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Sammanfattning 

 

Denna studie undersöker hur klass konstrueras utifrån tillgång till kulturellt och symboliskt 

kapital i den sjunde säsongen av det svenska reality-programmet Gift vid första ögonkastet. 

Studien fokuserar på hur klassdistinktioner skapas utifrån moral och värderingar, där 

arbetarklassen görs till moralisk underklass i reality-tv. Studien argumenterar för att reality-tv 

genomsyras av en medelklassblick. Studiens teoretiska utgångspunkter är Pierre Bourdieus 

teorier om klass och kapital samt vidareutvecklingar av hans teorier, främst kopplade till 

Beverly Skeggs. Studien använder en diskursanalytisk metodansats baserad på Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, för att förstå hur den mediala diskursen ger mening 

åt arbetarklassen och medelklassen genom ekvivalenskedjor. I den mediala diskursen om 

arbetarklassen kopplas två av de manliga deltagarna i programmet Gift vid första ögonkastet 

till en arbetarklassidentitet. Detta görs genom deras språk, som upplevs vara sexistiskt, och 

deras smak. Analysen visar hur arbetarklassdeltagarna är medvetna om sin klassidentitet och 

disidentifierar sig med den. Analysen tar även upp hur arbetarklassdeltagarna förväntas lära 

sig medelklassens värderingar för att godkännas i medelklassens ögon. Studiens slutsats visar 

att klass, trots att det inte nämns explicit, spelar en högst central roll i seriens narrativ. 

Slutsatsen visar vidare att arbetarklassen främst porträtteras utifrån sin brist på rätt kulturellt 

och symboliskt kapital. Resultaten bekräftar tidigare forskning om reality-tv, men bidrar även 

med ny förståelse genom att visa hur jämställdhetsvärderingar görs till det mest värdefulla 

symboliska kapitalet i programmet, och i förlängningen kan bidra med insikter om den 

samhälleliga diskursen om arbetarklassen.   

 

Nyckelord: klass, diskursteori, reality-tv 
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1. Inledning 

Den SVT-producerade reality-serien Gift vid första ögonkastet (GVFÖ) (Bonnard 2021) har 

blivit en medial ”snackis” under första halvan av 2021. Dels på grund av det ökande tv-

tittandet under Covid-19 (Farran-Lee 2021), men främst på grund av säsongens fokus på 

jämställdhetsfrågor. I Aftonbladet skriver Linn Elmervik hur ”männens 50-talsåsikter får 

relationerna att krackelera” (2021, 4 mars) och vid ett senare tillfälle även hur ”kvinnorna får 

ta allt känslomässigt ansvar” (2021, 1 april). I Dagens Nyheter skriver Catia Hultquist att 

”kvinnor och män analyserar sexism i låttexter och ’relationsarbete’ som aldrig förr” (2021, 

29 mars) och i ELLE skriver Helle Schunnesson hur ”många som inte verkar förstå̊ hur 

förtryckande språk mot till exempel kvinnor hör ihop med den sexism [som kvinnor] de facto 

utsätts för hela livet” (2021, 1 april). Vad som däremot inte i samma utsträckning 

uppmärksammats i diskussionen om årets säsong av GVFÖ är klasskillnader.  

Sedan millennieskiftet har reality-tv1 som genre kommit att dominera tv-tablån och utgör en 

av de mest populära formerna för tv-program i kommersiella kanaler. Även i SVT, Sveriges 

största tv-kanal inom public service, har genren blivit allt vanligare. Inte minst med 

programmet GVFÖ som nu är inne på sin sjunde säsong. Programmets koncept är att sex 

deltagare som aldrig tidigare träffat varandra, paras ihop av experter som utvärderat deras 

kompatibilitet. Varje deltagare träffar sin tilldelade partner för första gången vid deras 

gemensamma bröllop, därav programtiteln Gift vid första ögonkastet. Paren ska sedan leva 

som gifta i fyra veckor, för att slutligen avgöra om kärlek uppstått mellan dem.  

Programmet tillhör genren reality, vars genomslag har lett till ett ökat akademiskt intresse på 

området ofta lokaliserad inom sociologin, psykologin och kanske främst medie- och 

kommunikationsvetenskapen (Montemurro 2008). Forskningen motiveras ofta med att media 

överlag och reality-tv specifikt påverkar människors föreställningar om världen, deras 

värderingar och relationer mellan varandra (Boréus 2015:181). Media har också en 

normerande funktion i samhället då det som ges stort utrymme är det som blir ansett som 

 
1 Genomgående i den här studien kommer “reality-tv” användas som begrepp för att beskriva den genre av tv-program som 

det undersökta materialet tillhör. Den svenska direktöversättning “verklighets-tv” är inte ett vedertaget begrepp, utan det 

närmsta svenska ordet är “dokusåpa”, som inte täcker in lika mycket som reality-tv. “Reality-tv” är ett väl etablerat begrepp 

både i vardagligt tal och inom akademin. Gift vid första ögonkastet är även placerat under kategorin “Livsstil och reality” av 

SVT själva i deras digitala streamingtjänst SVT Play.  
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viktigt (Couldry 2002). Det blir därför relevant att studera media och i synnerhet vad eller 

vilka som ges utrymme och hur det eller dem porträtteras. 

Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson (2018) analyserar svensk reality-tv utifrån ett 

weberianskt klassperspektiv. I studien visar de hur arbetarklassen är mycket mer frekvent 

representerade i reality-genren än i någon annan genre i svensk tv. De visar vidare att 

arbetarklassen, i relation till medel- och överklass, är överrepresenterade i den subgenre av 

reality-tv som fokuserar på personlig utveckling (från engelska ”self-improvement”). Där 

utsätts de ofta för en skambeläggande och moraliserande diskurs. Stiernstedts och Jakobssons 

slutsatser överensstämmer med Anja Hirdmans (2016) studie om det populära reality-

programmet Lyxfällan. Hirdman visar hur deltagarna, övervägande arbetarklass, skildras 

negativt och syftar till att få tittaren att skambelägga dem och därmed distansera sig från 

deras oönskade beteende. Hirdman, bland andra (Eriksson 2015; Jakobsson & Stiernstedt 

2018; Lyle 2008; Skeggs & Wood 2011) argumenterar för att media genomsyras av en 

”medelklassblick” (från engelska ”middle class gaze”) där olika klassidentiteter definieras 

utifrån medelklassens tolkningsram. I klassanalyser av reality-tv undersöks därför ofta 

relationen mellan medelklassen och den lägre klassen, arbetarklassen, vilket också är fokus 

för denna studie. Denna typ av klassanalys skiljer sig från det klassiska weberianska sättet att 

kategorisera klasstillhörighet utifrån yrke och tittar istället på de olika klassernas symboliska 

kapital som framställs i tv.  

För att återgå till Gift vid första ögonkastet (GVFÖ) verkar den sjunde säsongen, vid första 

anblick, handla om konflikten mellan feministiska kvinnor och sexistiska män. Skrapar man 

på ytan kan man däremot ana hur redan existerande föreställningar om arbetarklassen 

reproduceras även här. Klass har länge varit frånvarande i både den offentliga debatten och 

inom akademin (Skeggs & Wood 2011:1), vilket kan tolkas som att det inte längre är ett 

relevant sätt att förstå samhället på. Den här studien argumenterar dock för att klass 

fortfarande är relevant och ämnar genom en klassanalys av det populära reality-programmet 

GVFÖ visa hur ett klassperspektiv kan generera värdefulla insikter om den samhälleliga 

diskursen av arbetarklassen och hur media upprätthåller den. Studien avser att gå bortom 

programmets fokus på jämställdhetsfrågor och istället undersöka GVFÖ ur ett 

klassperspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar undersöka hur arbetarklassen konstrueras i Gift vid första ögonkastet 

(GVFÖ) säsong 7 med en diskursanalytisk metodansats. Syftet är att visa hur den mediala, 

och möjligtvis samhälleliga diskursen konstruerar klass och därmed möjliggör 

reproduktionen av negativa skildringar av arbetarklassen.  

Utgångspunkten för studien är att den mediala diskursen domineras av en medelklassblick, 

som utvecklas i kapitel 3.1.2. Ett speciellt fokus har lagts på konstruktionen av arbetarklass 

som moralisk underklass. Studiens syfte uppnås genom att besvara följande frågeställningar:  

• Hur konstrueras klass i Gift vid första ögonkastet?  

• Hur reproduceras redan existerande föreställningar om arbetarklassen specifikt? 

Studien är vetenskapligt relevant då den studerar media, som har en normerande funktion i 

samhället. Studien blir ytterligare relevant eftersom den knyter an till en större diskussion om 

representation i media, där klass alltför sällan uppmärksammas. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Gift vid första ögonkastet  

Gift vid första ögonkastet bygger i grunden på det danska programmet Gift ved første blik 

som visades för första gången 2013 på DRTV2. Sedan dess har formatet exporterats till ett 

tjugotal andra länder, bland annat Sverige, där programmet sedan 2014 har producerats av 

Baluba på uppdrag av SVT. Totalt har den svenska serien sju säsonger, där den i skrivande 

stund senaste säsongen sändes veckovis mellan 18 februari och 8 april 2021.  

Programmet går som beskrivet i inledningen ut på att deltagarna paras ihop med varsin 

partner för att sedan gifta sig första gången de träffas och därefter bo tillsammans som gifta i 

fyra veckor. Deltagarna har valts ut och matchats ihop med sin partner utav programmets 

experter, som också bistår paren med samtal under programmets gång. När fyra veckor 

passerat ska paren avgöra huruvida de vill förbli gifta eller skilja sig. Tittarna får följa paren 

under bröllop, bröllopsresa, samboskap, i vardagslivet, under en helg där alla paren får träffa 

varandra, under samtalssessioner hos experterna, fram till det slutgiltiga beslutet om de ska 

 
2 DRTV är Danmark Radios internetbaserade streamingtjänst (motsvarande svenska SVT Play). 
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fortsätta vara gifta eller inte. Slutligen ges ett bonusavsnitt ut som visar vad som har hänt 

efter att sista avsnittet sänts. 

Gift vid första ögonkastet kommer genom hela studien att refereras till med förkortningen 

GVFÖ. 

1.2.2 Klass i Gift vid första ögonkastet 

Ett vanligt förekommande sätt att definiera klass på är att basera kategoriseringen på yrke. 

Den här studien kommer dock inte att ansluta sig till en sådan definition utan argumenterar 

genomgående för att två av deltagarna, oavhängigt deras yrken, diskursivt kategoriseras in i 

arbetarklassen. Detta exemplifieras empiriskt med hjälp av studiens valda teorier. Vidare 

argumenterar studien för att resten av deltagarna, inklusive experterna, representerar 

medelklassen.  

1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning om reality-tv som har relevans för studien. Kapitel 2 

är indelad i två delar; en med fokus på tidigare forskning om reality-tv och en med fokus på 

klassanalyser som har gjorts på reality-tv. Kapitel 3 inleds med en beskrivning av hur den 

teoretiska diskussionen kring klass har sett ut och varför denna studie (bland andra) anser det 

vara ett fortsatt relevant analysverktyg. Kapitel 3 är sedan uppdelat i två delar; i den första 

beskrivs de av Bourdieus nyckelbegrepp som används i studien och i den andra beskrivs olika 

vidareutvecklingar av Bourdieus klassanalys specifikt kopplat till kontexten reality-tv. I 

kapitel 4 presenteras studiens metod, diskursanalys. Samma kapitel avhandlar även; 

överväganden kring material, kodning, validitet och reliabilitet. I kapitel 5 presenteras 

resultatet av det bearbetade materialet som därefter analyseras med hjälp av teori och 

litteratur. Kapitlet är uppdelat i fyra större segment med mindre biståndsdelar för att skapa 

struktur. Slutligen görs en summering av resultat och analys och studiens slutsatser i kapitel 

6. I samma kapitel beskrivs även studiens bidrag, reflektioner kring använda teorier och 

metoder, samt implikationer för vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet inleds med en översikt av forskning på temat reality-tv. Sedan följer en 

fördjupning i den forskning som specifikt fokuserar på klass i kontexten reality-tv, vilket är 

fokus för denna studie.  

2.1 Reality-tv  

Reality-tv har, som nämnt i inledningen, blivit en av de mest populära och framgångsrika 

genrerna på tv de senaste årtiondena. Genrens genomslag har lett till en växande mängd 

forskning på området ofta lokaliserad inom sociologin, psykologin och kanske främst medie- 

och kommunikationsvetenskapen. Ett fokus för forskningen ligger på att definiera vad reality-

tv överhuvudtaget är, och vad som kan kategoriseras som reality-tv (Montemurro 2008:85). 

Ett tidigt försök att definiera genren gjordes av Richard Kilborn (1994) som karaktäriserade 

reality-tv i tre dimensioner: spontan inspelning av vardagliga händelser i individer eller 

gruppers liv, dramatiserade rekonstruktioner av “verkliga händelser” respektive program som 

gör anspråk på att representera verkligheten (s. 423). Kilborns definition gjordes under en tid 

där de vanligaste programmen i genren antingen använde sig av ett “dolda kameran”-upplägg 

eller handlade om verkliga brott (Montemurro 2008:86). De program som brukar representera 

det vi idag i vardagligt tal refererar till som reality-tv, blev ett fenomen först i början av 2000-

talet med bland annat Big Brother och Survivor (förlagan till svenska Robinson) (Ouellette 

2014:1). Det har lett till ett breddande av definitionen av reality-tv till att nu innefatta allt från 

dokusåpor, tävlingsprogram, talangjakter, “make-over”-program och dejtingprogram, till 

program som följer olika kändisar eller kändisfamiljers liv “bakom kulisserna” (Montemurro 

2008:90). Flera mer aktuella forskare använder numera breda definitioner som: program som 

fokuserar på beteenden och skeenden som inte vanligtvis visas (Kilborn 1994; Montemurro 

2008), program som försätter deltagare i onaturliga situationer (Cummings 2002) och 

program som gör anspråk på att skildra “vanliga människor” och på att vara utan manuskript 

(Biressi & Nunn 2005:2). 

I Video Cultures: Television Sociology in the ‘New TV’ Age (Grindstaff & Turrow 2006) 

förstås tv i stort, och reality-genren i synnerhet, som en kommersiell institution vilken 

producerar program likaväl som den producerar social representation och världsbilder (s. 

115). Flera forskare är inne på samma spår. Laurie Ouellette (2014) menar att det i reality-

formatet visserligen råder betydligt större representation av olika grupper; klasser, etniciteter, 
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kön, sexualiteter och könsidentiteter, men att denna ökade representation av människor som i 

andra sammanhang ofta osynliggörs också riskerar att spä på ojämlika maktförhållanden (s. 

6). Ett sätt det görs på är genom ett narrativ som utgår ifrån att jämställdhet och jämlikhet har 

uppnåtts och att de hinder som gruppers identitet kunde utgöra tidigare nu inte står i vägen för 

individens chanser att lyckas (ibid). Misha Kavka (2018) menar att reality-program 

konstruerar identitetsmarkörer som klass, kön, etnicitet och nationalitet, snarare än att bara 

förmedla deras perspektiv (s. 12). Slutligen beskriver Jonathan Bignell (2014) att den 

mångfald av klasser som finns representerade i reality-program både bidrar till att synliggöra 

underrepresenterade grupper, specifikt arbetarklassen, samtidigt som den öppnar upp för 

möjligheten att döma deltagarna i programmet utifrån medelklassens normer, som deltagarna 

inte uppfyller (s. 108). Detta är relevant för den här studien eftersom den är centrerad kring 

representation av arbetarklass i reality-tv och hur arbetarklassen konstrueras.  

2.2 Klass i reality-tv 

Två frekvent refererade antologier i forskning om reality-tv är A Companion to Reality 

Television (Ouellette 2014) som samlar 30 artiklar om reality-tv med olika fokus från 

produktion av reality, genrens historia, hur verklighet, identitet och subjekt konstrueras och 

porträtteras, till de globala politiska aspekterna av reality-tv. Flera av artiklarna har klass som 

huvudfokus och konstaterar alla att klass och klasskillnader är centrala i reality-tv och för den 

dramaturgi som produceras fram. Den andra antologin är Helen Wood och Beverly Skeggs 

Reality Television and Class (2011) som behandlar just klass i reality-tv specifikt. Nedan 

redogörs för delar ur dessa antologier samt andra artiklar, som är särskilt relevanta för vår 

studie. 

Inom forskning om klass i reality-tv är det inte ovanligt att påstå att tv skapas av 

medelklassen och primärt är till för medelklassen. Samantha A. Lyle (2008) kallar detta ”the 

middle class gaze” (inspirerat av begreppet ”male gaze”, se Mulvey 1975) där arbetarklassen 

skildras på ett stereotypt sätt. Genom denna medelklassblick menar Lyle att medelklassen 

förstärker sin egen status genom att distansera sig från arbetarklassen. Medelklassens 

(mis)representation av arbetarklassen som mindre värda förhöjer medel- och överklassens 

identitet och ger den ett större värde. I en svensk kontext har Göran Eriksson (2015) gjort en 

studie på hur arbetarklassen framställs i det svenska reality-programmet Ullared. Programmet 

går ut på att produktionen intervjuar människor som shoppar i butiken Gekås Ullared. 

Eriksson visar att genom en diskursanalys går det att se hur medelklassen använder 
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arbetarklassen i programmet för att göra gränsdragningar mellan gott beteende och osmakligt 

beteende, vilket blir speciellt tydligt i deltagarnas konsumtion i butiken Ullared. Ett annat 

svenskt exempel har Hirdman (2016) gjort i en analys av det svenska reality-programmet 

Lyxfällan där hon gör samma poäng som Lyle – att arbetarklassen andregörs. Hirdman kallar 

detta för ”classed otherness” (klassat andregörande). Lyxfällan går ut på att deltagare som har 

det svårt finansiellt, oftast på grund av slösaktigt spenderande, får finansiella råd av experter. 

I Hirdmans analys undersöker hon inte enbart hur arbetarklassen andregörs i programmet 

utan också hur skam spelar stor roll i denna typ av genre. Skam fungerar som ett verktyg för 

att distansera ’oss’ från ’dem’, men Hirdman argumenterar också för att skam kan användas 

för att dölja den affektiva funktionen av klassat andregörande (2016:292). Att förlöjliga 

programmets deltagare rättfärdigas om deltagarna skäms över sitt ansvarslösa handlande med 

pengar. Skamkänslorna blir kopplade till klasskänslor mellan experterna och klienterna. 

