bredare sociala praktiken som texten är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:75). Baserat på detta skall tre aspekter av programmen diskuteras: vilken 

funktion de stereotypa framställningarna av kvinnorna fyller, hur programmen kan 

förstås som sociala rum i Bourdieus mening samt vilken relevans klassbegreppet 

egentligen har för program som dessa. 

 

6.6.1 Icke-respektabla feminiteter 

En väsentlig fråga som dykt upp under analysens gång har varit: varför är 

representationen av Sandra och Sylvia så schablonmässig? Detta har lett till det aktiva 

valet att benämna kvinnotyperna som dessa två kvinnor framställs som för just 

”feminiteter”. Jag menar att Sandra och Sylvia konstrueras som två kvinnliga klichéer, 
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ensidigt framställda och anspelandes på klassiska stereotyper såsom den sexuellt 

ohejdbara kvinnan, den fåfänga äldre kvinnan m.m.  

 En förklaring till dessa framställningar kan ligga i klassbegreppets könade 

dimension. Skeggs menar som bekant att det finns en tydlig koppling mellan klass och 

kön. Detta kan ta sig uttryck i vad hon benämner som respektabilitet – en uppsättning 

värden och föreställningar om anständighet, djupt grundat i klass (Skeggs 2012:64-

65). Respektabilitet och anständighet är i Färjan och Danspalatset Playa del Sol de två 

måttstockar mot vilka Sandra och Sylvia bedöms. De ofta klichéartade stereotyperna 

som dessa kvinnor framställs som är från programmens sida likartad, där en slags brist 

på anständighet hos dem båda formuleras.     

 Samtidigt skiljer sig Sandra och Sylvia åt. För Sylvia tar exempelvis 

respektabilitet mer formen av en slags medvetenhet. Där Sandra enbart presenteras 

som lustfylld visar Sylvia en större medvetenhet då hon är mån om framställningen av 

sig själv, uttryckt i en omvårdnad av sitt yttre. Sylvias anspråk på respektabilitet 

förlöjligas förvisso, men hon försöker åtminstone; Sandra hålls tvärtom enbart 

ansvarig för sina brister. I enlighet med Skeggs observationer, där arbetarklasskvinnor 

i dokusåpor förväntas framföra sin brist på värde, betonas Sandras brist mer aktivt av 

berättarrösten. ”Varför har du så många barn?”, enligt Skeggs en fråga riktad till 

arbetarklasskvinnorna, omformuleras i Färjan i berättarröstens ständiga presenterande 

av Sandra som ”sexbarnsmamma”. På liknande sätt formuleras frågan ”Varför har du 

så extravaganta kläder?” istället som en gliring där Sandras klädsel positioneras som 

utmanande.  

 Den i många avseenden ensidiga representationen av dessa kvinnor bör förstås 

som en gränsdragning. Sandras omättliga hunger efter yngre män och Sylvias 

överdrivna konsumtion av skönhetsprodukter fungerar som den konstituerande 

gränsen för anständighet. Det rör sig i programmen om en slags diskurs inom vilken 

Sandra och Sylvia, i egenskap av icke-måttfulla kvinnor, fungerar som komiska inslag. 

De tillskrivs i programmets konstruktion av deras identitet en brist på reserverad och 

måttfull respektabilitet där de, i enlighet med Skeggs teorier, även förväntas framföra 

dessa brister. Parallellen till klass kan förefalla långsökt, men ett klassperspektiv 

underbygger i själva verket representationen av kvinnorna. Respektabiliteten och 

bedömandet av Sandra och Sylvia utefter den handlar inte om direkt klass som 

socioekonomisk position eller skillnader i inkomst, men det handlar om ett slags 
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personvärde. Avgränsandet av anständighet är djupt genomsyrat av ett klassperspektiv 

och ett normativt omdöme som formats av traditionella klassrelationer. 

 

6.6.2 Det värdelösa kapitalet 

För att lättare kunna betrakta dessa program som uttryck för en bredare social praktik 

bör de följaktligen förstås som sociala rum i Bourdieus mening. Anläggning av 

Bourdieus teoretiska ramverk på dessa avsnitt är fruktbart då kapitalmetaforerna 

illustrerar hur god smak kan förstås som en resurs. 

