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Finns det ett förnedringsmoment i 

de svenska reality-programmen?	  

En attitydstudie om inställningen till reality-

program.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

”Det är ett genomgående tema i reality-tv, att vi ska kunna titta på dem och känna att 

vi inte är lika dumma som dem i alla fall”	  
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- Citat från en respondent i min studie	  

Abstract	  
Titel: Finns det ett förnedringsmoment i de svenska reality-programmen? 

- En attitydstudie om synen på genren. 

Ämne/Kurs:  Medie- och kommunikationsvetenskap H12 M Kand 

Termin: HT 2012 

Författare: Malin Johansson 

Handledare: Kristina Stenström 

Kursansvarig: Sven Ross 

Sammanfattning: Reality-genren har kritiserats sedan dess uppkomst. Programmen 

benämns ofta i massmedia såväl som i vardagligt tal som ”förnedrings-TV” 

eller ”mobbnings-TV” på grund av dess kontroversiella form. Programmen anklagas 

för att sudda ut gränsen mellan den privata och offentliga sfären samt att ge tittarna en 

bild av att det är okej att håna och förnedra andra människor.  

Genom att låta två fokusgrupper diskutera reality-genren som helhet samt frågor som 

berör ämnen om klass, etik och identitet syftar denna studie till att undersöka tittarnas 

attityd till de svenska reality-programmen. De frågeställningar som studien också 

syftar till att besvara är följande: Hur definierar respondenterna i intervjun reality-

TV? Anser respondenterna att det går att urskilja några samhällsklasser i 

programmen? Anser respondenterna att det finns framträdande stereotyper/mönster i 

programmen?  

 

För att besvara frågeställningarna har jag använt mig utav två ostrukturerade 

fokusgrupper som tillkommit genom ett snöbollsurval. Samtalen har sedan 

transkriberats och inom ramen för användningsmodellen har en analys gjorts.  

 

Det var tydligt att respondenterna någon gång hade reflekterat över förnedringen i 

reality-programmen. Hur programmens deltagare porträtteras och stereotypifieras var 

en återkommande diskussion i båda grupperna. Respondenterna ansåg att 

förnedringen uttrycktes i särskillnaden utav människor och använde sig av begreppen 
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storstad och landsbygd för att förklara denna skillnad; landsbygden fick representera 

den lägre klassen där lågkulturen konsumeras öppet och storstaden fick representera 

den högre klassen där kultur väljs efter smak.
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1 Inledning 
Svenska Hollywoodfruar, Färjan, Böda camping, Big Brother, Ung och Bortskämd, 

Lyxfällan, Ensam mamma söker, 112-på liv och död, Paradise hotel, Bonde söker fru, 

Ullared, Idol…  

 

Listan över de reality-program som har sänts i våra TV-apparater de senaste åren kan 

göras lång, i dag finns det program om allt och ingenting, men så har det inte alltid 

sett ut. Från början var genren smal och de flesta programmen handlade om att 

deltagarna skulle vinna en prissumma då de deltog i program som utmanade dem 

socialt. Till exempel Big Brother, där man stängde in deltagarna i ett hus, fullt med 

kameror, under en längre tid och serverade alkohol för att locka fram extrema 

situationer, eller Expedition Robinson där man lät deltagarna leva under extrema 

omständigheter på en ”öde ö” (Kavka, 2012). På senare år har dock koncepten och 

karaktärerna krupit allt närmare vår vardag, de extrema miljöerna har bytts ut mot 

platser i vårt hem eller närmiljö. Vanliga människors1 relationer, shopping- och 

semestervanor, sätt att uppfostra sina barn och andra ting från den privata sfären görs 

nu till underhållning för hela Sveriges befolkning. Reality-genren är en stadigt 

växande genre, vilket blev extra tydligt när Resumé2 i slutet av november skrev om 

TV3:s vårtablå, där i stort sett alla programmen går in under kategorin reality-TV 

(http://www.resume.se/nyheter/tv/2012/11/23/sa-har-se-tv3s-vartabla-ut/).  

 

Trots det stora programutbudet och dess höga tittarsiffror3 är långt ifrån alla positivt 

inställda till genren. Reality-programmen anklagas ofta för att sudda ut gränserna 

mellan privat och offentligt och visa upp en snedvriden verklighetsbild (Edin, 2005: 

8). Både i vardagligt tal och i massmedia benämns programmen stundom 

som ”förnedring-TV” eller ”mobbnings-TV”, då de enligt motståndarna, fördummar 

deltagarna, kränker den personliga integriteten och visar upp en bild av att det är okej 

att håna och kränka andra människor (http://www.skolverket.se/om-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Med vanliga människor så kommer jag under hela uppsatsen syfta på människor 
som inte är professionella skådespelare. 
2 Nordens största affärstidning om medier och marknadskommunikation. 
3 Exempel: http://www.resume.se/nyheter/tv/2012/10/24/stark-avslutning-for-
hollywoodfruarna/	  
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skolverket/publicerat/debattartiklar/tv-4-s-program-idol-bidrar-till-dalig-sjalvkansla-

hos-unga-1.147799). 

 

Men vad tycker egentligen publiken? Detta är en attitydstudie som ska svara på just 

den frågan.   

 

 

1.1 Syfte 
Genom en användningsanalys baserat på respondenternas diskussion i två 

fokusgrupper syftar denna studie är att undersöka fokusgruppernas attityd och 

motivation till de svenska reality-programmen.  

 

1.2 Frågeställningar 
Reality-programmen anklagas ofta för att förstärka stereotyper och förnedra dess 

deltagare. Med detta i åtanke har jag formulerat frågeställningar som jag syftar 

besvara med denna studie: 

 

 

-‐ Hur definieras reality-TV utav fokusgruppernas respondenter? 

-‐ Anser respondenterna att det finns ett förnedringsmoment i de svenska reality-

programmen, hur utrycks i så fall detta? 

-‐ Anser respondenterna att det går att urskilja några samhällsklasser i 

programmen? 

-‐ Anser respondenterna att det finns framträdande stereotyper/mönster i 

programmen? 

 

1.3 Material/Avgränsningar  
I denna studie kommer jag inte att fokusera på produktionen som helhet utan på hur 

publiken resonerar kring det som de ser. Jag kommer därför att använda mig utav två 

fokusgrupper som ska diskutera reality-TV. Jag har formulerat en intervjuguide (se 
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bilaga 1) som jag kommer använda vid fokusgruppintervjuerna. Frågorna är av öppen 

karaktär då jag vill att samtalet ska ske självständigt och inte påverkas alltför mycket 

av mig som moderator. Jag har medvetet valt att inte begränsa mig till en viss 

subgenre eller några utvalda program eftersom jag vill att diskussionen ska närma sig 

det vardagliga samtalet så mycket som möjligt. Jag tänker att det breda begreppet gör 

att personerna i fokusgrupperna själva gör en definition och själva kan välja vilka 

program som tas upp. Dock kommer jag på förhand avgränsa studien till 

svenskproducerade program. Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till svenska 

reality-program är för att jag sett en tydlig utveckling där allt fler program som 

produceras i dag går att placeras i reality-facket (se till exempel tv3s vårtablå: 

http://www.resume.se/nyheter/tv/2012/11/23/sa-har-se-tv3s-vartabla-ut/). Mer om 

urvalet återfinns i metodavsnittet. 
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2 Bakgrund  
Jag kommer här presentera vad reality-TV är, då detta är det som hela 

undersökningen är uppbyggd på. Jag kommer först ge en övergripande definition av 

reality-TV och genrens uppkomst för att sedan presentera några av dess subgenrer. 

 

2.1 Reality-TV 

Reality-TV är ett koncept som funnits i ca 20 år. Redan på 1980-talet beskrevs genren 

som ett TV-koncept där de traditionella distinktionerna mellan information och 

underhållning, dokumentär och drama, offentligt och privat suddades ut (Kavka, 

2012:3). I slutet av 1980-talet var det Reality Crime som utgjorde genren, men år 

1992 kom serien Real World som tog genren ett steg närmare det som vi idag kallar 

för reality-program. Det var dock inte förrän i slutet av 1990-talet som program-

konceptet verkligen blomstrade, genom dokusåpor som Expedition Robinson 

(Survivor) och Big Brother. Misha Kavka skriver ” If there is a simple definition of 

reality television t hen we might say that the term refers to unscripted shows with 

non-professional actors being observed by cameras in preconfigured environments” 

(Kavka, 2012: 5). Det var precis detta som dokusåporna handlade om, okända 

människor placerades i en speciell miljö där de bevakades dygnet runt av kameror. 

Därmed suddades gränserna mellan offentligt och privat ut och reality-konceptet togs 

till en ny nivå (Kavka, 2012: 3).  På 20 år har reality-konceptet växt från ett 

observerande och dokumenterande format till en stor genre som täcker många olika 

programformat (Kavka, 2012: 178).  

 

För att öka förståelsen för vad reality-TV är kommer här är en kort genomgång av de 

tre största subgenrerna: 

2.2 Tävlingsprogram 
Det var som tidigare nämnt Big Brother och Expedition Robinson som startade 

trenden med att filma vanliga människor, vilket nu har blivit en stor genre med många 

olika subgenrer. Det handlar dock inte om att visa upp verkligheten, som namnet 
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antyder på, utan snarare om att visa hur människor kan agera i sociala sammanhang 

(Kavka, 2012: 113). Fram till år 2005 var de flesta reality-programmen 

tävlingsprogram, personerna som deltog i programmen tävlade om att vinna något 

(Kavka, 2012: 120). Senare utvecklades även en annan gren som Kavka (2012) kallar 

för celeb-TV. Här placerar hon de tävlingsprogram där deltagarna inte tävlar om en 

prissumma utan en form av kändisskap (Kavka, 2012: 145). Personerna blir alltså 

kända då de tävlar med att visa upp sina sakkunskaper/ talanger. Idol 

(http://www.tv4play.se/program/idol) är det mest kända av dessa program, men även 

program som Sveriges Mästerkock (http://www.tv4play.se/program/sveriges-

mästerkock) och Project Runway (http://www.tv3.se/projectrunwaysverige) går in 

under denna subgenre.  

 

2.3 Dejtingprogram  
Dessa program finns det gott om i dagens Tv-tablå.  Detta skulle kunna ses som en 

gren i subgenren tävlingsprogram, men eftersom programmen spelar mer på drama 

och relationer än själva tävlingen så räknas de ofta som en egen gren (Kavka, 2010: 

20). Hit hör program som Bonde söker fru och Ensam mamma söker, där deltagarna 

tävlar om att hitta kärleken och man får lära känna deltagarna mer och mer i varje 

program samt följa med dem på deras dejter. 