Ytterligare ett exempel på andregörande av arbetarklassen exemplifieras i Jones bok Chavs: 

Föraktet för arbetarklassen (2017) som är en historisk översikt av ”chavs” (den brittiska 

motsvarigheten till ”white trash”) och hur de stereotypiseras. Denna stereotyp innefattar 

attribut som att vara mindre intelligent, våldsam, kriminell och gå på socialbidrag. I boken 

visar Jones hur denna stereotyp reproduceras i tv, både i komediserier som Little Britain och i 

reality-program som Wife Swap. Enligt Jones har detta förlöjligande och förakt för 

arbetarklassen lett till ett missnöje hos arbetarklassen som stegvis lett fram till Brexit. 

Demoniseringen av arbetarklassen görs även av medelklassen som är mer progressivt lagda. 

Att vara rasistisk eller sexistisk i tv anses av de progressiva som något som bör undvikas, 

medan klassförakt ofta passerar okommenterat. Jones menar att detta möjliggörs genom att 

den allmänna uppfattningen i Storbritannien är att alla tillhör medelklassen, förutom resterna 

som är på botten (2017:29). De som betecknas som chavs blir ”förlöjligade för de inte 

uppfyller medelklassens normer” (2017:123). Jones menar att det anses vara arbetarklassens 

eget ansvar att ta sig ur arbetarklassen mot högre klasser. Jones poängterar också att medier 

”drivs av medelklassen, för medelklassen, av medelklassen” (2017:128; 142) vilket stödjer 

Lyles tes om ”the middle-class gaze”, eller medelklassblicken. 

Gareth Palmer (2014) undersöker den vita, manliga arbetarklasskroppen i reality-formatet. 

Palmer beskriver hur den vita mannen från arbetarklassen inte längre verkar behövas i 

samhället och porträtteras som “moraliskt bankrutt” och helt utlämnad till sina fysiska begär. 

Palmer beskriver vidare hur mannen från arbetarklassen porträtteras som någon som inte 

tänker, utan handlar först och inte har något perspektiv på sina handlingar. När 
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arbetarklassmannen porträtteras på detta sätt leds mottagarna, eller publiken, till att anse 

denne som ansvarig för alla sina tillkortakommanden, istället för att rikta blicken mot 

strukturella faktorer som påverkar människors uppträdande, faktorer som verkar utom 

individens kontroll. Palmer menar att realityprogram porträtterar arbetarklassmannen på två 

sätt, antingen hånas mannens försök att anpassa sig till rådande normer eller så kritiseras 

mannen för sitt aggressiva och buffliga sätt. Palmer härleder detta till den förändring i 

identitetspolitik som skett de senaste åren, som fört med sig krav på att individen reflekterar 

över de politiska, sociala och kulturella aspekter som utgör den egna identiteten. Detta är inte 

i sig problematiskt, menar Palmer, om det inte vore för att det är klassposition som avgör 

huruvida dessa krav tillmötesgås.  

En stark trend i reality-genren är så kallade “make-over”-program. Exempel på dessa 

program är What not to Wear, Biggest Loser, Nannyakuten, Rent hus och Lyxfällan. Vad den 

här typen av program har gemensamt är att de syftar till att transformera eller göra om 

deltagarna till det bättre. Den typen av transformation är ofta relaterad till klass i den mening 

att en grupp människor (arbetarklassen) och deras sätt att leva på problematiseras och 

porträtteras som undermåligt, fel eller i behov av förbättring (Skeggs 2009). Medelklassen 

och dess livsstil upphöjs istället till det eftersträvansvärda idealet (Lewis 2014). Skeggs 

(2011) menar att detta är en trend inom mediaproduktion som pågått länge och som handlar 

om att göra moraliska distinktioner (s. 17). Ofta återfinns experter i dessa program som, utan 

undantag, tillhör medelklassen och har till uppgift att leda deltagarna mot det som anses rätt, 

utifrån medelklassens normer. Skeggs hävdar att detta är en del i ett historiskt mönster där råd 

används för att civilisera människor. Den här tesen bekräftar även Ouellette och Hay (2008) i 

en artikel där de hävdar att makeover-programmen har utvecklats till forum där tv bidrar till 

att rekonstituera samhällsapparaten för att producera och uppfostra ansvarsfulla medborgare 

(s. 480).  

Syftet med denna studie är att undersöka om reality-programmet Gift vid första ögonkastet 

(GVFÖ) upprätthåller redan existerande föreställningar om arbetarklassen. I tidigare 

forskning har reality-tv mestadels undersökts i engelskspråkig tv, med undantag för Hirdmans 

(2016) studie om Lyxfällan och Erikssons (2015) studie om Ullared. Denna studie vill bidra 

med ytterligare underlag till klassanalys av svensk reality-tv. Vad som skiljer denna studie 

från de två andra svenska studierna är att denna studie undersöker ett reality-program som 

sänds i public service-kanalen SVT. Att programmet sänds på en kanal som ska bedriva tv-

verksamhet i allmänhetens tjänst, påverkar utformningen av reality-programmet. GVFÖ 
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sändes även vid en tidpunkt då många samhälleliga förändringar nyligen skett, bland annat 

#metoo-vågen i slutet av 2017, som kan ha relevans för hur nya reality-program utformas. 

Förhoppningen med denna studie är att kasta nytt ljus på klassanalys av svensk reality-tv och 

därmed få nya insikter på en samhällsnivå.  

 

3. Teori  

Den här studien genomsyras av en särskild förståelse av klassanalys. I det här kapitlet berättar 

vi mer om vår valda klassanalys som baseras på Bourdieus teorier. Inledningsvis avhandlas 

klass och dess samtida relevans som teoretiskt verktyg samt de svårigheter som finns 

kopplade till att använda klass som teori. Sedan följer en fördjupning i Bourdieus definition 

av klass samt de begrepp ur hans teorier som den här studien kommer använda sig av. 

Slutligen presenteras vidareutvecklingar av Bourdieus teorier specifikt kopplat till 

klassanalys av reality-tv, med nyckelord som moral, medelklassblicken och ’ordinary people’ 

vilka kommer att användas i analysen. 

3.1 Klass 

Samhällsvetenskaplig forskning som studerar klass inleds ofta med en beskrivning av hur 

klass inte längre prioriteras eller anses relevant inom akademin eller i samhällsdebatten 

(Wennerhag 2012). Ofta lutar sig denna beskrivning mot att klass generellt inte var särskilt 

synligt i samhällsdebatten under 1980- och 1990-talet, utan då snarare sågs som en förlegad 

förklaringsmodell. Artiklar som frekvent citeras som exempel på synen på klass som 

omodernt och irrelevant brukar lyfta fram några centrala argument. Ett av dem är att klass 

inte längre är ett relevant sätt att förstå sig på stratifiering i samhället eftersom hierarkierna 

har förändrats och nya sociala klyftor uppkommit, som traditionella klassteorier inte kan 

ringa in (Clark & Lipset 1991; Pakulski & Waters 1996). Ett annat argument är att klass inte 

längre har den politiska signifikans som den brukade, i den mening att klassintressen inte 

längre enar människor politiskt (Clarks, Lipset & Rempel 1993). 

Om det är så att akademins intresse för klass svalnade ett tag, verkar det enligt bland annat 

Erik Olin Wright (2005) dock som att det fått en förnyad kraft de senaste åren och mycket 

forskning pekar på klassperspektivets fortsatta relevans (s. 2–3). En av anledningarna till att 

klass sällan syns i samhällsdebatten idag, trots att det i allra högsta grad är relevant i en 



   

 

 12 

samtid av allt större klyftor (Piketty 2015), kan enligt Wendy Brown (2008) härledas till 

utbredningen av den nyliberala diskursen. Centralt för nyliberalismen menar Brown är att den 

kapitalistiska marknadens värden ska genomsyra alla institutioner och handlingsformer i 

samhället, inte bara de som tillhör den ekonomiska arenan. Det vill säga att alla delar av den 

mänskliga tillvaron ska influeras och formas av den kapitalistiska marknadsrationaliteten, 

som gör ständiga bedömningar av lönsamhet, är rationell och premierar entreprenörskap. 

Nyliberalismens ideala individ är rationell, kalkylerande och bygger sin moraliska autonomi 

på sin förmåga att sköta sig själv, sina behov och intressen. Nyliberalismens fokus på 

individen och hennes ansvar över sig själv och sin framgång, leder enligt Brown (2008) till 

att de strukturella, sociala och politiska omständigheterna som påverkar människors liv 

avpolitiseras och osynliggörs. En rationell och kalkylerande individ bär alltså odelat ansvar 

för sitt liv och sina handlingar. Med det här perspektivet blir klass irrelevant eftersom det har 

ett kollektivt och strukturellt fokus. 

Att använda klass som teoretiskt verktyg innebär att begreppet klass behöver definieras. Det 

finns inget enigt svar på frågan om hur klass ska definieras inom sociologin (eller 

samhällsvetenskapen i stort). Det finns de som förespråkar en strikt, enbart ekonomisk 

definition, till de som inkluderar kulturella, symboliska och psykologiska dimensioner 

(Wright 2005:192). De klassteoretiker som traditionellt brukar lyftas fram som centrala är 

Karl Marx, Max Weber, Èmile Durkheim och Pierre Bourdieu, varav den sistnämnda är den 

som står i centrum för den här studien. Hur klass definieras beror också på vad som studeras 

och på vilket sätt. Enligt Bourdieus (1984) definition av klass och klassanalys, kan klass inte 

reduceras till att endast handla om ekonomiska relationer – utan innefattar även symboliska 

relationer. Klass har alltså både en ekonomisk och en symbolisk dimension och de fungerar 

både parallellt med, och beroende av, varandra. Bourdieu utmärker sig även från andra 

klassteoretiker i det hänseendet att han skiljer mellan “klassens sociologi” (på engelska ”the 

sociology of class”) och projektet att skapa teoretiska gränsdragningar mellan klasser 

(Weininger 2005:85). Det är för Bourdieu inte essentiellt att i studiet av klass avgränsa 

klasser från varandra på förhand (eller på teoretisk basis), vilket är grundläggande i mycket 

annan klassteori. Bourdieu avvisar ett sådant metodologiskt förhållningssätt till klassanalys 

där olika klasser teoretiskt definieras och tilldelas ett antal kriterier vilket empirisk data sedan 

ska kategoriseras in utifrån (ibid). Den här studien ansluter sig till en sådan syn på 

klassanalys, eftersom den ämnar förstå hur kategorisering utförs i den mediala diskursen, 

snarare än att utgå från redan definierade kategorier och placera in materialet i dem.  
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Att kategorisera något, till exempel i termer av sociala grupper eller specifika 

samhällsklasser, innebär alltid ett epistemologiskt problem, eftersom kategoriseringen är en 

epistemologisk praktik i sig själv (Harrits & Møller 2011). Kategorier existerar inte av sig 

själva, utan är en social praktik i det att individer både kategoriseras utifrån olika system, av 

andra grupper och individer, och själva kategoriserar andra (Jakobsson & Stiernstedt 2018). 

Att kategorisera utifrån klass kommer därför alltid innefatta ett specifikt perspektiv utifrån 

vilket gränsdragningar görs. Att kategorisera klass utifrån exempelvis yrke eller relation till 

produktionsmedlen kan visserligen innebära att kategorierna får en mer empiriskt förankrad 

grund och blir lättare att mäta. Det betyder dock inte att det nödvändigtvis ger en mer exakt 

bild av olika klasser. Den här studien kommer att försöka förstå den kategorisering som sker 

dialogiskt, medvetet eller omedvetet, för att få syn på hur klass konstrueras i den mediala 

diskursen. Därför kommer klass här att förstås utifrån Bourdieu och specifikt kulturellt 

kapital. 

3.1.1 Bourdieu  

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för den här studien bygger främst på Bourdieus 

teorier om klass. De begrepp från Bourdieu som är centrala för studien är habitus, kulturellt 

kapital, symboliskt kapital, det sociala rummet, disposition och legitim kultur.   

Ur Bourdieus perspektiv är kapital mer än bara ekonomiska resurser, det är även kulturella 

resurser, språkliga resurser, resurser att förstå konst och så vidare. Snarare än att beskriva 

kapital som allting en individ vet och bär med sig i livet beskriver han det som resurser som 

faktiskt är användbara och kan generera makt (Bourdieu 1984:114). Kulturellt kapital är ens 

språk, smak och kunskap om kultur och utbildning. Det kulturella kapitalets värde är 

beroende av att det går i linje med vad den dominerande klassen anser vara legitim kultur.  

Bourdieus (1984) begrepp ’det sociala rummet’, eller fält, är en modell över hur klass och 

status samspelar utifrån tre dimensioner; kapitalvolym, kapitalstruktur och tid, med vilka en 

individ kan kategoriseras i det sociala rummet (s. 114). De sociala kategorier som skapas i det 

sociala rummet är ett resultat av symboliska handlingar som individen använder för att 

kategorisera sig själv och andra, som antingen inkluderas i eller exkluderas ur kategorin. 

Denna kategorisering sker dock inte på lika villkor av alla individer i det sociala rummet, 

utan beror på deras relativa avstånd till den ’legitima kulturen’ (Weininger 2005:99). Det är 

smak (principle of taste) som blir verktyget för kategoriseringen. Vad den legitima kulturen 

fylls med för innehåll och mening är under ständig kamp mellan olika grupper som vill 
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definiera den utifrån sitt eget sätt att leva och vara (ibid). Eftersom arbetarklassen befinner 

sig långt från den legitima kulturen är deras försök att påverka innehållet oftast fruktlöst. 

Medelklassens sätt att leva däremot, i allt från konsumtionsvanor till kroppshållning blir ett 

sätt för dem att symbolisera sin likhet med de andra i samma sociala kategori och sin olikhet 

från arbetarklassen. Precis som att det går att utöva kontroll över andra med materiella 

resurser som pengar och våld, så argumenterar Bourdieu att det även går att utöva kontroll 

genom kulturellt och symboliskt kapital. Medelklassen kan, för att definiera sin klassidentitet, 

utöva ett slags symboliskt våld mot den lägre klassen (Bourdieu 1984:515).  

Ett annan viktig del av Bourdieus klassteori är begreppet habitus (1984:171). Habitus är 

förkroppsligandet av ens olika kapital. Hur vi tänker, vår världsåskådning och hur vi agerar 

gentemot andra. Detta sker helt naturligt och oreflekterat, där aktörerna med det 

förkroppsligade kapitalet kan skilja mellan högt och lågt, fint och fult, inom ramen för den 

legitima kulturens tolkningssystem. Bourdieus klassanalys skiljer sig från Marx klassanalys 

då han menar att habitus är klasspecifikt. Istället för att ha en dikotom syn på kapitalägare 

mot arbetare, menar Bourdieu att klass också återspeglas i individers habitus, ett så kallat 

klasshabitus.  

Bourdieu menar vidare att social klass och klasskillnader manifesteras i statusskillnader 

mellan olika livsstilar (1984:56). Det argumentet bygger i sig på tre delar: att det finns ett 

kausalt samband mellan klassposition och habitus, att habitus tar sig uttryck genom olika 

praktiker placerade inom olika konsumtionsområden som tillsammans bildar en symbolisk 

helhet, en livsstil, och slutligen att dessa praktiker konstituerar olika grupper, sociala klasser, 

genom symboliska gränsdragningar mellan individer som befinner sig på olika platser i 

klasstrukturen (Weininger 2005:86).  

Tillhör en individ en viss social klass förväntas hen veta vissa saker, ha vissa kontakter och 

agera på ett visst sätt. Det är inte förrän andra i den sociala klassen bekräftat ett beteende som 

någon kan anses tillhöra den klassen (Bourdieu 1984:287). Inte bara är det viktigt att visa 

vilken klasstillhörighet som en grupp har men också vilken klasstillhörighet som gruppen inte 

har. Gruppen vill på så sätt distansera sig från andra gruppers smaker och ageranden. 

Likheterna inom en klass vidmakthålls genom dispositioner (smak). Vidmakthållandet skapar 

en trög struktur i det sociala rummet där olika kapital behåller sitt värde och de dominerande 

klasserna kan fortsätta vara den legitima rösten på de olika fälten (Skeggs 2000:24). Genom 

institutioner som media kan den dominerande klassen, som vi argumenterar för är 
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medelklassen, i det fältet göra gränsdragningar mellan olika klasser. Genom att dra gränser 

och beskriva vad som enligt dem inte är önskvärde egenskaper, definierar medelklassen sig 

själva (Eriksson 2015:31, 35). Kampen om var dessa gränser ska dras, och hur kategorierna 

ska definieras, utspelas idag ofta på den symboliska nivån (Skeggs 2004:5). I extrema fall 

som vi tog upp i kapitlet Tidigare forskning kan detta ske med hjälp av reality-program som 

på ett eller annat sätt demoniserar arbetarklassen och tillskriver dem icke-önskvärda 

egenskaper.  

De egenskaperna ligger inte enbart i gruppens beteende och smak utan även i deras språk. 

Sätt att prata på och värderingar har olika symboliska värden på olika platser och tider 

beroende på vad den dominerande klassen bestämmer ska ha högt värde just då. 

Arbetarklassen porträtteras gärna som en grupp som använder rasistiskt och sexistiskt språk, 

vilket ger dem ett lågt symboliskt kapital som i sin tur innebär en lägre position i samhället 

(Bourdieu 1991:51). Det vi vill säga här är att uttrycka sig sexistiskt eller rasistiskt inte alltid 

har varit synonymt med lågt symboliskt kapital, utan att medelklassen blivit mer medveten 

om samhällsproblem som rasism och sexism med tiden och det har därför blivit något de vill 

distansera sig från (Kjellberg 2013). 