Festande är praktiken per se som det ägnas åt på resmål som Färjan och 

Danspalatset Playa del Sol; den textuella analysen visade mer specifikt på vad exakt 

denna sociala praktik innebär. Framställningarna och representationerna av denna 

praktik, och vilka slags individer som ägnar sig åt den, utgör i sin tur grundvalarna i en 

i programmen dominerande semesterdiskurs. Denna semesterdiskurs vilar på 

premisserna att semestrande i denna kontext innebär att festa och att festa i sin tur 

innebär, bland annat, att bli ”jävligt full”.  

Att bli ”jävligt full”, dansa till dansbandsmusik och gå på blind dejts bör förstås 

som val av fritidsvanor, något som i sig är högst värdeladdat. Programmen handlar 

inte om, låt oss säga, individer som åker till en konstbiennal i Venedig eller på en 

äventyrsresa till Sydamerika. Tvärtom handlar de om individer som åker på 

kryssnings- och chartersemestrar för att – om vi utgår från programmens fokus – supa 

sig fulla, dansa, festa och dejta. Detta utgör de sociala praktiker som i programmen 

framställs som representativa för en hel kultur, varför festande, dansande och supande 

i sig kan förstås som uttryck för ett kulturellt kapital. Den påtagliga paradoxen i dessa 

fall är bara att det är ett värdelöst sådant. Inom det sociala rummet som dessa program 

utgör har detta kulturella kapital inget värde. Att roa sig och semestra på just dessa sätt 

har inget handlingsvärde – de är uttryck för ett kapital som aldrig legitimeras eller 

erkänns som ”rätt” eller ”bra”. Därför kan det följaktligen inte omvandlas till 

symboliskt kapital. Det kan inte användas för att tillskansa sig någon form av respekt 

eller makt; tvärtom är spektakulariserandet av moraliska kriser ett uppvisande av 

kapitalet, ett slags uppvisande av dess värdelöshet. ”Se vad de ägnar sig åt, se så 

smaklöst!”. God smak är en resurs och de avbildade individernas resursbrist är vad 

som i dessa program står i centrum.  

Skeggs menar som bekant att representation är verktyget med vilket 

arbetarklassen demoniseras och patologiseras. Förlöjligande representation av 
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arbetarklassen bidrar till att sänka värdet på deras redan magra kapital och frånta det 

dess legitimitet (Skeggs 2000:25). Jag menar att Färjan och Danspalatset del Sol i 

vissa avseenden bör förstås som just ett blockerande av kapitalomvandling. Bröderna 

Grens ”hell raisande” ombord på Färjan och Kenneth och Bissans 

”dansbandsvirvlande” är exempel på praktiker som i programmen aldrig legitimeras 

eller erkänns som ”goda” sådana. Tvärtom utgör den komiska och förlöjligande 

framställningen av dem och deras festande i sig blockerandet av kapitalomvandling.  

 

6.6.3 Ständigt närvarande men aldrig synligt  

Tendenser som dessa måste förstås i relation till samhället i stort. Inom den kritiska 

diskursanalytiska traditionen hävdas det att det är genom diskursiva praktiker som 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper reproduceras (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:69). Kan då medietexter som dessa sägas aktivt ägna sig ett 

reproducerande av ojämlika förhållanden mellan sociala klasser? Ja, i viss mån och ur 

vissa perspektiv. Färjan och Danspalatset Playa del Sol präglas av en diskurs inom 

vilken traditionella smakhierarkier reproduceras genom dess värderande och 

bedömande av individers semesteraktiviteter och fritidsvanor. I dessa hierarkier skapas 

lojaliteter mellan å ena sidan god smak och makt, å andra sidan dålig smak och 

underordning. Det görs genom ett slags inhägnande; att dricka burköl i hytten 

stigmatiseras, men inte genom exkludering och osynliggörande. Tvärtom avgränsas 

praktiken för att sedan uppvisas och aktivt konstrueras som ett spektakel.  