 

2.4 Help reality 
Denna subgenre är en utveckling av dejtingprogrammen. Bägge kategorierna handlar 

om en form av förändring hos deltagarna och låter tittarna få följa denna utveckling 

(Kavka, 2012: 126). Till denna subgenre hör Ung och Bortskämd, Lyxfällan och Du 

är vad du äter. Kavka skriver att denna subgenre har blivit en succé eftersom de 

genom att hjälpa deltagarna även lär tittarna hur de kan hjälpa samhället och sig själva 

(Kavka, 2012: 135). 
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3 Teori och tidigare forskning 
Eftersom jag vill undersöka om publiken anser att det finns ett förnedringsmoment i 

svenska reality-programmen så har jag valt att använda mig utav teorier och tidigare 

forskning som förklarar genren och hur publiken kan tänkas tolka det de ser. Först 

och främst kommer jag förklara begreppet förnedrings-TV och gå igenom 

användningsmodellen eftersom jag anser denna teori som mest fruktbar på min studie, 

Jag kommer sedan redogöra begreppen klass, etik och moral, kultur och stereotyper 

eftersom dessa har betydelse för min studie. Slutligen kommer jag att ta upp 

Foucaults beskrivning om panoptikon som ett exempel hur man kan se på det 

övervakande samhället vi lever i och koppla det till reality-TV.  

 

3.1 Förnedrings-TV 
Då reality-programmen handlar om vanliga människor och därmed riktiga känslor blir 

förnedringsinslagen extra starka. Att man som tittare skäms över vad man ser är den 

vanligaste anledningen till att reality-programmen ofta går under benämningen 

förnedrings-tv (Hill, 2007: 195). Hill (2007) beskriver skam som en negativ känsla, 

där personen i fråga känner sig utlämnad, sårbar och mottaglig för andra människors 

dömande. När en person skäms handlar det ofta om att den är medveten om att den 

gjort något som är fel och avviker från normen (Hill, 2007: 195). Det kan bero på 

alltifrån att snubbla på stan till att bli påkommen att bryta mot lagen. Skam är en 

vanlig känsla som är starkt förknippat med förnedring och att skämmas över sig själv 

eller andra människor (Hill, 2007: 195). Detta kan få människor att känna sig 

inkluderade såväl som exkluderade. Förnedringsmomentet i reality-programmen kan 

ta sig uttryck på två sätt; att deltagarna gör skamlösa saker så att tittarna skäms och 

känner att deltagarna inte har någon som helst självrespekt, eller att man som tittare 

får bevittna skam och därmed känner empati för den utsatte (Hill, 2007: 196).   
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3.2 Användningsmodellen 
Användningsmodellen, eller uses and gratification theory som är det engelska namnet 

på teorin, uppkom då medieforskare märkte att mediernas direkta inflytande inte alls 

var lika stort som de förut trott. De insåg att det behövdes en teori som tolkade 

medieanvändningen utifrån publikens perspektiv (Gripsrud, 2002: 76).  

 

Mediepubliken antas bestå av aktiva konsumenter som gör medieval baserade på 

tillfredställelsen som dessa val ger dem (Windahl, Signitzer & Olsen, 2009: 198). 

Nedan följer ett exempel på modellen, tagen ur Windahl, Signitzer & Olsen, 2009: 

 

 

 

Figur 1   Blumler och Katz Uses and gratifications modell (Windahl, Signitzer & Olsen, 

2009:198). 
 

Det grundläggande i denna modell är att människor har mål med sin 

medieanvändning. De medieval som görs baseras på specifika behov som man vill 

tillfredsställa, denna tillfredställelse kan ske direkt eller vid ett senare skede (Windahl, 

Signitzer & Olsen, 2009: 199). 

 

3.2.1 Tidigare användningsforskning 
Den vanligaste typen av användningsforskning är enkätstudier som syftar till att ta 

reda på varför TV-publiken väljer att titta på en viss typ av program (Fiske 1997: 200). 
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Ett exempel är McQuail, Blumler och Browns studie om vilka behov publiken vill 

tillfredsställa då de tittar på frågeprogram. De upptäckte att de fyra vanligaste motiven 

bakom att publiken tittade på dessa program var att de sökte bättre självkänsla, social 

samverkan, spänning och utbildning. De upptäckte även mönster där behoven gick att 

koppla samman med respondenternas sociala status (Fiske, 1997: 200). 

 

3.2.2 Behov och motiv 
Som tidigare konstaterat baseras motiven bakom medievalen på de behov, sociala 

eller psykologiska, som publiken vill tillfredsställa. Det finns många motiv men de 

vanligaste grundar sig i ett behov av antingen information, avkoppling, social 

samverkan, differentiering eller ”flykt”. (McQuail, 2010: 423). En del tidigare 

användningsundersökningar visar även att identitetssökande och självbekräftelse är 

vanliga anledningar bakom mediekonsumtion (Balnaves, Shoesmith & Hemelyrk, 

2009: 68). 

 

3.2.3 Kritik mot användningsmodellen 
När man använder sig av denna modell utgår man från mottagarens individuella 

behov och bortser från sändaren i kommunikationsprocessen (Windahl, Signitzer & 

Olsen, 2009:198). Detta har kritiserats eftersom teorin inte tar hänsyn till att de val 

publiken gör baseras på de val som medierna ger publiken. Sändaren antas bestämma 

vilken information som når mottagaren. Även om mottagaren kan söka sig till andra 

medier är ändå utbudet begränsat. Kritiker menar att publikens medieval istället 

handlar om de behov som publiken vill tillfredsställa med hjälp av det medieutbud 

som finns (Gripsrud, 2002: 77).  

 

3.2.4 Användningsmodellen kopplat till förnedrings-TV 
Många tittare kallar reality-programmen för förnedrings-TV. Definitionen kommer 

från grundantagandet att dessa program skämmer ut, hånar och förnedrar dess 

deltagare i syfte att underhålla publiken. (Hill 2007: 209). Anledningen till att jag valt 

att göra en koppling mellan användningsmodellen och förnedrings-tv är för att visa 
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hur förnedringsmomentet går att finna i njutningen som man får av att titta på 

programmen. Hill (2007) skriver att många tittare jämför sig själva med reality-

programmens deltagare, och då hellre för att kunna distansera sig till dem än att 

identifiera sig med dem (Hill, 2007:210). Då deltagarna i programmen ofta 

representerar en lägre samhällsklass, kanske tittare känner sig bättre över sin egen 

situation då de kollar på programmen (Hill, 2007: 210). Enligt användningsmodellen 

skulle behovet man vill tillfredsställa grunda sig i tittarens självbild och njutningen 

handlar om självbekräftelse och differentiering, vilket kan få människor att känna sig 

både inkluderade och exkluderade (Hill, 2007: 196).  

 

	  

3.3 Centrala begrepp vid tidigare TV-forskning 
Jag kommer nedan förklara en del begrepp baserat på teorier och tidigare forskning. 

 

3.3.1 Klassbegreppet 
Klass är en samhällsvetenskaplig term som sedan långt tillbaka i tiden används för att 

kategorisera människor baserat på status och materiella ojämlikheter. Denna indelning 

kommer ursprungligen ifrån den övre klassens distansering gentemot arbetarklassen. 

Men termen används även som ett sätt att förklara sociala skillnader, vilket är intimt 

knutet till förståelse av sexualitet, ras och kön (Skeggs & Wood, 2011: 8). Den 

historiska uppkomsten av klassbegreppet var alltså ett sätt att skilja på ”vi och dem” 

och har gett oss diskursiva ramar för hur synen på klass påverkas av ekonomiska och 

kulturella resurser (Skeggs, 1997). Sven Ross (2008) skriver i sin doktorsavhandling 

att de viktigaste klassdefinitionerna är inspirerade av antingen Marx eller Weber, eller 

dem båda. Den marxistiska klasstolkningen handlar om hur klass skapas i relationen 

mellan arbete och kapital. En individs sociala klass bestäms av dennes förhållande till 

produktionsmedel, vilket i sin tur hör ihop med dennes roll i det ekonomiska systemet 

(arbetare, arbetsgivare mm). Den weberianska synen på klass baseras på individen i 

relation till marknaden, vilket avgör vilken livsmöjlighet denne har (Ross, 2008: 31). 

Den största skillnaden mellan de två är att Marx ser klass som enbart knuten till 
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produktionsmedel och att det utspelar sig en klasskamp på grund av detta. Weber 

erkänner denna klasshierarki men han ser inte klasskampen eftersom han anser att den 

klass man föds in i är den klass man tillhör. Personers sociala status kan dock ändras 

inom klassen, då detta påverkas av andra faktorer än produktionsmedel, såsom ålder 

och utbildning (Skeggs & Wood, 2011: 15).  

 

En del sociologer och statsvetare hävdar att klassbegreppet inte längre är fruktbart, 

eller att betydelsen i att definiera klass nu har minskat (Ross, 2008: 30). Nutida 

diskussioner handlar oftast inte om det historiska/ekonomiska klassbegreppet utan det 

som Ross (2008) beskriver som ”status”. Status tenderar att höra samman med en 

given klass, men baseras oftast på andra faktorer än de ekonomiska (Ross, 2008: 32). 

Skeggs (1997) skriver dock att andra forskare hävdar att de studier som visar på att 

klassbegreppets betydelse har minskat, även kan användas för att bevisa att klass 

fortfarande är ett betydelsefullt ämne (Skeggs, 1997: 18). Klassbegreppet är en viktig 

del av kampen om tillgång till resurser och levnadsätt (Skeggs, 1997: 19). Genom att 

välja bort att diskutera klassfrågan så avsäger man sig ett sorts ansvar att göra 

samhället mer jämställt. Klassbegreppet och dess historia är alltså viktig att 

uppmärksamma eller åtminstone ha med i tankarna när man undersöker ett 

populärkulturellt fenomen. Speciellt reality-TV som baseras på illustrationer av 

verkligheten.  

 

En av de mest omtalade teoretikerna som behandlar klassbegreppet är Pierre Bourdieu, 

med sin teori om kapital. Hans klasstolkning har den weberianska inriktningen som 

anser att klass är socialt strukturerat. Bourdieus teori är mycket omfattande men går 

kort att beskriva som att klass är något som vi föds in i och handlar om våra sociala 

roller i samhället som baseras på tillgång, legitimitet och resurser (Skeggs, 1997: 23). 

Han delar in kapital i fyra delar; ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt. Där 

alla delar mäter olika typer av kapital men tillsammans bildar ett värde (Wood & 

Skeggs, 2011: 14). 

 

Då min studie baseras på respondenternas attityder till reality-programmen, så tycker 

jag att klassbegreppet är värt att nämna. Dock kommer själva analysen mer handla om 
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den publika uppfattningen kring sociala skiktningar baserat på smak och kultur i 

reality- programmen. Bourdieu antyder att det finns smakhierarkier i samhället som 

hör samman med makt och status (Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 171). 

Bjurström och hans kollegor skriver att populärkulturen tillhör det lägre skiktet i 

denna hierarki. Detta eftersom det populära historiskt klassas som folklig kultur, 

vilket antas vara synonymt med lägre makt och status (Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 

2000: 166). 

 

3.3.2 Kultur 
Inom kulturstudietraditionen finns det en lång tradition att kategorisera kulturen 

mellan fin/ful och hög/låg. Den finare/högre kulturen, antas stå för allvar och 

upplysning, medan den fulare/lägre kulturen, sågs som den folkliga kulturen, som 

stod för leken och skrattet. Den högre kulturen var inte tillgänglig för alla utan det var 

enbart den högre klassen som kunde avnjuta den. Den lägre kulturen däremot var till 

för allmänheten och därmed fick även den högre klassen ta del av den, om de ville 

(Fornäs & Boëthius 1990).  Detta lever kvar än i dag, då populärkulturen klassas som 

lågkultur. Bjurström, Fornäs och Ganetz (2000) skriver att populärkulturen är något 

som ändrar skepnad beroende på vad folket efterfrågar. De nämner även 

populärkulturen som en kulturindustriell framställd massproduktion skapad av 

professionella aktörer (Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 165). Idag antas denna 

kultur vara starkt förknippad med mediekultur i allmänhet och orden används ofta 

synonymt med varandra (Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 166). Värt att notera är 

att det även finns en uppdelning mellan högt och lågt inom populärkulturen 

(Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 169). 