Det är värt att nämna att Bourdieus teori om kulturella kapital och habitus har fått kritik sedan 

hans bok La distinction fick genomslag 1979 (på originalspråk, franska). Han har anklagats 

för att vara deterministisk (Jenkins 2002:82), vilket skulle omöjliggöra sociala förändringar i 

samhället på det sättet Bourdieu argumenterar för. Han har även fått kritik för att han i sin 

teori skapar klasser och därmed legitimerar de övre klassernas smak genom att kategorisera 

in dem som övre klass (Cook 2003). Beverley Skeggs, en sociolog som är central i denna 

studie, kritiserar även hon Bourdieu trots att hon huvudsakligen använder hans teorier när hon 

gör klassanalyser på arbetarklasskvinnor (2000) och reality-tv (2011). Hon menar att hans 

sätt att analysera samhället är kyligt och mekaniskt samt misslyckas med att knyta samman 

kön, klass och sexualitet (2000:24). Vår studie har dock, med kritiken i åtanke, valt att ändå 

använda oss av Bourdieus klassanalys eftersom den erbjuder en förklaringsmodell till att 

förstå makt och hierarkier kopplat till annat än det ekonomiska kapitalet – den erbjuder en 

förståelse i hur smak konstruerar och vidmakthåller ojämlikheter mellan sociala skikt. Genom 

hans teorier förklaras hur legitimering av smak bibehåller medelklassen och överklassens 

position i samhället. Istället för att avfärda all teori av Bourdieu har vissa forskare behållit de 

än idag användbara delarna av hans teorier och andra har, som exempelvis Skeggs, 

vidareutvecklat Bourdieus teorier. 
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3.1.2 Utveckling av Bourdieu: moral och medelklassblick 

Något som saknas i Bourdieus teori är den moraliska aspekten i gränsdragningar mellan 

klasser. Harrits och Møller (2011) argumenterar för att konstruktionen och upprätthållandet 

av sociala kategorier endast går att förstå till fullo om man tar med moral i ekvationen. I 

gränsdragningen (eller kategoriseringen som Harrits och Møller kallar det) mellan klasser 

kopplas moral till känslor av ”åtråvärdhet/att bli äcklad, värdefullhet/värdelöshet och 

renhet/orenhet” (s. 239). Det här är ett extra viktigt element när det kommer till reality-tv, där 

produktionen vill framkalla affektiva känslor hos tittarna som får dem att döma deltagarna i 

programmet (Hirdman 2016; Skeggs & Wood 2011). Eriksson beskriver i sin studie Ridicule 

as a Strategy for Retextualisation of the Working Class (2015) att arbetarklassen framställs i 

reality-tv som en “moralisk underklass”. Anledningen till att det tillåts ske menar Eriksson 

beror dels på att klasskillnader har osynliggjorts, dels på det nyliberala synsättet (se 

ovanstående del av teorikapitlet) att det är individers egna ansvar att leva upp till 

medelklassnormen. Eriksson påstår att reality-program som Ullared, Färjan och Böda 

Camping är med i en pågående diskurs där den svenska arbetarklassen ”nedvärderas och 

avlegitimeras” (2015:22). 

Att förstå hur arbetarklassen framställs i tv kan vara komplicerat då det nästan aldrig uttalas 

att tv-programmets deltagare är arbetarklass. Ett vanligt alternativt sätt att prata om 

arbetarklassen i tv är att beskriva dem som ”ordinary people” (svensk översättning: vanligt 

folk). Skeggs och Wood (2011) skriver att ”termen ’vanlig’ är en av de många eufemismer 

som används istället för ’arbetarklass’, för att det i många nationer inte längre är modernt att 

tala om klassidentifiering” (egen översättning) (s. 1–2). Nico Carpentier (2014) fördjupar sig 

i användandet av termen ”vanligt folk” i Reality Television’s Construction of Ordinary 

People. Han menar att subjektspositioner som ’vanligt folk’ eller ’arbetarklass’, är något som 

är sprunget ur diskursiva kamper där dessa koncept ges mening. Fältet där olika deltagare ges 

olika meningar är här reality-tv. Han argumenterar för att det finns två innebörder av vanligt 

folk; definierat som icke-elit eller som lägre klass. Det är människor som inte är experter, 

som saknar ekonomiskt kapital och som inte är kända men ofta vill (ibland desperat) uppnå 

celebritet. Även Nick Couldry (2002) argumenterar för att detta är fallet när han studerar 

reality-programmet Big Brother. Han beskriver hur transformationen från vanligt folk (icke-

media) till celebritet (media) är det egentliga huvudkonceptet i reality-programmet Big 

Brother, vilket dock aldrig uttalas (2002:289). För att visa hur arbetarklassen beskrivs som 

underordnad tar Carpentier (2014) ett exempel som gör sig bäst på engelska; ”’Very 
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ordinary’ or ’rather ordinary’ are class terms of disdain for people who lack manners, 

education and possibly intelligence.” (s. 351). I vår analys av arbetarklassen, eller vanligt 

folk, kommer vi inte att använda termen för att beskriva en diskurs där deltagare i reality-tv 

vill bli kända, utan snarare som en synonym till arbetarklass. Detta för att underlätta för 

läsaren vad vi faktiskt menar med ”arbetarklassdeltagare” och vilka underförstådda 

egenskaper dem tillskrivs.  

Som redan har konstaterats är medelklassen normsättare i reality-tv. Samantha Lyle (2008) 

kallar det för ”medelklassblicken” (middle-class gaze) vilket innebär att reality-tv görs av 

medelklassen, för medelklassen (s. 320, se även Jones 2017:128; 142). En anledning att det 

ser ut så kan vara för att en majoritet av de som jobbar inom media har medelklassbakgrund 

(Jakobsson & Stiernstedt 2018). I reality-tv vill medelklassblicken inte skildra ’vanliga 

människor’ (arbetarklassen) på ett rättvist sätt, utan snarare på det sätt som medelklassen 

uppfattar arbetarklassen. Genom produktionsknep och klippningar kan skaparna av 

programmet skildra den undre klassen utifrån en medelklassblick och bidrar därmed till 

reproduktionen av arbetarklassen som smaklösa, outbildade och med opassande beteenden 

(Eriksson 2015:21). 

Slutligen spelar Skeggs (2000, 2004, 2009, 2011, 2012) forskning en central teoretisk roll i 

den här studien då hon har gjort flertal klassanalytiska studier i kontexten reality-tv. De 

främsta exemplen är i hennes böcker Reality Television and Class (2011) och Reacting to 

Reality Television (2012) som är skriven tillsammans med Helen Wood. Skeggs möjligtvis 

mest centrala verk (som skrevs innan hon började studera klass i reality-tv) är Att bli 

respektabel (2000) där Skeggs undersöker hur arbetarklasskvinnor förhåller sig till 

respektabilitet med hjälp av Bourdieus teorier. Här vidareutvecklar hon Bourdieus klassteori 

genom att knyta an klass till kön och sexualitet samt lyfta fram respektabilitet som centralt 

för klass. Forskningsområdet må ha varit kvinnor som kategoriseras in i arbetarklassen men 

vi argumenterar för att många av Skeggs infallsvinklar går att applicera på 

arbetarklassmännen i GVFÖ. I boken lånar hon Bourdieus teorier för att addera en emotionell 

dimension, då finner hans analyser kyliga och mekaniska (s. 24).  

En sådan emotionell vidareutveckling är hur arbetarklasskvinnorna som hon intervjuar 

övervakar sig själva (Skeggs 2000:145–146). Något av det mest utmärkande för medelklassen 

är att de vet hur de gör ’rätt’ ifrån sig, vilket inte kommer naturligt för arbetarklasspersonerna 

som Skeggs intervjuar. Arbetarklasskvinnorna såg istället konstant sig själva genom andras 
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ögon och övervakade därmed ständigt sig själva (ibid). Denna konstanta önskan att passera 

som medelklass skapar en ängslighet hos arbetarklassen som kan uppfattas som löjeväckande 

(s. 141), något Skeggs sedan utvecklar i sina senare studier om klass i reality-tv. Ett 

ytterligare tillägg från Skeggs (2000) är begreppet disidentifikation (s. 119). Skeggs använder 

detta begrepp för att beskriva hur arbetarklasskvinnorna i hennes intervjuer tar avstånd från 

dispositioner som de vet tillskrivs till dem i egenskap av arbetarklass. Detta är sammanlänkat 

med övervakningen och ängsligheten hos arbetarklassen. I Skeggs studie gjordes tillsynes 

krystade försök av arbetarklasskvinnorna att framstå som respektabla genom disidentifikation 

till vad de ansåg vara arbetarklassdispositioner. Motsatsen skulle kunna förstås som att vilja 

identifiera sig med sin klass, en positiv identifikation, där ens klass om blir en positiv källa 

till identitet. Skeggs ser dock inga sådana tendenser i hos sina informanter och härleder det 

till att de är kvinnor (2000:119). Hon jämför sin studie med Paul Willis (1983) studie av unga 

arbetarklassmän. I Willis (1983) studie pekar materialet på att arbetarklassmännen både kan 

känna disidentifikation, likt Skeggs informanter, men även använda sin klasstillhörighet som 

en positiv källa till identitet (s. 29–30).   

4. Metod och materialinsamling  

Syftet med den här studien är att förstå hur klass konstrueras och reproduceras i den mediala 

diskursen genom att studera reality-tv. För att uppfylla syftet använder sig den här studien av 

en diskursanalytisk ansats. Mer specifikt kommer studien tillämpa den typ av diskursanalys 

som kallas diskursteori och främst förknippas med teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe. Kapitlet inleds med en redogörelse för diskursanalys och diskursteori samt en 

motivering av varför denna ansats lämpar sig väl för den här studien. Sedan följer en 

redogörelse av det material som studien använt sig av och hur urvalet av scener och citat har 

gjorts. Vidare följer redogörelser för hur materialet har analyserats utifrån kodning, 

sammanställning och tolkning. Kapitlet avslutas med en diskussion av studiens 

begränsningar, giltighet och tillförlitlighet.  

4.1 Metodologisk ansats 

Den här studien bygger på ett post-strukturalistiskt perspektiv. Det innebär att språk och 

verklighet inte kan separeras från varandra och att sociala fenomen inte har en given 

betydelse eller mening (Bergström & Boréus 2018:28). Det är olika diskurser som ger sociala 

fenomen mening. Diskurser består till stor del av semiotiska praktiker, som är de språkliga 
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och kommunikativa delarna av sociala praktiker (de sätt som människor gör saker på). Det 

här är en ytterst övergripande definition av diskurs men som de flesta diskursanalytiker skulle 

kunna skriva under på. Diskursanalys är dock inte en enhetlig metodansats, med en 

uppsättning regler tydligt definierade, utan det finns flera olika inriktningar som både 

överlappar och motsäger varandra i olika aspekter (Howarth 2000:133). I stora drag finns det 

dock några grundläggande premisser som förenar de diskursanalytiska angreppssätten. Först 

och främst så ses språket som både konstituerat och konstituerande - språket är alltså inte ett 

neutralt kommunikationsmedel som beskriver en given verklighet (Bergström & Ekström 

2018:255). Språket innefattar istället alltid en tolkning av eller ett perspektiv på världen, ord 

får olika innebörd beroende på vilken social kontext de används i (ibid). Med samma logik 

finns det inte heller en objektiv sanning eller ‘självklar kunskap’, utan även dem präglas av 

den sociala (historiska och kulturella) kontexten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). På 

så sätt finns det ett samband mellan kunskap och sociala processer. Det är via sociala 

processer och social interaktion som kunskap skapas och upprätthålls (ibid). Här kommer den 

andra centrala aspekten i diskursanalys in, vilket är frågan om makt. Olika inriktningar 

förhåller sig som sagt olika till makt, men i grunden så förstås språket och de gemensamma 

sanningarna som uttryck och verktyg för olika maktrelationer. Dessa maktrelationer kan se ut 

på olika sätt; vem som har makt i diskursen, vem som har makt bakom diskursen samt vilka 

effekter som diskurser kan ha (vilka som gynnas eller missgynnas) (Bergström & Ekström 

2018:255–256).  

Slutligen handlar diskursanalys om tolkning. Det är därför viktigt att studera materialet 

ordentligt, men också ta ett beslut kring vilken strategi som ska användas vid tolkningen. Vi 

utgick från den tolkningsstrategi som Bergström och Boréus kallar för diskursorienterad 

strategi (2018:35). Det innebär att det som står i fokus för tolkningen är diskursen och dess 

betydelse. Det som studeras är de diskursiva mönster som ger olika ämnen, i vårt fall klasser, 

innebörd i olika kontexter, varför en diskursorienterad tolkningsstrategi lämpar sig så väl 

utifrån vårt syfte att studera diskursen i reality-tv.  

4.1.1 Diskursteori  

Diskursteori är en inriktning inom diskursanalysen som främst förknippas med Chantal 

Mouffe och Ernesto Laclaus verk, där boken Hegemony and Socialist Strategy (1985) tillhör 

de mest centrala. De använder sig av en rad olika begrepp för att analysera texter och 

diskurser. Det är dessa begrepp som analysen i den här studien utgår ifrån. För att kartlägga 
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diskurser i diskursteorin så används begreppen ‘tecken’ och ‘element’ (Bergström & Ekström 

2018:265). ’Tecken’ syftar både till ordet eller beteckningen för något, och ordets innebörd. 

‘Element’ står för ett tecken som är centralt i en diskurs, men som det råder en kamp kring 

hur innebörden ska definieras. Olika typer av tecken är tomma tills de får innehåll genom att 

knytas samman i ”ekvivalenskedjor” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:57–58). 

Ekvivalenskedjor är ett sätt att organisera och koppla samman tecken som ger dem innebörd, 

eller ställer dem i motsatsförhållande till något (Laclau & Mouffe 1985:127). Slutligen 

används begreppet ‘subjektspositioner’ som är de olika positioner som en diskurs 

tillhandahåller för människor att kategorisera in sin identitet i. En subjektsposition kan vara 

exempelvis ’kvinna’, ’läkare’ eller ’musiker’.  

Diskursanalys är en lämplig metod att använda när det handlar om att synliggöra och 

kartlägga identitetskonstruktioner (Bergström & Ekström 2018:296–297). Ett sätt att göra det 

på är genom att analysera subjektspositioner, i vårt fall subjektspositionen arbetarklass. Att 

studera identitetskonstruktioner handlar i mångt och mycket om frågor om makt, exempelvis 

vilket handlingsutrymme innebär subjektspositionen arbetarklass? Vilka har makten att 

definiera arbetarklass och vilka gagnas av den definitionen? Det ligger i viss mån redan ett 

diskursteoretiskt grundantagande bakom studiens forskningsproblem, som att diskurser är 

något som går att studera och att de har sociala effekter. 

4.2 Material 

Materialet i den här studien består av den sjunde säsongen av den svenska reality-serien Gift 

vid första ögonkastet. Som nämnts i inledningen är GVFÖ ett program som produceras av 

Baluba på uppdrag av public service-kanalen SVT. Serien har sänts på SVT sedan 2014 och 

den sjunde säsongen sändes mellan 18 februari och 8 april 2021, varje torsdag. Säsongen 

finns tillgänglig i Sverige på www.svtplay.se/gift-vid-forsta-ogonkastet fram till den 5 

oktober 2021. Programidén är att deltagarna gifter sig med en partner som de aldrig träffat, 

för att se om kärlek kan uppstå. 

I den sjunde säsongen medverkar tre par: Ellinor och Lars, Anton och Sofia samt Johan och 

Susanna. Utöver paren medverkar tre experter: psykologen Fredric, sexologen Kalle och 

parterapeuten Satu. Alla medverkande presenteras i programmet med namn, ålder, yrkestitel 

och boendeort. Ellinor är 28 år, bor i Stockholm och arbetar som IVA-sjuksköterska. Lars, 

Ellinors partner, är 35 år, bor i Stockholm och arbetar som läkare. Anton är 28 år, bor i 

Alingsås och arbetar som kundtjänstchef. Sofia, Antons partner, är 25 år, bor i Solna och 

http://www.svtplay.se/gift-vid-forsta-ogonkastet
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studerar till lärare. Det sista paret består av Johan som är 31 år, bor i Torshälla och arbetar 

som grävmaskinist och hans partner Susanna som också är 31 år, bor på Hölö och studerar till 

socionom.  

Säsongen består av totalt 9 avsnitt där varje avsnitt är 44 minuter långt, förutom det sista 

avsnittet som endast är 15 minuter. Avsnitten visas kronologiskt, från bröllop till beslut om 

fortsatt äktenskap och alla tre par medverkar i alla avsnitt. Avsnitten följer de sex deltagarna 

enskilt i deras vardagsliv och efter att de parats ihop visas parens gemensamma liv. Avsnitten 

innefattar även scener där deltagarna enskilt eller tillsammans med sin partner samtalar med 

experterna, samt scener när deltagare individuellt eller i par kommenterar olika händelser, 

tankar och känslor ensamma inför kameran (i så kallad ”synk”). Även experter förekommer i 

”synken” där de kommenterar parens gemensamma resa.  

4.2.1 Urval 

Den här studien utgår ifrån tidigare forsknings antaganden om att reality-tv har en 

normerande funktion i samhället och bidrar till att påverka människors uppfattning om 

samhället och olika grupper (Couldry 2002). GVFÖ är ett typ av reality-program som gör 

anspråk på att skildra verkliga personer och skeenden (vilka förstås i motsats till skådespelare 

och manusbundna scener). Varför GVFÖ har valts ut som material till denna studie beror dels 

på att det är ett populärt och medialt uppmärksammat program som når många tittare 

(Elmervik 2021; Farran-Lee 2021; Hultqvist 2021). Dels på att det till skillnad från andra 

uppmärksammade svenska reality-program i forskning, visas på public service (SVT) och 

inte på en kommersiell kanal. Eftersom SVT verkar i allmänhetens tjänst, fria från 

kommersiella intressen styrs inte innehållet i kanalen av vad som genererar mest tittarsiffror 

eller inkomster. På så sätt är det extra intressant att studera den mediala diskursen i just den 

här kontexten, eftersom diskursen inte kan förstås som ett resultat av en privat aktörs agenda. 

Valet av den sjunde säsongen av GVFÖ gjordes på grund av att den fortfarande finns 

tillgänglig att titta på i skrivande stund (mars-maj 2021) och för att den, som nämnt tidigare, 

genererat mycket debatt och uppmärksamhet. Den sjunde säsongen av GVFÖ ska inte ses 

som representativ för alla säsonger av serien, men det är inte heller studiens syfte att uttala 

sig om GVFÖ generellt. Syftet är istället att med hjälp av den sjunde säsongen exemplifiera 

en medial diskurs och hur klass konstrueras i den. 