 Vari detta resonemang ligger klassrelevansen? Det ligger i parallellerna som 

implicit dras mellan låg status och lägre klass. Statusgrupper är som Ross hävdat 

indelade efter livsstil. Detta har analysen hittills försökt åskådliggöra genom att visa 

hur individerna i programmen rangordnas i statushierarkier utefter val av resmål och 

vad man ägnar sig åt på semestern. Samtidigt är just statusgrupper ofta klasser. Enligt 

Ross tenderar en viss statusposition att höra samman med en given klass, även fast 

klassificeringen inte har skett utifrån ekonomi (Ross 2008:32). Detta visar på hur djupt 

rotat klassbegreppet är i ekonomiska faktorer, oavsett om klassificeringen skett utifrån 

livsstil, kultur eller identitet. Resande, semestrande och i förlängningen livsstil måste 

till syvende och sist betraktas som former av konsumtion och konsumtionsmönster, 

vilket i allra högsta grad kan härledas till ekonomiska faktorer. Det är här, i 

framställningen av charterresandet och kryssandet som aktivt gjorda val, som 
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klassbegreppet är som mest osynligt men samtidigt som mest grundläggande i dessa 

program. 

 Likt chaven i Jones beskrivning accentueras just individernas osmakliga sätt att 

spendera pengar på (Jones 2011:8). Detta har en högst politisk och ekonomisk 

dimension som i vissa avseenden maskeras genom semesterdiskursens artikulerande 

av resmål och aktiviteter som aktivt gjorda konsumtionsval. Bourdieu menar 

exempelvis att ”alla ändstationer inte är lika sannolika från alla startpunkter” 

(Bourdieu 1993:265). Val, oavsett om de presenteras som just fritt gjorda val, måste 

förstås som grundade i ekonomiska möjligheter och begränsningar. Detta är något som 

inte erkänns i programmen. Att åka till Kanarieöarna är självklart ett aktivt gjort val, 

men aldrig framgår det varför dessa val har gjorts. Vi kan som tittare aldrig med 

säkerhet fastställa att en 24-timmarskryssning med Färjan aktivt har valts framför en, 

låt oss säga, äventyrsresa till Sydamerika; huruvida det rör sig om ekonomiska 

begränsningar eller helt enkelt preferenser kommer en analys av detta slag aldrig 

kunna säkerställa.  

 Men i och med att Färjankryssande och ”dansbandsvirvlande” på Kanarieöarna 

framställs som aktivt gjorda konsumtionsval möjliggörs den ironiska och förlöjligande 

tonen i programmet som inte skulle ha accepterats hade valen av resmål varit tydligt 

präglade av ekonomiska begränsningar. Hånandet är istället mer subtilt och legitimeras 

till stor del med en anspråkslös humor och ironi. Programmen intar ett perspektiv som 

påminner om det som Jones menar utmärker ”chav-tainment” där chavsen 

demoniseras utifrån deras påstått osmakliga och ociviliserade sätt att konsumera på 

(Jones 2011:6-8). 

 Genom att skildra de egentligen ytterst klassbetingade och ekonomiskt präglade 

konsumtionsmönstren som val, strikt baserade på preferenser, blir det lättare att 

omedvetet göra narr av en samhällsklass. Detta ursäktas med att de får skylla sig 

själva. Det är detta Bourdieu benämner som ”symboliskt våld”; när en klass, med 

exempelvis smak som verktyg, exkluderas och samtidigt tillskrivs ansvaret för sin 

egen exkludering (Wood & Skeggs 2011:14). Det blir som att säga: ”de har ingen 

smak och får därför skylla sig själva”.  

 Det är i processer, framställningar och representationer som dessa som 

klassbegreppet är som mest närvarande men samtidigt osynligast. I dessa program 

talas det aldrig om en arbetarklass, eller om samhällsklasser överhuvudtaget. Vad som 

däremot gömmer sig i lingvistiska och visuella framställningar är ett formulerande av 
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en social klass, konstruerad utifrån en identifierbar smak och rangordnad i en 

smakhierarki. Denna statusgrupp betraktas med vad Skeggs (2000) kallar för en 

medelklassens blick; den som klassificerar utifrån smak och moral för att skapa distans 

till de definierbara ”andra”.  