 

Kultur har här diskuterats som något ”smakdomare” definierar högt eller lågt, alltså 

som bra eller dåligt, men kultur är mycket mer än så. Kultur är kommunikation, 

gemenskap, konst och njutning. Kultur är mycket av det vi tar del utav varje dag 

(Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 170).  
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3.3.3 Etik och moral 
Etik är både kulturellt och individuellt förankrat och handlar om den teoretiska 

reflektionen över moralen och dess grund, men används i vardagligt tal synonymt 

med moral. Det handlar om vad som är rätt och fel och hur man resonerar eller agerar 

i olika situationer. Etik och moral är något som människor dagligen baserar sina val 

och handlingar på. Kritiken att reality-programmen har brist på etik riktar sig mot hur 

människorna porträtteras och att programmen går över gränsen för den personliga 

integriteten (Hill, 2005: 109), vilket har blivit en allt större diskussion nu när många 

av de nyare programmen handlar om att lära ut etik och moral till människor. Men 

ändå anklagas alltid populärkulturella produktioner på grund av brist på moral 

(Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 171). Hill (2005), skriver dock att brist på etik är 

det sista som reality-programmen kan anklagas för. Hon anser att det är just etik som 

genren är uppbyggd på och att det bör kännas uttjatat att dra alla program över samma 

kant (Hill, 2005). 

 

3.3.4 Stereotyper 

I dag används stereotyp som ett relativt negativt ord, som handlar om hur människor 

typifieras och delas in i olika kategorier på grund av generella antaganden. Stereotyp 

används också för att förklara olikheter mellan kön, etniciteter och sexualiteter. Detta 

sker både i massmedier och i det vardagliga språket (Dyer, 1993: 11-12). Indelningen 

sker efter den bild man har av en individ, vilket gör att det blir en ytterst ytlig 

indelning baserad på hur andra personer uppfattar en individ och hur den bör vara, 

som inte alltid stämmer (http://www.ne.se/lang/stereotyp/315197). Dyer (1993) 

skriver att man genom att använda sig av stereotyper vill synliggöra det osynliga; att 

genom föreställningar om hur människor är, även visa att de är så (Dyer, 1993: 16). 

 

3.3.5 Offentliggöra det privata 
John Storey (2009) Cultural theory and popular culture skriver i sin bok om 

teoretikern Foucaults jämförelse mellan det moderna samhället och Jeremy Benthams 

fängelseskiss panoptikon. Panoptikon var ett runt fängelse med ett torn i mitten som 
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alla fångar övervakades från, utan att de kunde se om de blev övervakade. Tanken var 

att eftersom fångarna inte visste om de blev övervakade eller inte, så skulle de alltid 

uppföra sig bra utifall någon kollade (Story, 2009: 131). Foucault myntade då en teori 

där panoptikon fungerar som en modell för hierarkin i vårt vardagliga liv. Han menar 

att människor i det moderna samhället är i ständig påverkan av panoptikon (Storey, 

2009: 132). När vi rör oss i det offentliga rummet vet vi inte om någon observerar oss 

eller inte. Därför beter vi oss på ett sätt som vi tror framställer oss bra, eller i alla fall 

så som vi vill att människor ska uppfatta oss. 

 

John Storey (2009) applicerar denna teori på reality-programmet Big Brother, som 

han kallar ”ett panoptikon-program”. Här är deltagarna instängda i ett hus i 100 dagar 

och har kameror som spelar in allt som görs i huset. Deltagarna är alltså fångarna och 

publiken fängelsevakterna i Benthams panoptikon. Publiken kan följa vad deltagarna 

gör utan att deltagarna vet vem som tittar eller om någon tittar överhuvudtaget (Storey, 

2009: 132). Edin (2005) betonar betydelsen av autenticitet och representation. Hon 

menar att tittaren ska uppleva det som händer i programmet som riktigt och deltagarna 

som äkta, Big Brother är ett bra exempel på detta. Tittarna upplever att deltagarna 

måste ”vara sig själva” eftersom de blir filmade dygnet runt, då det även för 

professionella skådespelare skulle vara svårt att hålla ett spel uppe så pass länge. 

Medvetna val som röstningselement, att låta deltagaren prata in i kameran eller en 

speakerröst som låter tittaren bli en del av showen, bidrar också till att känslan av 

realitet förstärks (Kilborn, 2003: 52).  

 

3.3.5.1 Nyhetsmediernas påverkan 
En annan viktig spelpjäs i förankringen av bilden att programmet skildrar 

verkligheten är nyhetsmediet. På bara två decennier har reality-programmen skapat 

diskussioner och rubriker i medierna, engagerat tittare och skapat en egen ny sorts 

kändisindustri (Kavka, 2012: 2). Direktsändningar med utröstningar/finaler som sedan 

blir nöjesnyheter, intervjuer/reportage om programmen och dess deltagare ger TV-

publiken en bild av äkthet. Den mediala och tekniska utvecklingen bidrar till att 
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reality-programmen nu kan arbeta på arenor utanför själva programmet vilket 

förstärker autenticiteten (Kilborn, 2003: 52).
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4 Metod 
Jag kommer här att redogöra de metoder som använts i studien. Först kommer jag 

beskriva val av intervjumetod samt vilket urval som gjorts och sedan vilken analysmetod 

som jag använt mig utav. 

Eftersom jag vill undersöka publikens attityd och motivation till reality-TV och 

visa/analysera konkreta åsikter och inte statistik har jag valt ett kvalitativt 

tillvägagångssätt i min undersökning. Kvalitativ forskning baseras på kvalitativ empiri 

och handlar om att se händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 

personernas perspektiv (Bryman, 1997: 77). Kontextualisering är något som är viktigt 

inom kvalitativ forskning, det vill säga en vilja att förstå händelser, personer och 

handlingar i deras sammanhang. Genom att observera gör sedan forskaren en tolkning av 

de studerade personernas tolkning av verkligheten. Detta kan göras genom deltagande 

observationer eller kvalitativa intervjuer. Den största skillnaden mellan kvalitativ 

forskning och kvantitativ forskningen är undersökningens struktur. Den kvantitativa 

forskningen är strukturerad och handlar om att bekräfta hypoteser/teorier, medan 

kvalitativ forskning söker förklaringar på och relationer mellan teorier och forskning 

(Bryman, 1997: 114). 

 

Jag har valt att använda mig av fokusgrupper i min undersökning, vilket är en grupp 

människor samlade för att diskutera ett ämne som valts ut av en forskare som även 

observerar gruppen. Genom gruppinteraktionen samlar forskaren in data till sitt 

forskningsändamål (Wibeck, 2010: 25). 

 

4.1 Fokusgrupper 

Metoden används för att studera innehåll; alltså fokusgruppens tankar och åsikter, samt 

själva interaktionen. Oftast fungerar forskaren som en moderator i samtalet, alltså den 
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som initierar diskussionerna och introducerar nya aspekter av ämnet (Wibeck, 2010: 11). 

Moderatorns roll varierar beroende om fokusgruppen är strukturerad eller ostrukturerad. 

Vid den sistnämnda typen av fokusgrupp ska moderatorn observera och enbart ingripa 

när det behövs, eftersom man vid denna typ av fokusgruppdiskussion vill observera det 

fria samtalet. Detta vill man ju självklart även observera i en strukturerad fokusgrupp, 

men här agerar deltagarna respondenter för moderatorns mer konkreta frågor (Wibeck, 

2010: 83). 

 

4.2 Min studie 
Denna studie utgörs av två semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Wibeck (2010) 

skriver att en ostrukturerad fokusgruppintervju kan göra att forskaren upptäcker aspekter 

av ämnet som hon/han inte tidigare tänkt på (Wibeck, 2010: 149), något jag hoppades på 

att göra men eftersom jag även vill ha mina frågeställningar besvarade så kände jag att 

jag behövde mer strukturerade frågor. I varje grupp ingick fem personer som valdes 

genom ett snöbollsurval urval (Se 4.2 urval).  Innan studien formades en intervjuguide (se 

bilaga 1) med några få, men breda frågor. Wibeck (2007) skriver att vid utförande av en 

ostrukturerad fokusgruppsintervju bör moderatorn endast ställa frågor då respondenterna 

hoppar över ett ämne som önskas undersökas eller om samtalet tystnar (Wibeck, 2007: 

63). Detta skedde vid bägge intervjutillfällena, men löstes genom att ställa en fråga som 

ledde respondenterna tillbaka till det som syftade att undersökas. Samtalen pågick i ca 50 

minuter och spelades in med hjälp av en mikrofon.  Jag började även anteckna vid det 

första intervjutillfället men märkte att detta distraherade respondenterna och valde därför 

att enbart använda mig av ljudinspelningen. Enbart en mikrofon är lättare att glömma bort 

och påverkar därför diskussionen mindre (Wibeck, 2007: 79). Wibeck (2007) skriver att 

det kan vara svårt att särskilja respondenternas röster när man enbart spelar in ljud 

(Wibeck, 2007:79). Detta var dock inget problem eftersom respondenterna hade olika 

dialekter (Se 4.2.1 urval) och jag transkriberade materialet direkt efter intervjuerna, då 

jag fortfarande hade konversationen färskt i minnet. Transkriberingen gick till så att jag 
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först lyssnade igenom allt inspelat material och sedan skrev ned det ordagrant i ett 

dokument (Wibeck, 2007, 81). Hela det utskrivna materialet finns i bilagorna. 

 

4.2.1 Urval 
Jag har valt att göra ett snöbollsurval, vilket innebär att jag har kontaktat personer som 

varit relevanta för studien då de utgör undersökningens målgrupp. Genom dessa personer 

har jag sedan kommit i kontakt med ytterligare respondenter. I mitt fall handlar det alltså 

om att välja personer som har sett reality-program och har en åsikt om dessa. Tanken var 

dock inte att fokusgrupperna skulle utgöras av individer som enbart tittar på reality-

program, utan snarare av medie-/kulturkonsumenter som både är negativa och positiva till 

genren. Precis som tidigare populärkulturella produkter lockar reality-programmen en 

bred publik om utgörs av främst yngre personer och kvinnor (Edin, 2005:9). Därför har 

jag valt personer som tillhör denna grupp, för att dessutom få så homogena fokusgrupper 

som möjligt så valde jag personer som även hade liknande bakgrund och attityd. Då 

interpersonella faktorer ofta påverkar gruppkohesionen kan det vara en fördel att använda 

sig utav homogena fokusgrupper. Om respondenterna känner sig bekväma och jämställda 

så tenderar samtalet att flyta på bättre (Wibeck 2007:29).  