Det material som slutligen används i analysen innefattar scener och citat från samtliga av 

säsongens nio avsnitt. Urvalet har gjorts utifrån vad som explicit varit mest centralt i 
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säsongen, det vill säga de scener som återkommit under flest avsnitt (i form av återblickar) 

och de scener som refereras mest frekvent (i andra scener). Urvalet har även baserats på 

studiens teoretiska ramverk, de scener som valts ut har med klass eller klasskillnader att göra 

utifrån studiens teoretiska förståelse för begreppet. De valda scenerna är exempel på, samt 

underbygger, den diskurs som studien undersöker. Eftersom klass inte nämns explicit i 

säsongen så baseras i princip allt valt material på tolkningar utifrån det teoretiska ramverket. 

Allt material som har bearbetats och redovisats i analysen nedan presenteras först med en 

beskrivning av den kontext de är tagna ifrån och sedan de tolkningar som gjorts för att 

säkerställa transparens och att läsaren ska kunna följa tolkningarnas logik.  

4.3 Praktiskt genomförande 

En diskursanalytisk metodansats förutsätter tolkningar. I viss mån är alla metodansatser 

förenade med forskarens förförståelse och innefattar därmed alltid en subjektiv tolkning av 

materialet. Till skillnad från andra metodansatser står tolkningen i centrum i diskursanalysen, 

eftersom den studerar det implicita i ett material såväl som det explicita (Bergström & Boréus 

2018:31). Det är därför viktigt att studera materialet ordentligt, men också ta ett beslut kring 

vilken strategi som ska användas vid tolkningen. Den här studien utgick från den 

tolkningsstrategi som Bergström och Boréus kallar för ”diskursorienterad strategi” (2018:35). 

Det innebär att det som står i fokus för tolkningen är diskursen och materialet får sin 

betydelse utifrån den. Det som studeras är de diskursiva mönster som ger olika ämnen 

innebörd i olika kontexter. I den här studien innebär det diskursiva mönster av kategorisering 

av klass och tillhörande värderingar, i kontexten reality-tv. Fokus för en diskursorienterad 

tolkningsstrategi ligger alltså inte på aktörer, utan på diskursen.  

För att genomföra den diskursteoretiska analysen har vi både använt oss av Laclau och 

Mouffes begrepp och annan forskning med diskursteoretiska ansatser (se Cooper 2019; 

Howarth 2000). Rent praktiskt skedde analysen i fyra steg: Först studerades materialet i en 

genomtittning av hela säsongen, för att få en helhetsbild. Sedan skedde en andra genomgång 

av materialet som fokuserade på vad som gavs mest utrymme i programmet och vilka teman 

som verkade vara centrala. Efter det gjordes en mer noggrann genomgång av ett avsnitt i 

taget utifrån studiens syfte; att förstå hur sociala kategorier och specifikt klass konstrueras. 

Detta gjordes utifrån ett antal frågor och punkter härledda ur studiens teoretiska ramverk och 

utifrån diskursteorins analysbegrepp. 
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- Hur beskrivs deltagarna? Hur beskriver deltagarna sig själva? 

- Vilka subjektspositioner går att utläsa som tillgängliga? 

- Hur beskriver deltagarna sina relationer? 

- Hur beskriver experterna deltagarna och deras relationer? 

- Vilka begrepp och beskrivningar verkar vara centrala och hur knyts dem samman? 

- Vad förstås som det rätta/goda/ideala, respektive felaktiga/dåliga/icke-önskvärda? 

- Hur får dessa värden mening i ekvivalenskedjor? 

Utifrån dessa frågor kategoriserades materialet in i teman som mer specifikt utgick från de 

teoretiska begreppen som studien använder; kulturellt respektive symboliskt kapital, legitim 

kultur, smak, identifikation respektive disidentifikation och slutligen ’den andre’ eller den 

konstitutiva utsidan. Dessa teman är de som strukturerar analysen i kapitel 5 och som utifrån 

studiens syfte är mest relevanta.  

4.4 Begränsningar, giltighet och tillförlitlighet 

Diskursanalys är inte en metod eller metodologiskt synsätt där ett objekt kan studeras och 

bedömas av en oberoende forskare, utan inbegriper som nämnt ovan, alltid tolkningar. Den 

post-strukturalistiska utgångspunkten för den här studien innebär att vi som forskare inte kan 

vara neutrala och gå bortom diskurserna utan att vi är en del av den diskursiva praktik som vi 

undersöker. Med det sagt är målet att förhålla sig så neutral som möjligt. För att säkra 

validiteten och reliabiliteten är det därför av yttersta vikt att vi, som forskare, är medvetna om 

vår egen roll i forskningsprocessen och förmedlar detta genom att försöka vara så 

transparenta i våra tolkningar som möjligt. För att uppnå transparens styrks alla tolkningar i 

analysen av antingen citat eller redogörelser för scener ur materialet, så att läsare av den här 

studien ska kunna följa vår tankebana och rekonstruera de steg som vi tagit för att komma 

fram till våra slutsatser.  

För att säkerställa studiens reliabilitet ytterligare definieras de analysverktyg som vi använt 

både för läsaren av denna studie, men främst för att kunna genomföra studien och få 

konsekventa resultat. En annan aspekt av studiens reliabilitet har att göra med kodningen. Det 

är viktigt att koderna, både i vad gäller de övergripande teman och de diskursteoretiskt 

definierade begreppen, är tydliga och konsekventa för alla avsnitt och scener som studeras 

(Bergström & Boréus 2018:42). En annan viktig komponent när det kommer till reliabiliteten 

är intrasubjektivitet. Det innebär att de bedömningar och tolkningar som forskare gör ska vara 

konsistenta och kunna upprepas av andra forskare vid andra tillfällen med samma resultat. Ett 
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sätt som intrasubjektiviteten arbetas med här är att vi dels dubbelkodat materialet (alltså koda 

flera gånger) och jämfört resultaten. Eftersom vi är två personer som genomfört den här 

studien har vi även kodat materialet individuellt för att sedan se till att våra resultat 

överensstämmer med varandra.  

En begränsning med studiens val av metod är att den främst riktar sig till studier av 

textbaserade material. I den här studien består materialet av audiovisuell media. För att ge en 

djupare och mer nyanserad tolkning och analys av GVFÖ hade studien tjänat på att inkludera 

metodologiska ansatser som innefattar verktyg för att studera bilder, ljud- och ljussättning, tv-

produktion, klippning och medial kommunikation. För att inte bara förhålla sig till vad som 

sägs i materialet, utan också få med det som sker i form av kroppsspråk, ljud och klippning 

har varje scen eller citat i materialet en kontextbeskrivning. Det innebär att vi anser att 

metoden som används i studien ändå uppfyller syftet.  

4.5 Etiska överväganden 

Etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2018:170). 

Det material som används i denna studie sänds på nationell tv och är därför offentligt 

material. Därför behöver vi inte ta etiska ställningstaganden när det kommer till kränkning av 

integritet eftersom deltagarnas namn, ålder, bosättning och yrke tydligt visas för oss tittare. 

Pseudonymer kommer därför inte att användas. Ingen av deltagarna är minderårig och alla är 

med i programmet av fri vilja. Med det sagt vill vi ändå inte göra några orättvisa antaganden 

om deltagarna. I studien undviker vi detta framför allt med en diskursorienterad 

tolkningsstrategi där diskursen är central, inte deltagarna. Studiens uppgift är inte heller att 

döma deltagarna då vi är medvetna om att det vi ser i programmet är resultatet av det 

produktionen har klippt ihop och vill att tittarna ska se. Den diskursteoretiska metoden 

bygger på tolkningar. Alla dessa tolkningar har grundats i de teorier som valts att användas. 

Vi följer Vetenskapsrådets (2017) forskningsetik genom att säkerställa att studien håller sig 

till Vetenskapsrådets kvalitetskrav.  
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5. Analys och resultat 

Upplägget för resultat/analys kommer att se ut som följande: I delkapitel 5.1 läggs fokus på 

hur medelklassen konstitutiva utsida porträtteras, alltså hur medelklassen inte vill definieras; 

de subjektspositioner som de tar avstånd från. De lägre subjektspositionerna utmärks av sin 

brist på symboliskt kapital. Ett viktigt symboliskt kapital som arbetarklassen saknar enligt 

diskursen är ett jämställdhetsperspektiv. I delkapitel 5.2 tas fokus från medelklassblicken på 

arbetarklassen och läggs istället på hur diskursen av arbetarklassdeltagarna förstärks genom 

porträtteringen av deras beteende och deras medvetenhet om sin klassposition. I kapitel 5.2.1. 

visas hur detta sker genom deltagarnas framträdande där de (dis)identifierar sig med sin 

klasstillhörighet. I kapitel 5.3 etableras det hur medelklassen sätter normen i GVFÖ och där 

paret Lars och Ellinor blir ett exempel på medelklassvärderingar. I kapitel 5.4.1 visas hur 

arbetarklassen behöver uppvisa personlig utveckling och uppnå en högre position med hjälp 

av bland annat programmets experter. I kapitel 5.4.2. går vi igenom hur och om 

arbetarklassdeltagarna når i mål.  

Genom hela analysen argumenterar vi för att deltagarna Anton och Johan diskursivt 

kategoriseras in i arbetarklassen och det påståendet exemplifieras genom presentationer av 

det valda materialet som sedan kopplas till studiens teorier.  Resten av deltagarna, inklusive 

experterna, argumenterar vi för representerar medelklassen. Läsare borde också vara 

medvetna om att det finns två nyckelscener som kommer att vara centrala i denna analys och 

de kommer benämnas sexistiskt skämt-scenen från avsnitt 3 respektive Björn Rosenström-

scenen från avsnitt 5 och kommer att skrivas ut i kursiv text.  

För alla scener som inkluderas i analysen kommer kontexten kort att redogöras för, första 

gången scenen nämns. När det står ”i synken” eller ”i synk” innebär det en kort audiovisuell 

intervju med en deltagare eller expert framför kameran, där denne endast talar till kameran 

och inte med någon annan.  

5.1 Medelklassens konstitutiva utsida, den andre 

En grupps identitet går inte att fullt definiera utan att även berätta vad de inte är (Bourdieu 

1984:56; Skeggs 2000:27, 132). För att medelklassen ska kunna definiera sig som social klass 

behöver de ta avstånd från ’de andre’. Om hypotesen stämmer att media domineras av 

medelklassen och reality-tv skapas utifrån en medelklassblick borde det följaktligen resultera 

i att medelklassen konstruerar sin egen identitet som grupp genom sin konstitutiva utsida, den 
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lägre klassen, på det sociala fält (se Bourdieu) som är media. Genom en sådan 

identitetskonstruktion reproduceras även föreställningar om arbetarklassen som mindre 

legitim (Skeggs 2000:26).  

Nedan följer två underrubriker. Den ena avhandlar skapandet av arbetarklassen genom att 

peka på hur få, faktiskt värdefulla, kapital som gruppen har, och den andra avhandlar vad som 

kan vara det mest centrala i säsong 7 av GVFÖ, programmets fokus på jämställdhet.  

5.1.1 Kategoriseringen av arbetarklassen genom bristande kapital  

Som tidigare sagt, i GVFÖ får grävmaskinisten Johan och Alingsåsbon Anton representera 

arbetarklassen och de värderingar som (media) medelklassen kollektivt bestämt är förlegade, 

de egenskaper som har låga kulturella kapitalvärden. Vi börjar med att titta på Johans relation 

med Susanna och sedan Antons relation med Sofia.  

I första avsnittet beskriver Susanna att hon har en dröm om att gifta sig med en 

”skogshuggarman”. Hon blir sedan ihopparad med grävmaskinisten Johan som är lång, grovt 

byggd och har en förkärlek till naturen. Under de två första avsnitten får tittarna se att paret 

fungerar bra tillsammans, men efter en konflikt i avsnitt 3 där Susanna uppfattar Johans 

skämt som sexistiska (mer djupgående analys på sexistiskt skämt-scenen kommer i kapitel 

5.1.2.) börjar hon störa sig på allt Johan gör. 

Susanna: ”Jag och mina vänner har ju skojat om att jag ska ha en 

skogshuggartyp. Jag trodde ju först när jag träffade Johan att han var det. Men 

sen har jag blivit liksom... som han pratar, som han berättar så är han kanske inte 

riktigt det. Utan han är liksom en småstadskille.” 

(Avsnitt 4, 03:25) 

När Johan inte lever upp till Susannas idé om ”skogshuggarmannen” verkar hon bli missnöjd. 

Ordvalet ”småstadskille” i kombination med hennes kritik mot hans språkbruk tyder på att 

han inte matchar hennes kulturella kapital. Hennes missnöjdhet med Johans låga kulturella 

kapital uttrycks även i hennes vidare klagomål under avsnitt 4 och 5. Hon uttrycker inför 

honom och inför kameran att han inte vet hur man pratar korrekt svenska (Avsnitt 4, 11:45), 

att han inte har goda matvanor (Avsnitt 4, 32:20), att han inte vet hur man skär mat ordentligt 

och att han lägger smutsiga kläder på sängen (Avsnitt 5, 14:25). I avsnitt 5 försöker Susanna 

summera upp alla saker Johan borde ändra på. Vi vill här inte göra några antaganden om 

Susanna, utan snarare peka på att Johans dåliga smak (enligt en medelklassblick), hans 
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bristande kulturella kapital, gör att han gör att han diskursivt kategoriseras in som 

arbetarklass (Eriksson 2015, 35). Just de anmärkningar som karaktären Susanna gör på Johan 

liknar de associationer som brukar göras för att beskriva den stereotypt negativa 

arbetarklassen. Dessa är exempelvis brist på korrekt språkbruk eller ett vulgärt språkbruk, att 

ha osmakliga konsumtionsvanor, att vara okultiverad och att vara ohygienisk (Eriksson 

2015:23; Skeggs 2000:15, 150). 

Det absolut största problemet som Susanna har med Johan är hans värderingar och hans 

språkbruk, något som är ett återkommande tema från konflikten i avsnitt 3 (sexistiskt skämt-

scenen). I en konversation med deltagaren Ellinor tydliggör Susanna hennes och Johans 

skillnader: 

Susanna: ”Jag är jätteintresserad av samhällsfrågor som jämställdhet, vad som 

händer i världen, feminism allt såntdär. Så de saker som jag ser är han inte så 

driven i. […] Vi har ju inte samma humor och inte riktigt samma snack. Vi har 

inte samma referensramar och inte samma intressen.” 

(Avsnitt 6, 26:50) 

Här säger Susanna att hon ser problem i världen och att Johan inte gör det. Det går att tolka 

här samt genomgående under säsongen att Susanna inte tycker Johan lever upp till de rättvisa 

värderingar som hon har. Använder vi oss av Harrits och Møllers (2011) teori kan vi se att 

Johan målas upp som en moralisk underklass. Enligt den diskursen finns en misstro mot 

arbetarklassen då de övre klasserna tvivlar på att arbetarklassen kan göra moraliska beslut då 

den undre klassen saknar de kulturella kapitalen. Citatet ovan kan förstås som att de 

skillnader som Susanna målar upp mellan henne och Johan är relaterade till skillnad i 

personligheter, men vi argumenterar att även finns en dimension av klass. Susanna uttrycker 

klasskillnader mellan henne och Johan när hon säger att deras smak skiljer sig åt, något som 

är centralt i Bourdieus klassanalys som säger att all smak är klassad (1984).  

GVFÖ’s kategorisering av Anton som arbetarklass sker även här utifrån hans smak. Detta 

skapar en affektiv komisk effekt hos tittaren då tittaren kan identifiera att han inte tillhör den 

klass han försöker uppvisa med sin smak (Skeggs 2000:140–141; Skeggs 2011:16–17). För 

att ytterligare förtydliga detta innan vi tittar på materialet från GVFÖ kan vi dra paralleller till 

Göran Erikssons (2015) forskning som nämndes i tidigare forskning samt teorikapitlet. Han 

ger ett exempel på detta fenomen (att arbetarklass försöker uppvisa att de är medelklass 

genom sin smak) med lyxiga Linda i reality-serien Ullared. Eriksson berättar om karaktären 
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Linda som ska framstå som en aspirerande nyrik kvinna. Linda beskriver sig själv som en 

person som älskar att leva i lyx. Ibland tar hon med sig sina söner i en limousin för att shoppa 

på Ullared, för det får henne att må bra. Tittarna får följa med henne när hon shoppar och 

senare i programmet när hon tatuerar in ”Ullared” mellan sina skulderblad. Eriksson berättar 

att Lindas smaklöshet, som betecknas av hennes överdrivna shoppande, hennes ivrighet att 

framstå som glamorös och hennes tatuering, länkar henne till en arbetarklassidentitet (s. 34). 

På samma sätt går det att argumentera för att Anton länkas till arbetarklassen trots att han, 

precis som Linda, inte har brist på ekonomiskt kapital, något som framgår i hans yrke som 

kundtjänstchef och att han har råd med den inredning som han har i sitt hus, vilket redovisas 

nedan. 

I avsnitt 5 (4:30-6:30) visar Anton sin lägenhet för Sofia och tittarna. Sofia säger att han 

skrutit om hur praktisk lägenheten är. De kommer in i lägenheten som har mestadels vit färg 

på väggarna och är minimalistiskt inredd. Han visar belysningen under sin säng som är 

kopplad till röststyrda Google Assistent [motsvarighet till Apples Siri, eller Amazons Alexa]. 

Han visar att han kopplat många olika tekniska funktioner till Google, exempelvis hans 

automatiska dammsugare som han har döpt till ”Bettan”. Han ber Sofia klicka på knappen till 

hans automatiska rullgardin. Han ber henne hålla in knappen för att ”skapa magi”, som han 

beskriver det. Hon gör vad han ber om och rummet släcks då ner samtidigt som Imperial 

March, temalåten till Star Wars, spelas i högtalarna och Google Assistent skiftar mellan olika 

färger. Sofia skrattar. Han visar även sin kollektion med Star Wars-leksaker som står synligt i 

hans vardagsrumshylla. ”Har ni inte sånna i Stockholm?” säger Anton. ”Nej det har vi inte” 

säger Sofia skrattandes.  