 

6.6.4 Kritik och reflexivitet 

Slutligen något kort om alternativa tolkningar av empirin och uppsatsens tolkande 

metod. I detta arbete har jag valt att teoretisera reality-TV och programmen ifråga som 

sociala rum där det handlas med olika kapitalformer. Denna teoretisering har självklart 

konsekvenser för vilka slags analyser som kan göras baserade på denna slags 

konceptualisering. Att teoretisera reality-TV som ett rum, eller fält, resulterar i ett 

synsätt på kapital som någonting som handlas med eller spelas ut. Analysen har därför 

kommit att fokusera på legitimering och exkludering; på vems kapital som legitimeras 

som det ”rätta” eller ”goda” och vems kapital som är värdelöst.  

Analysen kan dock, bara genom att byta ut socialt rum mot arena, få en helt ny 

riktning. Detta är en avvägning som gjorts i forskningsarbetet. Enbart genom att 

teoretisera reality-TV som arena så öppnas analysen upp för möjligheten till kamp. 

Intresset i en sådan analys skulle ligga i att å ena sidan identifiera diskurser som 

förlöjligar och degraderar en slags arbetarklass likt den analys jag gjort i detta arbete. 

Å andra sidan skulle analysen även intressera sig för motdiskurser och försöka 

identifiera motstridiga diskurser, uttryckandes ett slags uppvärderande och positiva 

representationer av de avbildade kulturerna och praktikerna. På grund av platsbrist har 

dock detta perspektiv tyvärr inte kunnat diskuteras i detta arbete. 

Anledningen till varför jag ser ett värde i att nämna detta alternativa 

analysperspektiv har att göra med begränsningarna med analys av diskurser. Winther 

Jørgensen & Phillips menar att det svåra med analys av diskurser är att distansera sig 

från sin egen objektivitet. Komparativa perspektiv som ifrågasätter ens egna 

självklarheter därför ofta är till god hjälp (Winther Jørgensen & Phillips 2000:44).   
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7. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att utifrån teorier kring smak, status och klass belysa 

klassaspekter i Färjan och Danspalatset Playa del Sol. Klassbegreppet kan, som främst 

Pierre Bourdieu och Beverley Skeggs har visat på, definieras utifrån livsstil där smak 

och status fungerar som klassproducerande faktorer. Arbetandes med en sådan 

klassdefinition i åtanke har analysen av de två programmen belyst subtila och implicita 

markörer för smak och status.  

Handlingen och representationer i Färjan och Danspalatset Playa del Sol har 

teoretiserats och begreppsliggjorts med hjälp av Bourdieus teorier kring det sociala 

rummet och kapitalmetaforer. Vad studien kommit fram till har varit att det i de 

sociala rum som dessa program utgör finns specifika lagar, artikulerade som diskurser. 

Den dominerande diskursen, likartad i båda programmen, har i analysen refererats till 

som en semesterdiskurs. Detta mycket tack vare diskursens sätt att tala om och 

representera semestrande som praktik. I den kontext som dessa program utgör finns 

regler för vad som utgör god och dålig smak, vilket bedöms utifrån vad man ägnar sig 

åt på fritiden och under semestern. Praktikerna som det ägnas åt under semestern har i 

sig visat sig vara högst värdeladdade praktiker.  

I de två valda avsnitten opererar ett normativt klassperspektiv som genomsyrar 

programmens framställning av individer (framförallt kvinnor) och representation av 

sociala praktiker (som exempelvis festande). Närläsningen av bärande nyckelscener 

har exemplifierat hur små, till synes harmlösa, lingvistiska och visuella 

nyansskillnader i själva verket, satta i en större samhällelig kontext, bör förstås som 

reproducerande av ojämlika maktförhållanden. Detta har inte enbart med klass att 

göra, utan samverkar även med formatet som så karaktäriserar reality-TV. I en genre 

där spektakel och moraliskt förfall utgör underhållningens värde måste 

uppmärksamhet riktas mot vad det är som görs till spektakel, vad som klassificeras 

som moraliskt förfall och i förlängningen vad som kategoriseras som opassande. I 

Färjans och Danspalatset Playa del Sols dominerande diskurs står som sagt 

semesterresandet i fokus, varför påstått smaklösa sätt att semestra och resa på 

spektakulariseras och ohämmat visas upp.  