 

De första personerna som jag kom i kontakt med var genom skolan, då jag berättade om 

min uppsats idé. Dessa personer föreslog sedan ytterligare respondenter för min 

fokusgrupp som jag kontaktade och sedan formades de två grupperna. Samtliga utav 

respondenterna i studien är 20-30 år gamla och studerar på universitet. Samtliga 

respondenter bor även i Stockholm. Anledningen till att jag valt att göra detta urval är för 

att det underlättar för både mig och respondenterna, då det både är tidsmässigt och 

ekonomiskt krävande att få personer från en annan stad att ta sig till Stockholm. Dock 

ville jag inte att samtliga personer ursprungligen skulle komma från samma stad, utan 

sökte upp personer som är uppvuxna på olika ställen för att få en bredare representation.  
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4.2.2 Respondenter 
Detta är de två fokusgrupperna som formades med hjälp utav urvalet.  

 

Fokusgrupp 1 

 

Ann-Sofie 22 år, 3 år på universitetet (just nu kurator) ursprungligen från Vimmerby i 

Småland.  

 

Li 27 år, 3 år på universitetet (kulturvetarlinjen) ursprungligen från Gotland. 

 

Oskar 21 år, 1 år på universitetet (medie- och kommunikation) ursprungligen från 

Stockholm. 

 

Klara 22 år, 3 år på universitet (modevetenskap) ursprungligen från Sibbo, Finland. 

 

Angela 22 år, 3 år på universitetet (just nu statsvetenskap) ursprungligen från Berlin, 

Tyskland. 

 

Fokusgrupp 2 

 

Linda-Marie 21 år, 1,5 år på universitetet (journalistik) ursprungligen från Örkelljunga, 

Skåne. 

 

Ylva 22 år, 3,5 år på universitetet (journalistik) ursprungligen från Tibro, Västra 

Götaland. 

 

Alexander 22 år, 1,5 år på universitet (statsvetenskap) ursprungligen från Stockholm. 
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Lucas 21 år, 1 år på universitet (filosofi) ursprungligen från Stockholm. 

 

Elin 26 år, 3 år på universitetet (läkarprogrammet) ursprungligen från Malmö, Skåne. 

 

4.2.3 Bortfall 
Jag hade egentligen tänkt ha sex respondenter i andra fokusgruppen men en av 

personerna blev sjuk i sista stund och eftersom det var tentaperiod när jag utförde 

intervjun var det omöjligt att hitta en ersättare i sista stund. Jag anser dock att detta inte 

kommer påverka uppsatsens resultat och att de båda fokusgrupperna nu blev jämnare, 

eftersom det är fem deltagare i båda grupperna. 

 

4.3 Kritik mot metoden 

När man använder sig utav fokusgrupper är det svårt att på förhand veta hur 

respondenterna kommer interagera med varandra. Även om man försöker att få en så 

homogen grupp som möjligt ”på pappret”, spelar många faktorer in när fokusgruppen väl 

träffas. Wibeck (2010) tar upp fyra viktiga saker att tänka på när man utför en 

fokusgruppintervju: 

 

1. Intrapersonella faktorer. Alltså att deltagarnas personligheter påverkar 

grupprocessen, en stark individ kan tillexempel påverka de svagare individernas 

åsikter. Därför är urvalet av personer viktigt för denna sorts metod. Det kan 

tillexempel vara intressant att använda sig av människor från olika demografiska 

variabler. 

2. Interpersonella faktorer. Att gruppen fungerar som helhet. Det är viktigt att alla 

deltagare känner sig bekväma så att de vågar tycka olika. Som moderator kan det 

vara viktigt att tänka på saker som social makt, icke-verbal kommunikation, 

gruppkompilatet och grupp koherens.  
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3. Intervjumiljö. Var man utför fokusgruppintervjun spelar större roll än vad man 

tror. Oftast är det bäst att vara på en neutral plats så att ingen av deltagarna eller 

moderatorn ska ha mer ”makt”. Även det rumsliga arrangemanget spelar in för att 

samtalet ska bli så naturligt och givande som möjligt. 

4. Gruppsamtal. Det är moderatorns roll att alla deltagarna i fokusgruppen ska 

involveras och känna sig bekväma. 

 

Även om båda fokusgrupperna fungerade bra så blev det en viss obalans i samtalet. Detta 

berodde på att det i båda grupperna fanns personer som hördes mer och personer som 

hördes mindre. Detta kanske hade kunnat förhindras genom ett bättre urval (Wibeck, 

2010: 29). Jag försökte att fördela ordet men eftersom jag ville att samtalet skulle likna 

ett vardagligt samtal så mycket som möjligt så ville jag inte lägga mig i allt för mycket.  

 

Annan kritik som riktas mot metoden är att den inte är representativ, då man faktiskt bara 

undersöker vad just fokusgruppen tycker och då inte vad hela befolkningen tycker. 

Forskarens tenderar även att bli väldigt individuell, eftersom det är svårt att göra en helt 

objektiv tolkning, när det handlar om att analysera hur andra personer tolkar ett fenomen 

(Bryman, 1997:91) 

 

4.4 Analysverktyg 

Efter	  transkriberingen	  gjordes	  en	  tematisk	  analys	  av	  respondenternas	  svar.	  Denna	  

gjordes	  med	  användningsmodellen	  som	  grund.	  Jag	  lyssnade	  igenom	  materialet	  flera	  

gånger	  och	  fann	  gemensamma	  teman,	  därefter	  valdes	  citat	  ur	  intervjuerna	  som	  var	  

extra	  tydliga.	  Användningsmodellen	  användes	  sedan	  för	  att	  analysera	  

respondenternas	  attityd	  gentemot	  reality-‐TV	  användningen.	  
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5 Analys/ Resultatredovisning  
Jag kommer nu redovisa resultaten från fokusgruppintervjuerna och tematiskt analysera 

respondenternas samtal med hjälp av de teorier som tagits upp tidigare i uppsatsen. Men 

för att få en bekantskap med fokusgrupperna och deras sätt att resonera kommer jag först 

redogöra deras definition av och åsikter om genren som helhet.  

 

5.1 Respondenternas definition av reality-TV 
På frågan vad reality-TV är, var respondenterna i den ena fokusgruppen överens om att 

det är program utan manus där verkligheten återspeglas. De menar att man vill åt en 

ihopklippt version av verkligheten. Samtliga respondenter var noga med att betona att det 

var en skapad verklighet som visades i reality-programmen. Även i den andra 

fokusgruppen ansåg en av respondenterna att reality-programmen handlade om att 

återspegla verkligheten. Övriga respondenter i gruppen hade svårt att definiera genren 

och diskuterade länge vilka program som räknades dit. Efter en längre diskussion kom de 

fram till att det var deltagandet av vanliga människor som avgjorde huruvida program 

kunde klassas som reality-program. 

 

En intressant reflektion som en utav respondenterna i den första fokusgruppen gjort var 

att hon upplevde att nästan alla program som sänds på TV:n just nu går att placera i 

reality-genren. Detta är en tolkning som hon fick medhåll av många av de andra 

respondenterna i gruppen. Detta tas upp igen även i slutet av samtalet då en av 

respondenterna säger:  

 

En sak som jag har tänkt på är att ibland när man tittar på reality så tänker man inte på 

det som reality.  Förut var det ju tävlingsprogram men nu visar de upp hur folk bor och 

sånt. Det är svårt att veta om man ser på reality eller bara underhållning. (se bilaga 2). 

 

Så som jag tolkar respondentens uttalande så menar hon att eftersom det nu finns så 

många och olika program inom genren så är det svårt att avgöra vilka som faktiskt räknas 
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in i genren. Reality-genren har utvecklats till en stor industri med många subgenrer och 

det är i stort sett bara deltagandet av vanliga människor och dokumentärkänslan som för 

dem samman. Detta är inte bara en utveckling för reality-programmen utan även för TV-

mediet generellt (Edin 2005:80). Vilket gör det ännu svårare att avgöra om programmen 

är verkliga eller fiktiva.  

 

Det är tydligt i båda intervjuerna att respondenterna har olika sätt att se på reality-genren 

och olika preferenser till vad som är reality-program. Det framgick dock tydligt att 

respondenterna i mina fokusgrupper anser att det är de själva som gör sina medieval. 

Enligt tidigare användningsforskning grundas dessa val på de behov som publiken önskar 

tillfredsställa med sitt medieanvändande. Information, avkoppling, social samverkan, 

differentiering eller ”flykt” anses vara de vanligaste motiven till att man väljer att 

konsumera en viss sorts media (McQuail, 2010: 423). I mina fokusgrupper var det främst 

informationsbehovet, ”flykt” och differentiering som respondenterna förväntar 

tillfredsställa när de väljer att titta på reality-program. 

 

I den ena fokusgruppen diskuterades det mycket om att intresset för att veta hur andra är 

och lever är den främsta anledningen att reality-programmen har nått sådan framgång. En 

av respondenterna sa:  

 

Har ni hört talas om skopofili? Jag tänker att det är vad reality-TV handlar om. Alltså att 

man är intresserad av vad andra människor gör och genom dessa program så kan vi nu 

se detta på TV. Att det är normala människor som vi som är med är väl det som gör 

reality så populärt. (se bilaga 3).  

 

Respondenten förklarade begreppet skopofili efter intervjun som en kärlek till att 

observera. Att människan sedan den var ett litet barn har fått njutning av att observera 

andra människor och att man nu, genom reality-TV, kan få en inblick i ”sin grannes” liv 

utan att smygkika genom dennes fönster. Hon fick medhåll från andra respondenter om 
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att nyfikenheten och informationsbehovet är det främsta behovet som publiken vill 

tillfredsställa när de tittar på reality-TV. En annan respondent i samma fokusgrupp sa att 

hon tittade på reality-program då hon ville ha avkoppling och bara något som rörde sig 

framför ögonen (Se bilaga 3). Även ”flyktmomentet” (McQuail, 2010: 423) nämndes i 

intervjun:  

 

Det har ju lite med verklighetsflykt att göra. De är ju kul att se på hur andra människor 

lever och har det. Hela grejen med reality är ju att vanliga människor är på TV. (se 

bilaga 3.  

 

Dock höll inte alla i gruppen med om att momentet vanliga människor innebär ”grannen”. 

Även om reality-programmen visar upp vanliga människor och vanliga miljöer så anser 

respondenterna att det inte är deras egen verklighet som visas upp. De menar att det 

vanliga är tråkigt att kolla på och att:  

 

… svensk reality antingen är program där vi ska känna oss bättre över vår egen situation 

eller bli avundsjuka av några som lever det ljuva livet någonstans. (se bilaga 3). 