Vid första anblick kan det verka som att ovanstående scen bara handlar om att visa att Anton 

har ett pojkaktigt intresse i teknik och Star Wars, vilket kan uppfattas av tittaren som 

någonting roligt eller gulligt. Används denna studies valda teorier går det att se ytterligare 

funktioner som detta komiska inslag ska ha. Som Skeggs (2000) berättar kan aspirerande 

arbetarklassmänniskor, som inte riktigt platsar in i de högre klasserna, lätt göras till 

skämtfigurer (s.119). Konstruktionen av Antons karaktär i denna scen kan fungera som en 

slags dörrvakt för medelklassen i att det görs en gränsdragning i vad som är god smak och 

vad som är olämplig smak (Skeggs, 2004:114). Star Wars har inte nödvändigtvis lågt 

symboliskt värde, men i kombination med Antons ängsliga beteende och uppvisande av 

stockholmsförakt får inte hans intressen symboliskt värde. Istället blir intresset barnsligt. 

Hans starka identitet i att bo på landet (kapitel 5.2.1.) stärker denna tes. 
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Tittarna får ytterligare en scen av Antons till synes barnliknande inställning när han i avsnitt 

8 (06:20) berättar om hur han brukar pussa Sofia i rulltrappor. Han berättar att han tycker att 

åka rulltrappa är ”så jävla bra” för om han (som är längre än Sofia) står på ett trappsteg längre 

ner än Sofia så är de i lagom höjd för att pussas. ”Det är vår grej. Pussas i rulltrappan”, säger 

han. 

Det går att tolka det som att produktionen vill framkalla en känsla för Antons karaktär som 

gullig, men det fungerar bara i kombination med att han visar tillgivenhet till Sofia samtidigt. 

Tas den ingrediensen bort blir scenen plötsligt bisarr och skrattretande i medelklassblicken. 

Att Anton tror att det är hans och Sofias ”grej” visar tittarna att han saknar det kulturella 

kapital som en storstadsbo har. Det finns även en scen (Avsnitt 3, 34:00) när Anton först 

besöker Stockholm och inte vet vilken sida i rulltrappan han bör på som visar på detta 

bristande kapital och detta är väldigt komiskt för storstadsbon Sofia. I synken säger hon 

skrattandes att ”han ställer sig till vänster [i rulltrappan], som en riktig bonde”. Diskursen 

kring arbetarklassidentiteten förstärks ytterligare med Antons brist på genusanalys, en central 

punkt genom hela serien som kommer att vidareutvecklas i nästa kapitel. 

5.1.2 Genus som symboliskt kapital 

Ett genomgående tema i hela säsong sju är kvinnosyn och sexistiskt språk. Efter att #metoo 

fick medialt genomslag skulle man kunna argumentera för att det blivit viktigare för den 

svenska medelklassen att inkorporera ett starkt feministiskt ställningstagande i den media 

som produceras, något som vi kommer undersöka i detta kapitel. Det finns två nyckelscener i 

säsong sju där arbetarklassen representerar förlegade åsikterna och medelklassen 

representerar korrekta värderingar. Den ena scenen kallar vi för sexistiskt skämt-scenen med 

Johan och Susanna (presenteras i nästa stycke). Den andra scenen kallar vi Björn 

Rosenström-scenen med Anton och Sofia.  

I avsnitt 3 (från ca 22:00-30:00) visar Susanna sitt hem för Johan. Under de två föregående 

avsnitten har Johan och Susanna varit fnittriga och skämtsamma med varandra. De kommer 

in på en diskussion om att Susanna har färre saker framme i detta hem än i sitt tidigare. 

Johan: ”Då har du inga problem med att städa, alltså? Fan vad skönt!” 

Susanna: ”Nä-e!”  

/Johan skojar bort skämtet genom att gå ut ur rummet/ 

Johan: ”Nu går jag. Hej!” 

Susanna: ”De där skämten går inte riktigt hem här” 
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Johan: ”Biter det?” 

Susanna: ”Japp, det gör det. Vi får prata om det sen.” 

Johan: ”Ja, ja, älskling. Vi tar det sen” 

(Avsnitt 3, 22:35) 

När Johan gör skämtet visar Susanna att hon känner sig kränkt av det genom att säga ”Nä-e!” 

samtidigt som hon gapar med munnen. När han kommer tillbaka in i rummet står Susanna i 

bestämd ställning och skrattar nervöst samtidigt som hon klargör att skämt om att kvinnor ska 

städa hemmet inte är okej. Johan försöker att skämta bort det. Direkt efter den scenen pratar 

hon i synken och sedan Johan i synken: 

Susanna: [i synken] ”Han skojade och sa att jag fick städa. Sånt går inte hem hos 

mig. Jag tycker att när man är man, och man är vit, och är så priviligerad man 

kan vara… Att skämta om sånt är respektlöst. Man är inte fast i en sån roll.” 

Johan: [i synken]”Man ska kunna skämta om allt, så länge det inte blir osmakligt. 

[…]” 

Susanna: [i synken]”Att vara fast i den här ’kvinnorollen’… tycker jag inte han 

har rätt att skämta om. Han eller nån annan man.” 

(Avsnitt 3, 23:10) 

Klipp tillbaka till direkt efter skämtet. Susanna pekar på en tatuering hon har på armen. Det är 

kvinnosymbolen som ska representera Susannas politiska identitet som feminist. De nickar 

mot varandra. ”Viktigt” säger Susanna. ”Good to know” säger Johan. ”Vi ska snacka lite sen, 

du och jag” säger Susanna. I följande minuter fortsätter Susanna berätta i synken hur viktigt 

feminism är för henne.  

I synken visar Susanna att hon tycker att Johan är så priviligierad som en person kan bli. Hon 

anmärker på att han är vit och man, men hon tar inte upp hans klasstillhörighet. Det här kan 

vara ett exempel på hur klass osynliggörs i tv, något som flera forskare och skribenter pekar 

på (Eriksson 2015; Hirdman 2016; Jones 2011; Skeggs & Wood 2011). När Susanna 

beskriver vilka subjektspositioner hon tillskriver Johan, inkluderar inte hon positioner 

kopplade till klass, utan bara positioner som har med hudfärg och kön att göra.  

Susanna visar sitt värde genom sitt kulturella kapital, att vara medveten och påläst i 

jämställdhetsfrågor, som förvandlas till symboliskt kapital, alltså någonting som är värdefullt 

och utbytbart på den symboliska marknaden (Bourdieu 1984:173). Att påstå att feministiska 
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frågor tillhör enbart medelklassen vore orättvist. Det som snarare argumenteras för i denna 

studie är att i media och reality-tv har medelklassen möjlighet att framställa sig själva som att 

det vore fallet, att feministiska frågor är deras expertis. Skeggs (2000) skriver att ”de flesta 

framställningar av människor tillhörande arbetarklassen bidrar till att sänka värdet på deras 

redan magra kapital och frånta det dess legitimitet, vilket ytterligare minskar möjligheten att 

använda kapitalet, och varje omvandling av det till symboliskt kapital stoppas” (s. 25). 

Genom att inte tillåta arbetarklassen förvärva jämställdhet som kapital kvarhålls ojämlikheter 

mellan klasserna. Klippningen av scenen från synken med Susanna till synken med Johan där 

han säger att man ska kunna få skämta om vad som helst vill berätta för tittarna, enligt denna 

diskurs, att han är av moralisk underklass. Han saknar det symboliska kapitalet och är inte 

kapabel till att forma moraliskt riktiga tankar (Harrits & Møller 2011). Inte nog med det, i 

synken visar Johan på att han tycker det enda man inte får skämta om är det ”osmakliga”, 

men han saknar det kulturella kapitalet att inse att sexistiska skämt anses som osmakliga 

enligt medelklassen. 

Johan som moralisk underklass förstärks i sista scenen i avsnitt 3 där Susanna berättar i 

synken att han inte verkar bry sig om jämställdhetsfrågor. Produktionen klipper till när hon 

säger ”Jag får så ont i magen”, vilket också är namnet på avsnittet. Programmet vill visa på 

att det inte bara är obehagligt att han har vad medelklassen anser vara dåliga värderingar men 

också att han inte tar ansvar för att utbilda sig i jämställdhetsfrågor. Det individuella ansvaret 

kan kopplas till den nyliberala retoriken om det egna ansvaret (som kommer att utvecklas i 

kapitel 5.4.1) men också att det kopplas till att Johan gjort ett eget beslut till att ha vad 

medelklassen anser vara avskyvärda åsikter, vilket kan dras så långt som att säga att han är 

ond. Därför går det att argumentera för att den sista scenen i avsnitt 3 är det närmsta 

demonisering av arbetarklassen som GVFÖ gör den säsongen. 

Den andra nyckelscenen är Björn Rosenström-scenen i avsnitt 5. Anton och Sofia har bjudit 

sina kompisar till en midsommarmiddag i Antons lägenhet. Anton halsar en öl och hans vän 

(vi vet inte namnet på Antons vän, så vi kallar honom AV) säger till Sofia ”Du har gift dig 

med en riktig man”. Klipp till när de fortfarande sitter runt bordet och Anton sätter igång 

låten Pojkar som busar av Björn Rosenström. Låten tillhör genren raggarrock och handlar om 

ett gäng unga killar som gillar att ha sex med tjejer. Först skrattar Sofia nervöst men ber 

sedan Anton att stänga av. Anton säger skämtsamt att AV borde få sjunga klart. AV och Sofia 

kommer in i en diskussion kring låten. 
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AV: ”Alla får ha sina åsikter, men… han är min favorit och jag skäms inte över 

det”. 

Sofia: ”Okej om man skämtar. Jag kan ta ett skämt om du skojar med mig. Men 

att gå ut på Spotify och sjunga sexistiska låtar på det sättet. Jag tycker inte det är 

okej.” 

(Avsnitt 5, 37:40) 

Anton tar inte Sofia på allvar och börjar istället läsa upp låttexten. AV och Anton fortsätter 

sjunga och sedan klipps det till att alla sitter runt bordet under pinsam tystnad. Resten av 

kvällen blir stel mellan Anton och Sofia tills Sofia går ut med sin väninna för att diskutera det 

som hänt. Sofia gråter.  

Sofias väninna: ”Vad tänker du nu?” 

Sofia:  ”[…] Jag tycker det är så jävla korkat! Ointelligent, idiotiskt, oödmjukt. 

Hur kan man inte försöka sätta sig in i hur det är att vara tjej?” 

(Avsnitt 5, 40:10) 

I dessa scener ser tittarna hur Sofia gör ett tydligt ställningstagande mot den sexistiska 

låttexten i Pojkar som busar. Det värsta är inte att låten existerar utan snarare att Anton aktivt 

sökte upp låten på en musikstreamingtjänst och tyckte att det var en bra idé att sjunga den 

framför henne, gästerna och kameran. Anton får medhåll av sin vän, AV, som backar upp 

Anton. AV vet att han bör skämmas för att han gillar låten men han säger stolt att han inte gör 

det. Under scenen där Sofia pratar med sin vän uttrycker hon att Anton borde veta bättre och 

att han saknar empati.  

Tittarna får en hint om Antons bristande kulturella kapital i genusfrågor redan två avsnitt 

tidigare, i avsnitt 3. I synken berättar Anton att han skulle ha ”köpt en rosa klänning till en 

[framtida] dotter” och ”kanske blåa kläder med bilar till en [framtida] son”. Klipp till Sofia 

som berättar att hon vill uppfostra barn (om hon skaffar några) genusneutralt. Sofia 

porträtteras här som den progressivt tänkande i kontrast till Antons konservativa tankar. Det 

är också värt att notera att denna scen visas precis innan sexistiskt skämt-scenen. En tydlig 

röd tråd görs i avsnittet som vill visa på arbetarklassmännens bristande symboliska kapital i 

genusfrågan. Den tredje manliga deltagaren i GVFÖ, medelklassmannen Lars, involveras inte 

alls i detta narrativ av att vara en man med förlegade åsikter. 
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Det centrala i alla ovanstående scener är att ett jämställdhetsperspektiv är viktigt. Susanna 

och Sofia får representera medelklassens goda värderingar medan Johan och Anton får 

representera arbetarklassens förlegade värderingar. Ett motargument skulle vara att det här 

inte alls är produktionens avsikt och att scenerna som uppmärksammades för att konflikter 

uppstod. Men med tanke på hur ofta programmet återkommer till Johans sexistiska språkbruk 

och Antons medsjungande i sexistiska låtar under säsongen, blir det påtagligt att 

produktionen vill driva agendan att jämställdhet är viktigt i dagens samhälle. Ett annat 

motargument mot vår studies påståenden är att sexistiskt skämt-scenen är lång (cirka åtta 

minuter lång), för att skapa bilden av Susanna som en gnällig feminist och att Johan är den 

lugna och rationella. Dock slätas hennes klagomål över efter två avsnitt (i avsnitt 4) då 

Susanna och Johan får prata med experten om parets konflikter. Framöver framställs inte 

Susanna som gnällig längre men Johan framställs fortfarande som sexistisk.  

Produktionens fokus på jämställdhet går att spåra (utöver det material vi redan presenterat) i 

GVFÖ:s sammanfattningar av tidigare händelser samt i vissa avsnittsnamn. I avsnitt 3 visas 

sexistiskt skämt-scenen för första gången. Scenen är inte bara central i vår analys men även 

central i resten av programmet. Avsnitt 3 har döpts till Flytta ihop: ”Jag får så ont i magen” 

vilket är ett citat taget från när Susanna i synken, där hon kommenterar på hur hon känner 

efter sexistiskt skämt-scenen. Avsnitt 4 inleds med en tillbakablick från scenen och i avsnitt 6 

visas en tillbakablick på sexistiskt skämt-scenen (26:11). I alla avsnitt efter avsnitt 3 så 

refereras konflikten i scenen av antingen deltagarna eller experterna. 

I avsnitt 5 så visas den andra scenen som är central i denna analys Björn Rosenström-scenen. 

Avsnittet har döpts till Midsommarkonflikter: ”Alla killar är likadana!”, ett citat taget från 

Sofia i en scen där hon pratar med sin vän om konflikten. Både avsnitt 6 och 8 inleds med en 

tillbakablick av samma scen. Precis som sexistiskt skämt-scenen, refereras Björn Rosenström-

scenen till av deltagare och experterna i resten av serien (avsnitt 6 till 9).  

Det som presenteras för tittarna är inte klasskillnader mellan deltagarna. Vad tittarna får följa 

är hur, i detta fall, två par försöker att skapa en kärleksrelation, men att det finns avgörande 

skillnader mellan parterna i fråga om jämställdhet och sexism, så avgörande att de bestämmer 

om parens äktenskap håller. 
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5.2. Arbetarklassens medvetenhet om medelklassidealet och 

distinktionen mellan klasserna 

De sociala kategorierna i samhället och distinktionerna mellan dem är något som alla 

individer är medvetna om och förhåller sig till i sin identitetskonstruktion (Skeggs 2000:146–

147). Att det finns ett medelklassideal är alltså något som både medelklassen och 

arbetarklassen är medvetna om.  

För Anton och Johan är medelklassens kategorisering av arbetarklassen hela tiden närvarande 

och något de behöver förhålla sig till. Ett tema som är genomgående i hela serien är Anton 

och hans förhållningssätt till Stockholm. Anton är född och uppvuxen i Alingsås medan 

Sofia, som Anton parats ihop med, bor (och är ifrån) Stockholm och det är hos henne som 

paret flyttar ihop under den månad som programmet spelas in. I avsnitt 2, när Anton och 

Sofia har gift sig och dricker kaffe på bröllopsmiddagen utspelar sig följande:    

Anton: ”[Dricker du kaffe] med mjölk?” 

Sofia: ”Ja, helst havremjölk.” 

Anton: ”Det känns såhär typiskt stockholmare att dricka havremjölk.” 

Sofia: ”Tycker du? Fast jag dricker det bara i kaffe.” 

Anton: *i en skämtsam ton*: ”Det är ju lite finare och lite bättre.” 

(Avsnitt 2, 31:26) 

En liknande scen utspelar sig i avsnitt 3, när Anton har flyttat in hos Sofia och de är i hennes 

lägenhet och ska dricka kaffe: 

Anton: ”Har du kaffebryggare?” 

Sofia: ”Nej jag har kaffepress, funkar det?” 

Anton: *i skämtsam ton* ”Fint folk.” 

Sofia: ”Vadå? Är det finare?” 

Anton: ”Nej, jag vet inte…” 

(Avsnitt 3, 20:12) 

I båda dessa scener tar Anton skämtsamt upp vanor som han kopplar till något som 

stockholmare gör. I båda sekvenserna reagerar Sofia något oförstående på Antons skämt och 

frågar om det verkligen stämmer att havremjölk respektive kaffepress är något ”finare”.  
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Scenerna kan ses som exempel på fenomenet som Skeggs (2000) kallar för övervakning. Det 

finns en ständig kännedom om den dömande andre (medelklassen), som alltid bevakar 

arbetarklassen och dömer den (s. 145). Det leder enligt Skeggs till att arbetarklassen 

övervakar sig själva, sina konsumtionsvanor och estetiska dispositioner (ibid). I det här fallet, 

där Anton symboliserar arbetarklassen, är han medveten om att det finns saker (kaffepress) 

och vanor (dricka kaffe med havremjök i) som värderas högre än andra och som han inte har. 

Han kan dömas utifrån sina brister i att uppvisa ’rätt’ typ av beteende och dömer sig själv 

genom att uppleva sig bedömd av ’den andre’. Havremjölk och kaffepress är inte saker som 

nödvändigtvis tillhör en viss klass, men som här blir exempel på den ”fina” smaken, som 

Anton inte har. ’Den andre’, förkroppsligad i Sofia utrycker inte i någon av situationerna att 

Anton gör fel som inte har havremjölk i kaffet eller har en kaffebryggare istället för en 

kaffepress. I det här exemplet så behöver det inte ens ske en sådan bedömning från Sofia, 

eftersom Anton redan internaliserat ’den andres’ bedömning och övervakar sig själv. Som 

Skeggs också argumenterar för så tillhör det medelklassens privilegium att inte ständigt 

behöva övervaka sig själva och sina vanor eller ägodelar (2000:145–146). 

På liknande sätt blir Stockholm och stockholmare ’den andre’ för Anton, som är uppvuxen 

och bor i Alingsås. Anton är medveten om ’den andres’, det vill säga stockholmares 

bedömning av honom som en person från en småstad och behöver förhålla sig till den. Hur 

Anton förhåller sig till detta redogörs djupare för i nästa kapitel (5.2.1). 