Klassbegreppets relevans i detta arbete och i de valda programmen ligger i 

smakens roll som klassindikator. Smak framställs i programmen som den mätbara 
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enhet som indikerar på en individs specifika position i en statushierarki. I 

förlängningen kan sådana statushierarkier kopplas till traditionella samhällsklasser, 

som bl.a. Jones visat på med exemplet chavs. Min ståndpunkt är att val av resmål och 

semesteraktiviteter måste förstås i relation till ekonomiska begränsningar och 

möjligheter (och inte enbart preferenser). De ekonomiska aspekterna av resande är 

något som aldrig problematiseras i varken Färjan eller Danspalatset Playa del Sol; det 

talas faktiskt aldrig explicit om varken smak, status eller klass. Trots detta menar jag 

att denna studie visar på hur klassbegreppet, genom ett i programmen underliggande 

klassperspektiv, ständigt är närvarande. Det är bara aldrig synligt.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1. Färjan, Säsong 4, Avsnitt 1, 00:01-00:42 

BILD 
 
 
Ett dansgolv fullt med människor, 
filmat ovanifrån. 
 
En man och kvinna som hånglar. 
 
Människor som hoppar på dansgolv 
och dansar på bord. 
 
En bartender som häller upp två glas 
öl. 
 
Snabba klipp mellan: 
En berusad man i keps som tappar 
balansen; 
En man i klänning och peruk som 
hoppar runt; 
Ett skrattande äldre par; 
Två unga killar i keps och klänning 
som kysser varandra; 
Ett äldre par i stora hattar. 
 
Kvinna som ensamt dansar på 
dansgolvet; 
Man i klänning och peruk som dansar 
på dansgolvet; 
Man och kvinna som dansar intimt 
med varandra. 
 
Ljus dag, Färjan mitt i havet, 
flygfilmat från olika vinklar. 
 
 
Snabba klipp: människor som dansar 
på dansgolvet. 
 
Man i hytt som springer in i en vägg 
med huvudet före och ramlar omkull. 
 
Färjan, flygfilmat utifrån. 
 
Snabba klipp: dansgolvet från olika 
vinklar. Avslutas med samma bild 
som i den första scenen: dansgolvet 
ovanifrån.  

SPRÅK & LJUD 
 
(Musik: Kenny Loggins – Footloose) 
 
 
 
 
 
(Musiken tydligare) 
 
 
 
 
 
 
Berättarröst: Du kanske tror att det är 
en fantasi, men nej, så är det inte.  
 
 
 
 
För långt därute på Östersjön finns 
hon, Ålands drottning, ett flytande 
paradis, ett magiskt nöjesfält som 
seglar på kärlekens våg.  
 
Och det bästa av allt, just du är 
välkommen att stiga ombord, för nu 
är hon tillbaka i gamla farvatten,  
och vi kallar henne…  
 
… Färjan.  
 
(Musiken tar slut) 
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Bilaga 2. Danspalatset Playa del Sol, Säsong 4, Avsnitt 1, 0:39-5:50 

BILD 
 
Introduktionsvinjett: 
Flygplan i solnedgång 
Strand full med människor 
Ett hotell 
Skrattande kvinna 
Man och kvinna som kysser varandra 
Äldre man som hoppar i en pool 
Grafik: ”Danspalatset Playa del Sol” 
 
En ö, flygfilmad 
Människor på stränder 
 
Karta över Europa 
 
 
 
Hotellet och Danspalatset flygfilmat 
Dansrestaurangen Playa del Sol 
 
Äldre par som dansar 
Äldre par som dricker drinkar 
 
 
Eva-Lena tappar en bricka med 
uppställda champagneglas 
 
Vicente gör drinkar 
 
 
Eva-Lena står utanför ingången till 
Danspalatset Playa del Sol 
 
Äldre par som dansar 
 
 
Äldre man sitter vid en pool 
 
 
 
Par vid bord 
 
Äldre man vid en pool 
 
 
Kvinna i hotellfoajé  
 

SPRÅK & LJUD 
 
(Vikingarna – Sommar, sol och 
varma vindar) 
 