  

Även om ingen i gruppen ansåg sig vara en typisk reality-tittare så var det flera utav 

deltagarna som följer minst ett utav genrens program för att programmen ger dem någon 

form utav njutning. Den andra gruppens(se bilaga 2) respondenter var mer 

avståndstagande till genren och ansåg att intresset hos publiken grundade sig i en form 

utav självbekräftelse. Att man genom att se andra människor som gör bort sig på TV får 

bekräftelse att ens egen livssituation är bra. Såhär sa en av respondenterna:  

 

Det är ju ett genomgående tema i reality-tv, att vi ska kunna titta på dem och känna att vi 

inte är lika dumma som dem i alla fall. En annan av deltagarna fyllde i: Man tittar ju på 

det för att känna sig bättre. (se bilaga 2).  
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Respondenterna här anser att den vanligaste anledningen till att man tittar på reality-

program är för att kunna distansera sig ifrån dess deltagare, vilket även är ett av de behov 

som McQuail (2010) tar upp som ett av de vanligaste. Det behöver dock inte betyda att 

reality-TV-tittande inte uppfyller respondenternas behov, då de kanske inte är medvetna 

om det eller helt enkelt inte känner sig tillräckligt bekväma att erkänna det för de andra 

respondenterna i gruppen. Det kan även vara så att behoven inte blir tillfredsställda under 

tiden man tittar på serien och därför inte reflekterar över dessa. Som tidigare nämnts i 

teoridelen kan tillfredsställningen komma direkt, som respondenterna beskriver när de 

säger att de mår bättre över sin egen situation eller stillar en nyfikenhet på hur andra har 

det och lever. Eller så kommer denna njutning i efterhand, när man pratar med andra 

(Windahl, Signitzer & Olsen, 2009:199). 

 

Med respondenternas uttalande om genren och med tidigare användningsforskning i 

åtanke kan man säga att reality-program bygger på ett deltagande av vanliga människor. 

Dessa människor beter sig på ett speciellt sett eftersom de är övervakade utav kameror 

och inte vet vad produktionen väljer att ta med i den version som visas för publiken. 

Detta betyder att deltagarna i programmet beter sig på ett sätt som de vill eller tror att 

tittaren ska gilla att titta på. Även från produktionens sida finns det ett intresse för 

publiken, då de gör program som de vill att människor ska titta på.  

 

5.2 Finns det ett förnedringsmoment i svensk reality-TV? 
Efter att ha presenterat fokusgruppernas definitioner och åsikter om reality-TV, knutit an 

detta till tidigare användarforskning och reflekterat över metoden kommer jag nu 

redovisa och analysera resten av materialet från fokusgruppintervjuerna, samt knyta an 

detta till de teorier som tagits upp i tidigare avsnitt.  

För att få en struktur i analysen så har jag valt att dela upp denna del i rubriker baserat på 

de teman som togs upp under intervjuerna. Eftersom de båda studierna var ostrukturerade 
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är citat plockade från olika delar utav samtalet men hela det transkriberade materialet 

finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

 

5.2.1 Differentiering till den typiska reality-tittaren 
Som jag nämnde tidigare så var det ingen av respondenterna i fokusgrupperna som såg 

sig själva som en typisk reality-TV-tittare. De hade dock åsikter om programmens 

målgrupp och diskuterade vilka anledningar som gör att man tillhör denna målgrupp. I 

båda grupperna rådde det delad mening huruvida man kan urskilja att det är en viss typ av 

människor som utgör reality-programmens publik eller inte. En respondent anser att 

reality-programmen är en lågkulturproduktion som ses utav lata och lågutbildade 

människor, hon sa:  

 

… folk vill inte längre se på program som ger dem kunskap, utan bara ha lättsmält 

underhållning. Detta förstår TV-producenterna och skapar mer och mer lätt 

underhållning. Jag tänker att reality ses av lågutbildade människor framförallt. (se 

bilaga 3). 

 

 Det som respondenten säger är att det finns en klasskillnad i vårt samhälle och denna 

skillnad ligger bakom varför vissa personer väljer att titta på reality-program och vissa 

personer avstår ifrån att titta på dem. Hon säger även att reality-programmen inte ger dess 

tittare någon kunskap utan att den enda njutningen som tittare kan tänkas få utav 

programmen är underhållning. Respondenten blev dock ifrågasatt utav fokusgruppens 

andra respondenter som inte alls höll med om att klasskillnad var orsaken till varför man 

tittar/inte tittar på reality-TV. En utav respondenten undrar varför man ska se ner på 

människor baserat på dess medieval:  

 

… varför ska man rata människor för att de gillar denna underhållning? (se bilaga 3).  

 En annan respondent ställer frågan:  
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… vem drar gränsen för vad som är fin- och fulkultur? (se bilaga 3).  

 

Reality-program blir ofta kategoriserade som skräp och dålig TV utav kulturkritiker 

(Bjurström, Fornäs, & Ganetz, 2000: 167). Dessutom anklagas både dess deltagare och 

publik att tillhöra en lägre samhällsklass eller ha dålig smak (Skeggs & Wood, 2011:1), 

vilket framgick i båda fokusgruppintervjuerna. Skeggs och Wood (2011) skriver att det är 

oundvikligt att prata om klass när man studerar reality-TV, eftersom programmen handlar 

om ”vanliga människor” och vardagligt liv och visar upp de mest intima och privata 

situationerna (Skeggs & Wood, 2011: 1). Detta märktes även i fokusgruppintervjuerna, 

där klasskillnad var ett ämne som respondenterna lätt gled in på.  

 

5.2.2 Differentiering till reality-deltagarna 

	  

Jag är en irriterad tittare! För det känns som… om man kollar på typ Ullared… så är det 

ju så här klass… mycket klass, man driver med dom…fattiga, eller ”bönderna” som åker 

till Ullared och köper typ plastpåsar för att det är billigare och så sitter man hemma i 

Stockholm och känner sig som värsta kulturmänniskan och hånskrattar åt dem, höhöhö, 

varför går dom inte till Ica som normala människor. (Se bilaga 3).  

 

Respondenten pratar om programmet Ullared som handlar om varuhuset Gekå som ligger 

i det lilla samhället i Halland med samma namn som serien. Detta är Kanal 5:s mest 

framgångsrika svenska program  

(http://www.kanal5play.se) och även om det inte sänds för tillfället så är det ett program 

som ofta kommer på tal när man diskuterar svenska reality-program.  

 

Det som respondenten reagerar på är hur programmets deltagare blir framställda. Genom 

stereotypa föreställningar om klass skapas en distans mellan programmet och dess publik 

baserat på smak och status. Ullared handlar om mer än bara shopping, programmet ger 

publiken en tydlig bild av att varuhuset och dess besökare har dålig smak och lägre status 
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i samhället, då de vallfärdar till Ullared för att shoppa billigt och bo på varuhusets 

camping (http://www.kanal5play.se). En av respondenterna beskriver det såhär: 

 

… det handlar ju mer om allt omkring, med campingen och allt. Om man bortser från 

serien så tillhör ju Ullared tillsammans med färjor till ”white-trash-sverige”. (se bilaga 

3).  

 

Samma respondent säger senare:  

 

Jag som storstadskille känner ju att jag får mer distans mot landsbygden och jag tror att 

det är detta de vill eftersträva också. Ullared är väl egentligen ett program för 

storstadsmänniskor, som kan skratta och titta ner på lantisarna (Se bilaga 3). 

 

Detta är något som tas upp även i den andra fokusgruppen, att det finns en skillnad 

mellan storstad (http://www.ne.se/sve/storstad) och småstad 

(http://www.ne.se/sve/småstad) i njutningen tittaren vill tillfredsställa då den väljer att 

titta på reality-program. En utav respondenterna sa följande: 

 

 … i Stockholm känns det som om alla kollar på reality-program ironiskt för att kunna 

håna dess deltagare eller så erkänner man inte ens att man kollar… Jag tror att man 

hatar mer på programmen här, fin- och ful-kultur finns inte på tv på landet. (Se bilaga 2). 

 

Respondenten säger att människor som bor i en större stad väljer att kolla på reality-

program för att kunna distansera sig ifrån och håna programmens deltagare. Att 

njutningen ligger i förnedringsmomentet, vilket bidrar till att personerna skäms för att 

erkänna att de tittar, då de inte vill bli dömda av andra människor (Hill, 2007:200), 

alternativt bli påkomna att ha dålig smak. Dock påpekar respondenten att detta inte har 

med pengar att göra utan snarare att utbudet av kultur skiljer sig. Hon får medhåll av en 

annan respondent som säger:  
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Här är reality-programmen ful-kultur men hemma är de bara kultur, där bandar man 

programmen och diskuterar dem på jobbet eller i skolan dagen efter (Se bilaga 2). 

 

För att förtydliga citatet så syftar respondenten på Stockholm när hon säger ”här” och på 

Örkelljunga som är en mindre ort i Skåne när hon säger ”hemma”. Det som båda 

respondenterna är inne på är att den njutning som publiken kan tänkas få när de tittar på 

reality-program går att ersätta med annat om man bor i en större stad. Respondenterna 

drar en stor generalisering genom detta uttalande, men en av respondenterna i den andra 

fokusgruppen sammanfattar samma sak såhär:  

 

Det finns två sätt att se på det. Detta är ju både socialt och kulturellt förankrat, de tillhör 

ju den folkliga kulturen och den folkliga kulturen har ju aldrig varit särskilt populär.(Se 

bilaga 3). 

 

Det som respondenterna säger är att motiven bakom varför man tittar på programmen 

skiljer sig åt beroende på var man bor. De säger att personer uppväxta i en större stad har 

lättare till att distansera och håna än de som är uppvuxna på landet. Det finns inga 

undersökningar som verifierar denna reflektion men däremot skriver Fiske (1997) att när 

McQuail och hans kollegor gjorde sin studie om frågeprogram (se 3.2.1 Tidigare 

användningsforskning) så upptäckte de mönster mellan social status och motiven till 

varför man tittade (Fiske, 1997:200). Status är starkt förknippat med klass, men handlar 

om andra faktorer utanför de ekonomiska (Ross, 2008: 32), vilket är vad respondenterna i 

den ena fokusgruppen (se bilaga 2) menar när de gör uppdelningen mellan stad och 

landsbygd. Indelningen har inte att göra med ekonomi, utan antas basera på det utbud 

som finns. Respondenterna diskuterade inte status på samma sätt, utan istället använde de 

sig av begreppen landsbygd och storstad för att förklara smak-/statusskillnaden. I båda 

grupperna diskuterade man som tidigare nämnt att man har olika inställning till reality-

programmen beroende på var man bor. I ena fokusgruppen ansåg de att denna skillnad 
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berodde på att kultur inte finns i samma utsträckning på landet. Att det på grund av detta 

är mer accepterat att titta på reality-program och att man då får en annan form utav 

njutning. Människors smak och att vi gillar eller ogillar olika saker kan bero på många 

olika faktorer och det är viktigt att påpeka att smak även kan skilja sig inom samma 

sociala miljö. Dock finns det statistik som visar på att viss sorts smak inte är lika vanlig 

för alla individer. Intresset för klassisk musik är tillexempel vanligare hos människor med 

högre socioekonomisk status (Gripsrud, 2002:89).  

 

Värt att notera är att fokusgruppens respondenter är universitetsstudenter och de flesta har 

flyttat till Stockholm på grund utav dessa studier. Detta kan göra att generaliseringen 

mellan storstad och småstad är lite vinklat på grund av miljön man rör sig i. Som Edin 

(2005) skriver; programmen är inte i första hand till för akademiker utan de tillhör den 

vardagliga kulturen (Edin, 2005:80). Detta betyder inte att detta är sant, men av egen 

erfarenhet tror jag att det är lätt att generalisera en stad baserat på sina egna erfarenheter 

om stället. Eller som en utav respondenterna uttryckte den: 

 

Jag tror vad det har och göra vad man själv har för preferenser.(Se bilaga 2). 