Johan är precis som Anton medveten om ’den andres’ kategorisering och bedömning av 

honom själv. I avsnitt 6 åker alla paren på en parhelg tillsammans och umgås under helgen på 

ett slott. Vid middagen sitter alla par och äter tillsammans och pratar om hur det har varit för 

dem hittills. Där berättar Johan om hur han och Susannas tid tillsammans har sett ut och mer 

specifikt om de konflikter som de haft med varandra:  

Johan: *allvarligt, men samtidigt skämtsamt* ”Vi är ju från olika världar alltså. 

Jag är lite bonnigare liksom och lite… vad ska man säga… lite svinigare.” 

*Alla skrattar, även Johan* 

Susanna: ”Det var han som sa det!” 

Johan: ”Ja men vad ska jag säga. Byggarsluskgenren. Det är inte så noga vad jag 

säger. Inte så att jag offendar någon eller så.”  

(Avsnitt 6, 22.34) 
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Johan beskriver sitt eget beteende i nedlåtande termer; som ”bonnigare” och ”svinigare” i 

relation till Susanna, och som tillhörande ”byggarsluskgenren”. Det här kan också förstås 

som ett exempel på hur Johan är medveten om hur han uppfattas av ’den andre’ 

(medelklassen). Precis som i exemplet med Anton och Sofia, är det inte något som påtalas av 

Susanna, utan av Johan själv. Johan är medveten om hur ’den andre’ skulle kategorisera 

honom, som svinig, bonnig och byggarsluskig, och beskriver utifrån den kategoriseringen sig 

själv.  

Skeggs (2000:120) menar att klass fungerar dialogiskt. För arbetarklassen innebär det att de i 

processen att konstruera sin egen identitet mäter sig mot medelklassens definitioner. Anton 

behöver förhålla sig till medelklassens syn på småstadsbor när han beskriver sig själv och 

Johan behöver använda medelklassens definitioner när han beskriver sitt språk. 

Arbetarklassens kategorisering av sig själva kan alltså förstås som avhängig medelklassens 

klassificeringssystem. På så sätt är individen i sin identitetskonstruktion hela tiden medveten 

om ’den andres’ kategorisering av en själv.  

5.2.1. Positiv identitet och disidentifikation 

Utifrån Skeggs (2000:146–147) är alltså arbetarklassen medveten om hur de olika sociala 

kategorierna som finns ser ut, vilka symboliska attribut som (för tillfället) representerar dem 

och att de själva har minimal makt att påverka kategoriseringen. Det lämnar dem med några 

begränsade förhållningssätt. Antingen kan de identifiera sig som en del av arbetarklassen 

eller identifiera sig som någon som inte tillhör arbetarklassen. Att identifiera sig som en del 

av arbetarklassen kan vara ett sätt att använda klass som en positiv källa till identitet, att ingå 

i en positivt värderad social kategori (Skeggs 2000:120; Willis 1983). Att inte identifiera sig 

med arbetarklassen, eller ”disidentifiera” sig för att använda Skeggs terminologi (2000:119), 

är att istället för att erkänna och identifiera sig som arbetarklass behöver man visa på sin egen 

distans till arbetarklassen och tydligt ta avstånd på olika sätt.  

För enkelhetens skulle kallar vi det här för positiv identifikation och disidentifikation. Det 

finns flera exempel där dessa sätt att förhålla sig till klass blir tydliga i GVFÖ. I avsnitt 5 får 

vi följa Anton när han ska visa upp Alingsås för Sofia. I synken berättar Anton om sitt 

förhållande till Alingsås:  

Anton: ”Jag älskar Alingsås. Det är lugnare. Det är ett skönt tempo. Sen så tycker 

jag ju att det är fint, jag tycker att det är väldigt fint i Alingsås. Många är ju såna 

att de gärna flyttar ifrån stället de är uppväxta i. Men jag har aldrig känt så för 
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Alingsås. Jag har inte känt ett behov av att lämna för att se något annat. Utan jag 

trivs jäkligt bra där.” 

(Avsnitt 5, 03:30) 

I det här citatet så beskriver Anton att han älskar Alingsås och trivs med att bo där. Han är 

medveten om att andra människor uppvuxna i småstäder flyttar ifrån dem i stor utsträckning, 

men betonar att han inte känt ett behov av det. Alingsås blir en positiv källa till identitet för 

honom och han är mån om att visa upp det. Citatet kan förstås som ett exempel på att Anton 

är medveten om att ’den andre’ ser det som naturligt att lämna en småstad, för att upptäcka 

något annat och han försvarar sitt val att stanna. När det gäller Anton läggs fokus på hans 

relation till sin hemstad och den blir en källa till positiv identifikation och stolthet (Skeggs 

2000:120; Willis 1983). Vidare beskriver Anton Alingsås som en fin och lugn stad med ett 

”skönt tempo”. Han beskriver det som lugnare i Alingsås, vilket förstås i relation till 

Stockholm. Tempot är något han återkommer till flera gånger: 

Anton: ”Det är ett lite lugnare tempo i allmänhet. Du vet när man kommer till 

västkusten tar man en räkmacka och en öl och liksom är go och glad. Men så 

kommer man till Stockholm, då dricker man en islatte med havremjölk och 

springer.” *fnissar* 

 (Avsnitt 5, 11.50) 

Att skoja om stockholmare som stressade och drickandes islatte med havremjölk, blir ett sätt 

att hävda den positiva identifikationen med att inte vara från Stockholm. Att inte behöva ses 

ned på, utan skifta blicken genom att vara stolt över att komma från en annan plats.  

Om relationen mellan småstad och storstad är central för berättelsen om Anton genom hela 

säsongen, så är språket ett återkommande tema i berättelsen om Johan. Citatet som tas upp i 

kapitel 5.2, där Johan beskriver sitt språk och sitt beteende som ”svinigt”, ”bonnigt” och 

”byggarsluskigt” är ett exempel på det. Johan vidhåller också genom hela säsongen att 

språket är en del av hans identitet som han inte är villig att kompromissa bort:  

Johan: ”Jag förstår… Jag kan absolut tänka på vissa saker, hur jag säger saker 

och ändrar kanske lite språk men jag vill inte ändra allt. Jag vill prata som jag 

gör och ha lite tugg med mina polare.” 

(Avsnitt 6, 41:15) 

Det här citatet kommer från avsnitt 6 där alla paren är på en gemensam parhelg och Johan 

och Anton sitter på en bänk tillsammans och pratar om de konflikter de har haft med sina 
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respektive partners. Johan beskriver hur han kan förstå de åsikter som Susanna har på hans 

språkbruk och till viss del anpassa sig. Han är däremot inte villig att helt ge med sig och 

erkänna att hans språkbruk är sexistiskt. Hade han erkänt det så hade han erkänt att hans 

språkbruk är fel och något han aktivt måste utplåna. Även i avsnitt 7, när Johan och Susanna 

diskuterar hur de ska tackla olikheterna i deras syn på språk, poängterar Johan hur språket är 

en del av honom: 

Johan: ”Där är det ju så att jag vill kunna säga vad jag vill. Jag kan inte anpassa 

allt – för om jag skulle ta bort allting då skulle jag gå sönder”. 

(Avsnitt 7, 36:11) 

Johan beskriver i citatet hur hans språk är viktigt för hans identitet. Han vill inte anpassa sitt 

språk, för då skulle han inte längre vara sig själv. Det språk som Johan använder anses ’fel’ 

utifrån medelklassblicken och därför behöver det ändras på. Johan är medveten om hur han 

anses och hur han bedöms av ’den andre’, men är ändå inte villig att anpassa sig efter de 

förväntningar som finns. För honom är språket starkt knutet till hans identitet och dessutom 

en positiv källa till identitet. 

Ovan har de sätt som Anton och Johan gör sin småstadsbakgrund respektive sitt språkbruk till 

källor för positiv identifikation beskrivits. Det är dock inte så att deras klassposition bara 

utgör en källa till positiv identifikation, utan de disidentifierar sig även med arbetarklassen. 

Sättet det görs på är att de definierar sig som något annat än, genom att distansera sig till 

arbetarklassens felaktiga beteenden. Anton säger till exempel att han ”vet hur många grisar 

det finns därute” (avsnitt 6, 07:00) när han beskriver att han vill vara en person som värderar 

jämställdhet, inte en ”gris”. Johan beskriver sitt språk som ”byggarsluskigt” (avsnitt 6, 22:34) 

men är tydlig med att han ”inte offendar någon”. Han är inte en person som säger saker för att 

såra, som han implicit menar att andra gör. 

Skeggs menar att huruvida arbetarklasspositionen blir en källa till positiv identifikation eller 

disidentifikation, i stor del beror på kön (2000:119–120). I hennes intervjuer med 

arbetarklasskvinnor så finner de i princip ingenting i sin klassposition som kan vara en källa 

till positiv identifikation utan de arbetar snarare ständigt för att disidentifiera sig och peka på 

sin distans från arbetarklassen. Arbetarklassmän däremot kan göra sin klasstillhörighet till en 

positiv källa i sin identitetskonstruktion (Skeggs 2000:120; Willis 1983). Det menar även 

Palmer (2014) som beskriver hur maskulinitet fungerar på liknande sätt, något som 

arbetarklassmän kan knyta till sin identitet. Därför menar han vidare att traditionellt 
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maskulina attribut och egenskaper kan lyftas fram hos arbetarklassmän. Det beteendet 

porträtteras i GVFÖ med Johans vidhållande av sitt grova språk och Antons småstadsstolthet, 

som vidare förstärker diskursen om de två deltagarna som arbetarklass.   

5.3 Medelklassen som norm 

I denna studie argumenteras det för att reality-tv görs av medelklassen, för medelklassen 

(Lyle 2008). Därför går det att säga att reality-tv genomsyras av en ”medelklassblick”. 

Genom denna förståelse är det medelklassen som lägger tolkningsramen för vad som är rätt 

och vad som är fel, vad som är önskvärt och vad som är avskyvärt. Normativa värden ges till 

specifika praktiker som medelklassen utövar (Skeggs & Wood 2011:14). I många reality-

program är målet att deltagarna från arbetarklassen (eller ’ordinary people’) ska uppnå 

medelklassens värden med hjälp av medel- eller överklassens expertis (Skeggs & Wood 

2011:17). I slutet av antingen ett avsnitt eller en säsong ska arbetaren ha lyckats anamma 

medelklassens kulturella kapital genom att använda rätt språk, ha rätt värderingar, klä sig rätt 

och konsumera rätt saker. Transformationen från arbetarklass till medelklass är målet 

(Couldry 2002:289). Även om GVFÖ inte är ett program som är centrerad kring denna sorts 

transformation går det att se ett genomgående tema av rätt värderingar mot fel värderingar 

och en förväntad utveckling hos deltagarna (se kapitel 5.4).  

Utifrån ovanstående förståelse, att medelklassen sätter de normativa ramarna i reality-tv och 

att arbetarklassen behöver nå medelklassens värderingar, kan Lars och Ellinor anses vara ett 

gott exempel på hur ett par värderingsmässigt och språkligt borde se ut.  

5.3.1 Medelklassidealet (Lars och Ellinor) 

I detta kapitel visar vi hur den legitima kulturen, medelklassens distinktioner, framställs i 

GVFÖ. Vad som i praktiken tillhör god smak, bra livsstil och rätt sätt att vara på.  

I det andra avsnittet av GVFÖ får tittarna följa de tre parens bröllop. Vigselförrättaren som 

håller ett tal vid respektive vigsel som riktar sig till paren personligen (och som vi tittare 

förstår att paren deltagit i att skriva och ge material till). Följande citat kommer från 

vigselförrättarens tal vid Lars och Ellinors bröllop:  

”Ni vill ju båda ha ett aktivt liv. Springa, resa, äta, njuta. För er är det viktigt med 

rättvisa och grundsnälla värderingar.” 

(Avsnitt 2, 10:40). 
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Det här är alltså det sättet som vigselförrättaren beskriver Lars och Ellinors livsstil och som 

de beskriver sig själva. Det ideala livet för Lars och Ellinor är ett aktivt liv, och till ett ”aktivt 

liv” kopplas verben springa, resa, äta och njuta. Ett aktivt liv konstrueras här som hälsosamt, 

att springa blir att vara medveten och bry sig om sin kropp och sin hälsa. Exempel på det är i 

avsnitt 1 (09:06) där tittarna får se hur Lars brukar springa till jobbet på morgonen, i avsnitt 3 

(29:27) får vi följa hur Lars och Ellinor cyklar. Bourdieu (1984) argumenterar att kroppen är 

den plats där klassrelaterad smak får sin mest konkreta form. Kroppen är den plats där klass 

(och ålder, etnicitet, kön och så vidare) förkroppsligas och praktiseras (Skeggs 2000:133). 

Bourdieu (1984) utvecklar vidare att kroppars form, dimensioner och kroppstyp avslöjar de 

djupaste dispositionerna vad gäller exempelvis klass (s. 193). Kroppstyp innebär i den här 

kontexten hur man underhåller sin kropp, sköter om den och ger den mat. Den stereotypa 

medelklasskroppen är väl omhändertagen och ansvarsfullt vårdad, medan den traditionella 

arbetarklasskroppen ofta beskrivs som ovårdad och ohälsosam. Dessutom finns det sen flera 

århundraden tillbaka en syn på den fysiska kroppen som en representation av den inre 

karaktären (Skeggs 2000:138; Elias 1991). Lars och Ellinor porträtteras frekvent i situationer 

där deras kroppar är i fokus. De visas ofta cyklandes eller springandes som beskrivet ovan. 

De besöker även en parfymeria i avsnitt 3 (18:29) där de tillsammans gör egna parfymer, 

vilket blir ytterligare en del i ledet om att ta hand om sin kropp.  

Ett aktivt liv konstrueras också som produktivt och effektivt, ofta i relation till arbete. I 

avsnitt 1 får tittarna se när Ellinor tar en joggingtur mellan rundorna i tvättstugan samtidigt 

som hon i synken beskriver hur hon ”gillar att vara effektiv” (08:33). Scenen övergår till att 

visa hur Lars springer genom staden med en kemtvättspåse över axeln samtidigt som han 

berättar i synken att han ”gärna joggar [sig] genom livet” (09:06). I nästföljande scen (09:38) 

visas Lars iklädd sjukhuskläder på sin arbetsplats (S:t Görans Ögonsjukhus) ackompanjerat 

med att han i synken beskriver hur han alltid joggar till och från jobbet istället för att ta 

tunnelbanan. Tittarna får även följa både Lars och Ellinor på deras respektive arbetsplatser i 

avsnitt 1, 3, 5 och 8 till skillnad från de andra paren, där den enda som visas i ett 

yrkesrelaterat sammanhang är Johan när han i ett kort klipp i avsnitt 1 sitter i en grävmaskin. 

Endast en av de andra deltagarna skildras när de ägnar sig åt fysisk träning, Susanna i ett kort 

klipp i avsnitt 8 (02:41).   

Fortsättningen på ovanstående citat från vigseln handlar om att resa och njuta. Att resa förstås 

som en äventyrslust, en medvetenhet om, och en vilja att upptäcka, världen. I avsnitt 2 

(28:00) beskriver Lars bror under bröllopsmiddagen hur Lars gillar äventyr. Att äta får sin 
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mening i relation till att springa och att njuta; de vill inte äta skräpmat, eller äta för att de 

måste eller är jättehungriga, utan njuta av god mat. Vi ser detta bland annat i avsnitt 3 där 

paret går på en trevlig restaurang.  

Vad som dock blir allra mest relevant i den här analysen är den andra delen av citatet ovan, 

att det är viktigt för Lars och Ellinor med ”rättvisa och grundsnälla värderingar”. Vad rättvisa 

och grundsnälla värderingar innebär rent innehållsmässigt behöver inte definieras tydligare 

utan det centrala är att de tycker att det är viktigt. De har de verktyg, det vill säga den 

klassbakgrund som behövs för att kunna avgöra vilka värderingar som är ‘rätt’ och ‘fel’, samt 

att det är viktigt att hysa de ‘rätta’ värderingarna. Detta är relevant senare i programmet och i 

analysen (se 5.1.1 och 5.1.2) där de ‘rätta’ värderingarna presenteras som jämställdhet och de 

‘felaktiga’ värderingarna presenteras som sexistiska. Paret Ellinor och Lars blir i det här 

hänseendet ett slags exempel på rätt och önskvärt, mot vilka de andra paren mäts. Inte i den 

meningen att de lyckas mycket bättre än de andra paren i sin relation, utan att de konflikter 

och friktioner som visas mellan Ellinor och Lars inte är av en klasskaraktär. Deras konflikter 

rör inte skillnader i konsumtionsvanor eller åsikter, som de andra paren brottas med. De 

olikheter som finns mellan Lars och Ellinor handlar inte om livsstil, de båda tillhör en 

medelklass vars symboliska attribut de delar. Deras symboliska attribut och livsstil är också 

den som är upphöjd till legitim kultur i programmet och i det sociala rummet.  

Vad som också särskiljer porträtteringen av Lars och Ellinors relation från de andra paren är 

att de kommunicerar bättre. Där de andra paren brottas med “sitt gemensamma språk” (Satu 

till Susanna och Johan avsnitt 4, 04:05) hyllas istället Ellinor och Lars för sitt sätt att 

kommunicera på:   

Satu (expert): “Lars och Ellinors gemensamma resa har hittills gått riktigt bra. 

De är duktiga på att kommunicera, de pratar med varandra om högt och lågt.” 

(Avsnitt 4, 06:10) 

Deras ”gemensamma resa” har gått riktigt bra, eftersom de är ”duktiga på att kommunicera”. 

Att vara duktig på att kommunicera förstås här som att de pratar med varandra om högt och 

lågt, det vill säga både kan kommunicera ytligt och på djupet med varandra. Det förstås också 

i relation till de andra paren vars gemensamma resa inte går lika bra på grund av att de inte är 

lika duktiga på att kommunicera. Att vara duktig på att kommunicera förutsätter alltså ett 

gemensamt språk. Ett gemensamt språk kommer från delade sociala bakgrunder och 

erfarenheter. Att inte ha ett gemensamt språk förstås alltså som att vara dålig på att 
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kommunicera, snarare än som klasskillnad. Om de andra paren hade tillhört samma klass som 

Lars och Ellinor (eller i alla fall samma klass som sin partner) hade de haft ett gemensamt 

språk, men istället för att lyfta fram den aspekten formas problemet till att handla om hur 

duktiga Lars och Ellinor är på att kommunicera. Med Bourdieus (1984) terminologi är 

språket en viktig del av en persons klasshabitus. Det handlar inte bara om vilka ord någon 

använder, utan även hur de använder dem. Det handlar om timing, kroppsspråk, formulering, 

ordval och kanske främst känsla av hur naturligt det använda språket kommer. Bourdieu 

beskriver hur det som utmärker medelklassens språk inte är att det låter akademiskt eller 

raffinerat, utan att det talas med en ”lätthet” och kommer naturligt (1984:68). Medelklassens 

habitus inbegriper ett självförtroende som genomsyrar deras språk, de vet hur man 

kommunicerar, med vilka ord och det kommer naturligt. 