 
Sommar, sol och varma vindar 
Kom och följ med mig 
Tänk en vecka ledigt 
Du och jag 
 
 
Berättarröst: Utanför Afrikas västkust 
ligger Kanarieöarna, ett av 
svenskarnas verkliga semesterparadis. 
På en utav öarna, Gran Canaria, hittar 
vi den lilla staden Playa del Ingles. 
Här finns Sveriges förmodligen mest 
folkkära och omtyckta 
dansrestaurang, Playa del Sol. Hit 
vallfärdar tiotusentals mogna 
svenskar under vinterhalvåret för att 
dansa, festa och släppa loss och göra 
allt det där man inte vågar hemma. 
 
Berättarröst: Det här är Eva-Lena. 
Det är hon som driver Playa del Sol. 
Hon gör det tillsammans med sin man 
Vicente och har gjort det i över 20 år.  
 
Eva-Lena: Hej! Det här är Playa del 
Sol! 
 
Berättarröst: Playa del Sol kan skryta 
med tusentals stamgäster: 
 
Intervjuare: Rune hur många gånger 
har du varit här? 
Rune: Nitti gånger. Nittien till och 
med.  
 
Man: Sjutti gånger.  
 
Man: Jag har bott på hotellet här cirka 
sjuttifem gånger.  
 
Intervjuare: Hur många gånger har ni 
varit här? 
Kvinna: Hur många gånger? Det (…) 
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Eva-Lena som går runt i 
restaurangen 
 
Eva-Lena gestikulerar och pekar mot 
en tom scen 
 
Olika band som framträder 
Bilder på fullsatta dansgolv 
 
 
Eva-Lena bläddrar igenom 
fotografier på framträdanden 
 
 
Eva-Lena håller upp ett fotografi på 
Burken, sedan ett på Lasse 
Berghagen, sedan ett på Lill-Babs 
 
 
 
 
Eva-Lena rullar upp en affisch med 
Music Men, sedan Juniors, sedan 
Mickez 
 
 
 
 
Eva-Lena går förbi en bar och pekar 
på en yngre kvinna 
 
Louise står vid en lucka, lyfter fram 
en tallrik med mat på, håller upp den 
för kameran 
 
Händer som håller i en meny 
 
Skylt: ”NACHOS med dipsås samt en 
STOR ÖL” 
 
Tallrikar med köttbullar, sjötunga 
och fläskfilé 
Äldre man och kvinna i medium-shot 
 
 
Eva-Lena går längs med en bardisk 

(…) jag inte räkna. 
 
Orsaken till att så många återkommer 
år efter år är många. Till exempel 
 
Eva-Lena: dansbandet vårat. 
 
Dansbandet: När jag vill resa bort till 
en semesterort för att koppla av 
 
Berättarröst: Varje kväll spelar ett 
svenskt dansband på scen, och under 
årens lopp har hundratals band och 
artister spelat här. Nåra av våra mest 
kända 
 
Eva-Lena: Burken från Rockfolket. 
Lasse Berghagen. Lill-Babs har ju 
varit här.  
 
Berättarröst: Och nåra inte fullt så 
kända 
 
Eva-Lena: Music Men. The Juniors 
Orkester.  
 
Berättarröst: Maten och drycken är 
också en viktig del av 
framgångsreceptet. 
 
Eva-Lena: Här har vi Louise som 
jobbar i serveringen.  
 
Louise: Hej! Så de här e sjötunga 
Playa del Sol, vår paradrätt.  
 
Berättarröst: Här kan man nämligen 
äta precis samma mat som hemma. På 
den svenska menyn, som för övrigt 
sett likadan ut så länge Eva-Lena kan 
minnas, finns dom maträtter som får 
oss svenskar att känna oss hemma. 
Köttbullar. Sjötunga. Fläskfilé. Och 
 
Man: Revbensspjäll.  
 