 

5.2.3 Stereotyper 
Att reality-programmen ofta skildrar extrema och extroverta karaktärer är ett 

genomgående tema i båda fokusgruppsintervjuerna. Som tidigare nämnt anser 

respondenterna att det vanliga är tråkigt och att producenterna vet om detta och därmed 

söker upp annorlunda personer:  

 

Dom söker ju folk som kommer skapa konflikter som lockar till fler tittare, för det är ju de 

de är ute efter. Att locka fler tittare. (Se bilaga 2). 
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Man vill väl ha en viss kvotering av olika diverse typer, man letar väl efter extremfall för 

att det ska bli en skön kontrast. (Se bilaga 2). 

 

Respondenterna diskuterar även hur stereotyper används för att förstärka dessa karaktärer 

och göra det mer intressant för tittaren. Tillexempel så togs programmet Svenska 

Hollywoodfruar (http://www.tv3.se/svenskahollywoodfruar) upp i bägge 

fokusgruppintervjuer. Respondenterna anser att porträtteringen av programmets deltagare 

är ett exempel på hur produktionen använder sig utav stereotypa bilder utav kvinnor för 

att locka tittare. En av respondenterna sa: 

 

… mycket ligger ju i produktionen, de spär ju på stereotyperna. Gunilla som häxan och 

Maria som den goda fen. (Se bilaga 3). 

 

De diskuterade även om stereotypifieringen av deltagarna i reality-programmen kan 

klassas som ett förnedringsmoment, vilket samtliga deltagare menade att det gjorde. En 

av respondenterna motiverade det såhär: 

 

Det är ju vinklingen som gör att det blir förnedring. När man tar en person och gör den 

till en stereotyp, typ bonden som blir tönt. Det kanske inte är en roll han riktigt trivs i 

men nu blir det den som definierar honom. Nu kanske inte jag skulle se just bonde söker 

fru som förnedring men. (Se bilaga 2).  

 

Respondenten pratar om att förnedringsmomentet gör sig till känna i och med 

programmets vinkling, att man som tittare får bevittna en negativ stereotypifiering av 

människor. Tittare kan då känna empati för den utsatte eller skämmas över deltagaren, 

(Hill, 2007: 196).   
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5:2.4 En kändisindustri  

TV-genren har sedan sin uppkomst anklagats för att inte respektera gränserna mellan 

offentligt och privat. Reality-programmen anklagas för att inte respektera den mänskliga 

integriteten, då de baseras på vanliga människor i alldeles för privata situationer (Kavka, 

2012: 3). Respondenterna tycktes inte hålla med om denna kritik, då de ansåg sig 

medvetna om att serierna inte är helt på riktigt trots allt utan att produktionen skapar 

denna verklighet. En av respondenterna sa såhär: 

 

Jag tycker att det är intressant att reality-serier är så person fokuserade.  De bygger upp 

en historia om en person och sen tror vi tittare att vi vet allt om den här personen. Även 

om man bara får se en person i ett program så lyckas de presentera denna person på ett 

sånt personligt sett. Det känns som att hela vårt samhälle är så personfikserat, man ska 

veta allt om alla och dela med sig på bloggar, Instagram osv. Vad är intressant med detta 

egentligen? (Se bilaga 3). 

 

Respondenterna konstaterade i början av samtalen att skildringen av vanliga människor är 

det som gör reality-programmen speciella, att programmen skildrar en sorts verklighet 

(Kavka, 2012:179). Det som skiljer reality-programmen från tidigare TV-produktioner är 

att reality-programmen suddar ut gränserna mellan vanliga människor och kändisar, då 

det privata livet görs till underhållning och okända människor blir kändisar (Edin, 

2005:81). Detta var även något som togs upp i båda fokusgruppintervjuerna, då det 

framgick det att samtliga respondenter tror att många av reality-programmens deltagare 

vill uppnå ett kändisskap då de deltar i programmen och att de faktiskt gör det. En av 

respondenterna sa såhär:  

 

Definitionen av en kändis är väl att allmänheten vet vem man är… och i så fall är det ju 

kändisar vi pratar om eftersom kvällspressen och tv gör dem till kändisar. Förvisso B 

eller C kändisar men det är ju fortfarande så att allmänheten vet vem de är och kanske 

till och med känner igen dem på stan. (Se bilaga 2). 
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5.2.5 Etik och moral 
Reality-programmen balanserar hela tiden på gränsen för vad som är för privat, vilket är 

som tidigare nämnt är en bidragande orsak till den uppmärksamhet som getts genren. 

Denna uppmärksamhet är långt ifrån alltid positiv. Då reality-programmen är baserade 

på ”verkligheten” och använder sig av ”vanliga människor” så kritiseras de ofta i 

massmedia för sin brist på etik. Deltagarnas egenskaper och sätt att agera gör att tittarna 

placerar dem i olika fack. Dessa egenskaper förstärks från produktionens sida för att 

skapa stereotyper som både inbjuder till positiv och negativ identifikation (Edin, 2005: 

82). Så här beskriver respondenterna det: 

 

Jag tycker att vad det än är så kan regissörerna styra hur programmet vinklas… Ta 

Bonde söker fru där de kan få en vanlig kille att bli världens tönt för att produktionen 

vinklar det så. (Se bilaga 2). 

 

Denna kommentar fylldes i utav en av de andra respondenterna som ansåg att det är i 

vinklingen som förnedringsmomentet ligger. När produktionen tar en person och gör den 

till en stereotyp baserat på negativa egenskaper, så som ”tönt”, som sedan kommer 

definiera honom. Det diskuterades dock i båda grupperna att deltagarna ju faktiskt har 

ställt upp på detta frivilligt och därför borde vara medvetna om hur produktionen kan 

tänkas vinkla deras personligheter. En av respondenterna i den andra fokusgruppen sa till 

exempel detta: 

 

Jag vet inte om jag skulle säga att det är förnedrings TV, för jag menar de ställer ju upp 

på det själva och har blivit väldigt kända genom serien, jag tycker att det är värre med 

tillexempel Ullared där folk inte visste innan hur de skulle porträtteras, 

Hollywoodfruarna har ju skrivit kontrakt och grejer (Se bilaga 3).  
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Liknande kommentar går att läsa i Edin (2005) som skriver att man istället borde vända 

på argumentet om att det är en negativ trend hos reality-programmen att visa upp den 

privata sfären. Hon menar att reality-programmen har bidragit till en kontinuerlig 

resocialisering av den privata sfären och normalisering utav det offentliga livet (Edin 

2005:81). Detta är inget nytt fenomen och kan idag kännas som en bagatell med tanke på 

att det nu finns andra kanaler där de riktigt kända personerna kommunicerar med 

allmänheten som om de vore en i mängden. Jag tänker främst på Instagram, Facebook 

och Twitter. Det bör dock tilläggas att dessa är ”nya” fenomen som inte ens existerat 

halva den tiden som reality-programmen (Facebook kom 2004, Twitter kom 2006 och 

Instagram kom 2010). 
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6 Diskussion/ Slutsats 
Jag utförde två stycken fokusgruppintervjuer där respondenterna bestod av personer i 

åldern 20-30 som studerade en akademisk utbildning på universitetet. Jag anser materialet 

vara verifierbart och tillräckligt men reliabiliteten hade ökat om jag involverat flera 

respondenter i studien. Då det inte går att svara på vad hela publiken tycker baserat på 10 

respondenters uttalande. Det som jag dock kan dra en slutsats om är att det finns många 

olika reality-program och många personer som har åsikter dessa program. Denna studie 

visar hur publiken kan tänkas resonera baserat på fokusgruppernas utlåtanden.  

 

Jag lät respondenterna diskutera relativt fritt kring ämnet jag undersökte, reality-TV, utan 

att jag som moderator la mig i allt för mycket. Jag märkte tidigt i båda intervjuerna att jag 

kunde ha en betydligt mindre roll än vad jag från början tänkt. Respondenterna i båda 

fokusgrupperna kom in på de teman som jag syftade undersöka med studien och många 

av de frågor som jag hade diktat i intervjuguiden (se bilaga 1) besvarades utan att jag 

behövde ställa dem. Dock uppfattade jag en tydlig skillnad mellan de båda 

fokusgruppernas sätt att definiera genren. I den första gruppen använde man starka 

meningar som ”Det ska..” och ”Det är..” medan den andra gruppens respondenter 

uttryckte sig mycket osäkrare. Ingen av respondenterna sa rakt ut vad de anser att genren 

är, utan de använde uttalanden som ”man vill ju att det ska vara…” och ”det är väl 

något…”. Den första gruppen fyllde i varandras meningar och tillsammans kom de fram 

till ett svar, medan gen andra gruppen var flackande i deras svar och ställde frågor till 

varandra snarare än att svara på dem.  

 

Trots fokusgruppernas olika sätt att konversera så gick det att tyda vissa mönster och 

likheter i samtalen. Respondenterna såg sig själva som aktiva deltagare i 

kommunikationsprocessen och de som valde att titta på reality-program gjorde detta för 

att programmen uppfyllde ett behov som de önskade tillfredsställa. I den ena 

fokusgruppen diskuterade respondenterna att detta behov handlade om att stilla en 
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nyfikenhet och ett intresse för att veta om hur andra människor har det och är. 

Respondenterna i den andra fokusgruppen ansåg inte att reality-programmen fyllde någon 

som helst funktion för dem, men de tänkte sig att man som reality-konsument sökte 

självbekräftelse över att det fanns folk där ute som hade det sämre och var dummare än 

den som tittar. 

 

Det diskuterades mycket om hur samhällsskillnad visades i programmen och huruvida 

reality-programmen klassades som lågkultur eller inte. Respondenterna använde storstad 

och landsbygd som två begrepp för att förklara samhällsskillnad. Landsbygden fick 

representera den lägre klassen där lågkulturen konsumeras öppet och storstaden fick 

representera den högre klassen där kultur väljs efter smak. Ingen utav konsumenterna 

ansåg att denna skillnad berodde på ekonomiska skillnader, utan snarare på tillgänglighet. 

De sa att eftersom det finns ett större utbud av kultur i staden så räknas reality-

programmen som något tillhörande en lägre smak. Detta gäller även deltagarna i 

programmen som representerar landsbygden genom produktionsbolagens ögon. Dock 

påpekas det att det finns olika sätt att se på programmen och att det är mottagaren som 

gör denna tolkning oberoende av vad sändaren vill att de ska avkoda. 

 

Att det finns ett förnedringsmoment i reality-programmen var samtliga respondenter 

överens om. Den gemensamma åsikten hos respondenterna var att det är produktionens 

vinkling som gör ett reality-program till förnedrings-TV. De anser att produktionen 

förstärker stereotyper och samhällsskillnader vilket gör att man som tittare distanserar sig 

från programmens deltagare. Det rådde dock delad mening om vilka program som bör 

placeras i förnedringsfacket, vilket kan tänkas bero på att förnedringen faktiskt ligger i 

betraktarens ögon. Smaken är inte något som vi alla delar och därför blir även tolkningen 

av reality-programmen olika beroende på vem som gör tolkningen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Öppningsfrågor: 

- Presentera er själva? 