5.4 Arbetarklassens räddning, medelklassen som mål 

I Skeggs bok Att bli respektabel (2000) skriver hon hur arbetarklasskvinnorna hon intervjuar 

har en slags besatthet kring att passera som medelklass. I kläder de väljer att ha på sig på 

specifika tillfällen, i smaken de har, i sättet de försöker ändra sitt språk. Det framkallar en 

ängslighet och osäkerhet bland dessa kvinnor då de hela tiden måste övervaka sig själva. 

Skeggs menar att ängsligheten ligger i att de inte har tillgång till ”det kulturella kapitalet, den 

rätta sortens kunskap” (Skeggs 2000:146). Som redan konstaterats i tidigare kapitel av vår 

studie skiljer sig arbetarklassmännens klassrelaterade ängslighet från kvinnornas, men det 

ändrar inte faktumet att behovet av att hävda sig alltid är närvarande.  

När GVFÖ gör jämställdhetsvärderingar centralt för säsong 7 och programmets konstruerade 

arbetarklasskaraktärer, Anton och Johan, känner medelklassblicken bränna, finns en stark 

förväntan att de ska ändra sina dispositioner så att de stämmer överens med medelklassens 

värderingar. I GVFÖ, som i många andra reality-program, visar produktionen sitt krav på att 

arbetarklassen ska exponera sina brister så att de sedan kan utbildas och transformeras till det 

normativa, det rätta (Skeggs & Wood 2011:17). Arbetarklassmännen ska räddas av de övre 

klasserna genom utbildning och rådgivning. I detta kapitel går vi igenom hur denna diskurs 

möjliggörs genom det individuella ansvaret för utbildning (5.4.1.) och hur 

arbetarklassmännen når målet (5.4.2.).  
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5.4.1 Experterna, individuellt ansvar och osynliggörande av klass  

Som Lewis (2014) skriver är det vanligt att klass inte nämns vid namn i reality-program, men 

att ”experterna” i denna typ av genre etablerar medelklassvärden som ideal, och porträtterar 

arbetarklassens livsstil som patologisk. Experterna i GVFÖ nämner aldrig ordet ’klass’, utan 

beskriver istället de problem som deltagarna har med ord som ’språk’, ’olika världar’, 

’kulturer som kommer i krock’, ’social bakgrund’, ’meningsskiljaktigheter’, ’olika 

värderingar’ etc. Å ena sidan skulle det kunna argumenteras för att de syftar på klasskillnader 

utan att använda just ordet klass. Å andra sidan, vilket begrepp som än används för att 

beskriva friktioner inom paren, är den följaktiga åtgärden konsekvent individorienterad. Ett 

sätt att effektivt osynliggöra klass är just igenom att fokusera endast på individen, vilket gör 

att strukturella faktorer på en samhällsnivå, som klass, inte adresseras. Som Press (2014) 

skriver så kan detta ökade fokus på individen och individens utveckling som en lösning på de 

problem de ställs inför, härledas till det nyliberala tankegodset, där individuell utveckling 

ersätter kollektiva identiteter.  

Ett exempel på detta kan vi se i avsnitt 3, direkt efter sexistiskt skämt-scenen (se 5.1.2) där det 

klipps till en av experterna som kommenterar situationen från scenen innan: 

Kalle (expert): ”När det kommer till Susanna och Johan så ser vi ju här olika 

kulturer som nu kommer i krock. Där Johan inte är lika van att se de här 

situationerna som problematiska, medan Susanna är uppvuxen i en kontext där 

man ser dem som problematiska i större utsträckning.” 

(Avsnitt 3, 24:44) 

Citatet ovan kan förstås som att det syftar på klasskillnader, att ”olika kulturer” kan förstås 

som att olika klassbakgrunder och olika habitus som kommer i krock. Även om det är fallet 

får tittarna i nästkommande avsnitt, när Johan och Susanna åker på sin bröllopsresa, se hur 

experten återigen kommenterar situationen i föregående avsnitt (sexistiskt skämt-scenen) och 

här beskriver de åtgärder han anser att paret bör vidta: 

Kalle (expert): ”För Susanna och Johan så började det väldigt bra […] sen hände 

någonting efter ett par dagar där deras språkliga skillnader gjorde sig väldigt 

påtagbara. Och där blev det en konflikt som lite, låste sig för dem. Där de inte 

riktigt kunde komma förbi sina meningsskiljaktigheter. Så de behöver jobba med 

sitt gemensamma språk, att de behöver gå förbi de här låsningarna de har kommit 
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till…” 

(Avsnitt 4, 03:53). 

I citatet har problemet omformulerats till att handla om “språkliga skillnader” och 

“meningsskiljaktigheter” som kan överkommas genom att paret hittar ett “gemensamt språk”. 

I kontexten där de som har ett gemensamt språk, Lars och Ellinor, också är dem som upphöjs 

av experterna i sitt sätt att kommunicera (se. 5.3.1), blir osynliggörandet av klass särskilt 

tydligt. Experterna menar att Johan och Susanna saknar ett gemensamt språk, vilket de som 

individer behöver jobba på för att uppnå. Lars och Ellinor påstås ha ett gemensamt språk, 

vilket innebär att de är duktiga på att kommunicera, vilket är nödvändigt i den ideala 

relationen. Lars och Ellinor har ett gemensamt språk eftersom de delar klasshabitus, som 

beskrivet i kapitel 5.3.1. 

I avsnitt 4 beskriver experten Fredric, Anton och Sofias relation:  

Fredric (expert): ”Anton och Sofia har ju en utmaning. De kommer från olika 

bakgrund, de lever i olika miljöer, de har olika syn på könsroller, de tycker om 

olika mat. Och den stora frågan är nu: kommer den här uppenbara kärleken att 

besegra olikheterna? 

(Avsnitt 4, 08:46) 

Experten listar här de olika sätt som Anton och Sofia skiljer sig åt. Han beskriver även att 

dessa skillnader är en utmaning för parets relation. Han menar att de skiljer sig i fråga om 

bakgrund, miljö, mat och syn på könsroller. Allt detta förstås dock som att det går att 

överkomma med en tillräckligt stark kärlek. Olikheter mellan människor, Anton och Sofia 

specifikt, kan alltid överbyggas med kärlek. Även här blir det särskilt tydligt att klass 

osynliggörs, eftersom det aldrig nämns i parets olikheter. Dessutom är även här ansvaret 

kopplat, om inte till individen, så till den övernaturliga kraften som kärlek är. Med en 

tillräckligt stark kärlek, kan skillnaderna överkommas.  

I en alltmer moraliserande nyliberal kultur förstås individens egna ansvar att utvecklas som 

centralt för hela samhällets bästa (Lewis 2014). I GVFÖ återkommer både Susanna och Johan 

respektive Anton och Sofias relation till detta tema, att det är individens ansvar att 

”utvecklas” (utbilda sig) utifrån rådande normer. Det är för samhällets bästa avhängigt att 

individen. När Johan inte utbildar sig på det sättet som Susanna vill att han ska, verkar det 

som att hon inte längre ha en relation med honom. Anton däremot utvecklas på det sätt Sofia 

vill och det verkar leda till att relationen håller. Som Stiernstedt och Jakobsson (2018) skriver 
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är arbetarklassen överrepresenterade i den genre av reality-tv som fokuserar på personlig 

utveckling. Där utsätts dem för en skambeläggande och moraliserande diskurs, vilket även 

Hirdman (2016) menar. Som Hirdman vidare beskriver så är poängen med greppet att få 

tittarna att distansera sig från det skamliga och omoraliska beteende, vilket blir en del i 

demoniseringsprocessen av arbetarklassen. Hur arbetarklassdeltagarnas utveckling sker i 

kontexten GVFÖ avhandlas i nästa kapitel.  

5.4.2 Hur Johan och Anton når in i mål 

Tidigare har vi gått igenom hur medelklassen är normsättare i reality-tv och att det finns en 

stark förväntning på arbetarklassen att göra en personlig utveckling, en transformation, till 

medelklassens standard. Vi såg i kapitel 5.1.2. att Susanna och Sofia ställde krav på sina 

partners att utveckla sina värderingar, att de skulle rannsaka sitt sexistiska beteende. Vi har 

argumenterat för att dessa värderingar är värdefulla symboliska kapital för den samtida 

svenska medelklassen (år 2020 som programmet spelades in). För att Johan och Anton, i 

GVFÖ:s konstruerade narrativ, ska nå i mål med sina individuella utvecklingar (se kapitel 

5.4.1) behöver de avsäga sig (i Bourdieusk mening) arbetarklasskonnoterade dispositioner 

och omfamna medelklassens kulturella kapital. Nedan går vi först igenom hur Anton visar på 

att han vill förändras och sedan förändras, därefter visar vi Johans vilja att förändras och 

varför han inte når hela vägen in i mål. Slutligen görs en kommentar om vad som går att tolka 

ur dessa två fabricerade berättelser. 

I kapitel 5.1 visade vi att Sofia (till skillnad från Susanna som stör sig på fler 

arbetarklasskonnoterade dispositioner som Johan har än bara språket) inte visar någon önskan 

om att Anton ska anpassa sig mer till storstadslivet. Istället uttrycker hon att hon finner hans 

bonnighet komisk. 

Vad programmet däremot inkluderar är att Sofia ställer krav på Anton att inse att hans Björn 

Rosenström-lyssnande är omoraliskt. I avsnitt 6 säger hon att hon ”vill lösa det, men inte till 

vilket pris som helst.” Det hon säger är att användandet av ett sexistiskt språk är en 

dealbreaker för henne. Detta ultimatum bekräftas ytterligare i bonusavsnittet (avsnitt 9) där 

Anton och Sofia ska blicka tillbaka till Björn Rosenström-scenen vid midsommar. 

Sofia: ”En avgörande grej var midsommar och diskussionerna som skedde efter. 

Att du kunde, på ett ödmjukt sätt… tänka om liksom.” 

(Avsnitt 9, 02:55) 
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Här säger Sofia att vad som hände vid midsommar var avgörande för att relationen skulle 

hålla. Tittarna vet inte om paret fortfarande skulle vara tillsammans om inte Anton ändrat sin 

åsikt. Det går att tolka citatet som att Anton, utanför tv-tid, visade stor samarbetsvilja.  

Redan i avsnitt 6, ett avsnitt efter Björn Rosenström-scenen, visar Anton en hög ambition att 

ändra på sig själv. ”Jag vill ju förstå varför det blev som det blev”, säger Anton till Sofia. 

Senare i samma avsnitt efter att ha diskuterat med en expert om konflikten säger Anton: 

Anton: ”Jag vill ju förstå och jag känner att jag börjar göra det och känner att 

Sofia också känner att jag vill och att jag inte blundar för och skiter i det. Jag vill 

ju förstå. Jag ser ju att det finns ett samhällsproblem och jag har extremt svårt att 

sätta mig in i hur det är att vara tjej i samhället. Jag vet ju hur många grisar det 

finns därute.” 

(Avsnitt 6, 07:00) 

I ovanstående citat visar Anton inte bara att han vill uppnå Sofias (och medelklassens) 

förväntningar men passar också på att disidentifiera (se kapitel 5.2.1) sig själv från andra 

män. Med ”grisar” menar han män utan någon moral.  

Vi kan kontextualisera det första citatet av Sofia med resten av serien. Varken här eller i 

någon annan scen under GVFÖ säsong 7 läggs ansvaret på Sofia. Utifrån denna studies valda 

teorier och tidigare forskning kan vi argumentera för att orsaken till detta är att Sofia erhåller 

det kapital som medelklassen identifierar sig med, de ’rätta’ värderingarna och därför är det 

upp till Anton att ”tänka om”. Detta styrker ytterligare tesen om att medelklassen är de som 

sätter värdena, något som har varit genomgående i hela denna studie. I nästa citat av Anton 

ser vi att han genom att disidentifiera sig från andra omoraliska män vill visa på att han inte 

borde klumpas ihop med den gruppen män och följaktligen framställa sig själv som att han 

har högre moral. Dock, som Skeggs skriver, är framställningar inte dispositioner (Skeggs 

2000:140). Symboliska framträdelseformer ”kan endast få sitt värde när de omvandlas till 

symboliska kapital” (ibid). Karaktären Anton kan inte göra rätt ifrån sig eftersom han inte har 

kapitalen för att veta vad rätt innebär. Att försöka disidentifiera sig från andra män är 

troligtvis inte till stor hjälp när det kommer till att bli accepterad i medelklassblicken. Det 

krävs någonting mer. 

Här argumenterar vi för att Anton måste avsäga sig sitt förakt mot Stockholm för att, i 

medelklassblicken, kunna uppnå en tillfredställande transformation. Den önskade 
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transformationen framkommer i det sista avsnittet, avsnitt 8, när Anton ska berätta om sin 

utveckling. 

Anton: ”Jag kommer från lilla Alingsås liksom, jag har ingen koll på någonting, 

jag vet inte hur man åker rulltrappa i Stockholm. Men ja.. nu har jag lärt mig och 

jag känner mig mer och mer som en stockholmare.” 

(Avsnitt 8, 05:50) 

Anton berättar att han är medveten om sin bakgrund som Alingsåsare, men att han nu börjar 

bli stockholmare. Till skillnad från karaktären som Anton tidigare porträtterades som, en 

lantis som föraktar allt med Stockholm, har den transformerade Anton inte bara lärt sig att 

vara mer som en stockholmare men vill faktiskt vara en stockholmare. 

Senare i samma avsnitt pratar han med sin vän från Björn Rosenström-scenen (som vi då 

kallade ”AV”) och berättar om hur det har varit i Stockholm under de veckorna han varit där. 

Under hela samtalet får tittarna se att AV inte vill bli av med Anton och uttrycker starkt att 

han är skeptisk till att Anton (eventuellt) ska flytta. 

AV: ”Du hör liksom inte hemma i en sån stor stad. Vi klarar inte av sånt härifrån 

vettu.” 

Anton: ”Jag tycker att det har fungerat bra. Du vet, jag har hängt på Stureplan, 

jag har åkt Voi, jag har lärt mig åka tunnelbana, jag kan åka i rätt sida av 

rulltrappor… jag har druckit islatte.” 

/Klipp till expert som gör kommentar och sedan tillbaka till Anton och AV:s 

samtal./ 

AV: ”Gillar hon [Sofia] Björn Rosenström än, då? 

Anton: ”Nej, vi har inte lyssnat mer på Björn Rosenström.” 

AV: ”Jag är ledsen alltså, men är du gift med henne kommer hon fan i mig få lära 

sig.” 

Anton: ”Nej, jag vete fan du… Det är inte helt nödvändigt för förhållandet” 

(Avsnitt 8, 13:30) 

Konversationen börjar med att AV försöker övertala Anton att inte lämna Alingsås. Anton 

berättar att han nu, som han beskrev tidigare, blivit mer som en stockholmare. När AV frågar 

om Anton lyssnat mer på Björn Rosenström tar Anton en mer seriös ton och säger att han inte 

gjort det. AV insisterar på att Sofia som kvinnan i förhållandet måste lära sig att lyssna på 

sådan musik. Anton tar avstånd från det påståendet. 
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I narrativet där deltagaren från arbetarklassen har som mål att uppnå medelklassens 

normativa dispositioner, visar Anton i denna konversation total disidentifikation av det han 

tros ha identifierats med förut. Här symboliserar AV Antons gamla klasstillhörighet och 

Anton symboliserar medelklassvärderingarna som tittarna ska sympatisera med. Dualiteten 

mellan binära krafter, gott mot ont, är inte ovanlig i filmer och serier. Ett känt exempel på 

detta narrativ är slutet på Star Wars: Return of the Jedi (ironiskt nog, eftersom Anton sägs 

älska Star Wars) där skurken Darth Vader avsäger sig sina onda värderingar genom att kasta 

sin onda mästare, Darth Sidious, ner i avgrunden. I GVFÖ’s transformationsscen skulle man 

kunna säga att Anton är Darth Vader och AV är Darth Sidious som försöker dra tillbaka 

Anton tillbaka till den mörka sidan. Exemplet må låta absurt när det här handlar om riktiga 

människor, men vi får komma ihåg att reality-tv precis som biofilmer har ett narrativ där 

karaktärer tilldelas olika roller som antingen ska vara sympatiska eller avskyvärda. Genom 

klippning och inramning kan produktionen i reality-tv få deltagarna att passa in i det önskade 

narrativet, något som även Eriksson (2015) betonar i sin studie av arbetarklassen i 

programmet Ullared (s. 21). Anton visar inte bara att han disidentifierar sig med 

arbetarklassen inför Sofia och tittarna, utan även inför sin raggarvän. I narrativet GVFÖ visas 

här att Anton nått i mål, han har nu transformerat sig till en respektabel medelklassperson och 

kan inleda ett lyckligt liv med sin nya fru. 

Johan å andra sidan påbörjade en transformation som inte nådde hela vägen in i mål. I avsnitt 

6 då de tre paren får umgås med varandra berättar Johan om hans och Susannas skillnad på 

smak (det vi argumenterar för är klasskillnader) och att han inte är lika villig som Anton att 

ändra sig: 

Johan:”Vi är ju från olika världar alltså. Jag är lite bonnigare liksom och lite… 

vad ska man säga… lite svinigare.” 

Susanna: ”Det var han som sa det!” 

Johan: ”Ja men vad ska jag säga. Byggarsluskgenren. Det är inte så noga vad jag 

säger. Inte så att jag offendar någon eller så.”  