Berättarröst: Även vissa drycker är 
mer populära än andra.  
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Bartender som sprayar vispgrädde på 
en drink 
 
 
 
 
Yngre kvinna i peruk som ställer fram 
drink med tomtebloss i 
Närbild på drinken 
 
 
Shotglas med svenska flaggor på 
 
 
 
 
Yngre kvinna i peruk som serverar 
drinkar 
Yngre kvinna som ställer två drinkar 
med tomtebloss på ett bord 
 
Jasmine som promenerar i 
restaurangen 
 
 
Jasmine pekar på DJ-båset 
 
Närbilder på ett dammigt och 
smutsigt DJ-bås 
 
Jasmine vid matlucka 
 
 
Grafik i övre vänstra hörnet: 
”Vitt vin 576” 
”Rött vin 575” 
”Kaffe 360” 
”Irish kaffi 365” 
 
Jasmine går runt i restaurangen 
 
 
 
 
 
 
Jasmine möblerar om stolar 

Eva-Lena: Här är Wendo, han står 
och förbereder Irish Coffee som är en 
storfavorit här på Playa del Sol. Här 
har vi Jonna, hon jobbar här som 
bartender på kvällen. 
 
Jonna: Här har vi en Playa del Sol-
drink, vårat egna lilla påhitt, den 
borde ni prova! 
 
(Radions Underhållningsorkester – 
Sommar, sommar, sommar) 
 
Berättarröst: Det andas helt enkelt 
Sverige om Playa del Sol. Det gäller 
även personalen, de flesta som jobbar 
här är unga, svenska tjejer som till 
exempel Jasmine. Hon arbetar nästan 
varje kväll som servitris på Playa del 
Sol. Å hon kan stället utan och innan. 
 
Jasmine: Det är jättemysigt här på 
kvällen, äre. Brukar vara mycket folk 
som vill sitta just här vid dansgolvet. 
Här har vi där DJ’n brukar sitta och 
justera dansbandslåtarna. Det finns en 
DJ för såna också.  
 
Jasmine: De är här som alla ordrar 
sker. Så att nån beställer drink av 
mig, jag går hit, slår in nummer, vi 
har olika nummer för alla. Vitt vin 
576, rött vin 575, kaffe 360, Irish 
Coffee 356, det är hur många 
nummer som helst på… på allt 
möjligt. (skrattar)  
 
Berättarröst: Jasmine upplever att det 
inte bara dansas på Playa del Sol.  
 
Jasmine: det brukar vara ganska 
mycket ragg tycker jag. De brukar 
ragga upp varandra lite titt som tätt 
faktiskt.  
 
Jasmine: Man liksom, möblerar om 
stolarna, hela vägen här, så sitter alla 
på rad.  
 
Kort sagt, till Playa del Sol kommer 
mogen ungdom för att ha trevligt och 
känna sig hemma – borta. Och vill 
man synas och höras går det också 
bra.  
 
Man som joddlar.  
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Kvinna ställer drinkar med 
tomtebloss i på ett bord 
Man som lägger serpentiner i håret 
på kvinna 
 
Man och kvinna som dansar; mannen 
joddlar, kvinnan skrattar 
 
Äldre man står ute på en gata 
Äldre man som dansar i en bar 
 
Äldre kvinnor i leopardmönstrade 
kläder som sitter vid ett långbord, 
bankar i bordet, höjer glas och skålar 
 
Äldre kvinna med Danspalatset i 
bakgrunden 
Par som dansar på dansgolvet 
 
Man vid ingången till Danspalatset 
Dansgolv i bakgrunden 
 
Närbild på skylt:  
”Playa del Sol 
Dansrestaurang” 

Berättarröst: Kort sagt, till Playa del 
Sol kommer mogen ungdom för att ha 
trevligt och känna sig hemma – borta. 
Och vill man synas och höras går det 
också bra.  
 
Man som joddlar.  
 
Man: klackarna i taket. Döfint äre de 
här asså! De är så jävla roligt så att de 
kul.  
 
Kvinnor: skååål! 
 
Kvinna: jag äger stället, min mentala 
inställning är jag, jag, jag och jag har 
så kul!  
 
Man: absolut det bästa stället ja jag 
har aldrig vart här förut. Det här är 
absolut det bästa stället jag har varit 
på.  
Intervjuare: varför då? 
Man: Jo för jag har aldrig varit här.  
 