Introduktionsfrågor: 

- Kollar ni på reality-TV? 

- Har ni nå favoriter? 

Övergångsfrågor: 

- Vad tänker ni på när jag säger reality-TV? 

- Finns det någon skillnad i genren? 

Följdfrågor: 

- Vad menar du med det? 

- Utvecka? 

- Är detta negativt/positivt? 

- Varför? 

Nyckelfrågor: 

- Anser ni att reality-programmen har kommit närmare den privata sfären? 

- Skulle ni kalla programmen för förnedrings-TV? 

- Är detta socialt eller kulturellt förankrat? 

- Tror ni att alla tolkar programmen likadant?  

- Ser ni några framträdande stereotyper/mönster i programmen? 

Exempel på följdfrågor: Hur? Vad är förnedring? Vad är skillnaden? Vad menar du med 

det? 

Avslutande frågor: 

- Har jag glömt att fråga något? 

- Vill ni tillägga något? 
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Bilaga 2 – Fokusgrupp 2 ca 57:00 minuters intervju ca 30 minuters 

transkiberat material.  

	  
Vad	  är	  reality-‐TV	  enligt	  er?	  
Lucas: Reality-tv är väl något som på något sätt ska spegla verkligheten. Det är min 

definition av reality-tv… typ big brother där man slänger in en del människor i ett hus för 

att se hur dem interagerar med varandra för det är så människor skulle agera i en sådan 

situation.  

L-M: Men om man tävlar blir det ju inte reality? 

Elin: Men om man tar såhär fångarna på fortet så skulle väl inte det klassas som reality? 

Alex: Nej, men det är ju helt tävlingsbaserat också, typ Robinson är ju inte helt 

tävlingsbaserat, det bygger ju på människorna i programmet. 

L-M: Dejtingsåpor då? 

Ylva: Va menar du nu, typ batchelor? 

L-M: Jag vet inte vad det är, men bonde söker fru osv.  

Elin: Men alla de har ju intervjumoment i sig. Där deltagarna berättar vad de känner och 

så. 

L-M: Så realityprogram är alla program med vanlisar i? 

Ylva: Man vill ju att det ska vara vanliga människor som inte har något manus… 

 

Säg ett program som ni tycker är ett realityprogram? 

Ylva: Stjärnorna på slottet 

Alex: Expression Robinsson 

Elin: Baren 

Lucas: Big Brother 

L-M: Kungarna av Tylösand 

Thobias: Bonde söker fru 

Ylva: Jag kollade på houswifes of atlanta en gång och då var det en som spelade in en låt 

och tre veckor senare gick jag och nynnade på den här låten. Innan jag insåg att det var 

den låten. 
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L-M: Tragiskt… 

Ylva: Ja, det är ju jätte hemskt. För den var ju dålig och hon va såhär trashig och plastig. 

 

Anser ni att stereotypifiering av människor är ett framträdande moment? 

Alex: Man vill väl ha en viss kvotering av olika diverse typer, man letar väl efter 

extremfall för att det ska bli en skön kontrast.  

Lucas: Dom söker ju folk som kommer skapa konflikter som lockar till fler tittare, för det 

är ju de dom är ute efter. Att locka fler tittare. 

Ylva: Jag tänker såhär Anna Anka och Maria Montazami…. Maria montaszami framstår 

ju som att hon är korkad och Anna anka som elak.  

L-M: Men det är ju lika i kungarna av tylösand. De gav ju deltagarna smeknamn så att 

man skulle placera dom i ett visst fast och se dom efter denna roll… 

Lucas: mh, dem gör deltagarna till sådana extremer för att…asså så som jag har förstått 

det så kollar många på såna här program för att dom tycker att människorna i 

programmen är sämre än de själva. Dom känner sig bra att kolla på såna här program då 

det finns människor som är sämre än de själva. Typ Kungarna av Tylösand. Dom där 

människorna är idioter men alla intriger och draman som de skapar blir intresanta för 

tittarna. 

Elin: Jag tycker att vad det än är så kan regissörerna styra hur programmet vinklas och då 

blir det inte reality för mig. Ta bonde söker fru där de kan få en vanlig kille att bli 

världens tönt för att produktionen vinklar det så. 

Ylva: Ja, då blir ju han det sen också. Jag kan tänka mig att det blir jobbigt för honom sen 

när det är slut och det inte har blivit någonting men han fortfarande måste leva med den 

här tönt-stämpeln. 

Lucas: Ja, de blir ju placerade i fack. Och där stannar där resten av sitt liv. 

Ylva: Ja, Maria Montazami kommer ju aldrig klassas som smart nu. 

L-M: Men är hon så dum egentligen? Hon kanske spelar på den rollen. 

Alex: Jag tror att det är en kombination där, att hon kanske anstränger sig lite för att 

produktionen vill att hon ska vara så.  
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Är de kändisar? 

Thobias: B-kändisar… 

Ylva: Ne, inte B väl… 

Alex: Dom är ju kända för att dom vill vara kända. 

Lucas: Definitionen av en kändis är väl att allmänheten vet vem man är… och i så fall är 

det ju kändisar vi pratar om eftersom kvällspressen och tv gör dem till kändisar. Förvisso 

B eller C kändisar men det är ju fortfarande så att allmänheten vet vem de är och kanske 

till och med känner igen dem på stan.  

L-M: Ja, de är väl de dem vill uppnå när dom är med i programmen. 

 

Skulle ni kalla vissa genrer inom reality-tv för förnedrings-tv?  

Alla: Absolut… 

Ylva: När du säger förnedrings tv så tänker jag på program som kungarna av Tylösand 

där dom verkligen framställer sina sämsta sidor och blir hetsade till det. 

L-M: Fast dom har ju ställt upp, alla såna program är ju frivilliga.  

Ylva: Jo…fast produktionen hetsar ju dem till att spåra ut ur dina roller.  

Lucas: Ja, det är ju vinklingen som gör att det blir förnedring. När man tar en person och 

gör den till en stereotyp, typ bonden som blir tönt. Det kanske inte är en roll han riktigt 

trivs i men nu blir det den som definierar honom. Nu kanske inte jag skulle se just bonde 

söker fru som förnedring men.  

Ylva: Halv åtta hos mig! Det är ju förnedring! För att Helge Skog(speakerrösten) 

verkligen idiotförklarar deltagarna. Han gör det ju på ett roligt sett men dom framstår ju 

som att dom är lite dumma. 

Alex: Men det är ju ett genomgående tema i reality-tv, att vi ska kunna titta på dem och 

känna att vi inte är lika dumma som dem i alla fall. 

Lucas: Ja, vi kommer ju tillbaka till det igen. Man tittar ju på det för att känna sig bättre. 

Übermänniska liksom.  

Alex: Ja, man är sjukt överlägsen.  
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Lucas: Det är ju absolut fönedrings-tv för dem där hemma som tittar på det känner sig 

som bättre människor än de personerna som dom tittar på. 

Ylva: Har ni sett Göta Kanal? Det är från mina hemtrakter, ajajaj vad det är jobbigt att 

kolla på. 

<Skratt> 

Ylva: Ja men så kommer den där Jonny, eller jag vet inte vad han heter men ah, dom är ju 

så dumma… 

Lucas: Annars är ju Färjan ett praktexempel på förnedrings TV. 

Alex: Där blir folk ju in slängda i programmet. Dom går ju fram till folk när de är fulla. 

Lucas: Ja, det är ju sjukt oetiskt på så många sätt, hela den där grejen blir ju katastrof. 

Även om de går fram till folk när de är nyktra och frågar om de får följa dem under deras 

kryssning… 

Alex: Ja, det mesta är ju katastrof på en finlandskryssning. 

Lucas: Ja och så har du personalen som är verkligen karaktärer, jag har åkt finlandsfärja 

flera gånger och jag har då aldrig träffat på några människor som är som Håkan eller de 

andra i besättningen. 

Alex: Min kusin och hans polare var med i det där och de framställdes ju som jubelidioter, 

vilket de säkert var eftersom de var fulla. Det är ju inte så att de fick ett samtal en vecka i 

förväg. 

 

Men tror ni alla ser ner på deltagarna eller finns det folk som kan tänka sig att 

identifiera sig med dem? 

Lucas: Jag tror inte att målgruppen för reality TV är igenkänningsfaktorn.  

Elin: Fast jag tycker det känns som om man brukar dras till program där man kan känna 

igen sig. Hade man inte känt igen sig alls så hade det ju inte varit intressant. 

Lucas: Jag kollar ju inte på något realityprogram i överhuvudtaget… 

Elin: Vad säger ni om idol då? De programmen som är intressantast där är ju 

startprogramen där de visar upp de som är totalt värdelösa och de som är super duktiga, 

de visar ju inge mellanting. 
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Linda-Marie: Det som är ledsamt är ju att de låter folk driva med sig själva för att de inte 

förstår bättre. Ibland behöver de ju inte end redigera det kan jag tänka mig. 

 

Tror ni alla kollar på realityprogram av samma anledning?  

Ylva: Nej här i Stockholm känns det som om alla kollar på realityprogram ironiskt för att 

kunna håna dess deltagare eller så erkänner man inte ens att man kollar, det kanske folk 

gör på landet också men jag tycker mest att det är jobbigt för det skulle ju lika gärna 

kunna vara min granne de skrattar åt. Jag tror att man hatar mer på programen här, fin 

och fulkultur finns inte på tv på landet. 

Linda-Marie: Ja där hemma sitter de klistrade framför TVn till bonde söker fru. 

Ylva: Men det har ju ingenting att göra med pengar utan snarare om att den bredare 

kulturen inte finns på landet. Man har raggare och pingstvänner…och ah allt finns inte. 

Linda-Marie: Här är realityprogramen fulkultur men hemma är de bara kultur. Där bandar 

man programmen och diskuterar dem i jobbet eller på skolan dagen efter. 

Ylva: Jag gillar inte såna här program fast jag är från landet, men jag kan bli så arg på att 

det känns som att Stockholmare gör sig roliga på de andras bekostnad. Som att man 

skulle vara mer korkad för att man kom från landet. Så är det ju inte alls! Det finns jävligt 

många puckon i Stockholm också! 

<Skratt> 

Ylva: Ah den enda skillnaden kan väl vara att det inte finns så många nyanser och att de 

är ganska trångsynta. 

Elin: Jag tror vad det har och göra vad man själv har för preferenser.   
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Bilaga 3 – Fokusgrupp 1 50:00 minuters intervju ca 30 minuters transkiberat 

material.  
 

Vad är reality-TV enligt er? 

Li: Det ska vara en dokumentärcut på den… 

Oskar: Det ska inte vara något manus 

<Alla nickar instämmande> 

Li: Precis, det är ju den där dokumentärkänslan som man vill åt. 

Oskar: Verkligheten 

<mh hörs från flera håll i gruppen> 

Li: Eller i alla fall den ihopklippta verisionen av verkligheten. 

Oskar: Ja, precis. 

Angela: Den ska avspegla verkligheten. 

Li: Ja, typ färjan… va heter dom allihopa..playa del sol… 

Klara: Nästan alla program som sänds just nu! 

Ann-Sofie: Ja, typ allt på TV3 just nu! 