(Avsnitt 6, 22.34) 

Johan är medveten om sin bonnighet, men till skillnad från Anton verkar han inte fullt villig 

att ändra på sitt språk. Flertal gånger under säsongen uttrycker han att han förstår varför 

Susanna blev sur och att han inte vill såra henne, men att han tycker att man ska kunna få 

skämta om vad som helst. 
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I sista avsnittet (avsnitt 8) berättar experten Kalle att Johan har pratat med sina vänner 

angående sitt sexistiska sätt att skämta och att Johan nu förstår vad han gjort fel. Kalle 

berättar att Johan har ringt och bett Susanna om förlåtelse för hans sexistiska skämt. Kalle 

beskriver situationen som att Johan behövde en ”mental örfil” för att förstå hur det sexistiska 

språket kan vara skadligt. Senare när Johan och Susanna ska berätta om de vill fortsätta vara 

tillsammans med varandra inleder Johan med att han har växt som person av att vara 

tillsammans med Susanna. Samma transformation försöker att konstrueras för Johan, som 

GVFÖ gjorde med Antons karaktär. Trots detta säger inte Susanna ja till ett fortsatt 

förhållande med Johan. 

När bonusavsnittet (avsnitt 9) spelas in har det gått en tid sen det sista avsnittet sändes och 

deltagarna har hunnit ta del av tittarnas åsikter. I en scen där Anton och Sofia intervjuar 

Johan säger Sofia att det verkade som att han och Susanna hade olika värderingar. Johan 

svarar då att så inte var fallet och att han anser sig själv vara feminist.  

Av dessa scener med Johan visar vi på att även Johan strävar mot att antingen bli medelklass 

eller åtminstone bli accepterad av medelklassen. Dessvärre blir denna ängslighet att framföra 

medelklassdispositioner ytterligare ett sätt kategoriserar in honom i arbetarklassen. Bourdieu 

(1984) argumenterar att göra ’rätt’ för sig är det mest utmärkande för medelklassen och att 

arbetarklassen inte har tillgångarna för att kunna uppnå de rätta förväntningarna (s.511). 

Därför bryr de sig konstant om hur de uppfattas genom andras ögon, eller som vi sagt tidigare 

i analysen, att de övervakar sig själva. Bonusavsnittets tittare vet att Johan tagit del av 

tittarnas åsikter och att han nu försöker att försvara sig, för att han troligtvis bryr sig om hur 

andra uppfattar honom. Dock når han inte hela vägen i mål eftersom hans transformation var 

inte lika drastisk som Antons och den kom för sent. Johan var inte villig att ändra sig 

tillräckligt snabbt, något som experten Kalle också poängterade genom att säga att Johan 

behövde en ”mental örfil”. Återigen kategoriseras arbetarklassen utifrån medelklassblicken 

som tjurskalliga och envisa när det gäller att ta till sig sakfrågor som är ’självklara’ (Eriksson 

2015; Palmer 2014). För Johan verkar det tillsynes inte vara någonting självklart och därför 

blir det, enligt diskursen om arbetarklassen, rättfärdigat att finna hans karaktär osympatisk 

(Carpentier 2014).  
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Summering 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att det framkommer moraliserande värderingar 

kopplat till arbetarklassen som social klass i tv-programmet Gift Vid Första Ögonkastet 

(GVFÖ) säsong 7 som sändes på SVT under våren 2021. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur arbetarklassen konstrueras i GVFÖ med hjälp av en diskursanalytisk 

metodansats. Vidare var syftet att visa hur den mediala och i förlängningen samhälleliga 

diskursen osynliggör klass och därmed möjliggör reproduktionen av negativa skildringar av 

arbetarklassen. Detta studerades specifikt utifrån frågeställningarna: Hur konstrueras klass i 

Gift vid första ögonkastet? Samt: Hur reproduceras redan existerande föreställningar om 

arbetarklassen specifikt? 

Analysen av forskningsproblemet delas in i fyra huvuddelar, innehållandes en eller två 

underkategorier. Först visar analysen hur Anton och Johan kategoriseras som arbetarklass i 

GVFÖ utifrån deras brist på kulturellt kapital. Johans brist på kulturellt kapital visas främst i 

att han använder ett språk som inte är korrekt, det vill säga inte legitimt utifrån 

medelklassblicken, samt att han inte anses vara kultiverad eller hygienisk. Antons brist på 

kulturellt kapital visas genom hans konsumtionsvanor och smak, samt genom hans ovana vid 

storstäder. Vidare visar analysen i den första delen att jämställdhet blir ett symboliskt kapital. 

Jämställdhet och medvetenhet om frågor relaterade till genus porträtteras som de mest 

centrala anledningarna till konflikt för paren Johan och Susanna samt Anton och Sofia. När 

Anton och Johan i varsin nyckelscen bedöms handla sexistiskt blir de föremål för 

demonisering av sina respektive partners, experterna och i förlängningen tittarna.  

Den andra delen av analysen beskriver hur tittarna får se att Johan och Anton är medvetna om 

den legitima kulturen, det vill säga den kultur som anses legitim av medelklassen, samt hur 

de själva kategoriseras som arbetarklass av medelklassen. Deras förhållningssätt till detta 

porträtteras på två olika sätt, antingen genom att inte identifierar sig med den klass de blir 

tilldelade eller ser den som en positiv källa till identitet. Denna ängslighet porträtteras 

återkommande och blir en central del i diskursen om arbetarklassen.  

Den tredje delen av analysen visar hur diskursen ger mening åt medelklassen och den 

legitima kulturen. Detta görs i stor utsträckning med hjälp av det tredje paret, Lars och 
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Ellinor, vars livsstil och värderingar diskursivt upphöjs till de ’rätta’ och ofta används som 

måttstock för de andra två paren.  

Slutligen visar den fjärde delen av analysen att klass osynliggörs genomgående under hela 

säsongen och att individens ansvar istället betonas. Detta förstås emot bakgrunden av tidigare 

forskning som menar att en nyliberal idéstruktur genomsyrar media i stort, inte minst med sitt 

individfokus. Vidare visar även analysen hur GVFÖ har ett tydligt narrativ genom säsongen, 

där målet för deltagarna (Johan och Anton) är att genom personlig utveckling förvärva det 

symboliska kapitalet jämställdhet och därmed uppnå medelklassens kriterier, sina partners 

och tittarnas ideal. 

För att sammanfatta så är studiens slutsatser att arbetarklass konstrueras diskursivt utifrån 

tillgång till kulturellt kapital i GVFÖ. Serien upprätthåller redan existerande föreställningar 

om arbetarklassen som barnsliga, okultiverade, ansvarslösa, osmakliga och omedvetna om de 

rätta värderingarna. De ’rätta’ värderingarna enligt diskursen är att ha språkbruk och 

värderingar som genomsyras av ett jämställdhetstänk. Detta blir det centrala symboliska 

kapitalet i konstruktionen av arbetarklass i GVFÖ.  

Vidare drar studien slutsatsen att det finns ett tydligt narrativ i GVFÖ som ställer arbetarklass 

mot medelklass, främst då utifrån värderingar kopplade till jämställdhet, där arbetarklassen 

har fel och medelklassen rätt. Målet för arbetarklassen är att genom personlig utveckling 

införliva medelklassens ideal och då belönas med kärlek. Studien drar även slutsatsen att den 

personliga utvecklingen är en del i en större samhällelig diskurs som osynliggör klass genom 

sitt individfokus. 

6.2 Studiens bidrag 

Tidigare forskning visar att arbetarklassen ofta framställs ofördelaktigt och ibland även 

demoniseras i reality-tv. Den visar också att det finns en stark medelklassblick som 

dominerar narrativet i reality-tv och utifrån vilken människor bedöms. Vidare visar den 

tidigare forskningen att ett vanligt grepp inom reality-program är att använda sig av experter, 

vars uppgift är att lära deltagarna hur man uppfyller medelklassens kriterier för god smak, rätt 

värderingar och en bra livsstil. Den här studiens slutsatser bekräftar mycket tidigare forskning 

så som att klass osynliggörs i reality-tv (Eriksson 2015; Oullette 2014; Press 2012), att 

arbetarklassen konstrueras som en moralisk underklass i reality-tv (Eriksson 2015; Harrits 

och Møller 2011) och att det finns en medial diskurs som utgår från en medelklassblick 
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(Hirdman 2016; Lyle 2008). Den här studiens slutsatser bidrar med ett nytt perspektiv till den 

tidigare forskningen genom att visa hur jämställdhet kontra sexism specifikt används för att 

skapa klassdistinktioner. Det knyter delvis an till Palmers (2014) forskning om 

arbetarklassmän i reality-tv där han menar att män från medelklassen med 

universitetsutbildning i mycket högre grad kan både leva upp till de utmaningar som 

exempelvis feminismen innebär och vara mer medvetna om de ‘manliga’ egenskaper som 

feminismen kritiserar.  

Den här studien bidrar även med material från en svensk kontext. Klass i reality-tv har 

studerats i en svensk kontext tidigare (se Stiernstedt & Jakobsson 2018; Eriksson 2015; 

Hirdman 2016), men den här studien visar specifikt hur jämställdhetsfrågor används i reality-

tv i skapandet av klass och skapandet av arbetarklassen som moraliskt underlägsen. Tidigare 

forskning av reality-tv i en svensk kontext har endast använt sig av material från 

kommersiella tv-kanaler, medan den här studien visar hur även reality-program som 

produceras av public service genomsyras av ett narrativ där arbetarklassens underordning är 

centralt.  

Vidare visar studien att Bourdieus argument om hur mängden kulturellt kapital blir 

avgörande för att kunna navigera i olika sociala fält, även är relevant i en samtida kontext. 

Denna studie indikerar på att kulturellt kapital innefattar värderingar om jämställdhet och 

språkanvändning. De som har dessa värderingar och språk har även verktygen att identifiera 

vilka värderingar de bör ha, är de som har ’rätt’ och är moraliska. De som däremot inte har 

detta har fel och är omoraliska. Tillgången till just dessa verktyg beror på vilken 

klassbakgrund personen har, därför blir klass den brännande frågan.   

Ett av studiens bidrag skulle kunna vara att svensk media (public service specifikt) som till 

största del utgörs av medelklassen, behöver uppmärksamma hur produktionen av reality-

program upprätthåller maktstrukturer mellan olika klasser. Den här studien kan bidra med ett 

perspektiv på klass som en fortsatt relevant ojämlikhet i samhället idag som media inte 

uppmärksammar. Studien har även en samtida relevans i att den kan knytas an till debatten 

som fördes under hösten 2020 där medarbetare på Sveriges Radio skrev under ett upprop 

(Vems SR? 2021) som lyfte hur människor med annan hudfärg eller etnicitet än vit och 

svensk är gravt underrepresenterade på Sveriges radios redaktioner och i deras programutbud.  
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6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori/metod 

I denna studie används flera av Bourdieus (1984) begrepp, som habitus och symboliskt 

kapital, för att kunna göra en klassanalys. Studien har även använt sig utav teorier som byggt 

vidare på Bourdieus teorier, som medelklassblicken (Lyle 2008) och teorin om en moralisk 

underklass (Harrits & Møller 2011). Den nyliberala retoriken är ytterligare en pusselbit till 

vår analys som förklarar varför klass osynliggörs i tv och hur det möjliggör klassföraktet mot 

lägre klasser. Dessa var våra analysverktyg, något som tidigare studier också använt sig av 

för att studera klass i reality-tv och som vi bedömer fungerade bra för oss.  

Andra teorier skulle kunna användas, vilket självklart skulle ge andra resultat. I denna studie 

ger de valda teorierna inte mycket utrymme för att uppmärksamma hur programmet, 

diskursivt, gör deltagarna rättvisa.  Ett exempel på åsiktshavare som tycker klass skildras på 

ett bra sätt går att spåra i en krönika i Göteborgsposten (2021) om GVFÖ säsong 7. I texten 

tar skribenten upp medelklassblicken kortfattat, men säger samtidigt att hon tycker SVT 

lyckas skildra klass på ett nyanserat sätt. Med det sagt, självfallet går det att ha åsikten att 

produktionen gör deltagarna rättvisa. Något annat som skulle kunna ge positivt ljus på 

programmet vore om vår studie valde en annan teoribildning. Ett exempel skulle vara en 

feministisk teoribildning, där resultatet möjligtvis skulle kunna visa att de kvinnliga 

deltagarna ges en positiv framställning och programmet synliggör hur kvinnor som grupp 

förtrycks. Dock, utfallet av en studie som använder en feministisk teoribildning på vårt 

material måste inte vara positiv, eftersom feminismen har många olika inriktningar. Det är 

inte omöjligt att en feministisk teori skulle visa på att jämställdhet i GVFÖ reduceras till att 

handla om enbart språk och ’rätt’ värderingar, istället för att uppmärksamma det strukturella 

problemet. 

Det går också att vara kritisk mot att de teorier som studien använder har många mindre 

komponenter, som skulle kunna vara förvirrande för läsaren. Skulle några av 

analysapparatens komponenter uteslutits skulle vi dock med stor sannolikhet inte nått det 

resultat vi gjorde. Då kanske vi, precis som krönikören i Göteborgsposten, kommit fram till 

att alla deltagare i GVFÖ skildras på ett rättvist sätt.  

Den valda metoden för denna studie är diskursanalys. Tidigare forskning inom studiens 

område har oftast använt sig av en diskursiv ansats, vilket även denna studie gör och som vi 

bedömer har fungerat bra. Den diskursiva metoden har, med valda teorier, hjälpt oss att finna 

latenta mönster i materialet. En annan metod som övervägdes och som skulle ha fungerat bra 
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om vi haft tillgång till mer material (flera säsonger), är en komparativ metod. Genom att 

jämföra två säsonger med varandra skulle det ge insikt i hur klasskillnader ser ut vid olika 

tidpunkter. Klassdefinitioner och de konnoterade smakerna (dispositionerna) är något som må 

vara trögföränderligt, men som ständigt är i rörelse.  

En diskursanalys var bäst lämpad i koppling till studiens syfte, men en kvalitativ 

innehållsanalys var en metod som övervägdes. En kvalitativ innehållsanalys skulle gett 

kategorier för de koder som vi kunde tolka ur det explicita materialet. Det skulle ha varit 

mindre lämpligt för att svara på frågeställningarna när målet är att åskådliggöra 

maktskillnader som framkommer i dialog. Skulle vi inte aktivt sökt ut de diskursiva mönstren 

skulle troligtvis resultat/analys sett annorlunda ut. I vår diskursanalys, som utgår från Chantal 

Mouffe och Ernesto Laclaus (1985) kodades kategorier och scener i en ekvivalenskedja. 

Ekvivalenskedjan gjorde att vi kunde identifiera vilka element som är kopplade till 

arbetarklass, respektive medelklass. Med hjälp av denna typ av kodning kunde vi identifiera 

att bland annat jämställdhet var en central del i skapandet av medelklassen i GVFÖ. Vi kan 

inte med säkerhet säga att andra typer av diskursanalyser, som Faircloughs (1995) kritiska 

diskursanalys, skulle kunna ge liknande resultat. 

Det fanns utmaningar i analysprocessen. Vi tittare känner inte deltagarna och har inte en mer 

mångfasiterad bild av de som privatpersoner. Vi behövde ständigt ha det i åtanke i våra 

analyser och vara medvetna om att det vi analyserar är den mediala skildringen av de som 

privatpersoner, och därmed är vårt intresse enbart diskursen. 

Det går att vara skeptisk till studiens val av material då GVFÖ inte i huvudsak är 

klassantagonistiskt, det vill säga ett program som gör klass centralt. Enligt Anja Hirdman 

(2016) är ett klassantagonistisk svensk tv-program Lyxfällan, och enligt Göran Eriksson 

(2015) gäller det samma för tv-programmet Ullared. I GVFÖ är romans och kärlek det 

centrala temat, inte klass. Vår studie visar dock på att GVFÖ, antingen medvetet eller 

omedvetet, involverar klass i programmet. Studiens resultat kan antyda att klass ofta (om inte 

alltid) är närvarande i reality-genren. Så länge reality-tv gör anspråk på att skildra riktiga 

människor och riktiga känslor kommer klass alltid att spela en fundamental roll.  

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Studien har belyst hur moraliserande värderingar kopplas till arbetarklassen i programmet 

GVFÖ. De praktiska implikationerna av studien och dess slutsatser kan vara att fortsätta 
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studera svenska reality-program med hjälp av klassanalys. Vi hoppas på att klass som 

analysverktyg fortsätter vara relevant inom vetenskapen trots att många tyckare (se kapitel 

3.1) argumenterar för att klass som begrepp inte längre är användbart. I förlängningen hoppas 

vi på att denna insikt även når media och att det görs en medveten ansträngning för att 

undvika att demonisera arbetarklassen. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en kvantitativ innehållsanalys av olika 

svenska reality-program där man söker efter vanligt förekommande ord som ges en specifik 

mening. En annan aspekt som vore intressant att studera är GVFÖ:s huvudtema - kärlek. Ett 

sociologiskt angreppssätt skulle kunna vara att se hur den moderna världens ”fria” kärlek 

framställs i tv där konceptet är att binda sig med sin partner, inspirerat av Eva Illouz (2016) 

teorier kring kärlek. Ett annat angreppsätt för vidare forskning (som GVFÖ själva har i den 

senaste säsongen) kan vara ett fokus på jämställdhet. Den här studien använde sig inte av en 

feministisk teoribildning, något som skulle kunna nyansera förståelsen för hur olika grupper 

konstrueras i formatet reality-tv och i den mediala diskursen. Med det sagt vore det ändå 

intressant att se en studie som analyserar samma material med större fokus på konstruktioner 

av kön. Ytterligare en intressant forskning vore att göra en komparativ studie där man jämför 

antingen olika säsonger, exempelvis säsong 3 och säsong 7, med varandra. Alternativt 

jämföra Gift vid första ögonkastet från olika länder. En sådan studie skulle bidra med en 

insikt i samhällsförändringar eller hur olika länder har olika samhälleliga förväntningar i 

kärleksrelationer. I vår studie finns ett fokus på diskursen som förs i programmet och vad det 

säger om samhället idag, men ytterligare ett intressant angreppsätt skulle vara att göra en 

kvalitativ innehållsanalys eller diskursanalys av publikens åsikter. Här skulle man återigen 

kunna använda sig av Skeggs (2012) som undersökt vilka klassföreställningar reality-tv:s 

publik har och vad det kan säga om de samtida värderingarna på en samhällsnivå. Skulle vi 

ha gjort en större studie skulle denna aspekt eventuellt ha kunnat stärka vår tes. 
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