Li: Ja, verkligen. 

 

1.49 Har ni några favoriter/haters? 

Ann-Sofie: Gunilla Persson! 

Oskar: Jag älskar att hata henne! 

Klara: Ja, hon är störd. 

Oskar: Hon är ju rolig! 

Ann-Sofie: Jag tycker synd om henne… 

Li: Men hon gör bra TV! 

Oskar: Jaaa! 

Ann-Sofie: …hon har ju ingen verklighetsuppfattning. Det är lite läskigt att folk bara 

utnyttjar det. 
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2.16 Tror ni hon är så på riktigt eller bara i TV? 

Oskar: Jag tror att hon är så. 

Ann-Sofie: Jag med. 

Li: Fast jag tror att de förvärrar henne lite… hon har ju fåt den rollen i den här serien, de 

redigerar ju. 

Oskar: Ja, de klipper och vinklar så att hon framstår som en häxa… 

Ann-Sofie: Fast hon är ju ganska bra på att framställa sig själv så. 

Oskar:… hon har ju någon form av störning. 

Ann-Sofie: Ja, hon har ju minst ett utbrott i varje avsnitt. 

Klara: Det framgår ju också i intervjuer att hon är lite konstig. 

Oskar: Ja, hon ser sig ju själv som något hon inte riktigt är. 

Li: Såg ni senaste avsnittet?! 

 

2.54-4.21 Diskussion om senaste programmet. 

 

Oskar: Alltså jag älskar ju Svenska Hollywoodfruar… 

<Skratt utbryter> 

Oskar: … men det är ju för att de förlöjligar de här fruarna. 

Alla: Mh! 

Oskar: Jag tror att de delvis vet om det, men delvis inte. Till viss del är ju detta 

förnedrings TV, om man tänker på Gunilla Persson som framställs som en häxa, men 

kanske inte om man tänker på de andra deltagarna. 

Klara: Men visst är för alla, ta Maria alla tycker om henne för att hon är gullig, men de 

framställer ju henne som en väldigt blåst och naiv. 

Oskar: Ja, man skrattar ju åt henne också. 

Klara: Exakt. 

Ann-Sofie: Rent allmänt åt den typen av kvinnor. 

Li: Fast jag vet inte om jag skulle säga att det är förnedrings TV, för jag menar de ställer 

ju upp på det själva och har blivit väldigt kända genom serien, jag tycker att det är värre 
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med tillexempel Ullared där folk inte visste innan hur dom skulle porträtteras, 

hollywoodfruarna har ju skrivit kontrakt och grejer. 

Oskar: Fast det är ju förnedrings TV ändå, man ser ju hur de klipper och lägger på 

ljudeffekter för att förstärka händelser. 

Li: Ja mycket ligger ju i produktionen, de spär ju på stereotyperna. Gunilla som häxan 

och Maria som den goda fen… 

Ann-Sofie: Eller ta Morgan i Ullared, den lilla losern som är jätte ensam. 

Angela: När man spelar på andra människors svagheter och gör det till underhållning 

anser jag att det blir dålig TV, varför ska man föredra någon. Då är det helt fel på Reality 

genren.   

Ann-Sofie: Det känns lite som mobbning. Att vi skrattar bakom ryggen på dom fast dom 

inte alltid är medvetna om det. 

 

8.35 Varför kollar man på programmen? Identifikationen eller avståndet? 

Klara: Jag kan inte identifiera mig men Svenska Hollywoodfruar det är väldigt långt ifrån 

mig. 

Oskar: Jag tror mycket reality handlar om att visa upp en verklighet som tittaren vill ha. 

Det handlar inte om att sympatisera eller identifiera. 

Klara: Det är som bloggar, där visar man bara upp den bättre delen av sin verklighet. 

Oskar: Ja, och folk läser för att man vill leva det livet också. 

Ann-Sofie: Eller för att man stör sig på dem? 

Oskar: Det är ju många som stör sig för att man egentligen vill leva så själv. 

 

Ann-Sofie: Jag är en irriterad tittare! För det känns som… om man kollar på typ 

ullared… så är det ju så här klass… mycket klass, man driver med dom…fattiga, 

eller ”bönderna” som åker till ullared och köper typ plastpåsar för att det är billigare och 

så sitter man hemma i stockholm och känner sig som värsta kulturmänniskan och 

hånskrattar åt dem, höhöhö, varför går dom inte till ica som normala människor.  
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11.35 Tror du att en människa från en mindre stad skulle tänka samma sak? 

<Skratt> 

Ann-Sofie: njea, jag tror att vissa identifierar sig med personerna som åker till Ullared 

och känner igen sig för att de har varit där tidigare. Men sen så tror jag att det finns såna 

som ser hur produktionen har vinklat det och klipper ihop det för att håna e viss typ av 

folk. 

Li: Jag tror definitivt att de etnografiska skillnaderna spelar stor roll för hur man ser 

programmet. Jag kommer från ett mindre ställe från början och har varit på Ullared vilket 

gör att jag kan förstå båda grupperna, men jag känner inte att jag hör hemma med dem., 

jag ser ju inte den här igenkänningsfaktorn i Ullared men jag har ju ändå varit där. Man 

står lite utanför båda grupperna. 

Ann-Sofie: Jag med, och jag kan känna att hälften av de jag känner åker dit för jämnan 

och jag vill försvara dem. Driv inte med mina kompisar! 

<skratt><alla pratar i munnen på varandra> 

Klara: Ja, men det är väl en sån butik som funnits där länge och det är inte speciellt för 

dom som alltid har åkt dit, det är ju mer dom som aldrig varit där som hånskrattar. Dom 

som varit där kan ju mer se att man driver och använder ironi liksom. 

Li: Ja, det känns som att man porträtterar ullared som något det kanske inte riktigt är. Det 

är ju typ som Ikea och Ikea är ju okej. 

Oskar: Men det handlar ju mer om allt omkring, med campingen och allt. Om man 

bortser från serien så tillhör Ullared tillsammans med färjor till ”white-trash” sverige.  

Ann-Sofie: Ja, det finns två sätt att se på det. Detta är ju både socialt och kulturellt 

förankrat, de tillhör ju den folkliga kulturen och den folkliga kulturen har ju aldrig varit 

särskilt populär. 

Li: Precis, det är ju för att det är en viss kultur som porträtteras.  

Oskar: Jag som storstadskille känner ju att jag får mer distans mot landsbygden och jag 

tror att det är detta de vill eftersträva också. Ullared är väl egentligen ett program för 

storstadsmänniskor, som kan skratta och titta ner på lantisarna. 
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Li: Men som Ann-Sofie sa innan, det finns två sätt att se på denna typ av program. Ett 

igenkännande och ett avståndstagande.  

 

16.48 Var går gränsen då? Vad får man inte göra reality TV om? 

Oskar: Det finns väl ingen gräns egentligen? 

Klara: De har ju redan gjort program om allting. 

Oskar: Fast det är väl kanske lite mer begränsat här i Sverige. 

Ann-Sofie: En sak jag har tänkt på är att det är mest kvinnor som porträtteras när den 

bättre kulturen som ska visas. 

Klara: Det måste ju handla om the male gaze, att alla egentligen vill kolla på kvinnor. 

Li: Nja, jag tror såhär. De som gör programmen tänker nog att de som kollar på 

programmen är kvinnor och då riktar de in sig på den målgruppen också. 

Klara: Men om de är så varför har de inget program om typ svenska hollywood man 

isåfall, om det är tjejer som är publiken. 

Li: Jag tror att det handlar om identifikation. Att publiken ska känna att de också kan leva 

de där livet och ha de där kläderna. 

Ann- Sofie: Jag tycker med att de visar på stereotyper, om den rika kvinnan som inte gör 

någonting. 

Klara: Har ni hört talas om skopofoli? Jag tänker att det är vad reality TV handlar om. 

Alltså att man är intresserad av vad andra människor gör och genom dessa program så 

kan vi nu se detta på TV. Att det är normala människor som är som vi är väl det som gör 

reality så populärt. 

Li: Ja, där sa du något!  

 

19.45 Har reality-progammen kommit för nära den privata sfären? 

Li: Fast på något sett är det ju inte ens egen värld. 

Oskar: Nej, de visar ju en utopi. Vi följer ju inte familjen Andersson som bor i en trea i 

Vasastan, det är ju inte nå kul. Jag tänker att svensk reality är antingen program där vi ska 
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känna oss bättre över våran egen situation eller bli avundsjuka av några som lever det 

ljuva livet någonstans.  

Ann-Sofie: Fast det kan man ju också skratta åt. 

Li: Det har ju lite med verklighetsflykt att göra. De är ju kul att se på hur andra 

människor lever och har det. Hela grejen med reality är ju att vanliga människor är på TV.  

Angela: Jag tycker att hela reality genren är skit. Det handlar bara om att tjäna mycket 

pengar på människor bekostnad. De väljer ju extrema karaktärer som är jätte lätta att se 

på och en ”hero” som är så pass banal och dum att jätte många kan identifiera sig med 

den. 

Ann-Sofie: Jag tycker att det är intressant att reality-serier är så person fokuserade.  De 

bygger upp en historia om en person och sen tror vi tittare att vi vet allt om den här 

personen. Även om man bara får se en person i ett program så lyckas de presentera denna 

person på ett sånt personligt sett. Det känns som att hela vårat samhälle är så 

personfikserat, man ska veta allt om alla och dela med sig på bloggar, instagram osv. Vad 

är intressant med detta egentligen? 

Li: De realityprogram som jag tycker är allra bäst är de som har tävlingsmoment i sig. De 

har ett mål med programmet känns det som vilket de andra inte har. Det känns som att det 

har blivit för mycket skit. 

Angela: Ja, folk vill inte längre se på program som ger dem kunskap, utan bara ha 

lättsmält underhållning. Detta förstår TV producenterna och skapar mer och mer lätt 

underhållning. Jag tänker att reality ses av lågutbildade människor framförallt. 

Li: Det tror inte jag!  

Klara: Nej, inte jag heller. 

Li: Jag kan tycka att det är skönt att slå på TV:n och det bara är något som rör sig efter att 

ha jobbat en hel dag. 

Angela: Fast du kollar ju inte på det varje dag, jag menar såna som följer programmen. 

Li: Fast jag undrar om det verkligen är så, man har ju sin favorit, jag tror inte att det finns 

någon som kollar på ALLA program. 



Malin	  Johansson	  
Kandidatuppsats	  

Medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap	  H12	  M	  Kand	  
malinjohansson@live.se	  

	  

	   57	  

Oskar: Fast jag förstår vad Angela menar. Det finns ju såna människor som kollar på 

programmen varje dag och sitter spikade. 

Li: Ah, men varför ska man rata människor för att de gillar denna underhållning. 

Klara: Ja, vem drar gränsen för vad som är fin- och kulkultur? 

Li: Om man kan blanda alla former av underhållning får man väl ut det mesta. 

Klara: En sak som jag har tänk på är att ibland när man kollar på reality så tänker man 

inte på det som reality.  Förut var det ju tävlingsprogram men nu visar de upp hur folk 

bor och sånt. Det är svårt att veta om man ser på reality eller bara underhållning 

 

 

 

 

 


